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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 υπάρχουν στις 
εθνικές εκθέσεις που καταρτίζουν οι περισσότερες από αυτές. 

I – Η εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού στα κράτη µέλη 
1. Εξελίξεις στα κράτη µέλη 

1.1.  Αλλαγές στις εθνικές νοµοθεσίες ανταγωνισµού 

Βέλγιο 
Στις 25 Απριλίου 2004, εκδόθηκε βασιλικό διάταγµα για την τροποποίηση του νόµου περί 
προστασίας του οικονοµικού ανταγωνισµού, όπως εναρµονίσθηκε την 1η Ιουλίου 1999 
(Moniteur belge, 3 Μαΐου 2004, σ. 36537). Σκοπός του διατάγµατος είναι να ευθυγραµµιστούν οι 
διατάξεις του εν λόγω νόµου µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 
81 και 82 ΕΚ�. Με το εν λόγω βασιλικό διάταγµα επήλθαν ορισµένες νοµοθετικές 
τροποποιήσεις στις ισχύουσες εθνικές διατάξεις�. Το βασιλικό διάταγµα τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Μαΐου 2004, ταυτόχρονα µε τον κανονισµό 1/2003. 
 
Συνοπτική αναφορά των προσαρµογών που επήλθαν µε το βασιλικό διάταγµα της 25ης Απριλίου 
2004 για την τροποποίηση του νόµου περί προστασίας του οικονοµικού ανταγωνισµού, όπως 
εναρµονίσθηκε την 1η Ιουλίου 1999 
Πριν από την τροποποίηση, το άρθρο 50 του νόµου προέβλεπε ότι µόνο η Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού µπορεί να διαβιβάζει έγγραφα και πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τις άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισµού.  
 
Για να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του άρθρου 11 (συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και 
των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών) και του άρθρου 12 (ανταλλαγή πληροφοριών, 
περιλαµβανοµένης της ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών) του κανονισµού, το Βασιλικό 
∆ιάταγµα επεκτείνει την εξουσία αυτή στο σώµα των εισηγητών και στο Συµβούλιο 
Ανταγωνισµού. 
 
Επίσης, το άρθρο 18α όριζε αρχικά τα εξής: "Τα µέλη του Συµβουλίου Ανταγωνισµού τηρούν 
τους κανόνες περί επαγγελµατικού απορρήτου και δεν γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
αρχή εµπιστευτικές πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση τους στο πλαίσιο των καθηκόντων 
τους, εκτός εάν πρόκειται να καταθέσουν ως µάρτυρες ενώπιον δικαστηρίου". Η διάταξη αυτή 

                                                 
�  Στο εξής "κανονισµός 1/2003". 
�  Το άρθρο 1 του νόµου της 20.7.1987 για την εφαρµογή των κανονισµών και οδηγιών που έχουν εκδοθεί 
βάσει του άρθρου 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (Moniteur belge, 
24.9.1987) ορίζει ότι "ο Βασιλεύς µπορεί, µε βασιλικό διάταγµα που εγκρίνεται από το Συµβούλιο Υπουργών, να 
λάβει τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισµούς και οδηγίες 
που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 87 της συνθήκης ΕΚ (τώρα άρθρο 83)... Τα µέτρα αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν 
τροποποίηση ή κατάργηση ισχυουσών νοµοθετικών διατάξεων". 
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είναι αντίθετη µε το άρθρο 11 του κανονισµού 1/2003, που υποχρεώνει το Συµβούλιο 
Ανταγωνισµού, υπό την ιδιότητά του ως αρµόδιας για τον ανταγωνισµό αρχής, να παρέχει 
εµπιστευτικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης το άρθρο 12 του κανονισµού, το 
οποίο επιτρέπει στις αρχές ανταγωνισµού να ανταλλάσσουν εµπιστευτικές πληροφορίες µεταξύ 
τους, υπερισχύει του άρθρου 18α. 
 
Πριν από την τροποποίησή του µε το βασιλικό διάταγµα της 25ης Απριλίου 2004, το άρθρο 31  
του νόµου προέβλεπε ότι το Συµβούλιο Ανταγωνισµού µπορεί να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει 
παράβαση υπό µορφή περιοριστικής πρακτικής. Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισµού 
αποκλειστική αρµοδιότητα για να προβεί στη διαπίστωση αυτή έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Συνεπώς, η διάταξη αυτή πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιορίζεται το πεδίο εφαρµογής της 
στο εθνικό δίκαιο ανταγωνισµού. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 του κανονισµού ορίζεται 
ότι : "Εάν µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτουν, διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις µιας απαγόρευσης, δύνανται επίσης να αποφαίνονται ότι δεν συντρέχει λόγος 
δράσης από µέρους τους (οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών)". Το άρθρο 31 έπρεπε ως 
εκ τούτου να τροποποιηθεί ώστε να παρέχεται στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού η δυνατότητα να 
διαπιστώνει ότι, όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισµού, δεν συντρέχουν λόγοι να 
ενεργήσει. 
 
Τέλος, το άρθρο 23 του νόµου προέβλεπε ότι οι εγκαταστάσεις µπορούν να σφραγισθούν για 48 
ώρες κατ’ ανώτατο όριο. Η διάταξη αυτή δεν είναι σύµφωνη µε τις εξουσίες της Επιτροπής βάσει 
του άρθρου 20 του κανονισµού, που προβλέπει ότι οι χώροι µπορούν να σφραγίζονται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελέγχου.  
 
Το βασιλικό διάταγµα της 25ης Απριλίου 2004 ορίζει επίσης τα εξής: "Στο πλαίσιο της 
εφαρµογής του άρθρου 35 (ορισµός των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών) του 
κανονισµού 1/2003 για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 
81 και 82 ΕΚ, ως "αρχή ανταγωνισµού νοείται το Συµβούλιο Ανταγωνισµού, το Σώµα 
Εισηγητών και η Υπηρεσία Ανταγωνισµού, κάθε µία εκ των οποίων ενεργεί σύµφωνα µε τις 
εξουσίες που προβλέπει ο παρών νόµος". 
 
Πρόγραµµα επιεικούς µεταχείρισης και κατευθυντήριες γραµµές για τα πρόστιµα που επιβάλλονται 
λόγω παράβασης του νόµου περί προστασίας του οικονοµικού ανταγωνισµού, όπως εναρµονίσθηκε 
την 1η Ιουλίου 1999 
Στις 30 Απριλίου 2004, δηµοσιεύθηκε στον Moniteur belge κοινή ανακοίνωση του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού και του Σώµατος Εισηγητών σχετικά µε την απαλλαγή από την επιβολή 
προστίµων και τη µείωση του ποσού τους στις υποθέσεις που αφορούν καρτέλ. 
 
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση αυτή, οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να µη συµµετέχουν πλέον σε 
παράνοµες συµφωνίες και να συνεργασθούν ενεργά για τη διάλυσή τους, µπορούν να επιτύχουν 
απαλλαγή από την επιβολή προστίµων ή µείωση του ποσού τους υπό ορισµένους όρους. 
 
Για να πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα πρόστιµα, η επιχείρηση πρέπει: 
(1) να υποβάλει πρώτη αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
µπορεί να διαπιστώσει παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ και/ή του νόµου περί προστασίας του 
οικονοµικού ανταγωνισµού που αφορά τη βελγική επικράτεια· 
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(2) να συνεργασθεί πλήρως, συνεχώς και ενεργά µε τις βελγικές αρχές ανταγωνισµού σε όλη τη 
διαδικασία και να τους παράσχει όλα τα στοιχεία που διαθέτει ή περιέρχονται στην κατοχή της 
σχετικά µε την επίµαχη παράβαση. Συγκεκριµένα, πρέπει να βρίσκεται στη διάθεσή τους για να 
απαντά αµέσως σε κάθε ερώτηµα που µπορεί να συµβάλει στη διαπίστωση των σχετικών 
πραγµατικών περιστατικών· 
(3) να παύσει τη συµµετοχή της στην επίµαχη παράνοµη δραστηριότητα το αργότερο κατά την 
υποβολή της αίτησης για απαλλαγή από τα πρόστιµα στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού· 
(4) να µην έχει προβεί σε ενέργειες προκειµένου να υποχρεώσει άλλες επιχειρήσεις να 
συµµετάσχουν στην παράβαση. 
 
Επιπλέον, οι βελγικές αρχές ανταγωνισµού δεν πρέπει να έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της 
σχετικής αίτησης, επαρκείς πληροφορίες και αποδείξεις για να διαπιστώσουν παράβαση του 
άρθρου 81 ΕΚ και/ή του άρθρου 2 του νόµου σε σχέση µε το επίµαχο καρτέλ. Πρέπει να 
πληρούνται και οι πέντε παραπάνω προϋποθέσεις. 
 
Για να πληροί τις προϋποθέσεις µείωσης του προστίµου, η επιχείρηση πρέπει: 
(1) να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την επίµαχη παράβαση που έχουν 
σηµαντική προστιθέµενη αξία σε σχέση µε εκείνα τα οποία βρίσκονται ήδη στην κατοχή των 
βελγικών αρχών ανταγωνισµού· 
(2) να παύσει τη συµµετοχή της στην επίµαχη παράνοµη δραστηριότητα το αργότερο κατά την 
υποβολή της αίτησής της για µείωση του προστίµου στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού· 
(3) να συνεργασθεί πλήρως, συνεχώς και ενεργά µε τις βελγικές αρχές ανταγωνισµού σε όλη τη 
διαδικασία και να τους παράσχει όλα τα στοιχεία που διαθέτει ή περιέρχονται στην κατοχή της 
σχετικά µε την επίµαχη παράβαση. Συγκεκριµένα, πρέπει να βρίσκεται στη διάθεσή τους για να 
απαντά αµέσως σε κάθε ερώτηµα που µπορεί να συµβάλει στη διαπίστωση των σχετικών 
πραγµατικών περιστατικών 
Πρέπει να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις. 
 
Η πρώτη επιχείρηση που πληροί αυτές τις τρεις προϋποθέσεις θα εξασφαλίσει µείωση του 
προστίµου µεταξύ 30% και 50%. Η δεύτερη επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις θα 
εξασφαλίσει µείωση µεταξύ 20% και 30%. Οι επόµενες επιχειρήσεις που πληρούν τις 
προϋποθέσεις θα εξασφαλίσουν µείωση µεταξύ 5% και 20%.  
 
Επιπλέον, για να µπορεί να επιτύχει απαλλαγή από τα πρόστιµα και µείωση των προστίµων, η 
επιχείρηση που αποκάλυψε την ύπαρξη καρτέλ στο οποίο συµµετείχε και προσκόµισε αποδείξεις 
για την ύπαρξή του, δεν µπορεί να αµφισβητήσει τα πραγµατικά περιστατικά που εκθέτει στην 
σχετική αίτηση. 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού κατάρτισε επίσης κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα πρόστιµα 
που µπορεί να επιβληθούν για παραβάσεις του νόµου περί προστασίας του οικονοµικού 
ανταγωνισµού, όπως εναρµονίσθηκε την 1η Ιουλίου 1999. Οι κατευθυντήριες γραµµές 
δηµοσιεύθηκαν επίσης στον Moniteur belge στις 30 Απριλίου 2004. 
 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 
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Οι εθνικοί κανόνες ανταγωνισµού της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας περιέχονται στον νόµο αριθ. 
143/2001 περί προστασίας του ανταγωνισµού. Ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 
2004 µε τον νόµο αριθ. 340/2004, προκειµένου να ενσωµατώσει τις αρχές των κοινοτικών 
διατάξεων περί ανταγωνισµού, που εκσυγχρονίσθηκαν από την 1η Μαΐου 2004, και να επιτρέψει 
στην Υπηρεσία Προστασίας του Ανταγωνισµού της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας (στο εξής 
"υπηρεσία") να προβαίνει σε αποκεντρωµένη εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ανταγωνισµού. Επί πλέον, στόχος της τροποποίησης ήταν 
να ευθυγραµµισθεί η τσεχική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού µε τους ισχύοντες κοινοτικούς 
κανόνες, και να προσαρµοσθεί στις αλλαγές του κοινοτικού δικαίου που µεσολάβησαν από τη 
θέσπιση του νόµου περί ανταγωνισµού το 2001. Λεπτοµερέστερη περιγραφή των νέων 
διατάξεων που θεσπίστηκαν το 2004 στην τσεχική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού εκτίθενται 
παρακάτω. 
 
Το 2004, η υπηρεσία επεξεργάσθηκε ένα ακόµη σχέδιο για τροποποίηση του νόµου περί 
προστασίας του ανταγωνισµού, που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2005. 
Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι η περαιτέρω σύγκλιση της τσεχικής νοµοθεσίας περί 
ανταγωνισµού µε το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως µε τον κανονισµό αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Προτείνεται επίσης να ενσωµατωθούν απευθείας στην 
τσεχική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού οι κοινοτικές απαλλαγές κατά κατηγορίες, ώστε να 
εφαρµόζονται και στις συµφωνίες που δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές, αλλά απαγορεύονται 
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες ανταγωνισµού. Το σχέδιο τροποποίησης του νόµου περί 
προστασίας του ανταγωνισµού θα συζητηθεί στο Κοινοβούλιο της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στη 
διάρκεια του 2005. 
 
Ο νόµος αριθ. 484/2004, που εκδόθηκε µε πρωτοβουλία µέλους του Σώµατος των 
Αντιπροσώπων του τσεχικού κοινοβουλίου, τροποποιεί τον νόµο περί προστασίας του 
ανταγωνισµού όσον αφορά τις διατάξεις του σε θέµατα παραγωγής και εµπορίας αγροτικών 
προϊόντων. Το δεύτερο σχέδιο τροποποίησης του νόµου περί ανταγωνισµού, που επεξεργάσθηκε 
η υπηρεσία το 2004, καταργεί αυτές τις διατάξεις, οι οποίες δεν είχαν εφαρµογή λόγω νοµικής 
και πραγµατικής ακυρότητας. 
 
Σύνοψη των νέων διατάξεων 
Η τροποποίηση του νόµου περί προστασίας του ανταγωνισµού µε τον νόµο αριθ. 340/2004, που 
εκπόνησε η υπηρεσία, τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιουνίου 2004 και περιλαµβάνει ιδίως τις ακόλουθες 
αλλαγές στην τσεχική νοµοθεσία ανταγωνισµού: 
 
• Η υπηρεσία εξουσιοδοτείται να εφαρµόζει τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ σύµφωνα µε τον 

κανονισµό 1/2003· προβλέπονται διαδικαστικοί κανόνες για τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον 
της υπηρεσίας. 

• Εξασφαλίζεται πραγµατική συνεργασία της υπηρεσίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 
εθνικές αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Ανταγωνισµού, ιδίως δε η παροχή συνδροµής της υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
τις έρευνες που πραγµατοποιούνται στο έδαφος της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας. 

• Κανόνες σχετικά µε την παροχή άδειας από τα δικαστήρια για τη διεξαγωγή ερευνών σε 
άλλους χώρους εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 
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• Το προηγούµενο σύστηµα κοινοποίησης για τις συµφωνίες που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισµό αντικαθίσταται από την άµεση εφαρµογή των διατάξεων περί απαλλαγής 
ορισµένων συµφωνιών. Όπως προβλέπει και η κοινοτική νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις δεν 
χρειάζεται πλέον να ζητούν από την υπηρεσία την έκδοση απόφασης απαλλαγής στο πλαίσιο 
διοικητικών διαδικασιών, αλλά αν οι συµφωνίες τους πληρούν τις προϋποθέσεις για 
απαλλαγή που ορίζει ο νόµος περί προστασίας του ανταγωνισµού, απαλλάσσονται αυτόµατα. 
Τα κριτήρια που προβλέπει ο νόµος είναι ακριβώς τα ίδια µε εκείνα που εφαρµόζει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• Τα ανώτατα µερίδια αγοράς για τις λεγόµενες συµφωνίες ήσσονος σηµασίας (de minimis) 
αυξάνονται σε 10% σε περίπτωση οριζόντιων συµφωνιών και σε 15% σε περίπτωση κάθετων 
συµφωνιών (τα αρχικά µερίδια ήταν 5% και 10% αντίστοιχα). 

• Η λεγόµενη «διαδικασία αρνητικής πιστοποίησης» για τις συµφωνίες και τις καταχρήσεις 
δεσπόζουσας θέσης καταργείται.  

• Σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, θεσπίζεται νέα νοµική πράξη µε 
τη µορφή αποφάσεων οι οποίες καθιστούν υποχρεωτικές τις δεσµεύσεις που πρότειναν οι 
συµµετέχοντες στις διαδικασίες. Με τις εν λόγω αποφάσεις καθίσταται δυνατή η περάτωση 
των διαδικασιών και η άρση των επιφυλάξεων όσον αφορά τα προβλήµατα ανταγωνισµού 
χωρίς να χρειάζεται να διαπιστωθεί µε απόφαση η ύπαρξη απαγορευµένης συµφωνίας ή 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που η 
απαγορευµένη συµφωνία έχει ήδη τεθεί σε εφαρµογή και οδήγησε ή θα µπορούσε να έχει 
οδηγήσει σε σηµαντική παράβαση των κανόνων ανταγωνισµού.  

• ∆ιευκρινίζεται περισσότερο ο ορισµός της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης µε τη µορφή 
απαγόρευσης της πρόσβασης στις λεγόµενες «βασικές διευκολύνσεις» και περιλαµβάνει 
πλέον όχι µόνο τις περιπτώσεις όπου τα δίκτυα µεταφοράς και οι υποδοµές ανήκουν στη 
δεσπόζουσα επιχείρηση αλλά και εκείνες όπου ελέγχονται κατ’ άλλο τρόπο από αυτή. 

• Τα κατώτατα όρια για την κοινοποίηση συγκεντρώσεων έχουν αλλάξει προκειµένου να 
ενισχυθεί η σύνδεση µε το έδαφος της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, των συγκεντρώσεων που 
υπόκεινται σε κοινοποίηση. 

• Καθιερώνονται προθεσµίες για την πρόταση επανορθωτικών µέτρων σε υποθέσεις 
συγκεντρώσεων, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι προθεσµίες για έκδοση απόφασης σε 
υποθέσεις όπου έχουν προταθεί επανορθωτικά µέτρα. 

 
 

∆ανία 
Στις 17 ∆εκεµβρίου 2004 εγκρίθηκε τροποποίηση του δανικού νόµου περί ανταγωνισµού από το 
δανικό κοινοβούλιο. Η τροποποίηση αυτή, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2005 
εξυπηρετεί δύο στόχους: ευθυγραµµίζει τους δανικούς κανόνες ανταγωνισµού µε τον κανονισµό 
1/2003, ενώ παράλληλα το ουσιαστικό κριτήριο για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
ευθυγραµµίζεται µε τον κανονισµό 139/2004. Επιπλέον, παρέχονται περισσότερες δυνατότητες 
στο δανικό Συµβούλιο Ανταγωνισµού να εφαρµόζει αποτελεσµατικά τις διατάξεις του νόµου. 
 
Σύνοψη των νέων διατάξεων 
 
∆ηµοσίευση αποφάσεων 
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Σύµφωνα µε την τροποποίηση, δηµοσιεύονται οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλεται πρόστιµο, 
είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν διαπραγµατεύσεων, για παράβαση του νόµου περί ανταγωνισµού. 
 
∆εσµεύσεις 
Το Συµβούλιο εξουσιοδοτείται να αποδέχεται δεσµεύσεις από τις επιχειρήσεις προκειµένου να 
αποσύρει τις επιφυλάξεις του για αντιανταγωνιστικές συµφωνίες ή καταχρήσεις δεσπόζουσας 
θέσης (βλ. άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόµου ή άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης ΕΚ). Το Συµβούλιο µπορεί να καταστήσει υποχρεωτικές τις εν λόγω δεσµεύσεις για 
τις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει διαταγές για την 
εξασφάλιση της τήρησής τους.  
 
Άλλα ζητήµατα 
Καταργείται η υποχρέωση για κοινοποίηση των αντιανταγωνιστικών συµφωνιών στο Συµβούλιο. 
Εφεξής εναπόκειται στις επιχειρήσεις να αξιολογούν τη νοµιµότητα των συµφωνιών τους. 
Εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης συµφωνιών στο Συµβούλιο προκειµένου να 
εξασφαλισθεί ατοµική απαλλαγή, αλλά το Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να εξετάσει τη σχετική 
κοινοποίηση, αν θεωρεί ότι η συµφωνία µπορεί να έχει αισθητές επιπτώσεις στις συναλλαγές 
µεταξύ των κρατών µελών. 
 
Παρέχεται στο Συµβούλιο η δυνατότητα να διεκπεραιώνει υποθέσεις και να διατυπώνει τις 
αποφάσεις του στην αγγλική γλώσσα, αν το ζητούν τα µέρη. 
 
Το Συµβούλιο µπορεί να διατάξει µια δεσπόζουσα επιχείρηση να υποβάλει τους γενικούς όρους 
των συναλλαγών της στην αρχή ανταγωνισµού, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις: να 
υποβληθεί αιτιολογηµένη καταγγελία από ανταγωνιστή, να υπάρχουν ειδικές συνθήκες στη 
σχετική αγορά και λόγω των συνθηκών αυτών η αρχή ανταγωνισµού να πρέπει να ενηµερωθεί 
περισσότερο για τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση καθορίζει τις τιµές της, τις εκπτώσεις της 
κλπ. 
 
Στις διατάξεις για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων εισάγεται το «κριτήριο της σηµαντικής 
παρεµπόδισης του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού», προκειµένου να ευθυγραµµιστεί ο νόµος µε 
τη νέα κοινοτική νοµοθεσία. Έτσι, µια συγκέντρωση µπορεί να απαγορευθεί παρόλο που δεν 
δηµιουργεί ούτε ενισχύει δεσπόζουσα θέση.  
 
Ο αριθµός των µελών του Συµβουλίου Προσφυγών Ανταγωνισµού αυξάνεται από τρία σε πέντε. 
 

Γερµανία 
Στις 26 Μαΐου 2004, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να τροποποιήσει τον νόµο για την 
απαγόρευση των περιορισµών του ανταγωνισµού (GWB). Σκοπός της τροποποίησης είναι να 
ευθυγραµµισθεί η γερµανική νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή – και ιδίως µε τον κανονισµό 1/2003. 
Το κυβερνητικό νοµοσχέδιο δόθηκε για τρίτη και τελευταία ανάγνωση στο Bundestag στις 11 
Μαρτίου 2005. Η ψήφισή του προγραµµατίζεται για τα µέσα του 2005. Εκκρεµεί η έγκρισή του 
από την Άνω Βουλή (Bundesrat). 
 



 

8 

Η Γερµανία προτίθεται επίσης να αντικαταστήσει το ισχύον σύστηµα κοινοποίησης και έγκρισης 
των αντιανταγωνιστικών συµφωνιών µε ένα σύστηµα εξαίρεσης εκ του νόµου. Για να 
εξασφαλισθεί περισσότερη συνοχή της νοµοθεσίας ανταγωνισµού, στο νέο καθεστώς 
περιλαµβάνονται επίσης οι οριζόντιες και κάθετες συµφωνίες οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. Η εναρµόνιση θα περιλαµβάνει επίσης διάταξη σύµφωνα 
µε την οποία το ανώτατο όριο των προστίµων για ιδιαίτερης σοβαρότητας συµπράξεις µπορεί να 
φθάσει το 10% του κύκλου εργασιών της εµπλεκόµενης επιχείρησης. Μόνο σε λίγες εξαιρετικές 
περιπτώσεις θα παραµείνουν αµετάβλητες ειδικές ρυθµίσεις της γερµανικής νοµοθεσίας 
ανταγωνισµού. 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, η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συµπράξεων και οι 
περιφερειακές αρχές που είναι αρµόδιες για τις συµπράξεις θα έχουν περισσότερο εκτεταµένες 
εξουσίες, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Το σύστηµα αστικών κυρώσεων για 
παραβάσεις της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας θα βελτιωθεί επίσης σύµφωνα µε την απόφαση 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Courage. Το γενικότερο ζήτηµα που αφορά το 
παραδεκτό της ένστασης «µετακύλισης του κόστους» θα εκτιµάται από το δικαστήριο. Είναι 
ωστόσο σαφές ότι, αν γίνει δεκτή η ένσταση, το βάρος της αποδείξεως φέρει εξ ολοκλήρου ο 
εναγόµενος (δηλαδή το µέλος του καρτέλ). 
 
Στον τοµέα του ελέγχου των συγκεντρώσεων, σχεδιάζονται ουσιώδεις αλλαγές όσον αφορά τα 
προσωρινά µέτρα που λαµβάνονται σε περίπτωση καταγγελιών εκ  µέρους τρίτων για 
συγκεντρώσεις που εγκρίθηκαν. Επιπλέον, θα καθιερωθούν µεγαλύτερα ανώτατα όρια για τις 
συγκεντρώσεις εκδοτών εφηµερίδων και θα διευρυνθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και κοινών 
επιχειρήσεων µεταξύ τους, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 
 

Εσθονία 
Οι τροποποιήσεις του νόµου περί ανταγωνισµού τέθηκαν σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2004· 
αφορούν κυρίως την ενσωµάτωση του κανονισµού 1/2003 και βελτιώσεις των διαδικαστικών 
κανόνων. 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού της Εσθονίας είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 
82 της συνθήκης ΕΚ και για την παροχή, εν ανάγκη, συνδροµής στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό 1/2003. Το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο του Ταλίν είναι η αρµόδια αρχή για την παροχή 
άδειας στην Επιτροπή προκειµένου να διενεργήσει ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 20 και 
21 του κανονισµού 1/2003. Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού της Εσθονίας ορίσθηκε ως αρµόδια 
αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κανονισµού 1/2003. Όσον αφορά την παρέµβαση «amicus 
curiae» σε δίκες σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82, τα δικαστήρια µπορούν να 
ζητήσουν τη γνώµη του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της Εσθονίας. 
 
Όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες, η συµµετοχή σε δραστηριότητες που οδηγούν σε 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ή η µη τήρηση δεσµεύσεων σχετικά µε συγκεντρώσεις, 
εξετάζονται στο πλαίσιο διαδικασίας για παράβαση. Εάν έχουν επιβληθεί προηγουµένως 
κυρώσεις στον δράστη για την ίδια πράξη, τότε του ασκείται ποινική δίωξη. Οι παραβάσεις των 
κανόνων ανταγωνισµού που σχετίζονται µε αντιανταγωνιστικές συµφωνίες, αποφάσεις ή 
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πρακτικές εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλήµατα σύµφωνα µε τον ποινικό κώδικα και τον 
κώδικα ποινικής δικονοµίας. Το επίπεδο των προστίµων για αδικήµατα που σχετίζονται µε τον 
ανταγωνισµό έχει αυξηθεί σε 500.000 ΕΕΚ. 
 
Ο κώδικας ποινικής δικονοµίας τροποποιήθηκε επίσης προκειµένου να θεσπιστεί απαλλαγή από 
την επιβολή προστίµων. Η Εισαγγελία µπορεί τώρα να παύει την ποινική δίωξη προσώπων για τα 
οποία υπάρχουν υπόνοιες ή κατηγορίες, µε τη συγκατάθεσή τους, εάν διευκόλυναν σηµαντικά τη 
διαπίστωση πραγµατικών περιστατικών που σχετίζονται µε το αντικείµενο αποδείξεως ποινικού 
αδικήµατος σηµαντικού από άποψη δηµόσιου συµφέροντος και εάν, χωρίς τη συνδροµή τους, 
δεν θα ήταν δυνατή ή θα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη η αποκάλυψη του ποινικού αδικήµατος και η 
συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων. 

 

Ελλάδα 
Κατά το έτος αυτό δεν σηµειώθηκαν νοµοθετικές εξελίξεις. Η ελληνική αρχή ανταγωνισµού 
απηύθυνε συστάσεις στο υπεύθυνο υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την τροποποίηση 
του νόµου αριθ. 703/77, λαµβάνοντας υπόψη τη θέση σε ισχύ του κανονισµού 1/2003. Οι 
συστάσεις αυτές αφορούν κυρίως την προσαρµογή των διαδικασιών στις διατάξεις του 
κανονισµού 1/2003. Το σχετικό νοµοσχέδιο έχει καταρτισθεί και περιέχει επίσης διατάξεις για 
την ενίσχυση της εν λόγω αρχής ανταγωνισµού· αποτέλεσε αντικείµενο διαβουλεύσεων µε τους 
κοινωνικούς εταίρους και κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νοµοσχέδιο 
υποβλήθηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2005. 

Ισπανία 
Οι βασικές νοµοθετικές δραστηριότητες στον τοµέα της πολιτικής ανταγωνισµού το 2004 είναι 
οι εξής: 
 
Το Βασιλικό ∆ιάταγµα 2295/2004 της 10ης ∆εκεµβρίου 2004 για την εφαρµογή των κοινοτικών 
κανόνων ανταγωνισµού στην Ισπανία δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα στις 23 
∆εκεµβρίου 2004. Με τον νόµο αυτό προσαρµόζεται το προηγούµενο αντίστοιχο Βασιλικό 
∆ιάταγµα 295/1998 της 27ης Φεβρουαρίου 1998, το οποίο τώρα έχει καταργηθεί, στο νέο 
κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο περί ανταγωνισµού που περιέχεται στους κανονισµούς 1/2003 και 
139/2004. 
 
Με βάση τον νόµο περί ανταγωνισµού 16/1989, το νέο Βασιλικό ∆ιάταγµα αναθέτει στις εθνικές 
αρχές ανταγωνισµού εξουσίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική νοµοθεσία, 
ιδίως το καθήκον συνεργασίας µε την Επιτροπή, µε τα εθνικά δικαστήρια και τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισµού των άλλων κρατών µελών. Καθορίζει επίσης τις αρµοδιότητες των υπαλλήλων και 
του λοιπού προσωπικού που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους στην Ισπανία, θεσπίζει κανόνες 
σχετικά µε την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου των εµπιστευτικών πληροφοριών για τις 
δραστηριότητες που υπάγονται στο εν λόγω Βασιλικό ∆ιάταγµα, προβλέπει συνεργασία µε τα 
δικαστήρια και ορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες που διέπουν την εφαρµογή των κοινοτικών 
κανόνων από τις εθνικές αρχές. Το σχέδιο του Βασιλικού ∆ιατάγµατος υποβλήθηκε σε 
διαδικασία δηµόσιας ακρόασης µέσω του δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού.  
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Το 2004 καταρτίσθηκε µια Λευκή Βίβλος για τη µεταρρύθµιση του  ισπανικού συστήµατος 
ανταγωνισµού και υποβλήθηκε επίσηµα στις 20 Ιανουαρίου 2005 από τον δεύτερο Αντιπρόεδρο 
της Κυβερνήσεως και Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Το έγγραφο αυτό αποτελεί 
έγγραφο συζήτησης ενόψει της αναθεώρησης του νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου του 
ανταγωνισµού στην Ισπανία ώστε να βελτιωθούν τα  µέσα και οι δοµές για την αποτελεσµατική 
προστασία του ανταγωνισµού στις αγορές, µε προοπτική την κοινωνική ευηµερία και την 
αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Η Λευκή Βίβλος προτείνει διάφορες µεταρρυθµίσεις στο 
θεσµικό πλαίσιο της ισπανικής αρχής ανταγωνισµού. Μεταξύ άλλων προβλέπεται µεγαλύτερη 
ανεξαρτησία της αρχής αυτής, επιτάχυνση των διαδικασιών άσκησης ενδίκων µέσων, 
συντονισµός µε τις ρυθµιστικές αρχές των διαφόρων κλάδων και κατά το δυνατόν άµεση 
εφαρµογή των εθνικών κανόνων ανταγωνισµού από τα δικαστήρια. Μετά τη δηµόσια 
διαβούλευση, θα αρχίσουν οι εργασίες σύνταξης ενός νέου νόµου περί ανταγωνισµού µε τον 
οποίο θα επέλθουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο ισπανικό κανονιστικό και δικαστικό 
σύστηµα. 
 

Γαλλία 
Το σηµαντικό έργο εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας που άρχισε το προηγούµενο έτος κατέληξε 
στην έκδοση δύο διαταγµάτων στην αρχή και στο τέλος του 2004, βάσει εξουσιοδοτικού νόµου 
που είχε ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Τα διατάγµατα αυτά, µε τα οποία τροποποιούνται αρκετές 
διατάξεις του τόµου IV του Εµπορικού Κώδικα, αποτελούν ένα νέο καθοριστικό βήµα στη 
διαδικασία εναρµόνισης που άρχισε από το 1992, και επιτρέπουν στις γαλλικές αρχές 
ανταγωνισµού να κινούν απευθείας τις διαδικασίες για την εφαρµογή των άρθρων 81  και 82 της 
συνθήκης ΕΚ. Από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η δυνατότητα αυτή 
έχει µετατραπεί σε υποχρέωση και οι εθνικές διαδικασίες έχουν προσαρµοσθεί πλήρως στο 
κοινοτικό δίκαιο. 
 
Η πρώτη τροποποίηση, που προβλέπεται στο διάταγµα 204-274 της 25ης Μαρτίου 2004 για την 
απλούστευση της νοµοθεσίας (δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Γαλλικής 
∆ηµοκρατίας στις 27 Μαρτίου) καθιερώνει µια ταχεία διαδικασία εξέτασης από το Συµβούλιο 
Ανταγωνισµού των υποθέσεων κάτω από ένα ορισµένο ανώτατο όριο. Οι όροι είναι ανάλογοι µε 
εκείνους που  προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις συµφωνίες ήσσονος 
σηµασίας. 
 
Με τη δεύτερη νοµοθετική πράξη (διάταγµα 2004-1173), που τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεµβρίου 
2004 (δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ της 5ης Νοεµβρίου 2004), προσαρµόζονται όλες οι διατάξεις του 
Εµπορικού Κώδικα που αφορά η µεταρρύθµιση των κοινοτικών αντιµονοπωλιακών διατάξεων. 
Η γαλλική νοµοθεσία περί περιοριστικών πρακτικών, που παρουσίαζε ήδη πολλές οµοιότητες µε 
το άµεσα εφαρµοστέο σύστηµα εξαίρεσης που καθιερώνει ο κανονισµός 1/2003, είχε 
αναθεωρηθεί νωρίτερα, το 2001, οπότε είχαν ληφθεί υπόψη οι σχεδιαζόµενες αλλαγές σε 
κοινοτικό επίπεδο, και επέφερε σηµαντικές καινοτοµίες, όπως η καθιέρωση συστήµατος 
επιεικούς µεταχείρισης ανάλογο µε εκείνο που εφαρµόζει η Επιτροπή ή η ευθυγράµµιση των 
ανωτάτων ποινών για τις περιοριστικές πρακτικές µε τα κοινοτικά επίπεδα. Έτσι, µε τη δεύτερη 
αυτή µεταρρύθµιση, ολοκληρώνεται η συµµόρφωση των διαδικαστικών κανόνων µε τις νέες 
κοινοτικές ρυθµίσεις. Επιπλέον, το διάταγµα καθορίζει τις νέες εξουσίες που παρέχονται 
απευθείας στις εθνικές αρχές για να εξασφαλισθεί η εναρµόνιση των µέσων και η ασφάλεια 
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δικαίου ως προς την εφαρµογή τους. Θα συµπληρωθεί στις αρχές του 2005 µε κανονισµούς που 
επεξηγούν τους διαδικαστικούς κανόνες, ιδίως όσον αφορά την παραποµπή υποθέσεων στο 
πλαίσιο των άρθρων 81 και 82. 
 
Ο κανόνας de minimis  
Ο κανόνας αυτός διατυπώνεται σε ένα νέο άρθρο (άρθρο L. 464-6-1) του Εµπορικού Κώδικα. Το 
όριο de minimis βασίζεται απευθείας στο ισχύον κοινοτικό σύστηµα. Εποµένως, η διαδικασία 
περατώνεται αυτοµάτως σε περίπτωση οριζόντιων περιοριστικών συµφωνιών µεταξύ 
επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% της αγοράς και σε περίπτωση κάθετων 
συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 15% στις αγορές των 
προηγούµενων και επόµενων σταδίων. Αιτιολογική βάση της απόφασης για θέση της υπόθεσης 
στο αρχείο είναι η έλλειψη αισθητών επιπτώσεων στην αγορά· θα πρέπει εποµένως να είναι 
τεκµηριωµένη και µπορεί να ακυρωθεί ή να επανεξετασθεί µε προσφυγή στο Εφετείο του 
Παρισιού. Η σχετική απόφαση πρέπει να βασίζεται στην εξέταση των πραγµατικών 
περιστατικών και να είναι αιτιολογηµένη. Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη υπάρχει δυνατότητα 
απλούστευσης της εξέτασης πολλών "µικρών" υποθέσεων, συµβάλλοντας έτσι στον περιορισµό 
του όγκου των υποθέσεων που εκκρεµούν ενώπιον του Συµβουλίου Ανταγωνισµού. 
 
Μεταρρύθµιση για την προσαρµογή του Εµπορικού Κώδικα στον κανονισµό 1/2003 
Με το διάταγµα που εκδόθηκε δυνάµει του νόµου της 18ης Μαρτίου 2004 συµπληρώνονται οι 
εξουσίες λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου Ανταγωνισµού, στο οποίο παρέχεται η δυνατότητα 
να δέχεται δεσµεύσεις από τις επιχειρήσεις και να επιβάλλει πρόστιµα. ∆ιευκρινίζονται οι 
διαδικασίες για τη διεθνή συνεργασία µεταξύ των αρχών ανταγωνισµού και βελτιώνεται η 
προστασία του επιχειρηµατικού απορρήτου. Ευθυγραµµίζονται οι κανόνες περί παραγραφής και 
επεκτείνεται σε κοινοτική κλίµακα η διαδικασία βάσει της οποίας τα δικαστήρια µπορούν να 
ζητούν τη γνώµη του Συµβουλίου Ανταγωνισµού, ενώ παράλληλα επιτρέπεται η εξειδίκευση των 
δικαστηρίων που εξετάζουν υποθέσεις ανταγωνισµού. Τέλος, ορίζονται οι διαδικασίες 
παρέµβασης που εφαρµόζουν οι υπεύθυνοι για τις έρευνες, ενσωµατώνοντας τις σχετικές νέες 
εξουσίες που προβλέπει ο κανονισµός 1/2003.  
 
Έλεγχοι 
Όσον αφορά τις εξουσίες διενέργειας ελέγχων, το διάταγµα της 4ης Νοεµβρίου 2004 επέφερε 
δύο ειδών αλλαγές στη νοµοθεσία: πρώτον, ο Υπουργός Οικονοµικών µπορεί να επιτρέπει σε 
υπαλλήλους από άλλες αρχές της Ένωσης που ζητούν συνδροµή βάσει του άρθρου 22 
παράγραφος 1 του κανονισµού αριθ. 1/2003 να συνοδεύουν τους γάλλους υπεύθυνους για τους 
ελέγχους, αν µπορούν να συµβάλλουν στη διενέργεια απευθείας ερευνών. ∆εύτερον, οι διατάξεις 
σχετικά µε τη διαδικασία ελέγχου, που ισχύουν τόσο για τις ενέργειες που έχουν διατάξει οι 
γαλλικές αρχές, όσο και για τη συνδροµή στους ελέγχους της Επιτροπής σε περίπτωση 
αντιρρήσεων, προσαρµόσθηκαν στους νέους κανόνες σχετικά µε το καθήκον συνδροµής. Έγιναν 
τρεις τροποποιήσεις: πρώτον, µπορούν να τεθούν προσωρινές σφραγίδες για την αποτροπή της 
απώλειας αποδεικτικών στοιχείων στη διάρκεια του ελέγχου. ∆εύτερον, επιτρέπεται στους 
παριστάµενους αστυνοµικούς υπαλλήλους κατά τις σχετικές ενέργειες να βοηθούν ενεργά στη 
διεξαγωγή τους. Τέλος, η δυνατότητα εξέτασης των εγγράφων που κατασχέθηκαν από τις εθνικές 
αρχές, παρέχεται και στους υπαλλήλους της Επιτροπής. 
 
Παρέµβαση Amicus Curiae  
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Όσον αφορά τη συνεργασία µε τα δικαστήρια, λόγω της άµεσης εφαρµογής των διατάξεων του 
κανονισµού που αφορούν τη διαδικασία amicus curiae, η ισχύουσα γαλλική νοµοθεσία δεν 
απαιτεί σηµαντικές αλλαγές. Ωστόσο, µε το νέο διάταγµα συµπληρώνονται οι ισχύουσες 
διατάξεις του Εµπορικού Κώδικα για τις περιπτώσεις όπου τα δικαστήρια ζητούν τη γνώµη του 
Συµβουλίου Ανταγωνισµού, ώστε να περιλαµβάνονται και οι υποθέσεις στις οποίες έχουν εκ 
παραλλήλου εφαρµογή οι εθνικοί και οι κοινοτικοί κανόνες. Κατά παρέκκλιση από τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 15 του κανονισµού, τα δικαστήρια µπορούν πλέον να ζητούν 
τη γνώµη του Συµβουλίου όχι µόνο όταν εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού, αλλά 
και στις περιπτώσεις όπου κινούνται οι διαδικασίες βάσει των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. 
 
Ανταλλαγή πληροφοριών 
Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, ο Εµπορικός Κώδικας παρείχε ήδη τη δυνατότητα 
διαβίβασης πληροφοριών από το Συµβούλιο Ανταγωνισµού σε άλλες αρχές ανταγωνισµού, αλλά 
δεν προβλέπει ρητά σχετική υποχρέωση όσον αφορά την Επιτροπή. Αυτό το κενό 
συµπληρώνεται µε το διάταγµα, το οποίο προβαίνει σε ρητή διάκριση µεταξύ ανταλλαγής 
πληροφοριών, αφενός, στο πλαίσιο του κανονισµού 1/2003 και, αφετέρου, βάσει άλλων κανόνων 
συνεργασίας, ιδίως µε τις αρχές τρίτων χωρών, οπότε µπορεί να υπάρχει όρος αµοιβαιότητας, 
πράγµα που δεν συµβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκτυο. 
 
Πρόσβαση στον φάκελο 
Όσον αφορά την πρόσβαση στους φακέλους, το διάταγµα της 4ης Νοεµβρίου εναρµονίζει το 
γαλλικό σύστηµα για την προστασία του επιχειρηµατικού απορρήτου µε τους κοινοτικούς 
κανόνες, ενώ παράλληλα τηρείται η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης. Ο Εµπορικός Κώδικας, ο 
οποίος, σύµφωνα  µε τους δικονοµικούς κανόνες, αντιµετώπιζε επί ίσοις όροις όλους τους 
διαδίκους, επιτρέπει τώρα τη διαφοροποίηση µεταξύ καταγγελλόντων και δικαζοµένων 
επιχειρήσεων: οι τελευταίες απολαύουν εκτεταµένων εγγυήσεων που συνδέονται µε τα 
δικαιώµατα άµυνας, ενώ µπορεί να µην δοθούν στους καταγγέλλοντες πληροφορίες που 
περιέχουν επιχειρηµατικά απόρρητα, ώστε να αποφευχθεί η κοινολόγηση ή η καταχρηστική 
χρησιµοποίησή τους στην αγορά. 
 
Καθορισµός των αρχών ανταγωνισµού 
Η µεταρρύθµιση περιλαµβάνει επίσης κανόνες βάσει των οποίων οι αρµόδιες αρχές 
ανταγωνισµού εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού στο πλαίσιο του άρθρου 35 
του κανονισµού 1/2003. Ενώ ο κανονισµός παρέχει απευθείας στις εθνικές αρχές ανταγωνισµού 
και στους υπαλλήλους τους ειδικές εξουσίες που ανήκουν στην Κοινότητα, ιδίως κατά τη 
διενέργεια ερευνών, ζητά από τα κράτη µέλη να καθορίσουν τις αρχές αυτές και τους 
υπαλλήλους που θέλουν να εξουσιοδοτήσουν. Στη Γαλλία, η γενική αρµοδιότητα για την 
εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 έχει ήδη ανατεθεί από τον Εµπορικό Κώδικα στο Συµβούλιο 
Ανταγωνισµού και στον Υπουργό Οικονοµικών καθώς και στους εξουσιοδοτηµένους από αυτόν 
υπαλλήλους (Γενικό ∆ιευθυντή Ανταγωνισµού, Καταναλωτών και Ελέγχου της Απάτης, 
DGCCRF). Εποµένως, ήταν περιττός ο περαιτέρω καθορισµός άλλων φορέων δια της 
νοµοθετικής οδού. Ωστόσο, οι προηγούµενες διατάξεις αφορούσαν µόνο τις εξουσίες που 
προβλέπονται στο τµήµα IV του Εµπορικού Κώδικα· γι’ αυτό έχουν συµπληρωθεί µε παραποµπή 
στον κανονισµό 1/2003, ώστε να υπάρχει σαφής νοµική βάση για την παράλληλη αναγνώριση 
των νέων εξουσιών που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. 
 
Κυρώσεις 
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Με την αναθεώρηση του Εµπορικού Κώδικα συµπληρώνονται οι εξουσίες του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού για τη λήψη αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων, παρέχοντάς του δύο νέες 
αρµοδιότητες που προβλέπει ο κανονισµός 1/2003. Το Συµβούλιο µπορεί τώρα να αποδέχεται 
δεσµεύσεις και να επιβάλει πρόστιµα σε περίπτωση µη τήρησής τους. Μπορεί επίσης να 
επιβάλλει πρόστιµα ύψους αντίστοιχου µε εκείνο που προβλέπει ο κανονισµός, τα οποία ωστόσο, 
µοναδικό σκοπό έχουν να υποχρεωθεί η επιχείρηση να παύσει µια παράβαση ή να συµµορφωθεί 
µε διαταγή. ∆εδοµένου ότι ο Εµπορικός Κώδικας περιέχει ήδη διατάξεις για κυρώσεις που 
εφαρµόζονται όταν παρεµποδίζεται η διενέργεια έρευνας, δεν ήταν αναγκαία η µεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο των εξουσιών της Επιτροπής για επιβολή προστίµων προκειµένου να υποχρεωθούν 
οι επιχειρήσεις να δεχθούν τη διενέργεια ελέγχων. 
 
Άλλα θέµατα 
Για να ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση µε τον κανονισµό 1/2003, τροποποιήθηκαν και άλλοι 
διαδικαστικοί κανόνες. Έτσι, εναρµονίζονται οι εθνικοί κανόνες µε τους κοινοτικούς όσον 
αφορά την παραγραφή των αδικηµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης λειτουργία των 
µηχανισµών συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και του Συµβουλίου Ανταγωνισµού. Η 
παραγραφή για τις παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισµού, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, αυξάνεται από 3 σε 5 χρόνια, ενώ στους λόγους αναστολής της παραγραφής 
περιλαµβάνονται οι έρευνες που διεξάγουν η Επιτροπή ή οι εθνικές αρχές για την ίδια υπόθεση. 
Με την εναρµόνιση αίρονται όλα τα εµπόδια για κατάλληλη ανακατανοµή των υποθέσεων 
µεταξύ του Συµβουλίου Ανταγωνισµού και της Επιτροπής, στις περιπτώσεις που ισχύουν οι 
κανόνες περί αναστολής ή περάτωσης των διαδικασιών που προβλέπει ο κανονισµός. Για τον 
ίδιο λόγο, έχουν ενισχυθεί οι εξουσίες του Συµβουλίου Ανταγωνισµού να αναστέλλει ή να 
περατώνει διαδικασίες σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, οι οποίες περιλαµβάνουν και τις υποθέσεις 
που εξετάζονται παράλληλα από άλλη εθνική αρχή ή έχουν επανέλθει στην Επιτροπή. 
 
Τέλος, µε τη µεταρρύθµιση εκτείνεται στα άρθρα 81 και 82 η δυνατότητα, που υπάρχει ήδη, να 
ανατίθεται η εκδίκαση διαφορών σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών κανόνων ανταγωνισµού, 
σε ορισµένα ειδικά δικαστήρια. Αυτή η ειδική δικαιοδοσία δεν συνδέεται άµεσα µε την 
προσαρµογή αυτή καθαυτή της γαλλικής νοµοθεσίας, αλλά βασίζεται στις αρχές της συνέπειας 
και της σύγκλισης που διατυπώνονται στο άρθρο 3 του κανονισµού 1/2003. Οι λεπτοµέρειες 
εφαρµογής της θα ρυθµισθούν µε διάταγµα του Συµβουλίου Επικρατείας που θα εκδοθεί το 
2005. 
  
 

Ιρλανδία 
∆εν σηµειώθηκαν σηµαντικές αλλαγές στην εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού. Ωστόσο, για να 
ενσωµατωθούν οι διατάξεις του κανονισµού 1/2003, εκδόθηκε ο κανονισµός αριθ. 195/2004 
(Statutory Instrument 195 του 2004).  

 
Statutory Instrument – Αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού 
Για τους σκοπούς του άρθρου 5 του κανονισµού, ο Statutory Instrument ορίζει ως αρµόδια όλα 
τα δικαστήρια εκτός από το Ειδικό Ποινικό ∆ικαστήριο· για τα καθήκοντα που προβλέπονται 
στα κεφάλαια IV, V, VII, VIII και IX του κανονισµού ορίζει υπεύθυνη την Αρχή Ανταγωνισµού, 
ενώ για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στα άρθρα 11  παράγραφος 1, 11 
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παράγραφος 5, 27 παράγραφος 2 και 28 παράγραφος 2 του κανονισµού εξουσιοδοτεί την Αρχή 
Ανταγωνισµού, τον Γενικό Εισαγγελέα και τα δικαστήρια ή τις γραµµατείες των δικαστηρίων. 

 
Σύµφωνα µε τον Statutory Instrument, διατηρείται το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη 
ισχύος του κανονισµού: 
• Η Αρχή Ανταγωνισµού είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ερευνών σε υποθέσεις 

ανταγωνισµού· 
• Η Αρχή Ανταγωνισµού µπορεί να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια για υποθέσεις 

ανταγωνισµού, ενώ ποινικές διώξεις µπορεί να κινεί η Αρχή Ανταγωνισµού και/ή ο Γενικός 
Εισαγγελέας· και 

• Μόνο τα δικαστήρια µπορούν να εκδίδουν αποφάσεις µε τις οποίες αναγνωρίζεται η ύπαρξη 
παράβασης της εθνικής νοµοθεσίας και/ή της συνθήκης ΕΚ. 

 

Ιταλία 
∆εν επήλθαν νοµοθετικές τροποποιήσεις στους ιταλικούς κανόνες ανταγωνισµού το 2004. 
 

Κύπρος 
Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού (στο εξής "ΕΠΑ") αποτελεί ανεξάρτητο διοικητικό 
φορέα που συστάθηκε το 1990 µε τη θέσπιση του νόµου περί προστασίας του ανταγωνισµού 
207/89 (στο εξής "ο νόµος") και έκτοτε αποτελεί τον φορέα που είναι αρµόδιος για την 
προστασία του ανταγωνισµού, διενεργεί τις έρευνες και λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις. 
Επιπλέον, µε τη θέσπιση του νόµου περί ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων 22(I)/99, η 
ΕΠΑ είναι επίσης αρµόδια για τη διερεύνηση των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και για τη λήψη 
αποφάσεων έγκρισης, απόρριψης ή υπό όρους αποδοχής των συγκεντρώσεων. 
 
Υπό το φως του κανονισµού 1/2003 η εθνική νοµοθεσία µεταρρυθµίστηκε στη διάρκεια του 
2004 προκειµένου να προσαρµοσθεί στις διατάξεις του κανονισµού, και η ΕΠΑ ορίζεται ως αρχή 
υπεύθυνη για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση µε 
τις διατάξεις του κανονισµού. Στο νέο νοµοθετικό κείµενο υπάρχουν διατάξεις που ενισχύουν τις 
εξουσίες της ΕΠΑ, η οποία αποκτά εκτεταµένες εξουσίες έρευνας στους επαγγελµατικούς και µη 
επαγγελµατικούς χώρους των επιχειρήσεων.  
 
Βασικό χαρακτηριστικό των τροποποιήσεων είναι ότι καταργείται το εθνικό σύστηµα 
κοινοποίησης για τις εταιρείες προκειµένου να τους δοθεί αρνητική πιστοποίηση ή ατοµική 
απαλλαγή, και ως εκ τούτου οι συµφωνίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 
παράγραφος 1 του ισχύοντος νόµου 207/89 (αντίστοιχο µε το άρθρο 81 παράγραφος 3) είναι 
νοµικά ισχυρές και εκτελεστές χωρίς τη µεσολάβηση διοικητικής απόφασης. Επίσης, στην 
εθνική νοµοθεσία θα ενσωµατωθεί το σχέδιο απαλλαγής και µείωσης προστίµων σε περίπτωση 
συµπράξεων, το οποίο ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2003 και θέτει τις βάσεις της πολιτικής 
επιεικούς µεταχείρισης στις περιπτώσεις που µια επιχείρηση η οποία συµµετέχει σε παράνοµη 
σύµπραξη (καρτέλ), κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόµου 207/89, µπορεί να τύχει πλήρους 
απαλλαγής ή µείωσης των σχετικών προστίµων.  
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Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού 1/2003, το Ανώτατο ∆ικαστήριο θα εκδίδει 
διαδικαστικούς κανονισµούς κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 3, µε 
τους οποίους θα εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να υποβάλει γραπτές ή προφορικές παρατηρήσεις στα 
εθνικά δικαστήρια για θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. 
 

Λετονία 
Για να εξασφαλισθεί αποκεντρωµένη εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού και 
παροχή συνδροµής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες αρχές ανταγωνισµού των 
κρατών µελών κατά τις έρευνες που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, το 
2004 επήλθαν οι ακόλουθες βασικές τροποποιήσεις στον νόµο περί ανταγωνισµού: 
 

- ανάθεση στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού της εξουσίας εφαρµογής των κοινοτικών 
κανόνων ανταγωνισµού 

- επέκταση των δικαιωµάτων έρευνας του Συµβουλίου Ανταγωνισµού· 
- θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων σχετικά µε τη διερεύνηση, την εξέταση και την επιβολή 

κυρώσεων για παραβιάσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού· 
- προσωρινές ρυθµίσεις που εφαρµόζονται εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη παράβασης της 

κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού, και εφόσον η µη παύση της εν λόγω παράβασης 
θα µπορούσε να πλήξει τον ανταγωνισµό κατά τρόπο ουσιώδη και αµετάκλητο· 

- θέσπιση διαδικασίας για την παροχή υποστήριξης από το Συµβούλιο Ανταγωνισµού της 
∆ηµοκρατίας της Λετονίας σε έρευνες που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλες αρχές 
ανταγωνισµού των κρατών µελών της ΕΕ· 

- ακριβέστερος καθορισµός της διαδικασίας κοινοποίησης/εξέτασης των συγκεντρώσεων 
µεταξύ φορέων της αγοράς. 

 
Ο νόµος που τροποποιεί τη νοµοθεσία ανταγωνισµού εγκρίθηκε από την Saeima (Κοινοβούλιο) 
στις 22 Απριλίου 2004 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. Στη διάρκεια του 2004 
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο διάφοροι κανονισµοί για τη βελτίωση της λειτουργίας 
του Συµβουλίου Ανταγωνισµού. 
 
Πρόγραµµα επιεικούς µεταχείρισης 
Το 2004 εγκρίθηκε ο κανονισµός αριθ. 862 του Υπουργικού Συµβουλίου σχετικά µε τις 
«διαδικασίες υπολογισµού των προστίµων για παραβάσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 πρώτο 
µέρος και στο άρθρο 13 του νόµου περί ανταγωνισµού» (δηλαδή σχετικά µε τις απαγορευµένες 
συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων και τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης). Ο κανονισµός αυτός 
προβλέπει επίσης ένα πρόγραµµα επιεικούς µεταχείρισης, δηλαδή απαλλαγή από τα πρόστιµα ή 
µείωση των προστίµων για τους συµµετέχοντες σε οριζόντια σύµπραξη, ανάλογα µε τον βαθµό 
συνεργασίας τους µε το Συµβούλιο Ανταγωνισµού. 

 
Ο φορέας της αγοράς που παρέσχε πρώτος αποδεικτικά στοιχεία στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού 
απαλλάσσεται από την επιβολή προστίµων, εφόσον δεν υπήρξε ένας από τους εµπνευστές της 
συγκεκριµένης απαγορευµένης συµφωνίας ή δεν διαδραµάτισε αποφασιστικό ρόλο στην 
απαγορευµένη δραστηριότητα και δεν υποχρέωσε άλλο φορέα της αγοράς να συµµετάσχει σ’ 
αυτήν. Τα πρόστιµα µπορούν να περιοριστούν κατά 49%, εάν ο δράστης της παράβασης που 
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διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε απαγορευµένες δραστηριότητες παρέσχε καθοριστικής 
σηµασίας αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την παράβαση. 
 
Έλεγχοι 
Μια από τις βασικές αλλαγές που προβλέπει ο νόµος που τροποποιεί τη νοµοθεσία 
ανταγωνισµού είναι η διεύρυνση των ερευνητικών αρµοδιοτήτων του Προεδρείου του 
Συµβουλίου Ανταγωνισµού. Εκτός από τις αρµοδιότητες που διέθετε του δόθηκαν νέα 
δικαιώµατα ώστε να µπορεί, µε βάση δικαστική απόφαση και µε παρουσία της αστυνοµίας, 
χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, να εισέρχεται σε επαγγελµατικούς χώρους, οχήµατα, 
διαµερίσµατα, άλλους χώρους εκτός κατοικιών, κτίρια και λοιπά ακίνητα που ανήκουν σε φορείς 
της αγοράς, σε υπαλλήλους τους και σε άλλα πρόσωπα, να τα ανοίγουν, µαζί µε τις εντός αυτών 
αποθήκες, προκειµένου να ελέγξουν τα εµπορεύµατα και τα έγγραφα που βρίσκονται εκεί, καθώς 
και όσα ανήκουν στους φορείς της αγοράς και τους µισθωτούς τους. 
 
Παρέµβαση Amicus Curiae 
Το δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε αγωγή και άρχισε να εξετάζει υπόθεση που αφορά 
ενδεχόµενη παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού, είναι υποχρεωµένο να 
διαβιβάζει αντίγραφο του δικογράφου της αγωγής στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού της Λετονίας 
και αργότερα να διαβιβάσει αντίτυπο ή αντίγραφο της απόφασης στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποχρέωση αυτή έχει περιληφθεί στη νοµοθεσία 
ανταγωνισµού για να προωθηθεί η άσκηση παρέµβασης τύπου "amicus curiae" από το 
Συµβούλιο Ανταγωνισµού και για να διευκολυνθεί η εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της 
εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού στα κράτη µέλη. 
 
Πρόσβαση στο φάκελο 
Οι επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχει υπόνοια παράβασης των κανόνων ανταγωνισµού µπορούν 
να λάβουν γνώση του σχετικού φακέλου, αφού ενηµερωθούν από το Συµβούλιο Ανταγωνισµού 
της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της 
έρευνας είναι επαρκείς για την έκδοση απόφασης. Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία περιέχουν 
επιχειρηµατικά απόρρητα, τότε δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση άλλα πρόσωπα. 
 
Καθορισµός των αρµόδιων αρχών ανταγωνισµού 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού της ∆ηµοκρατίας της Λετονίας ορίζεται ως αρχή ανταγωνισµού 
που είναι αρµόδια για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. 
 
Κυρώσεις 
Ο νόµος περί ανταγωνισµού προβλέπει δυνατότητα περιορισµού των προστίµων ή πλήρους 
απαλλαγής από αυτά, σε περιπτώσεις ορισµένων παραβάσεων του άρθρου 81 ΕΚ, εάν η 
επιχείρηση συνεργάζεται µε το Συµβούλιο Ανταγωνισµού. 
 

Λιθουανία 
Η ένταξη της Λιθουανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εκσυγχρονισµός των κοινοτικών 
κανόνων ανταγωνισµού, ιδίως µε την έκδοση των κανονισµών 1/2003 και 139/2004, απαίτησαν 
ανάλογες τροποποιήσεις της λιθουανικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού. Μετά την ένταξη της 
Λιθουανίας, χρειάστηκε να δηµιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να διευκολυνθεί η 
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εφαρµογή των νέων κανόνων ανταγωνισµού της ΕΕ, κατά κύριο λόγο µε την τροποποίηση του 
νόµου περί ανταγωνισµού του 1999 και του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Για τον σκοπό αυτό, 
στις 15 Απριλίου 2004, το Κοινοβούλιο ψήφισε τον νόµο για την τροποποίηση του νόµου περί 
ανταγωνισµού�, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004.  
 
Σκοπός της τροποποίησης αυτής ήταν κυρίως να ευθυγραµµισθεί η λιθουανική νοµοθεσία µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο. Ο στόχος αυτός αναφέρεται ρητά στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόµου 
περί ανταγωνισµού, το οποίο ορίζει ότι σκοπός του νόµου αυτού είναι η εναρµόνιση της 
λιθουανικής και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας όσον αφορά τη ρύθµιση των σχέσεων 
ανταγωνισµού. Στο ίδιο άρθρο 1 προστίθεται µια παράγραφος 4, που παραπέµπει στο παράρτηµα 
του κανονισµού 1/2003, το οποίο ενσωµατώνεται έτσι στον νόµο περί ανταγωνισµού. 
 
Επιπλέον, ο νόµος περί ανταγωνισµού συµπληρώνεται µε ένα νέο κεφάλαιο VII, µε τίτλο  
«Εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το άρθρο 47 παράγραφος 1 
του οποίου ορίζει ότι «το Συµβούλιο Ανταγωνισµού είναι το όργανο που εξουσιοδοτείται να 
εφαρµόζει τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού, η εποπτεία της τήρησης των οποίων, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανατίθεται στην εθνική αρχή 
ανταγωνισµού". Με τη διάταξη αυτή διευρύνονται οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού, καθώς εξασφαλίζεται ταυτόχρονη εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ και του 
νόµου περί ανταγωνισµού. 

 
Συµφωνίες που περιορίζουν τον ανταγωνισµό (άρθρο 81) 
Το σύστηµα προηγούµενης κοινοποίησης και ατοµικών απαλλαγών των συµφωνιών µεταξύ 
επιχειρήσεων καταργείται. Οι συµφωνίες που πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για 
απαλλαγή κατά κατηγορία ισχύουν από τον χρόνο σύναψής τους (ab initio) χωρίς προηγούµενη 
απόφαση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού. Εφόσον ανακύψει διαφωνία κατά πόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις απαλλαγής της συµφωνίας, το σχετικό βάρος της αποδείξεως (ότι πληρούνται) 
φέρει το µέρος της συµφωνίας που ωφελείται από την απαλλαγή. Και, αντίστοιχα, εφόσον το 
Συµβούλιο Ανταγωνισµού θέλει να αποδείξει ότι µια συµφωνία συνιστά παράβαση, θα πρέπει να 
αποδείξει τον ισχυρισµό του. Ως εκ τούτου καταργήθηκε η δυνατότητα που είχαν οι επιχειρήσεις 
να ζητούν από το Συµβούλιο Ανταγωνισµού τη χορήγηση ατοµικής απαλλαγής, καθώς και η 
υποχρέωση να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά µε συµφωνίες που συνάπτουν υπό 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν απαλλαγή κατά κατηγορία. 
 
Έλεγχος συγκεντρώσεων 
Στο τµήµα της νοµοθεσίας που αφορά τις συγκεντρώσεις έχουν προστεθεί αρκετές σηµαντικές 
νέες διατάξεις. Πρώτον, έχουν γίνει λιγότερο επιτακτικές οι προθεσµίες για την υποβολή 
κοινοποίησης. Η υποχρέωση των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση να 
υποβάλουν κοινοποίηση εντός 7 ηµερών από την πρώτη ενέργεια που σχετίζεται µε τη 
συγκέντρωση, καθώς και η υποχρέωση αναστολής της συγκέντρωσης µετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης ενέργειας, µέχρις ότου το Συµβούλιο Ανταγωνισµού αποφασίσει να επιτρέψει την 
ολοκλήρωση της εν λόγω συγκέντρωσης, έχουν καταργηθεί. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο, και 

                                                 
�  0 Νόµος αριθ. IX-2126 της 15ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού 
της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, την κατάργηση του νόµου για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων προς τις 
επιχειρήσεις και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας της ∆ηµοκρατίας της 
Λιθουανίας. 
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πριν από την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις µπορούν να 
καθορίσουν τον χρόνο κοινοποίησης προς το Συµβούλιο Ανταγωνισµού. Ως εκ τούτου, έχουν 
καταργηθεί και οι κυρώσεις λόγω µη έγκαιρης κοινοποίησης της συγκέντρωσης. 
 
Επίσης, έχει γίνει λιγότερο επιτακτική η προθεσµία των τεσσάρων µηνών εντός της οποίας 
πρέπει να λάβει οριστική απόφαση το Συµβούλιο Ανταγωνισµού: µπορεί να παραταθεί για ένα 
επιπλέον µήνα, µετά από δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση του κοινοποιούντος τη συγκέντρωση. 
Αυτό µπορεί να έχει ιδιαίτερη σηµασία σε πιο περίπλοκες υποθέσεις όπου το Συµβούλιο 
Ανταγωνισµού προτίθεται να εγκρίνει τη συγκέντρωση, επιβάλλοντας ωστόσο ορισµένους όρους 
και υποχρεώσεις. 
 
∆εύτερον, ο νόµος ορίζει ότι οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλουν τέλη, το ποσό 
των οποίων καθορίζεται από την κυβέρνηση, για την υποβολή και εξέταση της κοινοποίησης της 
συγκέντρωσής τους. 
 
Τρίτον, για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης, το κριτήριο της δεσπόζουσας θέσης έχει 
συµπληρωθεί µε το κριτήριο της σηµαντικής παρεµπόδισης του ανταγωνισµού. Για να κηρυχθεί 
παράνοµη µια συγκέντρωση, αρκεί να πληρούται ένα από τα κριτήρια είτε της δηµιουργίας είτε 
της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης είτε του σηµαντικού περιορισµού του ανταγωνισµού. 
 
Τέταρτον, ο νέος νόµος παρέχει ένα επιπλέον δικαίωµα στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού: να 
υποχρεώσει µια επιχείρηση να υποβάλει κοινοποίηση, εφόσον η συγκέντρωση απειλεί να 
δηµιουργήσει ή να ενισχύσει δεσπόζουσα θέση ή να παρακωλύσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό, 
παρόλο που δεν υπερβαίνει τα όρια κύκλου εργασιών που καθιερώνει ο νόµος. Αυτή η νέα 
διαδικασία θεσπίσθηκε λόγω της προηγούµενης εµπειρίας, σύµφωνα µε την οποία σε ορισµένες 
αγορές (ιδίως στην αγορά υπηρεσιών), οι συγκεντρώσεις µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν 
χωρίς να κοινοποιηθούν στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού, επειδή δεν υπερέβαιναν το ελάχιστο 
όριο κύκλου εργασιών, παρόλο που δηµιουργούσαν ή ενίσχυαν δεσπόζουσα θέση. Ωστόσο, αυτή 
η νέα διαδικασία θα εφαρµόζεται µόνο αν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 µήνες από την 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. 
 
Κυρώσεις 
Το σύστηµα κυρώσεων έχει αναµορφωθεί σύµφωνα µε τις αρχές επιβολής κυρώσεων που 
εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, έχουν αυξηθεί µέχρι 10% των ακαθάριστων ετήσιων 
εσόδων του προηγούµενου οικονοµικού έτους τα πρόστιµα που επιβάλλει το Συµβούλιο 
Ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις για παράνοµες συµφωνίες, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, 
πραγµατοποίηση κοινοποιήσιµης συγκέντρωσης χωρίς άδεια του Συµβουλίου Ανταγωνισµού, 
συνέχιση της πραγµατοποίησης συγκέντρωσης στη διάρκεια της περιόδου αναστολής της ή 
παράβαση των όρων ή των υποχρεώσεων που είχε επιβάλει το Συµβούλιο Ανταγωνισµού για τη 
συγκέντρωση. Σύµφωνα µε τη νέα διάταξη του νόµου περί ανταγωνισµού, η διαδικασία 
καθορισµού του ποσού του προστίµου εγκρίθηκε µε το κυβερνητικό ψήφισµα αριθ. 1591 της 6ης 
∆εκεµβρίου 2004.  
 
∆ιαδικασία έρευνας 
Με βάση τις νέες διατάξεις του νόµου περί ανταγωνισµού, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού 
υποχρεώνεται να ολοκληρώνει την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν περιοριστικές πρακτικές 
όχι µέσα σε 14 ηµέρες, όπως ίσχυε προηγουµένως, αλλά µέσα σε 30 ηµέρες από την υποβολή της 
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αίτησης, καθώς και να εκδίδει απόφαση για κίνηση της διαδικασίας έρευνας ή απόρριψη της 
αίτησης. Η προθεσµία για ολοκλήρωση της έρευνας αυξήθηκε σε πέντε µήνες, µε δυνατότητα 
παράτασής της κάθε φορά για άλλους τρεις µήνες. Επίσης, ελλείψει αποδείξεων που 
τεκµηριώνουν την υπόνοια για παράβαση της νοµοθεσίας, το Συµβούλιο µπορεί να µην δεχθεί 
την έναρξη διαδικασίας έρευνας. 
 
Μια άλλη σηµαντική τροποποίηση σχετίζεται µε τη δυνατότητα περάτωσης της έρευνας. 
Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του νόµου περί ανταγωνισµού, η έρευνα µπορεί να περατωθεί όχι 
µόνον εφόσον δεν αποδεικνύεται παράβαση του νόµου, αλλά και εφόσον οι επίµαχες ενέργειες 
δεν προξένησαν σηµαντική βλάβη των συµφερόντων που προστατεύει ο νόµος, η δε επιχείρηση 
που φέρεται ότι παρέβη τη νοµοθεσία παύει εκούσια τις σχετικές ενέργειες και υποβάλει στο 
Συµβούλιο Ανταγωνισµού γραπτή δέσµευση να µην τις επαναλάβει. Οι δεσµεύσεις αυτές είναι 
υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση µη τήρησής τους, µπορεί να επιβληθεί 
πρόστιµο µέχρι 5% του µέσου ακαθάριστου ηµερήσιου κύκλου εργασιών του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους για κάθε ηµέρα συνέχισης της παράβασης. 
 
Με βάση τον κανονισµό 1/2003 θεσπίσθηκε µια νέα διάταξη που προβλέπει τη λήψη µέτρων 
καταναγκασµού. Η διάταξη ορίζει ότι η λήψη µέτρων καταναγκασµού στη διάρκεια των ελέγχων 
που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται µετά από προηγούµενη άδεια του Περιφερειακού 
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου του Βίλνιους.  
 
∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε τον κανονισµό 1/2003 τα εθνικά δικαστήρια έχουν δικαίωµα και 
καθήκον να εφαρµόζουν άµεσα τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ, ο νόµος περί ανταγωνισµού ορίζει τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαδικασιών που αφορούν υποθέσεις ανταγωνισµού. Για τον λόγο 
αυτό, προστέθηκε µια διάταξη στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας σύµφωνα µε την οποία οι 
υποθέσεις ανταγωνισµού εξετάζονται µε βάση τους κανόνες του Κώδικα, εκτός από τις 
εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόµος περί ανταγωνισµού. Μόλις υποβληθεί αγωγή που αφορά 
εφαρµογή των άρθρων 81 ή 82 ΕΚ, το δικαστήριο ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και το 
Συµβούλιο Ανταγωνισµού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο Ανταγωνισµού µπορούν 
µε δική τους πρωτοβουλία να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 
81 ή  82 ΕΚ, να παράσχουν εξηγήσεις, αποδεικτικά στοιχεία και να συµµετάσχουν στην εξέταση 
της υπόθεσης, καθώς και να υποβάλουν ερωτήµατα και αιτήσεις.  
 
Το νέο άρθρο 50 του νόµου περί ανταγωνισµού ορίζει ότι οι επιχειρήσεις των οποίων έχουν θιγεί 
νόµιµα συµφέροντα από ενέργειες αντίθετες προς τα άρθρα 81 ή 82 ΕΚ ή άλλες περιοριστικές 
πρακτικές, έχουν δικαίωµα να προσφύγουν στο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Βίλνιους και να 
ζητήσουν την παύση των παράνοµων ενεργειών και την αποκατάσταση των ζηµιών που 
υπέστησαν. Ως εκ τούτου, το Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Βίλνιους έχει αποκλειστική 
αρµοδιότητα να εξετάζει υποθέσεις που αφορούν την αποκατάσταση ζηµιών που προέκυψαν από 
τις προαναφερθείσες περιοριστικές πρακτικές. 
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Λουξεµβούργο 
Με το νόµο περί ανταγωνισµού της 17ης Μαΐου 2004, το Λουξεµβούργο τροποποίησε τη 
νοµοθεσία του σε δύο κύρια σηµεία: 

• εισάγεται στη νοµοθεσία της χώρας απαγόρευση των παράνοµων συµφωνιών και των 
καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης, όπως ακριβώς αναφέρονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης ΕΚ (πλην της µνείας των επιπτώσεων που προκαλούν παρόµοιες πρακτικές  
στο ενδοκοινοτικό εµπόριο) 

• οι θεσµικές δοµές του Λουξεµβούργου προσαρµόζονται στις διατάξεις του κανονισµού 
1/2003, µέσω της σύστασης µιας ανεξάρτητης αρχής ανταγωνισµού µε τη µορφή 
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, του Συµβουλίου Ανταγωνισµού. Το Συµβούλιο 
Ανταγωνισµού αναλαµβάνει την εποπτεία εφαρµογής της νοµοθεσίας ανταγωνισµού, σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο· αποφαίνεται περί της ύπαρξης σχετικών παραβάσεων, 
διατάσσει τους παραβάτες θέσουν τέλος στην παράβαση και τους επιβάλλει πρόστιµα. 

 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού επικουρείται από την Επιθεώρηση Ανταγωνισµού, η οποία δεν 
εξαρτάται άµεσα από το Συµβούλιο, αλλά υπάγεται στο υπουργείο οικονοµικών υποθέσεων (επί 
του παρόντος, Υπουργείο Οικονοµικών Υποθέσεων και Εξωτερικού Εµπορίου), και διενεργεί 
ανακρίσεις και έρευνες για υποθέσεις που εµπίπτουν είτε στη νοµοθεσία του Λουξεµβούργου 
είτε στην κοινοτική νοµοθεσία. 
 
Οι αρµοδιότητες και διαδικασίες των δύο αυτών οργάνων βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στον 
κανονισµό 1/2003: 

• η Επιθεώρηση Ανταγωνισµού διαθέτει ευρείες αρµοδιότητες έρευνας: µπορεί να 
υποβάλλει αιτήσεις παροχής πληροφοριών· να λαµβάνει καταθέσεις· να διενεργεί 
ελέγχους και έρευνες σε επαγγελµατικούς χώρους, καθώς και οιουσδήποτε άλλους 
χώρους και να προβαίνει σε κατάσχεση εγγράφων (κατόπιν δικαστικής εντολής)· να 
ορίζει εµπειρογνώµονες· 

• ο πρόεδρος του Συµβουλίου Ανταγωνισµού µπορεί να διατάζει τη λήψη προσωρινών 
µέτρων 

• είναι δυνατή η επιβολή διαφόρων κυρώσεων: µέτρων καταναγκασµού ανάλογων µε την 
εικαζόµενη παράβαση και αναγκαίων για την παύση της· προστίµων· χρηµατικών ποινών 

• το Συµβούλιο Ανταγωνισµού δύναται να εφαρµόσει πρόγραµµα επιεικούς µεταχείρισης 
• δύναται να καταστήσει υποχρεωτικές τις δεσµεύσεις τις οποίες προτείνουν οι 

επιχειρήσεις 
• είναι δυνατή η υποβολή αίτησης προς τον πρόεδρο του Συµβουλίου Ανταγωνισµού  για 

τη διασφάλιση του επιχειρηµατικού απορρήτου, καθώς και εµπιστευτικών πληροφοριών·  
• τα µέλη του Συµβουλίου και της Επιθεώρησης Ανταγωνισµού, καθώς και οι οριζόµενοι 

από την τελευταία εµπειρογνώµονες, δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο· 
• διασφαλίζονται τα δικαιώµατα υπεράσπισης των ενδιαφερόµενων µερών: κοινοποίηση 

αιτιάσεων από την Επιθεώρηση Ανταγωνισµού· πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης· 
ακρόαση από το Συµβούλιο Ανταγωνισµού πριν από την έκδοση απόφασης· προσφυγή 
ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου κατά οιασδήποτε απόφασης· 

• το Συµβούλιο και η Επιθεώρηση Ανταγωνισµού πρέπει να συνεργάζονται µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε τις αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών όσον αφορά την 
ανταλλαγή πληροφοριών ή εγγράφων· 
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• το Συµβούλιο και η Επιθεώρηση Ανταγωνισµού επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην εφαρµογή του κανονισµού 1/2003 για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού, 
καθώς και του κανονισµού 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων· 

• η Υπηρεσία Ανταγωνισµού συνεργάζεται µε τα εθνικά δικαστήρια. 
 
Οι δύο αρχές ανταγωνισµού συγκροτήθηκαν τελικά µόλις στα τέλη Οκτωβρίου 2004, κατά το 
διορισµό των µελών τους. 
 

Ουγγαρία 
Το ∆εκέµβριο του 2003, ο πρόεδρος της Ουγγρικής Αρχής Ανταγωνισµού (Gazdasági 
Versenyhivatal – GVH) και ο πρόεδρος του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της GVH εξέδωσαν τις 
ακόλουθες δύο ανακοινώσεις, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004: 
 
Ανακοίνωση 2/2003 σχετικά µε τη µέθοδο υπολογισµού των προστίµων που επιβάλλονται σε 
υποθέσεις ανταγωνισµού 
Η ανακοίνωση αυτή εξασφαλίζει τη δηµοσιοποίηση και τη διαφάνεια της µεθόδου υπολογισµού 
των προστίµων που χρησιµοποιεί η GVH. Η µέθοδος αυτή διαφέρει σε αρκετά σηµεία από 
εκείνη που περιγράφεται στις “κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη µέθοδο υπολογισµού των 
προστίµων” της ΕΚ. Σε αντίθεση µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚ, η µέθοδος δεν 
βασίζεται σε προκαθορισµένα ποσά προστίµων ανάλογα µε το επίπεδο ή το είδος των 
παραβάσεων, αλλά σε διαδικασία δύο σταδίων. Κατά το πρώτο στάδιο, τα µόρια συσχετίζονται 
µε ορισµένα χαρακτηριστικά της παράβασης ώστε να καθοριστεί το βασικό ύψος του προστίµου. 
Παράγοντες όπως η σοβαρότητα της παράβασης (καθώς και η ενδεχόµενη απειλή για τον 
ανταγωνισµό και οι επιπτώσεις της παράβασης στην αγορά), η στάση έναντι της παράβασης 
(ενεργητική ή παθητική), το ακαταλόγιστο, κλπ., αποτιµώνται σε κλίµακα 100 µορίων. Κατά το 
δεύτερο στάδιο, εξετάζονται ορισµένοι συντελεστές προσαρµογής, όπως η διάρκεια ή ο 
εξακολουθητικός χαρακτήρας της παράβασης. Εάν είναι δυνατός ο προσδιορισµός των κερδών 
που προκύπτουν από τη παράβαση, το ποσό τριπλασιάζεται και συνιστά περαιτέρω βάση 
υπολογισµού. Το αποτέλεσµα του υπολογισµού δεν δύναται να υπερβαίνει το νόµιµα 
επιτρεπόµενο ανώτατο όριο, ήτοι το 10% του καθαρού κύκλου εργασιών του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους, ενώ το πρόστιµο µπορεί να µειωθεί εάν η υπόθεση εµπίπτει στις διατάξεις 
περί επιεικούς µεταχείρισης. 

 
Ανακοίνωση 3/2003 για την εφαρµογή πολιτικής επιείκειας 
Το καθεστώς επιείκειας που κατήρτισε η αρχή ανταγωνισµού (GVH) εναρµονίζεται πλήρως µε 
το αντίστοιχο πρόγραµµα της ΕΚ. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ουγγρικής πολιτικής στον 
τοµέα αντιστοιχούν σε εκείνα περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση της ΕΚ. 
 
Αναθεωρήθηκαν δύο ουγγρικοί κανονισµοί απαλλαγής κατά κατηγορία µε σκοπό να τηρηθεί η 
υποχρέωση για την προσέγγιση των νοµοθεσιών, η οποία περιλαµβάνεται στην Ευρωπαϊκή 
Συµφωνία, δεδοµένου ότι νωρίτερα είχαν επίσης τροποποιηθεί οι κανονισµοί απαλλαγής κατά 
κατηγορία της ΕΚ, επί των οποίων βασίστηκαν αρχικά οι εθνικοί κανονισµοί. Οι δύο κανονισµοί 
είναι: 
− Κανονισµός 18/2004. (II. 13.) Korm. της κυβέρνησης σχετικά µε την απαλλαγή ορισµένων 

οµάδων ασφαλιστικών συµφωνιών από την απαγόρευση περιορισµού του ανταγωνισµού, 
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− Κανονισµός 19/2004. (II. 13.) Korm. της κυβέρνησης σχετικά µε την απαλλαγή ορισµένων 
κατηγοριών κάθετων συµφωνιών στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας από την 
απαγόρευση περιορισµού του ανταγωνισµού. 

 
Οι δύο νέοι ουγγρικοί κανονισµοί απαλλαγής κατά κατηγορία βασίζονται εξολοκλήρου στους 
αντίστοιχους κοινοτικούς κανονισµούς. 
 
Κατόπιν της προσχώρησης της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο νόµος X του 2002 
“σχετικά µε τη δηµοσίευση της απόφασης αριθ. 1/2002 του Συµβουλίου Σύνδεσης, η οποία 
αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 2/96 του Συµβουλίου Σύνδεσης σχετικά µε την εφαρµογή των 
κανόνων ανταγωνισµού που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 62 παράγραφος 3 της ευρωπαϊκής 
συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, αφενός, και των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους αφετέρου” έχει απολέσει τη σηµασία της, συνεπώς 
καταργείται από την 1η Μαΐου 2004. 
 
Ο νόµος XXXI του 2003, ο οποίος τροποποιεί τον ουγγρικό νόµο περί ανταγωνισµού λόγω της 
προσχώρησης, τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. Οι διατάξεις του αφορούν αποκλειστικά τη 
θέσπιση ουσιωδών διατάξεων που θα επιτρέψουν στην ουγγρική αρχή ανταγωνισµού και στα 
εθνικά δικαστήρια εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού να ανταποκρίνονται 
επιτυχώς στα καθήκοντα που απορρέουν από τους κοινοτικούς κανόνες. 
 

Μάλτα 
Μετά την προσχώρηση της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, επήλθαν 
διάφορες τροποποιήσεις στο νόµο περί ανταγωνισµού (κεφάλαιο 379, δίκαιο της Μάλτας). Με 
τις τροποποιήσεις αυτές εξουσιοδοτείται κυρίως η Υπηρεσία Ανταγωνισµού (Office for Fair 
Competition) να ερευνά εικαζόµενες παραβάσεις των άρθρων 81 και 82 ΕΚ, ενώ παρέχεται στην 
Επιτροπή Ανταγωνισµού (Commission for Fair Trading) η αρµοδιότητα να εφαρµόζει τους 
κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού σε συνδυασµό µε την εθνική νοµοθεσία, όσον αφορά 
αντιανταγωνιστικές πρακτικές που έχουν επίπτωση στο εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών. Ο 
νόµος III του 2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, εναρµόνισε συνεπώς το νόµο 
περί ανταγωνισµού µε τον κανονισµό 1/2003. Οι κυριότερες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες. 
 
Ερµηνεία 
Το άρθρο 2 του νόµου περί ανταγωνισµού θεσπίζει τη νοµική ερµηνεία ορισµένων βασικών 
λέξεων και φράσεων που χρησιµοποιούνται στο κείµενο. Ορισµένοι από τους ορισµούς αυτούς 
τροποποιήθηκαν ώστε να εκφράζουν τις αποκεντρωµένες έρευνες της Υπηρεσίας και την 
αποκεντρωµένη εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ από την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένες από τις σηµαντικότερες αλλαγές (το 
τροποποιηθέν τµήµα είναι υπογραµµισµένο και µε πλάγιους χαρακτήρες): 
 
• ως “σχετική αγορά” νοείται η αγορά του προϊόντος είτε εκτείνεται στο έδαφος της Μάλτας ή 

σε µια συγκεκριµένη περιοχή ή τοποθεσία εντός της Μάλτας, είτε βρίσκεται εκτός της 
Μάλτας, και ανεξάρτητα αν περιορίζεται ή όχι σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο ή εποχή του 
έτους· 
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• ως “περιοριστική πρακτική” νοείται συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων, απόφαση ένωσης 
επιχειρήσεων ή εναρµονισµένη πρακτική η οποία απαγορεύεται βάσει του άρθρου 5 του 
παρόντος νόµου ή βάσει του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ ή/και κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης εκ µέρους µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, η οποία απαγορεύεται βάσει του 
άρθρου 9 παρόντος νόµου ή βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ· 

 
Εξάλλου, προστέθηκαν νέοι ορισµοί στο άρθρο 2 του νόµου που αφορούν τους όρους: ‘συνθήκη 
ΕΚ’, ‘Ευρωπαϊκή Επιτροπή’, ‘κράτη µέλη’ και ‘εθνικές αρχές ανταγωνισµού’. 
 
Τροποποίηση θεµελιωδών διατάξεων (άρθρα 5 και 9) 
Το άρθρο 5 του νόµου, η παράγραφος 1 του οποίου απαγορεύει 

“κάθε συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων, κάθε απόφαση ένωσης επιχειρήσεων και 
κάθε εναρµονισµένη πρακτική µεταξύ επιχειρήσεων που έχει ως αντικείµενο ή 
αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού 
εντός της Μάλτας ή τµήµατος της Μάλτας…” 
 

περιλαµβάνει πλέον δύο νέες παραγράφους (5 και 6), µε τις οποίες τίθεται σε εφαρµογή το άρθρο 
3 του κανονισµού 1/2003. Το κείµενο έχει ως εξής: 

“(5) Το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ ισχύει επίσης οσάκις συµφωνίες µεταξύ 
επιχειρήσεων, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένες πρακτικές 
ενδέχεται να επηρεάσουν αισθητά το εµπόριο µεταξύ της Μάλτας και ενός ή 
πολλών κρατών µελών. 
 
(6) Η εφαρµογή των παραγράφων (1), (2) και (3) δεν θεωρείται ότι περιλαµβάνει 
την απαγόρευση συµφωνιών, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων ή 
εναρµονισµένων πρακτικών οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ 
κρατών µελών, αλλά δεν περιορίζουν τον ανταγωνισµό κατά την έννοια του 
άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, ή οι οποίες πληρούν τους όρους του 
άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ, ή αφορούν κανονισµό εφαρµογής του 
άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης.” 

 
Το άρθρο 9, το οποίο πριν απαγόρευε απλώς την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εντός της 
Μάλτας ή τµήµατος της χώρας, περιλαµβάνει επίσης µία νέα παράγραφο (5), η οποία προβλέπει 
ότι: 

“Το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ ισχύει επίσης οσάκις κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης εκ µέρους επιχείρησης ενδέχεται να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ της 
Μάλτας και ενός ή πολλών κρατών µελών” 
 

Τροποποίηση δικονοµικών διατάξεων 
Το άρθρο 7 (το οποίο προέβλεπε τις απαλλαγές κατά κατηγορία) και το άρθρο 10 (το οποίο 
προέβλεπε τις αρνητικές πιστοποιήσεις) καταργούνται· ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις πρέπει 
πλέον να προβαίνουν σε αυτοαξιολόγηση ώστε να αποφαίνονται κατά πόσο πληρούν τις 
προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3. 

 
Εναπόκειται στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που επικαλείται το ευεργέτηµα της 
εφαρµογής της παραγράφου 3 να αποδείξει ότι πληρούνται οι όροι αυτής της παραγράφου 
(άρθρο 5 παράγραφος 4). 
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∆ιεύρυνση των εξουσιών έρευνας (άρθρο 12) 
Οι τροποποιήσεις του άρθρου 12 παράγραφος 1 διευρύνουν τις εξουσίες του ∆ιευθυντή της 
Υπηρεσίας Ανταγωνισµού όσον αφορά την κίνηση διαδικασίας έρευνας. Οι έρευνες 
πραγµατοποιούνται: 

 αυτεπαγγέλτως, ή 
 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Εµπορίου, ή 
 βάσει εύλογου ισχυρισµού παράβασης των διατάξεων του νόµου που υποβάλλεται 
εγγράφως από τον καταγγέλλοντα, ή 

 κατόπιν αιτήµατος διορισµένης εθνικής αρχής ανταγωνισµού, κράτους µέλους ή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
Το άρθρο 12A παράγραφος 1 προβλέπει ότι, κατά το πέρας µιας έρευνας, ο ∆ιευθυντής έχει την 
εξουσία να εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση  µε την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη παράβασης 
των άρθρων 5 ή/και 9 (το πεδίο εφαρµογής των άρθρων αυτών περιορίζεται στις παραβάσεις που 
διαπράττονται στο έδαφος της χώρας). Εντούτοις, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης του άρθρου 
5 παράγραφος 1 ή/και του άρθρου 9 παράγραφος 1, ο ∆ιευθυντής υποχρεούται, βάσει του άρθρου 
12A παράγραφος 2, να υποβάλει έκθεση των συµπερασµάτων του στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. 
Ο νόµος ΙΙΙ του 2004 προσέθεσε µία τρίτη παράγραφο στο εν λόγω άρθρο µε την οποία η 
υποχρέωση αυτή επεκτείνεται σε εικαζόµενες παραβάσεις των άρθρων 81 ή/και 82. Συνεπώς, σε 
αµφότερες τις περιπτώσεις, εναπόκειται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού να αποφανθεί σχετικά µε 
την ύπαρξη παράβασης. 
 
Το άρθρο 33 παράγραφος 2, το οποίο παρέχει στον υπουργό εµπορίου την εξουσία να θεσπίζει 
κανονισµούς σχετικούς µε ορισµένα θέµατα που προβλέπονται στο νόµο περί ανταγωνισµού, 
τροποποιήθηκε επίσης ώστε να επιτρέπει τη χρήση αυτής της εξουσίας κατά την εφαρµογή του 
κανονισµού 1/2003. Οι κανονισµοί αυτοί δύνανται ειδικότερα να προβλέπουν: 

(i) την παραχώρηση στην Υπηρεσία Ανταγωνισµού της εξουσίας να διενεργεί από κοινού 
έρευνες, να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες µε άλλες εθνικές αρχές 
ανταγωνισµού· 
(ii) τη διαδικασία συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισµού, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, των εθνικών δικαστηρίων και των αρχών ανταγωνισµού· 
(iii) την εξουσία διαγραφής ή µείωσης του εφαρµοστέου προστίµου σε έρευνες που 
αφορούν συµπράξεις. 

 
Επανορθωτικά µέτρα κατά των παραβάσεων 
Ο νόµος ΙΙΙ του 2004 αντικατέστησε πλήρως το άρθρο 13 ώστε να παρέχει στο ∆ιευθυντή της 
Υπηρεσίας Ανταγωνισµού την εξουσία να εκδίδει, κατά βούληση, διαταγές για παύση και 
παράλειψη ή/και διαταγές για συµµόρφωση, κατά την έκδοση απόφασης στην οποία 
διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 1 ή/και του άρθρου 9 παράγραφος 1 του 
νόµου περί ανταγωνισµού. Στην περίπτωση σοβαρών παραβάσεων των ανωτέρω άρθρων, καθώς 
και παραβάσεων των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, η µόνη αρµόδια για την έκδοση 
διαταγής παύσης ή/και διαταγής συµµόρφωσης είναι η Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

• H διαταγή παύσης και παράλειψης ορίζεται ως διαταγή για την άµεση παύση συµµετοχής 
σε παρόµοια συµφωνία, απόφαση, πρακτική ή συµπεριφορά. 

• Η διαταγή συµµόρφωσης ορίζει επανορθωτικά µέτρα που αναφέρονται στη συµπεριφορά 
ή τη διάρθρωση των επιχειρήσεων (κατ’αναλογία προς τη διαπραχθείσα παράβαση), και 



 

25 

απευθύνεται στην οικεία επιχείρηση ή τις οικείες επιχειρήσεις µε σκοπό την άµεση και 
αποτελεσµατική παύση της παράβασης. 

- ∆ιαρθρωτικά µέτρα µπορούν να επιβληθούν µόνον όταν δεν υφίσταται εξίσου 
αποτελεσµατικό επανορθωτικό µέτρο συµπεριφοράς ή όταν το τυχόν υφιστάµενο 
εξίσου αποτελεσµατικό µέτρο θα είναι επαχθέστερο για την οικεία επιχείρηση από 
το διαρθρωτικό επανορθωτικό µέτρο. 

 
Τροποποιήσεις που καταδεικνύουν την ‘άµεση ισχύ’ του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ 
Πριν από το νόµο III του 2004, το πρώην άρθρο 16 παράγραφος 1 του νόµου περί ανταγωνισµού 
προέβλεπε ότι, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού είχε κηρύξει µία συµφωνία, απόφαση ή πρακτική 
αντίθετη µε τις διατάξεις του άρθρου 5, όποιος, µετά τη δηµοσίευση της απόφασης, διέπραττε 
οποιαδήποτε ενέργεια σχετική µε ανάλογη συµφωνία, απόφαση ή πρακτική καθίστατο ένοχος 
παράβασης του εν λόγω άρθρου. Το νέο άρθρο 16 παράγραφος 1 προβλέπει πλέον ότι: 
 

“Οποιοσδήποτε παραβιάζει τα άρθρα 5 ή/και 9 του παρόντος νόµου, ή/και τα 
άρθρα 81 και/ή 82 της συνθήκης ΕΚ, θεωρείται ένοχος παράβασης του παρόντος 
νόµου.” 
 

Ως εκ τούτου, είναι πλέον δυνατή η επιβολή ποινικών κυρώσεων (βλ. κατωτέρω) για παραβάσεις 
που διαπράχθηκαν ακόµη και πριν από την έκδοση της απόφασης της Υπηρεσίας ή της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού µε την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, και παρά το γεγονός ότι µετά 
την έκδοση της απόφασης έχει ενδεχοµένως τεθεί τέλος στην παράβαση. 
 
Ανταλλαγή πληροφοριών 
Το άρθρο 33 παράγραφος 2, το οποίο παρέχει στον αρµόδιο για το εµπόριο υπουργό το δικαίωµα 
να καταρτίζει κανονισµούς σε σχέση µε ορισµένα θέµατα που προβλέπονται από το νόµο περί 
ανταγωνισµού, τροποποιήθηκε ώστε να παρέχει, µεταξύ άλλων, “στην Υπηρεσία Ανταγωνισµού 
την εξουσία να διενεργεί από κοινού έρευνες, να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες 
µε άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισµού”, καθώς και να ορίζει “τη διαδικασία συνεργασίας µεταξύ 
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών δικαστηρίων και των 
αρχών ανταγωνισµού”. 

 
Κυρώσεις 
Ο νόµος περί ανταγωνισµού προβλέπει ποινικές κυρώσεις για παραβίαση των διατάξεών του 
µετά την έναρξη ισχύος του το 1995. Οι κυρώσεις αυτές είναι χρηµατικού χαρακτήρα και, στην 
περίπτωση παραβάσεων των άρθρων 5 και 9, συνίστανται σε πρόστιµα, το ύψος των οποίων 
κυµαίνεται µεταξύ 1 και 10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που είναι υπεύθυνη για την 
παράβαση, µε κατώτατο όριο τις 3.000 λίρες Μάλτας. 
 
∆ιαδικαστικοί κανόνες σχετικοί µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού 
Ο νόµος ΙΙΙ του 2004 τροποποιεί επίσης το παράρτηµα του νόµου περί ανταγωνισµού, το οποίο 
θεσπίζει ορισµένους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ώστε να 
λαµβάνεται υπόψη η ένταξη της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ο κανόνας 8 στοιχείο (γ) του παραρτήµατος αναφέρεται στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, σε όλες τις υποθέσεις που συνεπάγονται εφαρµογή των άρθρων 81 ή/και 82 της 
συνθήκης ΕΚ, να υποβάλλουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού παρατηρήσεις επί οιουδήποτε 
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θέµατος, καθώς και κάθε έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά µε το θέµα. 
Τροποποιήθηκε, εξάλλου, η διατύπωση του κανόνα 13 ώστε να αποσαφηνίζεται ότι, κατά την 
ερµηνεία του νόµου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα πρέπει να βασίζεται στις αποφάσεις του 
Πρωτοδικείου και του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στις σχετικές 
αποφάσεις και δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι  
ερµηνευτικές ανακοινώσεις και το παράγωγο δίκαιο ανταγωνισµού. 
 

Κάτω Χώρες 
Εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού (κεφάλαιο 10 του νόµου περί ανταγωνισµού, 
τµήµα 88) 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής ορίζεται ως η αρχή ανταγωνισµού για τις Κάτω Χώρες, κατά την έννοια 
του κανονισµού 1/2003, και ως η εξουσιοδοτηµένη αρχή, κατά την έννοια του κανονισµού 
139/2004.  Ασκεί τις υφιστάµενες εξουσίες, σύµφωνα µε τους κανονισµούς που βασίζονται στο 
άρθρο 83 της συνθήκης ΕΚ, για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, και τις 
υφιστάµενες αρµοδιότητες, δυνάµει του άρθρου 84 της Συνθήκης, ώστε να αποφαίνεται σχετικά 
µε το παραδεκτό των συµφωνιών ανταγωνισµού και τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην 
Κοινή Αγορά. 

 
Κυρώσεις / Αύξηση του ανώτατου προστίµου που επιβάλλεται σε µέρος που δεν τηρεί την 
υποχρέωση συνεργασίας (άρθρο 69 του νόµου περί ανταγωνισµού) 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής δύναται να επιβάλει σε µέρος το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του 
τµήµατος 5: 20 παράγραφος 1 του γενικού νόµου δηµοσίου δικαίου όσον αφορά τους 
υπαλλήλους που αναφέρονται στις πρώτες παραγράφους των τµηµάτων 50, 52 ή 89g, πρόστιµο 
450.000 ευρώ κατ’ανώτατο όριο ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, και εάν 
το ποσό αυτό είναι µεγαλύτερο, πρόστιµο που δεν υπερβαίνει το 1% του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης ή του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης η οποία περιλαµβάνει την ένωση 
επιχειρήσεων, αντίστοιχα, κατά το οικονοµικό έτος που προηγήθηκε της απόφασης. 

 
Άλλα θέµατα 
Κατάργηση του συστήµατος κοινοποίησης συµφωνιών (άρθρο 17 του νόµου περί ανταγωνισµού) 
και θέσπιση συστήµατος νοµικών εξαιρέσεων (άρθρο 6.3 του νόµου περί ανταγωνισµού). 
 

Aυστρία 
Το 2004, καταρτίστηκαν νοµοσχέδια για την τροποποίηση του νόµου περί ανταγωνισµού και την 
έκδοση νέου νόµου για τις συµπράξεις. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης (δηµόσια 
διαβούλευση) προγραµµατίστηκε για το χειµώνα του 2005. 
 
Μετά την τελευταία µεταρρύθµιση, θεσµικού ουσιαστικά χαρακτήρα, απαιτείται πλέον 
µεγαλύτερη εναρµόνιση του αυστριακού δικαίου ανταγωνισµού µε το κοινοτικό δίκαιο. Η 
θέσπιση του συστήµατος νοµικών εξαιρέσεων, καθώς και διατάξεων που βασίζονται 
αποκλειστικά στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ αποτελούν τον πυρήνα της µεταρρύθµισης. 
Η ρητή αναφορά στη δυνατότητα παροχής του καθεστώτος κύριου µάρτυρα θα ενισχύσει 
περαιτέρω την αποτελεσµατικότητα επιβολής του νόµου. 
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Πολωνία 
Στην Πολωνία, οι κανόνες ανταγωνισµού θεσπίζονται από το νόµο της 15ης ∆εκεµβρίου 2000 για 
τον ανταγωνισµό και την προστασία των καταναλωτών (‘νόµος για τον ανταγωνισµό και την 
προστασία των καταναλωτών’, ‘πολωνικός νόµος ανταγωνισµού’), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 
1η Απριλίου 2001. Ο νόµος αυτός συνάδει µε το κοινοτικό δίκαιο και ιδίως µε τα άρθρα 81 και 
82 της συνθήκης ΕΚ. Το άρθρο 5 του νόµου περί ανταγωνισµού και προστασίας των 
καταναλωτών� απαγορεύει τις περιοριστικές συµφωνίες, ενώ το άρθρο 8 απαγορεύει την 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. 
 
Η απαγόρευση που περιλαµβάνεται στο άρθρο 5 δεν είναι εφαρµοστέα εάν το συνολικό µερίδιο 
αγοράς των µερών της συµφωνίας δεν υπερβαίνει το 5% για τις οριζόντιες συµφωνίες και το 
10% για τις κάθετες, στις περιπτώσεις όπου η παράβαση δεν αφορά τον καθορισµό των τιµών, 
τον έλεγχο ή τον περιορισµό της παραγωγής, τον καταµερισµό της αγοράς ή τον καθορισµό των 
όρων όσον αφορά τις προσφορές που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας δηµόσιων 
συµβάσεων. 
 
Το Συµβούλιο Υπουργών δύναται να εκδώσει κανονισµούς απαλλαγής κατά κατηγορία δυνάµει 
του άρθρου 7. Επί του παρόντος, υπάρχουν 5 κανονισµοί αυτού του είδους. Ουδέποτε υπήρξε 
στην Πολωνία σύστηµα κοινοποίησης επιµέρους εξαιρέσεων. 
 
Σύµφωνα µε το πολωνικό δίκαιο ανταγωνισµού, οι αρµοδιότητες της αντιµονοπωλιακής αρχής 
ανατίθενται στον πρόεδρο της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας των Καταναλωτών 
(ΥΑΠΚ). Ο πρόεδρος δύναται να κινήσει, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως, 
επεξηγηµατικές και αντιµονοπωλιακές διαδικασίες. ∆ιαθέτει επίσης την εξουσία να διατάζει τη 
διενέργεια ελέγχων. 
 
Οι εξουσίες έρευνας της πολωνικής αρχής ανταγωνισµού 
Ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας των Καταναλωτών (ΥΑΠΚ) δύναται 
να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ένωση επιχειρήσεων να προσκοµίσουν όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες. Ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος της ΥΑΚΑ ή της Επιθεώρησης Εµπορίου 
(„επιθεωρητής”) δύναται: 
• να εισέρχεται στους χώρους, τα κτήρια, τα γραφεία ή άλλα καταλύµατα και µέσα µεταφοράς 

του ελεγχόµενου επιχειρηµατία και να ζητεί την παράδοση εγγράφων που αφορούν το 
αντικείµενο του ελέγχου, καθώς και να κρατά σηµειώσεις· 

• να ζητεί από τον ελεγχόµενο επιχειρηµατία προφορικές εξηγήσεις σχετικά µε το αντικείµενο 
ελέγχου· 

• να ερευνά τους χώρους µε ένταλµα του δικαστηρίου ανταγωνισµού και προστασίας των 
καταναλωτών, το οποίο εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του προέδρου της Υπηρεσίας 
Ανταγωνισµού και Προστασίας των Καταναλωτών. Η έρευνα µπορεί να πραγµατοποιείται 
από τον επιθεωρητή ή (κατόπιν εντολής του προέδρου) από την αστυνοµία· 

• να προβαίνει σε κατάσχεση των εγγράφων τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν αποδεικτικά 
στοιχεία στην υπόθεση. 

 

                                                 
�  Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην Πολωνία είναι τα άρθρα του νόµου 
περί ανταγωνισµού και προστασίας των καταναλωτών. 
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Στα καθήκοντα του προέδρου περιλαµβάνεται επίσης η κλήση και ακρόαση µαρτύρων, καθώς 
και η σύγκληση ακροάσεων στο πλαίσιο των οποίων διαθέτει την εξουσία να καλεί τα µέρη και 
τους µάρτυρες και να ζητεί τη γνώµη εµπειρογνωµόνων. 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αρνείται να υποβάλει τις αιτούµενες από την αρχή πληροφορίες 
κατά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας ή υποβάλλει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, 
ή ακόµη αρνείται να συνεργαστεί µε την αρχή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο πρόεδρος της 
Υπηρεσίας δύναται να επιβάλει στην επιχείρηση πρόστιµο το ύψος του οποίου µπορεί να 
ανέρχεται µέχρι 50.000.000 ευρώ. 
 
Οι πληροφορίες που συλλέγει ο πρόεδρος της Υπηρεσίας στη διάρκεια της διαδικασίας µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν µόνο σε άλλες διαδικασίες που διενεργεί η αρχή ανταγωνισµού ή σε 
ποινικές διαδικασίες. 
 
Εάν η αντιµονοπωλιακή έρευνα επιβεβαιώσει την ύπαρξη αντιανταγωνιστικής πρακτικής, ο 
πρόεδρος της ΥΑΚΑ εκδίδει απόφαση η οποία απαγορεύει τη συµφωνία ή πρακτική και 
επιβάλλει κυρώσεις στους επιχειρηµατίες που συµµετείχαν στην παράβαση (δυνατότητα 
επιβολής προστίµων ύψους µέχρι 10% του κύκλου εργασιών του προηγούµενου οικονοµικού 
έτους). Σύµφωνα µε το πολωνικό δίκαιο ανταγωνισµού, για τις αντιµονοπωλιακές αποφάσεις που 
εκδίδει ο πρόεδρος, µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου Ανταγωνισµού και 
Προστασίας των Καταναλωτών. 
 
Οι κανόνες για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων που προβλέπονται στο νόµο του 2000 
ευθυγραµµίζονται στενά µε τις διατάξεις του οικείου κοινοτικού κανονισµού. Εφόσον ο κύκλος 
εργασιών των µερών που µετέχουν στη συγκέντρωση υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ, η πράξη 
πρέπει να κοινοποιηθεί πριν από την πραγµατοποίησή της (άρθρο 12). Το άρθρο 13 προβλέπει 
σειρά απαλλαγών από την υποχρέωση κοινοποίησης της συγκέντρωσης. Οι πολωνικοί κανόνες 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων προβλέπουν την εφαρµογή του κριτηρίου σηµαντικών 
κωλυµάτων για την άσκηση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Εξάλλου, η εθνική νοµοθεσία 
ανταγωνισµού δικαιολογεί, εάν παρίσταται ανάγκη, τη χορήγηση εγκρίσεων υπό όρους από τον 
πρόεδρο της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού. 
 
Σύντοµη περιγραφή των κυριότερων νοµοθετικών εξελίξεων 
Την 1η Μαΐου 2004, τέθηκε σε ισχύ ο νόµος για την τροποποίηση του νόµου περί ανταγωνισµού 
και προστασίας των καταναλωτών. Σκοπός των τροποποιήσεων ήταν να εναρµονίσουν τους 
πολωνικούς κανόνες τους σχετικούς µε την πολιτική ανταγωνισµού µε τις διατάξεις της ΕΕ, 
ειδικότερα µε τους πρόσφατα εγκριθέντες κανονισµούς 1/2003 και 139/2004. Βάσει των 
τροποποιήσεων, ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας των Καταναλωτών 
ορίζεται ως η αρχή ανταγωνισµού που είναι αρµόδια για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 
της συνθήκης ΕΚ. Στο πολωνικό νοµικό σύστηµα θεσπίστηκαν νέα µέτρα τα οποία προϋπήρχαν 
στο κοινοτικό νοµικό σύστηµα, όπως τα ενδιάµεσα µέτρα, οι δεσµεύσεις και το πρόγραµµα 
επιεικούς µεταχείρισης. 
 
Οι διαδικαστικοί κανόνες που αφορούν τις καταγγελίες απόρριψης, καθώς και την αναστολή και 
την περάτωση της διαδικασίας εκσυγχρονίστηκαν ώστε η πολωνική νοµοθεσία ανταγωνισµού να 
ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τον κανονισµό 1/2003. Ο νόµος περί ανταγωνισµού και προστασίας 
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των καταναλωτών περιλαµβάνει επίσης νέες διατάξεις σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών, 
τους ελέγχους και τις έρευνες. 
 
Tο κριτήριο της δεσπόζουσας θέσης αντικαταστάθηκε από το κριτήριο σηµαντικών κωλυµάτων για 
την άσκηση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 17, ο πρόεδρος της ΥΑΚΑ 
εγκρίνει µία συγκέντρωση εφόσον δεν ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισµό του ανταγωνισµού 
στην αγορά, ιδίως µέσω της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. Κατόπιν 
συστάσεων και παρατηρήσεων των οργάνων της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, το άρθρο 13 παράγραφος 2 
καταργήθηκε από την εθνική νοµοθεσία. Το άρθρο αυτό ανέφερε ότι η επιχείρηση δεν ήταν 
υποχρεωµένη να κοινοποιεί συγκέντρωση εάν το συνολικό µερίδιο αγοράς των µερών δεν 
υπερέβαινε το 20%. Καταργήθηκε επίσης το άρθρο 94 παράγραφος 4, πράγµα που σηµαίνει ότι, 
από την 1η Μαΐου 2004, η πολωνική νοµοθεσία δεν επιτρέπει πλέον την εκ των υστέρων 
κοινοποίηση των συγκεντρώσεων. 
 
Όσον αφορά την εφαρµοστέα δικαστική διαδικασία στις υποθέσεις ανταγωνισµού: 
• Θεσπίστηκε µία συµπληρωµατική δικαστική αρχή για την εκδίκαση των υποθέσεων 

ανταγωνισµού· για τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου Ανταγωνισµού και Προστασίας των 
Καταναλωτών µπορεί πλέον να ασκείται προσφυγή ενώπιον του δευτεροβάθµιου οργάνου 
(στο παρελθόν, τα µέρη µπορούσαν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης του 
∆ικαστηρίου Ανταγωνισµού και Προστασίας των Καταναλωτών µόνον ενώπιον του 
Ανώτατου ∆ικαστηρίου), από τις 18 Αυγούστου 2004, οπότε άρχισε να ισχύει η τροποποίηση 
του ποινικού κώδικα· 

• Η τροποποίηση αυτή, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, ενσωµατώνει στο εθνικό 
δικαστικό σύστηµα τη διαδικασία amicus curiae, η οποία προβλέπεται για τις υποθέσεις 
ανταγωνισµού. 

 
Καθορισµός των αρχών ανταγωνισµού 
Από την 1η Μαΐου 2004, ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας των 
Καταναλωτών έχει επιφορτισθεί µε την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Ο 
διορισµός αυτός βασίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) της πολωνικής νοµοθεσίας 
περί ανταγωνισµού. 
 
Πρόγραµµα επιείκειας 
Η τροποποίηση του πολωνικού νόµου περί ανταγωνισµού περιλαµβάνει νέες διατάξεις σχετικά 
µε την επιεική µεταχείριση η οποία επιφυλάσσεται στις επιχειρήσεις που υποβάλλουν 
πληροφορίες για σύµπραξη (άρθρο 103α και 103β). Είναι δυνατή η χορήγηση πλήρους 
απαλλαγής από πρόστιµο σε επιχείρηση η οποία συµµετέχει σε σύµπραξη και η οποία υποβάλλει 
πρώτη στην αρχή ανταγωνισµού επαρκείς πληροφορίες για την κίνηση της διαδικασίας σε 
υπόθεση σύµπραξης ή αποδεικτικά στοιχεία που να επιτρέπουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε 
την ύπαρξη σύµπραξης, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις (η επιχείρηση 
πρέπει να συνεργαστεί στην έρευνα και να αναστείλει αµέσως τη συµµετοχή της στην σύµπραξη· 
δεν µπορεί να είναι ο «φυσικός ή ηθικός αυτουργός» της σύµπραξης·η αρχή δεν θα πρέπει να 
κατέχει ήδη τις πληροφορίες ή τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλει ο αιτών). Στο πλαίσιο του 
πολωνικού προγράµµατος επιείκειας, είναι δυνατή η µείωση προστίµου για τις επιχειρήσεις οι 
οποίες συµµετέχουν στη σύµπραξη και υποβάλλουν στον πρόεδρο της ΥΑΚΑ αποδεικτικά 
στοιχεία για υφιστάµενη σύµπραξη, αλλά δεν πληρούν όλους τους όρους που απαιτούνται για τη 
χορήγηση πλήρους απαλλαγής. Ο κανονισµός του Συµβουλίου Υπουργών της 18ης Μαΐου 2004, 
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ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιουνίου 2004, ορίζει τον κανονισµό της διαδικασίας που διέπει 
τις αιτήσεις επιείκειας. 
 
Έλεγχοι 
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του κανονισµού 1/2003, ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και 
Προστασίας των Καταναλωτών µπορεί να εξουσιοδοτήσει τον υπάλληλο της εθνικής αρχής 
ανταγωνισµού να συµµετέχει σε έλεγχο. 
 
Από την 1η Μαΐου 2004, σύµφωνα µε το άρθρο 61 στοιχείο α) του νόµου περί ανταγωνισµού και 
προστασίας των καταναλωτών, η πολωνική αρχή ανταγωνισµού µπορεί, χωρίς να κινεί χωριστή 
έρευνα, να διενεργεί ελέγχους, περιλαµβανοµένης της έρευνας, στις περιπτώσεις που η 
επιχείρηση αντιτίθεται στον έλεγχο που διενεργεί η Επιτροπή ή η εθνική αρχή βάσει των 
κανονισµών 1/2003 ή 139/2004. Η αρχή δύναται επίσης να διενεργεί ελέγχους, χωρίς να κινεί 
χωριστή διαδικασία, κατά την εφαρµογή του άρθρου 22 του κανονισµού 1/2003 ή του άρθρου 12 
του κανονισµού 139/2004. 
 
Το προσφάτως εγκριθέν άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του προαναφερθέντος νόµου 
προβλέπει ότι, σε επείγουσες περιπτώσεις, εάν υπάρχει βάσιµη υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί 
σοβαρή παράβαση, µπορεί να εκδοθεί δικαστικό ένταλµα έρευνας πριν από την επίσηµη κίνηση 
της διαδικασίας από την πολωνική αρχή ανταγωνισµού. 
 
Σκοπός της επανέγκρισης των κανόνων σχετικά µε τους ελέγχους και τις έρευνες ήταν ο 
εξοπλισµός της πολωνικής αρχής ανταγωνισµού µε πιο αποτελεσµατικά µέσα κατά τη διαδικασία 
εξακρίβωσης των πραγµατικών περιστατικών· για το σκοπό αυτόν επεκτάθηκε ο κατάλογος των 
εγγράφων και των µη επιχειρηµατικών χώρων που µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο έρευνας. 
 
Παρέµβαση amicus curiae 
Με την τροποποίηση, το 2004, της πολωνικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού θεσπίστηκε στο 
πολωνικό νοµικό σύστηµα η διαδικασία amicus curiae. Το άρθρο 479 παράγραφος 6 στοιχείο α 
του κώδικα αστικής δικονοµίας επιτρέπει την υποβολή, εκ µέρους των αρµόδιων αρχών 
ανταγωνισµού, γραπτών ή προφορικών παρατηρήσεων επί θεµάτων που αφορούν την εφαρµογή 
των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. 
 
Ανταλλαγή πληροφοριών 
Το άρθρο 65 τροποποιήθηκε ώστε να εναρµονιστεί η πολωνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις περί 
ανταλλαγής πληροφοριών που περιλαµβάνονται στον κανονισµό 1/2003· προστέθηκε η 
παράγραφος 3, σύµφωνα µε την οποία επιτρέπεται (βάσει του κανονισµού 1/2003) η χρήση των 
πληροφοριών που συγκεντρώνει ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας των 
Καταναλωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι πληροφορίες που έχει λάβει η ΥΑΚΑ 
δυνάµει του άρθρου 12 του κανονισµού 1/2003 µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά στο 
πλαίσιο της διαδικασίας, σύµφωνα µε τους όρους µε τους οποίους διαβιβάστηκαν, µεταξύ των 
οποίων και η υποχρέωση µη επιβολής κυρώσεων. 
 
Πρόσβαση στο φάκελο 
Από την 1η Μαΐου 2004, ο νόµος προβλέπει περιορισµό του δικαιώµατος πρόσβασης στο φάκελο 
της υπόθεσης, όχι µόνο λόγω του κινδύνου κοινολόγησης επαγγελµατικών απορρήτων ή άλλων 
µυστικών προστατευόµενων από το νόµο, αλλά και λόγω της ανάγκης προστασίας του δηµόσιου 
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συµφέροντος, σύµφωνα µε την τροποποίηση του άρθρου 62 του νόµου περί ανταγωνισµού και 
προστασίας των καταναλωτών. Ο περιορισµός αυτός µπορεί να εφαρµόζεται καθολικά και όχι 
µόνο στα µέρη της διαδικασίας. 
 
Ο νέος διαδικαστικός κανονισµός 
Οι έρευνες στις υποθέσεις ανταγωνισµού πρέπει να λήγουν εντός 5 µηνών από την ηµεροµηνία 
κίνησής τους (η προηγούµενη προθεσµία ήταν 4 µήνες). Ο πρόεδρος της Υπηρεσίας 
Ανταγωνισµού και Προστασίας των Καταναλωτών υποχρεούται να θέσει τέλος στη διαδικασία ή 
να απορρίψει την καταγγελία, εάν την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ∆ύναται 
επίσης να θέσει τέλος στη διαδικασία ή να την αναστείλει, ή ακόµη να απορρίψει την 
καταγγελία, εφόσον την υπόθεση χειρίζεται αρχή άλλου κράτους µέλους. 
 
Κυρώσεις 
Με την ανωτέρω τροποποίηση, καταργείται η διάταξη βάσει της οποίας το ύψος του προστίµου 
που επιβάλλεται σε επιχείρηση της Πολωνίας που παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισµού δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ. Από την 1η Μαΐου 2004, το ύψος των κυρώσεων για 
παραβίαση των κανόνων ανταγωνισµού υπολογίζεται µόνο βάσει του κύκλου εργασιών που 
πραγµατοποίησε η επιχείρηση κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος (τα πρόστιµα δεν δύνανται 
να υπερβαίνουν το 10% του ποσού αυτού). Ως εκ τούτου, το ύψος του προστίµου που 
επιβάλλεται σε έναν επιχειρηµατία µπορεί να είναι κατά πολύ υψηλότερο από το ανώτατο ποσό 
ύψους 5.000.000 ευρώ που προέβλεπε η προηγούµενη εκδοχή της πολωνικής νοµοθεσίας 
ανταγωνισµού. 
 

Πορτογαλία 
Το 2004 δεν επήλθε καµία νοµοθετική εξέλιξη ή τροποποίηση στους κανόνες ανταγωνισµού της 
χώρας. 
 

Σλοβενία 
Το νέο σύστηµα εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επέβαλε την πραγµατοποίηση ορισµένων εθνικών προσαρµογών στη Σλοβενία, κυρίως 
όσον αφορά διαδικαστικά θέµατα. Το 2004 τροποποιήθηκε ο νόµος για την πρόληψη του 
περιορισµού του ανταγωνισµού� σύµφωνα µε τον κανονισµό 1/2003. Καταργήθηκε το σύστηµα 
κοινοποίησης των συµφωνιών, ενώ θεσπίστηκε ένα σύστηµα νοµικών εξαιρέσεων. Σύµφωνα µε 
τις πρόσφατες τροποποιήσεις, η Υπηρεσία για την Προστασία του Ανταγωνισµού ορίστηκε ως η 
αρµόδια αρχή για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Εξάλλου, 
προβλέπονται πλέον ορισµένα νέα είδη αποφάσεων, περιλαµβανοµένων και αποφάσεων στον 
τοµέα της ανάληψης υποχρεώσεων. 

 

Σλοβακία 
Η Υπηρεσία κατά των Μονοπωλίων της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας εκπόνησε κείµενο που 
τροποποιεί το νόµο αριθ. 136/2001 Συλλογή σχετικά µε την προστασία του ανταγωνισµού· – 
                                                 
�  Νόµος για την πρόληψη του περιορισµού του ανταγωνισµού (Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας, τεύχη 56/1999 και 37/2004). 
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Πρόκειται για το νόµο αριθ. 204/2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, και ο οποίος 
εισάγει τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 
 
Πρόγραµµα επιείκειας 
Ο τροποποιηθείς νόµος διευρύνει τις δυνατότητες προσφυγής στο πρόγραµµα επιείκειας 
διακρίνοντας δύο περιπτώσεις σε δύο διατάξεις του νόµου – µη επιβολή προστίµου και επιβολή 
προστίµου µειωµένου κατά 50%. Καθορίζει τους όρους εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων. Για 
την κατά 50% µείωση προστίµου που επιβάλλεται σε επιχείρηση η οποία συµµετέχει σε 
οριζόντια συµφωνία που περιορίζει τον ανταγωνισµό απαιτούνται µόνο δύο προϋποθέσεις: 

a) η επιχείρηση προσκοµίζει, µε ιδία πρωτοβουλία, σηµαντικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία, 
σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες και τα έγγραφα που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία, της επιτρέπουν 
να διαπιστώσει την ύπαρξη παράβασης της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 ή στην 
ειδική νοµοθεσία· 
β) η επιχείρηση παύει να συµµετέχει σε συµφωνία που περιορίζει τον ανταγωνισµό το αργότερο 
κατά το χρόνο προσκόµισης των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο σηµείο (a). 
 

Η Υπηρεσία αναµένει ότι οι τροποποιήσεις θα απλοποιήσουν την έµπρακτη εφαρµογή του 
προγράµµατος επιείκειας. 
 
Έλεγχοι 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1/2003, οι τροποποιήσεις προβλέπουν το ενδεχόµενο διενέργειας 
ελέγχου στους ιδιωτικούς χώρους επιχειρήσεων, τόσο για την Υπηρεσία όσο και για την 
Επιτροπή, κατόπιν δικαστικής εντολής. Η Υπηρεσία διαθέτει µία νέα αρµοδιότητα: να υποβάλλει 
την έκθεσή της στο δικαστήριο που εξέδωσε την εντολή. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, 
επεκτείνονται τα δικαιώµατα των υπαλλήλων της Υπηρεσίας ώστε: 

α) να απαγορεύουν την πρόσβαση στις πληροφορίες ή τα έγγραφα, ή να σφραγίζουν για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα τα κτήρια και τους χώρους στα οποία διενεργείται έλεγχος και, 
στο µέτρο που είναι αναγκαίο, για τη διενέργεια της έρευνας· 
β) να δεσµεύουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα κατά το χρόνο που είναι αναγκαίος για την 
παραγωγή αντιγράφων ή τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες, στην περίπτωση που η 
υπηρεσία δεν είναι σε θέση, κυρίως για τεχνικούς λόγους, να το πράξει κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου. Η Υπηρεσία υποχρεούται να συντάξει αναφορά σχετικά µε το θέµα υπό µορφή 
πρακτικών. 

 
Εάν απορριφθεί το αίτηµα πρόσβασης, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας έχουν το δικαίωµα να 
εισέλθουν βιαίως σε όλα τα κτίρια, χώρους και µέσα µεταφοράς. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 
οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας έχουν το δικαίωµα, εφόσον απορριφθεί το αίτηµά τους για παροχή 
πληροφοριών και εγγράφων, να ελέγξουν τα κτήρια, τους χώρους ή τα µέσα µεταφοράς και να 
αποκτήσουν κατόπιν καταναγκασµού πρόσβαση στις επίµαχες πληροφορίες και έγγραφα 
παραµερίζοντας κάθε αντίσταση ή εµπόδιο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη 
συνδροµή άλλων προσώπων. Η Υπηρεσία συντάσσει αναφορά υπό µορφή πρακτικών. 
 
Παρέµβαση Amicus curiae 
Ο κανονισµός του ∆ικαστηρίου τροποποιήθηκε µε το νόµο αριθ. 204/2004 Coll. ο οποίος 
επιτρέπει στην Επιτροπή και στην Υπηρεσία Ανταγωνισµού να υποβάλλουν γραπτές δηλώσεις 
όσον αφορά τα νοµικά περιστατικά που συνδέονται άµεσα µε το αντικείµενο της διαδικασίας 
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εφαρµογής της διάταξης που προβλέπεται από τον ειδικό κανονισµό. Το ∆ικαστήριο δύναται να 
αποδεχθεί το αίτηµα προφορικής δήλωσης που υποβάλλει η Επιτροπή ή η Υπηρεσία. 
 
Με σκοπό την κατάρτιση της εν λόγω δήλωσης, το ∆ικαστήριο υποχρεούται να επιτρέψει στην 
Επιτροπή και την Υπηρεσία να συµβουλευθούν το φάκελο, να επιλέξουν αποσπάσµατα και να 
λάβουν αντίγραφα. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής και της Υπηρεσίας, το ∆ικαστήριο 
υποχρεούται να παραδώσει αντίγραφα οιωνδήποτε εγγράφων συνδέονται µε το θέµα και είναι 
αναγκαία για τη σύνταξη της δήλωσης. 
 
Ανταλλαγή πληροφοριών 
∆εδοµένου ότι η υποχρέωση ενηµέρωσης της Επιτροπής ή του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων απορρέει άµεσα από τη Συνθήκη και από τον κανονισµό 1/2003, δεν περιελήφθησαν 
διατάξεις σχετικές µε την ανταλλαγή πληροφοριών. 
 
Καθορισµός των αρχών ανταγωνισµού 
Η τροποποίηση του νόµου για την προστασία του ανταγωνισµού επέφερε πολλές σηµαντικές 
µεταβολές στον τοµέα. 
 
Το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) του νόµου παρέχει στην Υπηρεσία το γενικό δικαίωµα να 
εκδίδει απόφαση µε την οποία θεσπίζεται η απαγόρευση, δυνάµει του εν λόγω νόµου (εθνική 
νοµοθεσία) ή της ειδικής νοµοθεσίας (άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ) συµπεριφοράς την 
οποία έχει υιοθετήσει µία επιχείρηση ή δραστηριότητας την οποία ασκεί. Μπορεί επίσης να 
υποχρεώσει την επιχείρηση να απέχει από παρόµοια συµπεριφορά και να επανορθώσει την 
παράνοµη κατάσταση. Εξ αυτού προκύπτει ότι η Υπηρεσία Ανταγωνισµού είναι αρµόδια να 
κινεί τη διαδικασία σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 
Ανταγωνισµού. 
 
Παράλληλα, σύµφωνα µε την τροποποίηση, οι διαδικαστικοί κανόνες του νόµου για την 
προστασία του ανταγωνισµού, καθώς και η διάταξη που επιτρέπει στην Υπηρεσία  
Ανταγωνισµού να επιβάλλει πρόστιµα (άρθρα 22 έως 40 του νόµου) εφαρµόζονται επίσης στη 
διαδικασία αξιολόγησης εκ µέρους της Υπηρεσίας των δραστηριοτήτων και των ενεργειών 
επιχειρήσεων σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία (κανονισµός 1/2003). 
 
Κυρώσεις 
Η ανωτέρω τροποποίηση επέφερε ορισµένες αξιοσηµείωτες αλλαγές όσον αφορά την επιβολή 
και το ύψος των προστίµων. Κατ’αρχάς επεκτείνεται σε σηµαντικό βαθµό η δυνατότητα 
επιβολής κυρώσεων σε επιχείρηση η οποία δεν τηρεί απόφαση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού δύναται να επιβάλει πρόστιµο εφόσον µία επιχείρηση δεν τηρεί έναν όρο, 
παραβιάζει υποχρέωση ή δέσµευση που της έχει επιβάλει απόφαση της Υπηρεσίας, δεν τηρεί 
απόφαση της Υπηρεσίας, ή έχει παραβιάσει την απαγόρευση άσκησης των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από συγκέντρωση, εκτός εάν η Υπηρεσία έχει χορηγήσει 
απαλλαγή, η οποία ανέρχεται, κατ΄ανώτατο όριο, έως 10% του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης. 
 
Εξάλλου, το νέο κείµενο προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής προστίµου που µπορεί να φθάνει τα 
2.000.000 SKK (50.000 ευρώ περίπου), στις δηµόσιες διοικητικές αρχές, στις αυτόνοµες τοπικές 
αρχές, καθώς και σε οργανισµούς ειδικού ενδιαφέροντος οι οποίοι, κατά την άσκηση της 



 

34 

δηµόσιας διοίκησης οι πρώτες, της αυτόνοµης διοίκησης οι δεύτερες και της µεταβιβαζόµενης 
δηµόσιας διοίκησης οι δεύτερες και οι τρίτοι, παρέχουν προφανή στήριξη η οποία παρέχει 
πλεονέκτηµα σε ορισµένες επιχειρήσεις ή άλλως περιορίζει τον ανταγωνισµό. Προ της 
τροποποίησης, η µόνη δυνατή λύση ήταν να ειδοποιηθεί η αρχή ή να ζητηθεί η επανόρθωση της 
κατάστασης και να ενηµερωθεί η ανώτερη αρχή. 

Η Υπηρεσία Ανταγωνισµού δύναται επίσης να επιβάλλει πρόστιµα ανώτατου ύψους 5.000.000 
SKK (125.000 ευρώ) περίπου, σε επιχείρηση ή νοµική οντότητα που δεν τηρεί την υποχρέωση 
να υποβάλει στην Υπηρεσία τα ζητούµενα έγγραφα ή πληροφορίες εντός της καθορισθείσας 
προθεσµίας, ή υποβάλλει εσφαλµένα ή ελλιπή έγγραφα ή πληροφορίες, ή δεν επιτρέπει την 
εξέτασή τους ή την πρόσβαση στις επαγγελµατικές ή µη επαγγελµατικές της εγκαταστάσεις. Οι 
τροποποιήσεις που επήλθαν στο πρόγραµµα επιείκειας δύνανται επίσης να καταταχθούν στις 
µεταρρυθµίσεις της πολιτικής κυρώσεων. 

Άλλα θέµατα 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1/2003, η Υπηρεσία δύναται να θέσει τέλος στη διαδικασία η οποία 
έχει κινηθεί λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, καθώς και σε συµφωνίες οι οποίες 
περιορίζουν τον ανταγωνισµό, µε την έκδοση απόφασης που επιβάλει στην επιχείρηση να τηρεί 
τις δεσµεύσεις που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία µε σκοπό την εξάλειψη ενδεχόµενων 
περιορισµών του ανταγωνισµού. Η Υπηρεσία δύναται να εκδώσει ανάλογη απόφαση για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

∆ύναται επίσης να τροποποιήσει ή να ακυρώσει αυτεπαγγέλτως την απόφαση εάν: 
α) έχουν µεταβληθεί αισθητά οι όροι που υπήρξαν καθοριστικοί για την έκδοση της απόφασης· 
β) η επιχείρηση δεν τηρεί τις δεσµεύσεις που της επιβάλλονται βάσει της απόφασης της 
υπηρεσίας ή 
γ) οι πληροφορίες τις οποίες υπέβαλε η επιχείρηση και υπήρξαν καθοριστικές για την έκδοση της 
απόφασης είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. 

Φινλανδία 
Το νοµοσχέδιο της κυβέρνησης για την τροποποίηση του φινλανδικού νόµου σχετικά µε τους 
περιορισµούς του ανταγωνισµού (νόµος περί ανταγωνισµού) υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 
19 Φεβρουαρίου 2004. Ο τροποποιηθείς νόµος άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου του ίδιου έτους. Οι 
τροποποιήσεις του απορρέουν σε µεγάλο βαθµό από τη µεταρρύθµιση του συστήµατος 
εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού. Η εναρµόνιση επηρεάζει κυρίως την 
αξιολόγηση των περιορισµών του ανταγωνισµού που οφείλονται σε συµφωνίες προµήθειας και 
παράδοσης. Συνεπάγεται επίσης επέκταση του πεδίου εφαρµογής της αρχής της απαγόρευσης 
που περιλαµβάνεται στη φινλανδική νοµοθεσία ανταγωνισµού. 
 
Ο νόµος περιλαµβάνει σήµερα κανόνες που αντιστοιχούν στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. 
Όπως το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, το νέο άρθρο 4 απαγορεύει τους 
περιορισµούς του ανταγωνισµού που οφείλονται σε συµφωνίες, ενώ το 6, σύµφωνα µε το άρθρο 
82 της συνθήκης ΕΚ, απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Το άρθρο 4 αφορά τις 
οριζόντιες συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστών, καθώς και τις κάθετες συµφωνίες προµήθειας και 
διανοµής. Εξάλλου, το άρθρο 4 αντικαθιστά το προηγούµενο άρθρο σχετικά µε την απαγόρευση 
της διατήρησης της τιµής µεταπώλησης (RPM), καθώς και το άρθρο 9 το οποίο εφαρµοζόταν 
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κατά το παρελθόν στις συµφωνίες προµήθειας και διανοµής. Παρά την απαγόρευση της 
διατήρησης της τιµής µεταπώλησης, οι περιορισµοί του ανταγωνισµού που αφορούν συµφωνίες 
προµήθειας και διανοµής επιτρέπονται εάν δεν έχουν ζηµιογόνες επιπτώσεις επί του 
ανταγωνισµού. Σήµερα όλοι οι περιορισµοί του ανταγωνισµού που αφορούν τους διαύλους 
διανοµής καλύπτονται από την αρχή απαγόρευσης του άρθρου 4, ενώ το άρθρο 5 του νόµου περί  
ανταγωνισµού περιλαµβάνει τη νοµική εξαίρεση που αντιστοιχεί στο άρθρο 81 παράγραφος 3 
της συνθήκης ΕΚ. Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης, εγκαταλείφθηκαν οι εθνικές απαλλαγές και 
το σύστηµα αρνητικής πιστοποίησης, ενώ επήλθε τροποποίηση σχετικά µε την άµεση εφαρµογή 
του κανόνα απαλλαγής που περιλαµβάνεται στη νοµοθεσία. ∆εδοµένου ότι ο νόµος 
ανταγωνισµού εφαρµόζεται σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού, για την 
ερµηνεία του νόµου λαµβάνονται υπόψη η ανακοίνωση de minimis της Επιτροπής, και οι 
κανονισµοί της Επιτροπής για απαλλαγή κατά κατηγορία, καθώς και οι συναφείς ανακοινώσεις. 
 
Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης, αναθεωρήθηκαν επίσης οι διατάξεις σχετικά µε το ύψος των 
προστίµων για τη διάπραξη παράβασης, ενώ θεσπίστηκε σύστηµα µη επιβολής προστίµων σε 
υποθέσεις συµπράξεων. Στην πρώτη εταιρεία η οποία γνωστοποιεί την ύπαρξη σύµπραξης θα 
χορηγείται, βάσει του άρθρου 9, απαλλαγή από οποιοδήποτε πρόστιµο, εφόσον η εταιρεία: 1) 
παρέχει στην φινλανδική αρχή ανταγωνισµού, πληροφορίες σχετικά µε τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού που της επιτρέπουν να παρέµβει στην υπόθεση, 2) διαβιβάζει τις πληροφορίες 
πριν η φινλανδική αρχή ανταγωνισµού τις λάβει από άλλη πηγή, 3) παραδίδει στην ΦΑΑ όλες τις 
πληροφορίες και τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της, 4) συνεργάζεται µε την ΦΑΑ καθ’όλη τη 
διάρκεια της σχετικής έρευνας και 5) έχει θέσει ή θέτει τέλος στη συµµετοχή της στην 
περιοριστική δραστηριότητα µόλις υποβάλει τις πληροφορίες. Εφόσον τηρούνται αυτοί οι όροι, η 
φινλανδική αρχή ανταγωνισµού δεν υποβάλλει στο δικαστήριο ανταγωνισµού πρόταση επιβολής 
προστίµου στην επιχείρηση για παράβαση των κανόνων ανταγωνισµού. Ως εκ τούτου, το πρώτο 
µέρος που αποκαλύπτει την ύπαρξη σύµπραξης (cartel) λαµβάνει απαλλαγή από πρόστιµα. 
Απαλλαγή µπορεί να χορηγηθεί µόνο σε ένα µέλος του καρτέλ. Τα επιβλητέα στα άλλα µέλη του 
καρτέλ πρόστιµα δύνανται επίσης να µειωθούν σύµφωνα µε το νέο άρθρο 8, εάν τα µέλη αυτά 
συνδράµουν σηµαντικά τη φινλανδική υπηρεσία ανταγωνισµού στην έρευνα της σύµπραξης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8, η µείωση ή η µη επιβολή προστίµων είναι δυνατή όσον αφορά όλους 
τους περιορισµούς του ανταγωνισµού. Το ανώτατο ποσό του προστίµου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγµατοποίησε κατά το προηγούµενο 
έτος η οικεία επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων. 
 
Οι εξουσιοδοτηµένες εθνικές αρχές ανταγωνισµού είναι η φινλανδική αρχή ανταγωνισµού και το 
∆ικαστήριο Ανταγωνισµού, οι αρµοδιότητες των οποίων αναθεωρήθηκαν κατά τη µεταρρύθµιση. 
Η απόφαση να τεθεί τέλος σε απαγορευµένη πρακτική θα λαµβάνεται πλέον από τη φινλανδική 
αρχή ανταγωνισµού και όχι από το ∆ικαστήριο Ανταγωνισµού. Υπάρχει η δυνατότητα να 
ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου Ανταγωνισµού κατά των αποφάσεων της Αρχής. 
Το δικαστήριο είναι αρµόδιο να επιβάλλει πρόστιµα για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισµού· 
υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεών του ενώπιον του Ανώτατου ∆ιοικητικού 
∆ικαστηρίου. Το ∆ικαστήριο Ανταγωνισµού µπορεί να χορηγεί την απαιτούµενη εξουσιοδότηση 
όταν η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση µε την οποία διατάσσει τον έλεγχο µη επαγγελµατικών 
χώρων. Η Αρχή Ανταγωνισµού διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για να συνδράµει την Επιτροπή 
στο έργο της. 
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Σουηδία 
Η προσαρµογή της σουηδικής νοµοθεσίας στον κανονισµό 1/2003 πραγµατοποιήθηκε την 1η 
Ιουλίου 2004. Στη συνέχεια αναφέρονται οι κυριότερες τροποποιήσεις που επήλθαν στο 
σουηδικό νόµο ανταγωνισµού όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού 1/2003. 
 
Για να τηρηθεί η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών η οποία επιβάλλεται στα δικαστήρια, 
εκδόθηκε κανονισµός ο οποίος περιλαµβάνει τις ακόλουθες διατάξεις: “Όταν ένα γενικό 
δικαστήριο ή το ∆ικαστήριο Ανταγωνισµού αποφαίνεται επί µιας υπόθεσης ή εκδίδει τελική 
απόφαση εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, αντίγραφο της απόφασης θα 
πρέπει να αποσταλεί την ίδια ηµέρα στην Αρχή Ανταγωνισµού.” 
 
Τροποποιήθηκε επίσης ο σουηδικός νόµος περί ανταγωνισµού ώστε να προσαρµοστεί η 
εφαρµογή των εθνικών κανόνων στο νέο κοινοτικό σύστηµα εφαρµογής. Οι επιχειρήσεις δεν 
µπορούν πλέον να λαµβάνουν από τη σουηδική αρχή ανταγωνισµού αρνητική πιστοποίηση η 
απαλλαγή για τις συµφωνίες και πρακτικές τους. Η δυνατότητα ατοµικής απαλλαγής την οποία 
χορηγούσε η εν λόγω αρχή αντικαταστάθηκε από ”νοµική εξαίρεση” από την απαγόρευση των 
αντιανταγωνιστικών συνεργασιών µεταξύ επιχειρήσεων, η οποία χορηγείται εφόσον πληρούνται 
οι απαιτούµενοι όροι. Οι αρνητικές πιστοποιήσεις που χορηγήθηκαν βάσει της εθνικής 
νοµοθεσίας που ίσχυε πριν από την 1η Ιουλίου 2004 εξακολουθούν να ισχύουν. Κάθε απόφαση 
απαλλαγής η οποία ελήφθη βάσει της εθνικής νοµοθεσίας και χορηγήθηκε από την Αρχή 
Ανταγωνισµού πριν από την 1η Ιουλίου 2004 εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την ηµεροµηνία που 
ορίζεται στην απόφαση. Το σύστηµα των εθνικών απαλλαγών κατά κατηγορία διατηρείται µέχρι 
νεωτέρας διαταγής. 
 
Αρχές Ανταγωνισµού 
Η κυβέρνηση καθορίζει τα δικαστήρια και τις λοιπές αρχές που θα είναι οι αρχές ανταγωνισµού 
κατά την έννοια του κανονισµού 1/2003, εφόσον ο διορισµός αυτός δεν προβλέπεται στο νόµο 
περί ανταγωνισµού (άρθρο 5). 
 
Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών και έρευνες που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 45 
παράγραφος 1 του  νόµου περί ανταγωνισµού 
Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από το άρθρο 45 παράγραφος 1 του 
σουηδικού νόµου περί ανταγωνισµού επεκτείνονται ώστε να ισχύουν και σε καταστάσεις κατά 
τις οποίες η σουηδική Αρχή Ανταγωνισµού εξετάζει την υπόθεση τη αιτήσει αρχής άλλου 
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 45 παράγραφος 2). 
 
Αιτήσεις για διενέργεια ελέγχων 
Κατόπιν αίτησης της Σουηδικής Αρχής Ανταγωνισµού, το Πρωτοδικείο της Στοκχόλµης µπορεί 
να αποφασίσει ότι η Αρχή δύναται να διενεργήσει έλεγχο στους χώρους επιχείρησης για να 
διαπιστώσει εάν έχει παραβιαστεί κάποια από τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στα άρθρα 6 ή 
19, ή στα άρθρα 81 ή 82 της συνθήκης ΕΚ (άρθρο 47 παράγραφος 1 του νόµου περί 
ανταγωνισµού). Η πρώτη παράγραφος ισχύει επίσης στις αιτήσεις που υποβάλλει η Σουηδική 
Αρχή Ανταγωνισµού κατόπιν αιτήµατος αρχής ανταγωνισµού άλλου κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 47 παράγραφος 2 του νόµου περί ανταγωνισµού). 
 
Προηγούµενη άδεια 
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Θέµατα που αφορούν προηγούµενη άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 21 παράγραφος 3 του 
κανονισµού 1/2003 εξετάζονται από το Πρωτοδικείο της Στοκχόλµης τη αιτήσει της Σουηδικής 
Αρχής Ανταγωνισµού (άρθρο 53 του νόµου περί ανταγωνισµού). 
 
Εφαρµογή του άρθρου 15 του κανονισµού 1/2003 
Το δικαστήριο δύναται να λαµβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως παρατηρήσεις που υποβάλλονται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τη Σουηδική Αρχή Ανταγωνισµού. Κατ΄εφαρµογή του άρθρου 
15 του κανονισµού 1/2003. Θα πρέπει να παρέχεται στα µέλη η δυνατότητα να σχολιάσουν τις 
παρατηρήσεις αυτές (άρθρο 70 του νόµου περί ανταγωνισµού). 

 

Ηνωµένο Βασίλειο 
Το 2004, επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στο νόµο περί ανταγωνισµού του 1998 µε σκοπό να 
παρέχονται στην Υπηρεσία Ανταγωνισµού (OFT-Office of Fair Trading) και στις άλλες 
βρετανικές αρχές ανταγωνισµού� οι αναγκαίες εξουσίες για την αποτελεσµατική λειτουργία 
τους, και για να ευθυγραµµιστούν, κατά περίπτωση, ορισµένα σηµεία της εθνικής νοµοθεσίας 
ανταγωνισµού µε την κοινοτική νοµολογία µετά τον εκσυγχρονισµό (στο εξής το αρκτικόλεξο 
OFT θα περιλαµβάνει όλες τις βρετανικές αρχές ανταγωνισµού σε σχέση µε τους αντίστοιχους 
τοµείς τους). 
 
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν κατάργηση των διατάξεων κοινοποίησης που προβλέπονταν 
στον νόµο περί ανταγωνισµού του 1998, οι οποίες επέτρεπαν στις επιχειρήσεις να ζητούν την 
έκδοση αποφάσεων σχετικά µε την ύπαρξη παραβίασης των απαγορεύσεων που προβλέπονται 
στο κεφάλαιο Ι (βάσει του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ) και στο κεφάλαιο II (βάσει του άρθρου 
82). 
 
Τα µέρη του νόµου σχετικά µε τις εξουσίες της OFT όσον αφορά τη διενέργεια ερευνών 
τροποποιήθηκαν ώστε να επιτρέπουν την άσκηση των εξουσιών αυτών για τη διενέργεια 
ερευνών δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Νέες διατάξεις προστέθηκαν στο 
νόµο περί ανταγωνισµού του 1998 οι οποίες επιτρέπουν στην OFT να υποβάλλει αιτήσεις για την 
έκδοση ενταλµάτων εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ελέγχους που 
προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, καθώς και να διενεργεί έρευνες σύµφωνα µε το 
άρθρο 22 παράγραφος 2, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 εξ ονόµατος άλλων βρετανικών αρχών ανταγωνισµού. Οι βρετανικές αρχές 
ανταγωνισµού µπορούν επίσης να εκδίδουν διαταγές και να επιβάλλουν πρόστιµα για 
παραβάσεις των άρθρων 81 και 82. Είναι δυνατή η προσφυγή ενώπιον του Εφετείου 
Ανταγωνισµού κατά αποφάσεων που αφορούν παραβάσεις του άρθρου 81 και του άρθρου 82, 
πέραν των αποφάσεων που αφορούν παραβάσεις των κεφαλαίων Ι ή ΙΙ. 
 

                                                 
�  Μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία Επικοινωνιών, η Αρχή Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Αρχή Ενέργειας 
της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής Υδροδότησης, οι Υπηρεσίες Σιδηροδρόµων και η Αρχή Πολιτικής 
Αεροπορίας. Όλες αυτές οι κανονιστικές αρχές διαθέτουν, όπως και η Υπηρεσία Ανταγωνισµού, την εξουσία να 
εφαρµόζουν το νόµο ανταγωνισµού του 1998, καθώς και το άρθρο 81 και το άρθρο 82 στους αντίστοιχους τοµείς 
τους. 
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Οι τροποποιήσεις του νόµου του 1998 επιτρέπουν επίσης στην Υπηρεσία Ανταγωνισµού να 
λαµβάνει δεσµευτικές αναλήψεις υποχρεώσεων σε υποθέσεις των κεφαλαίων Ι και II, καθώς και 
των άρθρων 81 και 82. 
 
Τροποποιήθηκε επίσης το ανώτατο πρόστιµο που µπορεί να επιβάλλεται σε περίπτωση 
παραβίασης των απαγορεύσεων των κεφαλαίων Ι και ΙΙ και των άρθρων 81 και 82. Κατά το 
παρελθόν, το πρόστιµο αυτό ανερχόταν στο 10% του πραγµατοποιούµενου στο Ηνωµένο 
Βασίλειο κύκλου εργασιών µιας επιχείρησης κατά τα τρία, κατ'ανώτατο όριο, οικονοµικά έτη 
που προηγούνταν της παράβασης (ανάλογα µε τη διάρκειά της), ενώ σήµερα ανέρχεται στο 10% 
του παγκοσµίως πραγµατοποιούµενου κύκλου εργασιών κατά το οικονοµικό έτος που 
προηγήθηκε της απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται η παράβαση των ανωτέρω άρθρων ή 
κεφαλαίων. 
 
Το ισχύον πρόγραµµα επιείκειας του Ηνωµένου Βασιλείου επεκτάθηκε ώστε να επιτρέπει στην 
OFT να το εφαρµόζει, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις του άρθρου 81 ή του κεφαλαίου Ι. 
 
Το ∆εκέµβριο του 2004, η OFT εξέδωσε επίσης δώδεκα κατευθυντήριες γραµµές και δύο σειρές 
ερµηνευτικών οδηγιών που αφορούν κυρίως τη συγκεκριµένη εφαρµογή στο Ηνωµένο Βασίλειο 
των άρθρων 81 και 82 και των απαγορεύσεων που περιλαµβάνονται στα κεφάλαια I και II, µετά 
τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας. 
 

1.2.  Εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων του ανταγωνισµού από τις εθνικές αρχές του 
ανταγωνισµού 

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι εκείνες που λήφθηκαν το 2004 και 
κοινοποιήθηκαν από τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των 
άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Το 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώθηκε για 33 σχέδια 
αποφάσεων που θα λαµβάνονταν δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονισµού 
αριθ.1/2003. Τα σχέδια που δεν έλαβαν τη µορφή απόφασης το 2004 δεν περιλαµβάνονται στο 
κείµενο που ακολουθεί.  

∆ανία 
Στις 29 Σεπτεµβρίου 2004, το δανικό συµβούλιο ανταγωνισµού εξέδωσε απόφαση για 
εικαζόµενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από µέρους της Post Danmark A/S σχετικά µε τη 
δεσπόζουσα θέση της στην αγορά διανοµής υλικού χωρίς συγκεκριµένο παραλήπτη και στην 
αγορά τοπικών εβδοµαδιαίων εφηµερίδων. Θεώρησε ότι η εν λόγω εταιρία είχε παραβιάσει τις 
διατάξεις του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 11 παράγραφος 1 του δανικού νόµου 
ανταγωνισµού, µε την εφαρµογή τιµών που προκαλούν διακρίσεις. 
 
Στις 24 Νοεµβρίου 2004, το δανικό συµβούλιο ανταγωνισµού εξέδωσε απόφαση βάσει της 
οποίας η Post Danmark A/S δεν προέβη σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της, 
εφαρµόζοντας εξοντωτική τιµολόγηση στην προαναφερθείσα αγορά. 
 

Γερµανία 
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συµπράξεων εφάρµοσε 
τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(1) Μικροµεσαίοι παραγωγοί προκατασκευασµένου σκυροδέµατος επισήµαναν την δηµιουργία 

µιας σύµπραξης στη Βορειοδυτική Γερµανία. Μετά από εξέταση της συµφωνίας, η υπηρεσία 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπήρχαν επίσης επιπτώσεις στις όµορες Κάτω Χώρες και ότι 
οι συµβατικές διατάξεις περιείχαν περιορισµούς ιδιαίτερης σοβαρότητας που δεν ενέπιπταν 
στις διατάξεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. Κατά συνέπεια, η 
κοινοποιηθείσα σύµπραξη απαγορεύτηκε. Υποβλήθηκε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.  

(2) Μετά από κοινοποίηση της παράτασης της διάρκειας µίας σύµπραξης ορθολογικής 
οργάνωσης για την οποία χορηγήθηκε απαλλαγή µέχρι το Σεπτέµβριο του 2005, η Υπηρεσία 
ενηµέρωσε τους παραγωγούς πλακών σκυροδέµατος που συµµετείχαν στη σύµπραξη για τις 
επιφυλάξεις της σχετικά µε τη συµβατότητα των τιµών και ποσοστώσεων που 
περιλαµβάνονταν στη συµφωνία προς τις διατάξεις του άρθρου 81 ΕΚ. Κατά συνέπεια η 
κοινοποίηση ανακλήθηκε.  

(3) Πρόταση για σύσταση κοινής επιχείρησης µε ποσοστά 50/50% από µέρους της Henkel KgaA 
και της US Lord Corporation στον τοµέα των συνδετικών επιχρισµάτων εγκαταλείφθηκε 
αφότου η Υπηρεσία εξέφρασε τις επιφυλάξεις της σχετικά µε την τήρηση των κανόνων 
ανταγωνισµού. Θα µπορούσε να είχε απαγορευθεί εφόσον παραβίαζε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του γερµανικού νόµου κατά των περιορισµών στον ανταγωνισµό («GWB») και του 
άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. 

(4) Η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συµπράξεων εξέτασε τις διατάξεις στον τοµέα της ποιότητας και 
των δοκιµών του Acrylwanne e.V., οργανισµού επιφορτισµένου µε τον έλεγχο της ποιότητας 
στον τοµέα των λεπτοσανίδων και των ακρυλικών µπανιέρων, µεταξύ άλλων αποσκοπώντας 
στον έλεγχο της συµβατότητάς τους προς τις διατάξεις του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. 
Εγέρθηκαν αντιρρήσεις σχετικά µε µία διάταξη που επεφύλασσε µόνο στους παραγωγούς 
χυτού ακρυλικού το δικαίωµα προσχώρησης στον εν λόγω οργανισµό. ∆εδοµένου ότι µέχρι 
στιγµής ελλείψει του εν λόγω σήµατος ποιότητας καµία σηµαντική επίπτωση στην εµπορική 
επιτυχία των πλαστικών µπανιέρων δεν έχει επισηµανθεί, η εφαρµογή των διατάξεων στον 
τοµέα της ποιότητας τελικά δεν απαγορεύτηκε.  

(5) Κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας σχετικά µε κοινοποίηση διακοπής της µεθόδου POZ 
(µέθοδος πληρωµής στα σηµεία πωλήσεων µέσω «κάρτας ec») που διεξάχθηκε την 1η 
Ιουλίου 2005, η Υπηρεσία χρησιµοποίησε την επιρροή της για να επιτύχει παράταση της 
προθεσµίας µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Η κοινοποίηση εξετάσθηκε µεταξύ άλλων βάσει 
του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. 

(6) Η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συµπράξεων περάτωσε διαδικασία που κινήθηκε κατά εταιρίας 
εµπορίας ηλιακών πάγκων για παραβίαση του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Οι ασύµβατες 
ρήτρες που περιέχονταν στις συµφωνίες που συνάφθηκαν µεταξύ της εν λόγω εταιρίας και 
των προµηθευτών της τροποποιήθηκαν.  

(7) Η Υπηρεσία θεώρησε ότι µία συµφωνία συνεργασίας που συνάφθηκε στον τοµέα της αγοράς 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, η οποία υποβλήθηκε προς λεπτοµερή εξέταση στο πλαίσιο 
απαλλαγής στον τοµέα ελέγχου των συγκεντρώσεων βάσει του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ, 
πληρούσε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. 
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(8) Η Υπηρεσία εξέτασε τη συµβατότητα προς τις διατάξεις του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ 
µιας συµφωνίας συνεργασίας που συνάφθηκε µεταξύ εταιριών λεωφορείων ώστε να 
συµµορφωθούν προς τις οδηγίες των αρµοδίων αρχών σύµφωνα µε το νόµο για τη µεταφορά 
επιβατών και να συµµετέχουν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών στον τοµέα των 
τοπικών δικτύων µεταφοράς επιβατών. Θεώρησε ότι η εν λόγω συµφωνία πληρούσε τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. 

(9) Η σύσταση εµπορικής συνεργασίας στο χονδρεµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων και 
άλλων τροφίµων – λεγόµενη εξωτερική αγορά – θεωρήθηκε συµβατή από απόψεως ελέγχου 
των συγκεντρώσεων. Η εξέταση των διαφόρων πτυχών της συνεργασίας αυτής επέτρεψε 
στην Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συµπράξεων να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι επληρούντο 
τα κριτήρια του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. 

(10) Η σύµπραξη ορθολογικής οργάνωσης που συστάθηκε από την Fleurop εξετάσθηκε για τη 
συµβατότητά της προς το ευρωπαϊκό δίκαιο (άρθρο 81 ΕΚ). Εφόσον η Fleurop AG συνεχίσει 
να πληροί τους όρους της απαλλαγής που προβλέπονται από τους εθνικούς κανόνες του 
ανταγωνισµού, η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συµπράξεων θεωρεί ότι οι δραστηριότητες της εν 
λόγω επιχείρησης δεν απαιτούν εκτελεστικά µέτρα δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας του 
ανταγωνισµού. 

(11) Ανταποκρινόµενη σε καταγγελίες που υποβλήθηκαν από διαφόρους ανταγωνιστές 
προµηθευτές ταχυδροµικών υπηρεσιών, η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συµπράξεων κίνησε 
διαδικασία για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κατά της Deutsche Post AG δυνάµει του 
άρθρου 20 του GWB και του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ βάσει των ισχυρισµών για 
παράνοµους περιορισµούς του ανταγωνισµού και αντικειµενικά αδικαιολόγητη άνιση 
µεταχείριση στη χορήγηση µερικής πρόσβασης στις υπηρεσίες σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 
νόµου για τα ταχυδροµεία. Η Υπηρεσία άσκησε δίωξη κατά της εν λόγω επιχείρησης δυνάµει 
του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ µετά την άρνησή της να εγγυηθεί µερική πρόσβαση στο 
δίκτυό της, για επιστολές κατώτερου βάρους από τα όρια που καθορίστηκαν στην 
αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης. Σύµφωνα µε την κατανοµή των εργασιών στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού δικτύου ανταγωνισµού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρενέβη στην υπόθεση 
αυτή. 

(12) Ανταποκρινόµενη σε καταγγελίες που κατατέθηκαν από πολλούς εκδότες εφηµερίδων, η 
Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συµπράξεων κίνησε προκαταρκτική έρευνα για τον καθορισµό των 
τιµών του προϊόντος Einkauf Aktuell από µέρους της Deutsche Post AG. Η έρευνα 
περατώθηκε όταν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να εικασθεί η διάπραξη 
κατάχρησης µε τη µορφή στρατηγικής εξοντωτικής τιµολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 82 
της συνθήκης.  

(13) Μετά την αγορά της Duales System Deutschland AG από οικονοµικό επενδυτή, η παλαιά 
ανάλογη µε σύµπραξη δοµή των µετοχών της DSD έληξε. Το σύνολο των µεγάλων εµπόρων 
λιανικής και των µεγάλων βιοµηχανικών επιχειρήσεων έπαψαν να είναι µέτοχοι, πράγµα που 
οδήγησε σε ποσοστό µικρότερο του 5% την αναλογία των µετόχων που εκπροσωπούν τη 
λιανική πώληση και τη βιοµηχανία. Η αναδιάρθρωση αυτή επέτρεψε την περάτωση της 
διαδικασίας που κινήθηκε κατά της DSD. Η υπόθεση αυτή εξετάσθηκε κυρίως βάσει του 
άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. 

(14) Σε µια διαδικασία που κινήθηκε δυνάµει του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ για τη θέσπιση 
εθνικού συστήµατος ανάκτησης των µιας χρήσης συσκευασιών ποτών για τα οποία 
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προβλέπεται υποχρεωτική εγγύηση καθώς και η καταβολή της εγγύησης για τη συσκευασία, 
η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Συµπράξεων δεν προέβαλε καµία αντίρρηση, δυνάµει του νόµου 
για τον ανταγωνισµό, κατά των ενεχοµένων µερών Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. 
KG, Spar Handels-AG και VfW AG. 

(15) Η σύσταση κοινής επιχείρησης µίσθωσης δωµατίων ξενοδοχείου επ’ ευκαιρία του 
παγκόσµιου πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου το 2006 έλαβε απαλλαγή στο πλαίσιο διαδικασίας 
ελέγχου των συγκεντρώσεων. Παρότι η κοινή αυτή επιχείρηση αποτελεί εµπόδιο στον 
ανταγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης, η υπηρεσία 
συµπράξεων δεν θεώρησε ότι µπορεί να παρέµβει, διότι επληρούντο οι όροι του άρθρου 81 
παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ.  

(16) Σύµφωνα µε απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, τα ταµεία προνοίας δεν αποτελούν 
επιχειρήσεις δυνάµει του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ όταν καθορίζουν τα µέγιστα πάγια 
ποσά που αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο της τιµής των φαρµάκων τα οποία καλύπτουν. Η 
απόφαση αυτή επέτρεψε την περάτωση πολλών διαδικασιών εξέτασης του κανόνα σχετικά µε 
το «πάγιο ποσό».  

 

Ισπανία 
Αποφάσεις του ∆ικαστηρίου Ανταγωνισµού- 
Αποφάσεις προγενέστερες της 1ης Μαΐου 2004 
Υπόθεση ASTEL/TELEFÓNICA: Υπηρεσία Ανταγωνισµού αριθ. 2340/01, ∆ικαστήριο 
Ανταγωνισµού αριθ. 557/03  
Στις 29 Νοεµβρίου 2001, η ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) κατέθεσε ενώπιον της υπηρεσίας ανταγωνισµού 
καταγγελία κατά της TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA), ισχυριζόµενη την 
ύπαρξη περιοριστικών πρακτικών που απαγορεύονται από το άρθρο 6 του νόµου για τον 
ανταγωνισµό και από το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ. Η προσφεύγουσα επικαλείτο κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης µε τις ακόλουθες µορφές: διακριτική µεταχείριση αιτήσεων προκαταρκτικής 
σύνδεσης· παροχή από µέρους της TELEFÓNICA ορισµένων υπηρεσιών µόνο υπό τον όρο ότι οι 
καταναλωτές δεν θα έχουν προκαταρκτική σύνδεση µε τους ανταγωνιστές της, καθώς και 
εφαρµογή εµπορικών πρακτικών που προορίζονται για την επανάκτηση πελατών και την 
πρόκληση σύγχυσης στους καταναλωτές.  
 
Στις 17 Φεβρουαρίου 2003, µετά την κατάθεση της καταγγελίας, η υπηρεσία ανταγωνισµού 
υπέβαλε έκθεση στο ∆ικαστήριο του Ανταγωνισµού, συνιστώντας τη διαπίστωση παράβασης και 
την επιβολή προστίµου.  
 
Την 1η Απριλίου 2004, το ∆ικαστήριο του Ανταγωνισµού εξέδωσε την απόφαση 557/03, στο 
πλαίσιο της οποίας διαπίστωσε την ύπαρξη παραβίασης του άρθρου 6 του νόµου για τον 
ανταγωνισµό και του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ από µέρους της TELEFÓNICA, που 
συνίστατο σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης µε τις ακόλουθες µορφές: την παροχή ορισµένων 
υπηρεσιών υπό τον όρο ότι οι πελάτες δεν θα διαθέτουν σύνδεση µε ανταγωνιστές της, καθώς 
και την οργάνωση διαφηµιστικών εκστρατειών που ήταν αθέµιτα επιθετικές για τους 
ανταγωνιστές της και προκαλούσαν σύγχυση στους καταναλωτές. Το ∆ικαστήριο διέταξε την 
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TELEFÓNICA να καταβάλει πρόστιµο ύψους 57 εκατ. ευρώ και να θέσει τέλος στις πρακτικές 
αυτές.  
 
Υποθέσεις µεταγενέστερες της 1ης Μαΐου 2004 
Υπόθεση ASEMPRE/CORREOS: Υπηρεσία Ανταγωνισµού αριθ 2353/02, ∆ικαστήριο 
Ανταγωνισµού αριθ. 568/03 
Στις 21 Ιανουαρίου 2002, η ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) κατέθεσε ενώπιον της υπηρεσίας 
ανταγωνισµού καταγγελία κατά της SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS), ισχυριζόµενη την ύπαρξη περιοριστικών πρακτικών που απαγορεύονται από το 
άρθρο 6 του νόµου για τον ανταγωνισµό και από το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ. Η 
προσφεύγουσα πιστοποιούσε ότι η CORREOS είχε υπογράψει συµβάσεις µε µεγάλους πελάτες 
έχοντας την πρόθεση να παρέχει από κοινού ταχυδροµικές υπηρεσίες προσφερόµενες σε 
ανταγωνισµό µε άλλους φορείς και υπηρεσίες που παρέχονται νόµιµα από την CORREOS και 
ότι εφάρµοζε εξοντωτικές τιµολογιακές πολιτικές χάρη σε διεπιδοτήσεις.  
 
Η υπηρεσία ανταγωνισµού σχολίασε την εικαζόµενη εξοντωτική τιµολόγηση σε µια άλλη 
υπόθεση (υπηρεσία του ανταγωνισµού αριθ. 2353/02). Στις 10 Σεπτεµβρίου 2003, υπέβαλε 
έκθεση το ∆ικαστήριο του Ανταγωνισµού, συνιστώντας τη διαπίστωση παράβασης και την 
επιβολή προστίµου στην CORREOS για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, που συνίσταται στην 
υπογραφή αποκλειστικών συµβάσεων και συµβάσεων που αφορούν την κοινή παροχή 
ταχυδροµικών υπηρεσιών, αποκλειστικών ή όχι, από τη µια πλευρά και στην εφαρµογή 
διαφορετικών όρων για αντίστοιχες υπηρεσίες, από την άλλη πλευρά. 
 
Στις 15 Σεπτεµβρίου 2004 το ∆ικαστήριο Ανταγωνισµού εξέδωσε την απόφαση 608/04, µε την 
οποία διαπίστωσε την ύπαρξη παραβίασης του άρθρου 6 του νόµου για τον ανταγωνισµό και του 
άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ από την CORREOS, για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην 
οργανωµένη αγορά ταχυδροµικών υπηρεσιών, µε τις ακόλουθες µορφές: υπογραφή συµβάσεων 
αποκλειστικότητας συνδυαζόµενη µε σηµαντικές εκπτώσεις για την κοινή παροχή ταχυδροµικών 
υπηρεσιών των οποίων νοµίµως έχει την αποκλειστικότητα η CORREOS και άλλων µη 
αποκλειστικών υπηρεσιών. Το δικαστήριο διέταξε την CORREOS να καταβάλει πρόστιµο ύψους 
15 εκατ. ευρώ και να θέσει τέλος στις πρακτικές αυτές. 
 
Υπόθεση SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A.: Υπηρεσία ανταγωνισµού αριθ. 
2023/99, ∆ικαστήριο του Ανταγωνισµού αριθ. R 611/ 04. 
Η υπόθεση αυτή απορρέει από καταγγελία που κατατέθηκε το 1999 ενώπιον της υπηρεσίας 
ανταγωνισµού από µέρους της SPAIN PHARMA κατά της LABORATORIOS ALTER 
(ALTER) και της GLAXO WELLCOME (GLAXO), που οδήγησε στη σύσταση δύο 
διαφορετικών φακέλων. Αφορά την άρνηση της ALTER και της GLAXO να διανέµουν ορισµένα 
φαρµακευτικά προϊόντα πριν από τον Απρίλιο του 1998.  
 
Στις 16 Μαρτίου 2004, η Υπηρεσία Ανταγωνισµού αποφάσισε να περατώσει την υπόθεση λόγω 
έλλειψης αποδείξεων για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης δυνάµει του άρθρου 6 του νόµου για 
τον ανταγωνισµό και του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ. Στις 2 Απριλίου 2004, η SPAIN 
PHARMA προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του ∆ικαστηρίου του Ανταγωνισµού, 
που απέρριψε την προσφυγή της µε την απόφαση R 611/2004 της 13ης Οκτωβρίου 2004, εφόσον 
συµφωνούσε µε τα συµπεράσµατα της Υπηρεσίας του Ανταγωνισµού για τον ορισµό της αγοράς 
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προϊόντων και την έλλειψη δεσπόζουσας θέσης, συλλογικής ή ατοµικής, και θεωρούσε ότι η 
άρνηση προµήθειας προϊόντων ήταν αιτιολογηµένη, διότι οι αιτήσεις προµήθειας που 
υποβλήθηκαν από την SPAIN PHARMA αυξήθηκαν κατά 400% σε σχέση µε την προηγούµενη 
περίοδο. 
 
Υπόθεση EDICIONES MUSICALES: Υπηρεσία του ανταγωνισµού αριθ. 2420/03, ∆ικαστήριο 
του Ανταγωνισµού αριθ. R 609/04 
Στις 25 Οκτωβρίου 2002, η  UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., EDICIONES 
MUSICALES BMG ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC S. 
EN C., EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. και η PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. 
κατέθεσαν καταγγελία ενώπιον της υπηρεσίας ανταγωνισµού κατά της SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) ισχυριζόµενες την ύπαρξη κατάχρησης δεσπόζουσας 
θέσης και παραβίασης του ανταγωνισµού στη διαχείριση των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, κατά παράβαση των άρθρων 6 και 7 του νόµου για τον ανταγωνισµό και του άρθρου 
82 της συνθήκης ΕΚ. Στις 26 Ιουνίου 2003, οι εταιρίες αυτές επέκτειναν την καταγγελία τους σε 
απόφαση που λήφθηκε από την ετήσια γενική συνέλευση της SGAE.  
 
Μετά από εξέταση των πραγµατικών περιστατικών, η Υπηρεσία Ανταγωνισµού αποφάσισε, στις 
19 Φεβρουαρίου 2004, να περατώσει τη διαδικασία ελλείψει επαρκών αποδείξεων σχετικά µε τις 
εικαζόµενες παραβάσεις και λόγω του ουσιαστικά ιδιωτικού χαρακτήρα πολλών από τις 
αµφισβητούµενες δραστηριότητες.  
 
Οι καταγγέλλουσες προσέβαλαν την απόφαση της Υπηρεσίας ενώπιον του ∆ικαστηρίου του 
Ανταγωνισµού, που µε την απόφασή του R609/04 της 16ης ∆εκεµβρίου 2004 δέχθηκε ότι οι 
διεξαχθείσες έρευνες από την υπηρεσία δεν αποδείκνυαν καµία κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. 
Το ∆ικαστήριο θεώρησε επίσης ότι οι αµφισβητούµενες πρακτικές συνίσταντο κατά κύριο λόγο 
σε ιδιωτικές διαφορές που απέρρεαν από εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των εταίρων της SGAE, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονταν οι εν λόγω πέντε εταιρίες. 
 
Υπόθεση UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) και MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL και AMENA: Υπηρεσία του Ανταγωνισµού αριθ. 2421/02, 
2435/02 και 2436/02, ∆ικαστήριο του Ανταγωνισµού αριθ. 571/03, 572/03 και 573/03. 
Στις 31 Οκτωβρίου 2002, ο UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) και ο MCI WORLDCOM 
SPAIN S.A. (WORLDCOM), δύο φορείς σταθερής τηλεφωνίας, κατέθεσαν δύο καταγγελίες 
ενώπιον της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού κατά των φορέων σταθερής τηλεφωνίας TELEFÓNICA 
MOVILES DE ESPAÑA, AIRTEL MOVIL και AMENA ισχυριζόµενοι την ύπαρξη κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά τερµατισµού κλήσεων στα κινητά τους δίκτυα. Οι εικαζόµενες 
πρακτικές συνίσταντο σε διακριτικές τιµές της χονδρικής παροχής υπηρεσιών τερµατισµού 
κλήσεων στο ίδιο το δίκτυο, καθώς επίσης συµπίεση των τιµών µεταξύ των τιµών χονδρικής των 
προαναφερθεισών υπηρεσιών που προσφέρονται σε ανταγωνιστές και των τιµών λιανικής των 
υπηρεσιών επικοινωνίας από σταθερό δίκτυο σε κινητό δίκτυο που παρέχονται από τους φορείς 
κινητής τηλεφωνίας στις επιχειρήσεις.  
 
Η υπηρεσία ανταγωνισµού εξέτασε τρεις φακέλους (έναν ανά φορέα κινητής τηλεφωνίας) και 
υπέβαλε έκθεση στο ∆ικαστήριο του Ανταγωνισµού, συνιστώντας τη διαπίστωση παράβασης και 
την επιβολή προστίµου λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, που απαγορεύεται από το άρθρο 6 
του νόµου για τον ανταγωνισµό και από το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ. 
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Πάντως, στις αποφάσεις του 571/03 και 572/03, που εκδόθηκαν στις 22 ∆εκεµβρίου 2004, καθώς 
και 573/03 που εκδόθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2004, το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε για την έλλειψη 
επαρκών αποδείξεων σχετικά µε την ύπαρξη των εικαζόµενων παραβάσεων.  
 

Γαλλία 
Απόφαση αριθ. 04-D-32 της 8ης Ιουλίου 2004 
Ο όµιλος More Group France κατέθεσε καταγγελία ενώπιον του Συµβουλίου Ανταγωνισµού µε 
την οποία πιστοποιούσε ότι µετά την σύµβαση. προµήθειας διαφηµιστικού εξοπλισµού αστικού 
χώρου που συνήψε µε το δήµο της πόλης Rennes τον Ιούλιο του 1997, σύµβαση που 
προηγουµένως είχε η JC Decaux, ο όµιλος Decaux καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση του 
αποτρέποντας τον όµιλο More από το να εκµεταλλευθεί τη σύµβαση την οποία είχε επιτύχει. Το 
1998, ο όµιλος Decaux κατείχε περίπου το 80% της αγοράς προµήθειας διαφηµιστικού 
εξοπλισµού αστικού χώρου στις τοπικές αρχές. Το Συµβούλιο θεώρησε επίσης ότι ο όµιλος 
Decaux κατείχε δεσπόζουσα θέση στην εν λόγω αγορά, την οποία είχε καταχραστεί και ότι είχε 
παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου L 420-2 του 
Εµπορικού Κώδικα µε την ακόλουθη στάση:  
- καταχρηστική αµφισβήτηση των προθεσµιών της σύµβασης που συνάφθηκε µε το δήµο 

Rennes για την παροχή διαφηµιστικού εξοπλισµού αστικού χώρου· 
- απειλή πλήρους και άµεσης αποσυναρµολόγησης των στεγάστρων λεωφορείων της πόλης, εν 

τω µέσω χειµερινής περιόδου, ενόψει της αναβολής της αποσυναρµολόγησης του λοιπού 
εξοπλισµού· 

- άρνηση συνεργασίας µε το νέο αντισυµβαλλόµενο ενόψει της βελτίωσης του συντονισµού 
της αντικατάστασης των στεγάστρων πληροφοριών· 

- συντήρηση και εµπορική εκµετάλλευση του εξοπλισµού µετά τη λήξη της σύµβασης·  
- προσφορά για τους µεγάλους διαφηµιστές δωρεάν διαφηµιστικών χώρων για διαφηµιστικές 

καµπάνιες στην πόλη Rennes, και κατόπιν αυτού παρεµπόδιση της εµπορίας από την More 
Group France χώρου διαφήµισης στον οδικό εξοπλισµό· 

- εφαρµογή διακριτικών τιµών αποκλειστικά στο δήµο Rennes µε στόχο την αποθάρρυνση των 
διαφηµιστών να συνεργάζονται µε τον ανταγωνιστή τους, More Group France. 

Το Συµβούλιο θεώρησε ότι τέτοιου είδους συµπεριφορές συνέβαλαν στη διατήρηση του οιονεί 
µονοπωλίου που κατείχε ο όµιλος Decaux στην εθνική αγορά διαφηµιστικού εξοπλισµού 
αστικού χώρου και του υπέβαλε πρόστιµο ύψους 700.000 ευρώ. 
 
Απόφαση αριθ. 04-D-48 της 14ης Οκτωβρίου 2004 
Μετά από καταγγελία που κατατέθηκε από µέρους, του οργανισµού εκπροσώπησης φορέων 
τηλεπικοινωνιών Tenor, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµα 18 εκατ. ευρώ στην 
France Télécom και 2 εκατ. ευρώ στην SFR. Το Συµβούλιο θεώρησε ότι οι εν λόγω κάθετα 
ολοκληρωµένες επιχειρήσεις στις αγορές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εφάρµοζαν 
πρακτικές «ψαλίδας τιµών», προσφέροντας στις µεσαίες επιχειρήσεις και στους σηµαντικούς 
πελάτες υπηρεσίες µε τιµές λιανικής «σταθερού προς κινητό» ασυµβίβαστες προς το ποσό των 
τελών τερµατισµού κλήσεων που ισχύει στον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας (οι εν λόγω 
επιχειρήσεις ήταν η FTM, που στη συνέχεια έγινε Orange, και η SFR). Κατά συνέπεια, οι 
προτεινόµενες τιµές δεν κάλυπταν το ποικίλο κόστος που συνδέεται µε την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών. Εξάλλου, οι πρακτικές αυτές έγιναν µεταξύ του Απριλίου 1999 και του τέλους του 
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2001, περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως η διεθνής εκτροπή, 
δεν υπήρχαν ή δεν ήταν ακόµα ευρέως διαθέσιµες. Κατά συνέπεια, οι νεοεισερχόµενοι στην 
αγορά σταθερής τηλεφωνίας δεν ήταν σε θέση να προτείνουν ανταγωνιστικές τιµές στις 
επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας από σταθερά προς κινητά δίκτυα Ιtinéris ή 
SFR ή άµεσης διασύνδεσης µε τα δίκτυα FTM ή SFR χωρίς ζηµία. Εφόσον ο φορέας 
Bouygues Télécom δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση στις αγορές κλήσεων «από σταθερό προς 
κινητό», δεν του επιβλήθηκε απαγόρευση. Η απόφαση αυτή του Συµβουλίου Ανταγωνισµού 
αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε από απόφαση την οποία εξέδωσε το Εφετείο του Παρισιού 
στις 12 Απριλίου 2005. Ο καταγγέλλων οργανισµός ETNA (πρώην Tenor), προσέβαλε την 
απόφαση αυτή ενώπιον του γαλλικού Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου («Cour de cassation»). 
 
Απόφαση αριθ. 04-D-49 της 28ης Οκτωβρίου 2004 
Κέντρα τεχνητής γονιµοποίησης βοοειδών είχαν εφαρµόσει πρακτικές µε στόχο την 
παρεµπόδιση των κτηνοτρόφων να επιλέγουν ελεύθερα τον προµηθευτή τους για τη 
σπερµατέγχυση στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνητής γονιµοποίησης βοοειδών. Οι πρακτικές 
αυτές στόχευαν ιδίως στην αποτροπή των πελατών να επιλέγουν τον κτηνίατρο για την παροχή 
της εν λόγω υπηρεσίας, εφόσον η υπηρεσία αυτή παρεχόταν αποκλειστικά από τον ειδικό του 
εγκεκριµένου κέντρου στο οποίο υπάγονταν. Κάθε ένα από τα κέντρα αυτά ακολουθούσε µια ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες πρακτικές: 
- άρνηση, χωρίς βάσιµο λόγο, χορήγησης σε κτηνιάτρους βεβαίωσης που θα τους επέτρεπε να 

παρέχουν υπηρεσίες τεχνητής γονιµοποίησης· 
- υπαγωγή της χορήγησης της εν λόγω βεβαίωσης σε δεσµεύσεις που παραβιάζουν τους 

κανόνες του ανταγωνισµού, όπως ρήτρες συµφωνίας του πελάτη· 
- περιορισµό στην παροχή υπηρεσιών γονιµοποίησης για θεραπευτικούς λόγους από τους 

κτηνιάτρους· 
- εισαγωγή ρήτρας αποκλειστικότητας για την παροχή σπέρµατος· 
- τιµολόγηση που δεν διακρίνει µεταξύ της τιµής σπέρµατος και εκείνης της παροχής της 

υπηρεσίας τεχνητής γονιµοποίησης· 
- συµφωνία, υπό την αιγίδα της Εθνικής Ένωσης Συνεταιριστικών Αγροτικών Κτηνοτροφικών 

Οργανώσεων και Τεχνητής Γονιµοποίησης (UNCEIA) που συνιστά στα µέλη της την 
υπογραφή συµβάσεων όπου περιέχονται ρήτρες που παραβιάζουν τον ανταγωνισµό, και ιδίως 
στοχεύουν στο να περιορίσουν την πελατεία των κτηνιάτρων. 

Η Εθνική Ένωση Ιδιωτών Κτηνιάτρων (SNVEL) κατέθεσε καταγγελία ενώπιον του Συµβουλίου. 
Το Συµβούλιο επέβαλε στα κέντρα και στην UNCEIA πρόστιµο µεταξύ 300 και 71.200 ευρώ για 
παραβίαση του άρθρου L. 420-1 του εµπορικού κώδικα και του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ, 
καθώς και του άρθρου L. 420-2 του εµπορικού κώδικα του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ. Τους 
διέταξε επίσης να θέσουν τέλος στις συµπεριφορές τους και να δηµοσιεύσουν την απόφασή του 
σε αγροτικού περιεχοµένου περιοδικό. 
 
Απόφαση αριθ. 04-D-65 της 30ής Νοεµβρίου 2004 
Στις 10 Απριλίου 2001, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού εξέδωσε γνώµη σχετικά µε καταγγελία που 
κατατέθηκε από τον υπουργό Οικονοµικών και ενηµέρωσε σχετικά την La Poste ότι ορισµένες 
εκπτώσεις που χορηγήθηκαν σε σηµαντικούς πελάτες, στο πλαίσιο εµπορικών συµβάσεων, 
παραβίαζαν τον ανταγωνισµό. Την 1η Ιουλίου 2002, το Συµβούλιο εκτιµώντας ότι ο εν λόγω 
όµιλος δεν είχε λάβει υπόψη όλες τις συστάσεις του, ξεκίνησε αυτεπάγγελτα εξέταση των 
συµβάσεων που οδήγησε στην απόφαση αριθ. 04-D-65. Στην απόφαση αυτή, το Συµβούλιο 
διαπίστωσε ότι, παρότι τροποποίησε ορισµένες από τις εµπορικές αυτές συµβάσεις από της 1ης 
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Ιανουαρίου 2002, η La Poste συνέχισε να χορηγεί εκπτώσεις υπέρ πιστών πελατών µέχρι την 1η  
Ιανουαρίου 2003 στον τοµέα της πώλησης µε αλληλογραφία, που αντιπροσωπεύει πολύ 
σηµαντικό τµήµα των δραστηριοτήτων της. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του, το Συµβούλιο 
χαρακτήρισε τις πρακτικές αυτές ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Πάντως, εφόσον η La Poste 
πρότεινε δικαστικό διακανονισµό, επέλεξε να υπαναχωρήσει προτείνοντας ειδικές δεσµεύσεις 
σύµφωνα µε τις οποίες θα απέφευγε στο µέλλον οποιαδήποτε περιοριστική του ανταγωνισµού 
συµπεριφορά. Βάσει των δεσµεύσεων αυτών, το Συµβούλιο αποφάσισε να µειώσει το επιβληθέν 
πρόστιµο κατά 90%. 
 
Απόφαση αριθ. 04-D-74 της 21ης ∆εκεµβρίου 2004 
Η υπόθεση αυτή αφορούσε καταγγελία που κατατέθηκε ενώπιον του Συµβουλίου του 
Ανταγωνισµού και βασίστηκε σε πρακτικές οι οποίες εντοπίσθηκαν µεταξύ του 1993 και του 
1996 στην αγορά σύνδεσης µέσω οχηµαταγωγών µεταξύ Γαλλίας και Jersey και Guernsey. Οι 
πρακτικές αυτές επηρέαζαν το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών από την άποψη ότι οι 
µεταφορές προς τις νήσους των στενών της Μάγχης αφορούσαν Ευρωπαίους πελάτες και ότι οι 
κύριοι ανταγωνιστές ήταν µια γαλλική επιχείρηση και µια βρετανική επιχείρηση.  
Το Συµβούλιο θεώρησε ότι οι εταιρίες Emeraude Lines και Condor Ferries, προέβησαν σε 
εναρµονισµένη πρακτική που στόχευε στην αποτροπή του καθορισµού τιµών από τις δυνάµεις 
της αγοράς. Οι πρακτικές που εφαρµόστηκαν κατά κύριο λόγο απέβλεπαν στο να αποκλείσουν 
την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά. 
Πάντως, το Συµβούλιο δεν επέβαλε κανένα πρόστιµο διότι, από τη µια πλευρά, η Emeraude 
Lines υπόκειται σε διαδικασία εκκαθάρισης και δεν έχει στη Γαλλία παρά µικρό κύκλο εργασιών 
και, από την άλλη πλευρά, η Condor Ferries δεν πραγµατοποιεί κανένα κύκλο εργασιών στην εν 
λόγω χώρα. Όταν επήλθαν τα εν λόγω πραγµατικά περιστατικά, ήταν αδύνατο να επιβληθούν 
κυρώσεις δυνάµει της γαλλικής νοµοθεσίας αποκλειστικά βάσει του εθνικού κύκλου εργασιών. 
Μόνο µετά το 2001 επιτράπηκε να λαµβάνεται υπόψη ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών. 
 
Απόφαση αριθ.04-D-05 της 24ης Φεβρουαρίου  2004 
Η Phoenix Pharma, ένας διανοµέας χονδρικής φαρµακευτικών προϊόντων, υπέβαλε στο 
Συµβούλιο Ανταγωνισµού αίτηση επί της ουσίας και ζήτησε τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων 
έναντι ποσοστώσεων αγοράς που επιβλήθηκαν από µεγάλα φαρµακευτικά εργαστήρια στη 
γαλλική αγορά. 
Όσον αφορά την ύπαρξη περιοριστικής πρακτικής, το Συµβούλιο ανέφερε την απόφαση που 
εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο στην υπόθεση Bayer κατά Adalat και κατέληξε στο συµπέρασµα 
έλλειψης αποδείξεων για την ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ των εν λόγω εργαστηρίων ή µεταξύ των 
εργαστηρίων και ενός ή περισσότερων χονδρεµπόρων. Εξάλλου, υπογράµµισε ότι κάθε ένα από 
τα εργαστήρια αυτά είχε ίδιο συµφέρον, ανεξάρτητα από τα µέτρα που έλαβαν τα άλλα 
εργαστήρια, να εφαρµόσει µονοµερώς πρακτικές που θα του επέτρεπαν, από τη µία πλευρά, να 
τηρήσει τις δεσµεύσεις του για τον έλεγχο της κατανάλωσης φαρµάκων έναντι των δηµοσίων 
αρχών και από την άλλη πλευρά, να αποφύγει την έλλειψη φαρµάκων λόγω µαζικών εξαγωγών 
φαρµακευτικών προϊόντων. 
Εφόσον πρόκειται για υπόθεση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, το Συµβούλιο δεν µπορεί να 
αποκλείσει, στο εν λόγω στάδιο της έρευνάς του, ότι η εφαρµογή των συστηµάτων 
ποσοστώσεων παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό στην αγορά χονδρικής προµήθειας φαρµακευτικών 
προϊόντων, ιδίως δηµιουργώντας εµπόδια στην πρόσβαση στην εν λόγω αγορά. Κατά συνέπεια 
έκρινε παραδεκτή την καταγγελία της Phoenix Pharma, αλλά εφόσον οι απαιτούµενες 
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προϋποθέσεις για τη λήψη προσωρινών µέτρων δεν επληρούντο, απέρριψε την αίτηση της 
εταιρίας σχετικά µε το σηµείο αυτό.  
 
Απόφαση αριθ. 04-D-73 της 21ης ∆εκεµβρίου 2004 
Ο όµιλος Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) κατέθεσε καταγγελία ενώπιον 
του Συµβουλίου Ανταγωνισµού σχετικά µε την ύπαρξη κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από 
µέρους της France Télécom και των θυγατρικών της στην αγορά παροχής πρόσβασης στο 
∆ιαδίκτυο. Προέβαλε τον ισχυρισµό ότι η France Télécom είχε χρησιµοποιήσει διεπιδοτήσεις 
υπέρ της θυγατρικής της Wanadoo Interactive και σε βάρος των ανταγωνιστών της, είχε 
δυσφηµίσει τους εταίρους της και είχε εκµεταλλευθεί δεδοµένα τα οποία κατείχε ως παρέχουσα 
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας για τη διευκόλυνση της υποβολής προσφορών από µέρους της 
Wanadoo. 
Με την απόφαση αριθ. 04-D-73, το Συµβούλιο αποφάνθηκε υπέρ της France Télécom και 
απέρριψε την καταγγελία κατά των πρακτικών της σχετικά µε την παροχή πρόσβασης στο 
∆ιαδίκτυο. ∆εν έκανε δεκτό τον ισχυρισµό σχετικά µε την ύπαρξη διεπιδότησης, διότι δεν 
µπορούσε να αποδειχθεί ότι η διαφορά µεταξύ των προµηθειών που καταβλήθηκαν από την 
Wanadoo και του πραγµατικού κόστους το οποίο καλύφθηκε από την France Télécom για την 
παροχή της υπηρεσίας χρηµατοδοτήθηκε από πλεόνασµα πόρων το οποίο προερχόταν από την 
εκµετάλλευση του  µονοπωλίου στον τοπικό βρόχο και όχι από πόρους οι οποίοι απέρρευσαν 
από άλλες ανταγωνιστικές δραστηριότητες του κατεστηµένου φορέα εκµετάλλευσης. Επίσης, το 
Συµβούλιο δεν έκανε δεκτή την καταγγελία σχετικά µε µία πρακτική εξοντωτικής τιµολόγησης ή 
µία διαρκή πρόκληση διαταραχής στην αγορά και απέρριψε τις λοιπές καταγγελίες για 
διαδικαστικούς λόγους. 
 
Απόφαση αριθ.04-D-76 της 22ας ∆εκεµβρίου 2004 
Η Digitechnic υπέβαλε καταγγελία στο Συµβούλιο κατά της Microsoft για πρακτικές της εν λόγω 
επιχείρησης που συνίσταντο στην άρνηση χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης των λογισµικών της 
Pack Office Pro (από τον Ιανουάριο του 1995 έως τον Ιούνιο του 1996) καθώς και µία 
µεταγενέστερη πολιτική διακριτικών τιµών (από τον Ιούνιο του 1996 έως τον Μάιο του 1998). 
Με την απόφαση αριθ. 04-D-76, το Συµβούλιο απέρριψε την καταγγελία λόγω ανεπαρκών 
αποδείξεων για το ότι η Microsoft ακολουθούσε περιοριστικές πρακτικές πωλήσεων έναντι της 
Pack Office Pro, µεταξύ του 1995 και του 1998, που στόχευαν ή είχαν ως αποτέλεσµα την 
παρεµπόδιση του ανταγωνισµού στην αγορά πωλήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 

Iρλανδία 
Το 2004, η αρµόδια αρχή ανταγωνισµού κίνησε διαδικασία βάσει των διατάξεων των άρθρων 
81και 82 της συνθήκης ΕΚ: Αρχή Ανταγωνισµού κατά John O’Regan and Ors [2003 No 8608P]. 
Η εν λόγω υπόθεση αφορούσε εικαζόµενη παράβαση των δύο προαναφερθέντων άρθρων και των 
αντίστοιχών τους στην εθνική νοµοθεσία, ήτοι των άρθρων 4 και 5 του νόµου για τον 
ανταγωνισµό του 2002.  
 
Στην υπόθεση αυτή, η αρχή του ανταγωνισµού υποστήριξε ότι η ILCU είχε καταχραστεί τη 
δεσπόζουσα θέση της αρνούµενη την πρόσβαση σε συνεταιριστικούς πιστωτικούς οργανισµούς 
µη µέλη του συστήµατος προστασίας της αποταµιεύσεως. Επίσης, η αρχή του ανταγωνισµού 
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υποστήριξε ότι οι δραστηριότητες της ILCU αντιστοιχούσαν σε παραβιάζουσα τον ανταγωνισµό 
συµφωνία δεσµευµένων πωλήσεων  
 
Η αρχή του ανταγωνισµού κατ’αρχήν ζήτησε προσωρινά µέτρα επιδιώκοντας να εµποδίσει την 
ILCU, καθώς και τους ιδιώτες εναγοµένους να θεσπίσουν ή να εφαρµόσουν οποιοδήποτε 
σύστηµα ή συµφωνία που θα στόχευσε ή θα είχε ως αποτέλεσµα την υποστήριξη των κανόνων 
και/ή των αποφάσεων της ILCU σχετικά µε την απώλεια πρόσβασης και τη µη αποζηµίωση από 
το ενιαίο καθεστώς πληρωµής στην περίπτωση αποχώρησης από τον συνεταιριστικό πιστωτικό 
οργανισµό. Πάντως, λόγω των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν από µέρους της ILCU, η λήψη 
προσωρινών µέτρων δεν απαιτήθηκε. 
 
Το ∆ικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ILCU δεν τήρησε τις διατάξεις των άρθρων 4 
(συµφωνία παραβίασης του ανταγωνισµού) και 5 (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης) του νόµου για 
τον ανταγωνισµό του 2002 και ότι οι δραστηριότητές της είχαν παραβιάσει τα άρθρα 81 και 82 
της συνθήκης ΕΚ, διότι µπορούσαν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών. Οι 
δραστηριότητες αυτές δεν πληρούσαν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 
και αντικειµενικά δεν µπορούσαν να αιτιολογηθούν βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ.  
 
Το ∆ικαστήριο διέταξε τους εναγοµένους να επιτρέψουν στους συνεταιριστικούς πιστωτικούς 
οργανισµούς-µη µέλη να συµµετέχουν στο σύστηµα προστασίας της αποταµίευσης µε τους 
ίδιους όρους µε τα µέλη-συνεταιριστικούς πιστωτικούς οργανισµούς. Η ILCU άσκησε ενώπιον 
του Supreme Court ένδικα µέσα κατά της απόφασης του High Court. 
 

Κάτω Χώρες 
Γαρίδες της Βόρειας Θάλασσας 

Η απόφαση αυτή περάτωσε µία διαδικασία διοικητικής προσφυγής στο πλαίσιο της οποίας η 
ολλανδική αρχή ανταγωνισµού επανεξέτασε την απόφασή της της 14ης Ιανουαρίου 2003 βάσει 
γνώµης ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Η νέα απόφαση διατηρεί τα επιβληθέντα πρόστιµα σε 
τέσσερις ολλανδικούς οργανισµούς παραγωγής (εκ των οποίων τρεις (ενώσεις) οργανισµοί 
γερµανών παραγωγών, ένας οργανισµός δανών παραγωγών και τρεις χονδρέµποροι στον τοµέα 
της αλιείας, όλοι κατηγορηθέντες συγχρόνως για παραβίαση του άρθρου 6 του ολλανδικού 
νόµου για τον ανταγωνισµό και του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
συµµετείχαν σε συµφωνίες που συνάφθηκαν στο πλαίσιο «διµερών διαβουλεύσεων» σχετικά µε 
τον περιορισµό αλιευµάτων και τις ελάχιστες τιµές για τις γαρίδες της Βόρειας θάλασσας 
(crangon crangon) µεταξύ του 1998-2000. Μόνον οι ολλανδικές οργανώσεις παραγωγών και 
επιχειρήσεις συµµετείχαν επίσης σε εµπορικό αποκλεισµό µε στόχο την αποτροπή µίας νέας 
επιχείρησης να αγοράσει τις γαρίδες αυτές στις ολλανδικές ιχθυόσκαλες το φθινόπωρο του 1999. 
Τα πρόστιµα δεν λαµβάνουν υπόψη παρά τις επιπτώσεις των Κάτω Χωρών και ανέρχονται  σε 
συνολικό ποσό ύψους 6.176.000 (ποσό που µειώθηκε αισθητά σε σύγκριση µε την απόφαση του 
2003). Η απόφαση του 2003 ακυρώθηκε για τις πέντε µικρότερες εταιρίες: µετά από 
επανεξέταση των αποδείξεων σχετικά µε το ρόλο που διαδραµάτισαν, η ολλανδική αρχή 
ανταγωνισµού θεώρησε ότι η συµµετοχή τους στις παραβάσεις δεν είχε καταλήξει σε συµφωνία 
σχετικά µε εναρµονισµένη πρακτική δυνάµει του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ.  
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Η συµµετοχή ολλανδικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και ολλανδικών, γερµανικών και δανικών 
οργανώσεων παραγωγών στις τριµερείς διαβουλεύσεις (και οι δύο κατηγορίες κατέχουσες 
µεγάλο τµήµα της αγοράς προσφοράς και ζήτησης γαρίδων που αλιεύθηκαν στη Βόρεια 
θάλασσα), συνδυασµένη µε τη συµφωνία ιδιαίτερης σοβαρότητας (ποσοστώσεις αλιευµάτων και 
καθορισµός τιµών) αποδεικνύει αναµφισβήτητα την ύπαρξη επιπτώσεων στο εµπόριο. Ως προς 
τη δεύτερη παράβαση, µόνον τα ολλανδικά µέρη είχαν εµπλακεί στον εµπορικό αποκλεισµό και 
ο αποκλεισµός αυτός περιοριζόταν στις αγορές στις ιχθυόσκαλες της χώρας τους. Πάντως, η 
επιχείρηση που ζηµιώθηκε από τον εµπορικό αποκλεισµό ήταν εξαγωγέας ολλανδικών 
αλιευτικών προϊόντων προς τα λοιπά κράτη µέλη και ο εµπορικός αποκλεισµός µπόρεσε να 
αποθαρρύνει αλλοδαπούς εµπόρους να αγοράζουν γαρίδες στην αγορά των Κάτω Χωρών. Η 
απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2003 δεν επέβαλε πρόστιµα παρά στα µέρη που κρίθηκαν ένοχα 
για την παραβίαση του εθνικού δικαίου του ανταγωνισµού. Βάσει του κανονισµού αριθ. 1/2003, 
η παρούσα απόφαση σχετικά µε τη διοικητική προσφυγή αναγνωρίζει πράγµατι την ύπαρξη 
διακρατικών επιπτώσεων και κατόπιν αυτού παραβίαση του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ, χωρίς 
όµως αύξηση του προστίµου (λόγω της σύγκλισης των ολλανδικών και κοινοτικών κανόνων του 
ανταγωνισµού). 
 
Οι ισχυρισµοί των µερών που βασίζονταν στην κοινή πολιτική αλιείας απορρίφθηκαν. 
Θεωρήθηκε ότι το είδος των παρεµβάσεων στην αγορά οι οποίες συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο 
των τριµερών διαβουλεύσεων δεν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 33 της 
συνθήκης ΕΚ. Τέτοιου είδους παρεµβάσεις δεν αιτιολογούνται από την κοινή οργάνωση της 
αγοράς ούτε προστατεύονται από τον κανονισµό αριθ. 26. Ο κανονισµός αριθ. 1767/2004 (που 
τροποποιεί τον κανονισµό αριθ. 2318/2001) σχετικά µε  την (διαδικασία) αναγνώρισης των 
διεθνικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών (µε έναρξη ισχύος την 21η Οκτωβρίου 2004) δεν 
οδηγεί σε διαφορετικές εκτιµήσεις. 
 
Φορείς κινητής τηλεφωνίας 
Η παρούσα απόφαση περατώνει τη διαδικασία διοικητικής προσφυγής κατά της απόφασης του 
γενικού διευθυντή της ολλανδικής αρχής ανταγωνισµού της 30ής ∆εκεµβρίου 2002, που επέβαλε 
πρόστιµα σε πέντε φορείς δικτύων κινητής τηλεφωνίας στις Κάτω Χώρες (KPN Mobile, 
Vodafone Libertel, Orange (πρώην Dutchtone), Telfort (πρώην O2) and T-Mobile (πρώην Ben) 
για παραβίαση του άρθρου 6 του νόµου για τον ανταγωνισµό (η αντίστοιχη εθνική διάταξη του 
άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ). Η παραβίαση αυτή συνίσταται σε εναρµονισµένη πρακτική και/ή 
εναρµονισµένη συµφωνία µεταξύ των εν λόγω φορέων σχετικά µε τη διευθέτηση-µείωση του 
πάγιου τέλους σύνδεσης (πριµοδότηση) που καταβάλλουν στους προµηθευτές ως αντιπαροχή για 
την πώληση προπληρωµένων καρτών και συνδροµών κινητής τηλεφωνίας. Τα έγγραφα και οι 
δηλώσεις που συντάχθηκαν από τους εµπορικούς διευθυντές των εν λόγω φορέων επιτρέπουν να 
διαπιστωθεί ότι έγινε συντονισµός και/ή συνάφθηκε συµφωνία κατά τη διάρκεια συνεδρίασης 
που διεξάχθηκε το καλοκαίρι του 2001. Οι ενεχόµενοι φορείς είχαν την πρόθεση να επηρεάσουν 
αµοιβαία τη συµπεριφορά τους και/ή να αποκαλύψουν τη στάση που επιθυµούσαν να λάβουν 
όσον αφορά τα τέλη σύνδεσης για προµηθευτές και τον καθορισµό της κατάλληλης στιγµής για 
την (ουσιαστική) µείωση των τελών αυτών. Εξάλλου, θέσπισε µία εναρµονισµένη πρακτική 
και/ή εναρµονισµένη συµφωνία, µειώνοντας το ποσό του πάγιου τέλους σύνδεσης περίπου στο 
ίδιο επίπεδο και περίπου κατά την ίδια χρονική στιγµή. Αυτό χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα 
σοβαρή παράβαση και τα πρόστιµα κυµάνθηκαν µεταξύ 6.000.000 και 31.300.000 ευρώ. 
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Και οι πέντε φορείς εκµετάλλευσης άσκησαν ένδικα µέσα κατά της απόφασης αυτής. Αφού 
συµβουλεύτηκε ανεξάρτητη συµβουλευτική επιτροπή, ο γενικός διευθυντής της αρχής του 
ανταγωνισµού διατήρησε το χαρακτηρισµό της ουσιώδους παραβίασης του άρθρου 6 του νόµου 
για τον ανταγωνισµό, αλλά την επαναπροσδιόρισε (αποκλειστικά) ως εναρµονισµένη πρακτική. 
Επίσης, µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού αριθ. /2003 της 1ης Μαΐου 2004, η συµπεριφορά 
των πέντε φορέων που περιγράφεται στην απόφαση της 30ής ∆εκεµβρίου 2002 αποτελεί επίσης 
παραβίαση του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Η εκτίµηση που βασίζεται στο εν λόγω άρθρο είναι 
ταυτόσηµη µε εκείνη που πραγµατοποιήθηκε δυνάµει του άρθρου 6 του νόµου για τον 
ανταγωνισµό, εκτός από την έννοια των επιπτώσεων στο εµπόριο µεταξύ κρατών µελών. Σχετικά 
µε το σηµείο αυτό, η αρχή του ανταγωνισµού κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εν λόγω 
συµπεριφορά µπορούσε να έχει αισθητές επιπτώσεις στο διακρατικό εµπόριο, διότι επηρέαζε 
εµµέσως την πώληση προπληρωµένων καρτών και συνδροµών κινητής τηλεφωνίας και κατά 
συνέπεια το εµπόριο κινητής τηλεφωνίας (τόσο εθνικό όσο και διεθνές) καθώς και τις αποφάσεις 
των προµηθευτών (ιδίως εκείνων η έδρα των οποίων βρίσκεται εκτός Κάτω Χωρών) στον τοµέα 
των επενδύσεων και της εγκατάστασης. 
 
Πάντως, τα πρόστιµα µειώθηκαν σε ποσά ύψους µεταξύ 4.492.000 και 14.828.000 ευρώ 
(σηµαντική µείωση) διότι ο κύκλος εργασιών που λήφθηκε υπόψη για την παράβαση (βάσει του 
οποίου υπολογίστηκε η βάση του ποσού του προστίµου) δεν είχε καθορισθεί µε αρκετή ακρίβεια 
στην αρχική απόφαση. Η εφαρµογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ παράλληλα µε εκείνη του 
άρθρου 6 του νόµου για τον ανταγωνισµό δεν είχε ως συνέπεια αύξηση των προστίµων, που 
θεωρήθηκαν επαρκή για την κύρωση των δύο παραβιάσεων. Οι ολλανδικοί και ευρωπαϊκοί 
κανόνες για τον ανταγωνισµό είναι συγκλίνοντες και η επίπτωση στο εµπόριο δεν αιτιολογεί  
αύξηση των προστίµων. Εξάλλου, οι επιπτώσεις των παραβάσεων περιορίζονται στην αγορά των 
Κάτω Χωρών και ο εν λόγω κύκλος εργασιών πραγµατοποιείται στη χώρα αυτή.  
 
Έκτακτοι και συµβασιούχοι υπάλληλοι 
Η ολλανδική αρχή του ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµο ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρία 
Stichting Financiële Toetsing (SFT) για παραβίαση του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και της 
αντίστοιχης διάταξης στην ολλανδική νοµοθεσία (άρθρο 6 του νόµου για τον ανταγωνισµό) που 
διαπράχθηκε µεταξύ Οκτωβρίου 1998 και Σεπτεµβρίου 2001. Η SFT διατηρεί µητρώο στο οποίο 
µπορούν να εγγραφούν οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης οι οποίες πληρούν ορισµένα 
οικονοµικά κριτήρια. Το µητρώο αυτό στοχεύει να προσφέρει, σε κάποιο βαθµό, «εγγύηση» 
στους πελάτες αυτού του είδους των εταιριών για την αξιοπιστία των εγγεγραµµένων εταιριών. 
 
Συχνά οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης δεν διαθέτουν το προσωπικό που επιθυµούν οι 
πελάτες τους. Στην περίπτωση αυτή, το προσλαµβάνουν από άλλες εταιρίες ώστε να το 
προτείνουν στη δική τους πελατεία. Σύµφωνα µε τον κανονισµό της SFT, οι καταχωρηθείσες 
εταιρίες (περίπου 67% του συνόλου των ολλανδικών εταιριών) δεν δικαιούνται να επιλέγουν 
προσωπικό µη εγγεγραµµένων εταιριών (ώστε να το προτείνουν εκ των υστέρων την πελατεία 
τους). Οι εταιρίες που δεν έχουν γραφεία στις Κάτω Χώρες δεν έχουν το δικαίωµα να 
περιλαµβάνονται στο µητρώο. Επίσης, ο κανονισµός της εταιρίας απαγόρευε στα µέλη της να 
προσλαµβάνουν προσωπικό (και να το προτείνουν στη συνέχεια στους πελάτες τους) από 
εταιρίες που εγγράφηκαν σε µητρώο το οποίο προσέφερε αντίστοιχες εγγυήσεις εάν οι εταιρίες 
αυτές δεν διέθεταν γραφεία στις Κάτω Χώρες. Η SFT εφάρµοζε κατά τον τρόπο αυτό ένα 
κλειστό σύστηµα και συγχρόνως απέρριπτε τις αντίστοιχες εγγυήσεις τις οποίες προσέφερε άλλο 
σύστηµα. Κατά συνέπεια, οι εταιρίες που δεν είχαν γραφεία στις Κάτω Χώρες δεν ήταν σε θέση 
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να προσλαµβάνουν προσωπικό από εταιρίες εγγεγραµµένες στην SFT, πράγµα που αποτελούσε 
µειονέκτηµα για τις αλλοδαπές εταιρίες σε συνάρτηση µε εκείνες που ήταν εγκατεστηµένες στις 
Κάτω Χώρες. 
 

Σουηδία 
ADSL (Ασύµµετρη Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή)  
Το ∆εκέµβριο του 2004, η αρχή του ανταγωνισµού προσέφυγε κατά του εθνικού φορέα 
τηλεπικοινωνιών ενώπιον του Πρωτοδικείου της Στοκχόλµης. Επικαλέσθηκε κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης που διαπράχθηκε από την εν λόγω επιχείρηση µε τη µορφή παρεµπόδισης 
του ανταγωνισµού στη σουηδική αγορά υπηρεσιών ασύµµετρης ψηφιακής συνδροµητικής 
γραµµής. Ο εν λόγω φορέας κατέχει το δηµόσιο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας, που καλύπτει το 
σύνολο των νοικοκυριών της χώρας. Χρησιµοποιεί το δίκτυο αυτό για να πωλήσει τις υπηρεσίες 
του στους καταναλωτές, αλλά προτείνει επίσης πρόσβαση σε άλλους φορείς. 
 
Κατόπιν πολλών καταγγελιών που υποβλήθηκαν από άλλους φορείς τηλεπικοινωνιών, η αρχή 
του Ανταγωνισµού έκανε έρευνα της κατάστασης της αγοράς και διαπίστωσε ότι οι 
ανταγωνιστές της εν λόγω εταιρίας είχαν υποστεί συµπίεση των περιθωρίων τους. Το περιθώριο 
αυτό, (η διαφορά µεταξύ της τιµής λιανικής και της τιµής χονδρικής) ήταν ανεπαρκές για την 
άσκηση δραστηριοτήτων στην αγορά επόµενου σταδίου. Το περιθώριο µεταξύ λιανικής και 
χονδρικής τιµής δεν κάλυπτε το περιθωριακό κόστος της εταιρίας για λιανικές πωλήσεις. 
 
Η αρχή του Ανταγωνισµού θεωρεί ότι ο ενεχόµενος φορέας καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση 
του στην αγορά χονδρικής ώστε να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά επόµενου σταδίου, 
πράγµα που δηµιούργησε φραγµούς στον ανταγωνισµό. ∆ιαπίστωσε ότι η εν λόγω εταιρία 
διέπραξε την κατάχρηση αυτή µεταξύ Απριλίου 2000 και Ιανουαρίου 2003 και ζήτησε από το 
∆ικαστήριο να της επιβάλλει πρόστιµο ύψους 144 εκατ. σουηδικών κορωνών περίπου 15,5 εκατ. 
ευρώ).  
 
Υπηρεσίες οδικής βοήθειας 
Τον Οκτώβριο του 2004, η αρχή του Ανταγωνισµού προσέφυγε κατά µίας µητρικής εταιρίας 
(εταιρία χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό) και της θυγατρικής της στον τοµέα των υπηρεσιών οδικής 
βοήθειας, ενώπιον του Πρωτοδικείου της Στοκχόλµης. Η εταιρία αυτή έχει ως µέλη επιχειρήσεις 
οδικής βοήθειας αλλά η ίδια δεν ασκεί καµία σχετική δραστηριότητα. Τα µέλη της δεσµεύονται, 
µε την εγγραφή τους, να υπογράψουν συµφωνία συνεργασίας µε τη θυγατρική. Η αγωγή 
βασίζεται στον ισχυρισµό ότι, σε µία απόφαση που λήφθηκε από µία ένωση επιχειρήσεων το 
Νοέµβριο του 2000, η µητρική εταιρία και η θυγατρική της παραβίασαν, εκ προθέσεως ή εξ 
αµελείας, τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρου 6 του σουηδικού νόµου για τον 
ανταγωνισµό και το άρθρο 81 παράγραφος 1της συνθήκης ΕΚ, καθορίζοντας ή τουλάχιστον 
συνιστώντας τιµές για την παροχή ορισµένων υπηρεσιών οδικής βοήθειας για το διάστηµα 
µεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης ∆εκεµβρίου 2001. 
 
Οι επιχειρήσεις του τοµέα αυτού που προσχώρησαν στην εταιρία χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό 
πρέπει να νοηθούν ως ανταγωνίστριες, διότι ασκούν ενεργό δραστηριότητα στο ίδιο εµπορικό 
επίπεδο. Κατά συνέπεια, η συµφωνία για τις τιµές αποτελεί οριζόντια συµφωνία. Η Εταιρία και η 
θυγατρική της αποτελούν µία ολοκληρωµένη οικονοµική ενότητα βάσει του δικαίου του 
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ανταγωνισµού. Η αρχή του Ανταγωνισµού ζήτησε από το ∆ικαστήριο να επιβάλλει στην εταιρία 
χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό πρόστιµο ύψους 20.000 σουηδικών κορωνών (περίπου 21.500 ευρώ) 
και στη θυγατρική της πρόστιµο ύψους 1 εκατ. σουηδικών κορωνών (περίπου 107.000 ευρώ) για 
παράνοµη σύµπραξη επί των τιµών. 
 
Άσφαλτος Ι 
Το ∆εκέµβριο του 2004, η αρχή του Ανταγωνισµού προσέφυγε κατά δύο πετρελαϊκών εταιριών 
ενώπιον του Πρωτοδικείου της Στοκχόλµης για παράνοµη συνεργασία στην αγορά ασφάλτου 
(συνδετική ύλη ασφάλτου). Η σύµπραξη αυτή ξεκίνησε το 1999, όταν µία επιχείρηση ζήτησε 
πρόσβαση στη σουηδική αγορά ασφάλτου, στην οποία σε µεγάλο βαθµό είχε δεσπόζουσα θέση η 
άλλη επιχείρηση. Η πρώτη δεν χρειάστηκε να ασκήσει ανταγωνισµό µέσω των τιµών ή άλλων 
παραγόντων, διότι είχε συνάψει συµφωνία µε τη δεύτερη, µέσω της οποίας η τελευταία αυτή 
εταιρία της εγγυόταν ορισµένο όγκο πωλήσεων και πελατείας. Κατόπιν αυτού, και οι δύο 
απέφευγαν τον ανταγωνισµό τιµών στην αγορά και µπορούσαν να διατηρήσουν τις τιµές τους. 
 
Πέραν της συµµετοχής σε παράνοµη σύµπραξη, η αρχή του Ανταγωνισµού κατηγορεί µία από 
τις πετρελαϊκές εταιρίες για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά διότι εφάρµοσε 
διακριτικούς εµπορικούς όρους έναντι άλλων επιχειρήσεων και κατά συνέπεια περιόρισε την 
πρόσβαση στην αγορά. Η αρχή του Ανταγωνισµού ζήτησε από το ∆ικαστήριο να επιβάλλει 
πρόστιµο συνολικού ύψους 394 εκατ. σουηδικών κορωνών (ήτοι περίπου 42 εκατ. ευρώ) εκ των 
οποίων 205 εκατοµµύρια (περίπου 22 εκατ. ευρώ) στην πρώτη επιχείρηση και 189 (περίπου 20 
εκατ. ευρώ) στη δεύτερη. 
 
Άσφαλτος ΙΙ 
Με απόφαση του Οκτωβρίου του 2004, η σουηδική αρχή Ανταγωνισµού δέχθηκε τις δεσµεύσεις 
που προτάθηκαν από τα µέρη σε µία υπόθεση παράβασης που συνδέεται µε ρήτρα µίας 
συµφωνίας µίσθωσης την οποία υπέγραψαν το 1997 σχετικά µε τη µεγαλύτερη εγκατάσταση 
αποθήκευσης ασφάλτου στη Σουηδία. Ο χώρος αποθήκευσης στη σουηδική πόλη 
χρησιµοποιήθηκε µέχρι το 1997 από πολλές πετρελαϊκές εταιρίες. Κατά τη διάρκεια της 
συµφωνίας µίσθωσης που συνάφθηκε µεταξύ των µερών, άλλες εταιρίες εξέφρασαν το 
ενδιαφέρον τους για τη µίσθωση ενός χώρου αποθήκευσης ασφάλτου στην εν λόγω περιοχή. 
 
Η ρήτρα είχε ως αποτέλεσµα να καταστήσει µη διαθέσιµη την αποθήκη αυτή, µε το µεγαλύτερο 
όγκο πωλήσεων στη Σουηδία, σε εύλογη προθεσµία για πραγµατικούς και δυνητικούς 
ανταγωνιστές. Κατόπιν τούτου, αποτελούσε φραγµό για την πρόσβαση νέων δυνητικών 
ανταγωνιστών και τη δυνατότητα για τους υπάρχοντες ανταγωνιστές να επεκταθούν στην αγορά. 
Κατά συνέπεια, η συµφωνία θεωρήθηκε ότι παραβίαζε τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Οι 
επιπτώσεις της παράβασης έγιναν αισθητές σε όλες τις σχετικές αγορές, κυρίως λόγω των 
µεριδίων αγοράς των µερών στις αντίστοιχες αγορές τους. 
 
Η σουηδική αρχή του Ανταγωνισµού θεώρησε ότι ο περιορισµός του ανταγωνισµού επηρέαζε το 
εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών, εφόσον η άσφαλτος µπορεί να τεθεί σε εµπορία στη διεθνή 
αγορά, ο κύκλος εργασιών για τα προϊόντα αυτά είναι σηµαντικός, τα µέρη κατέχουν σηµαντικά 
µερίδια αγοράς και η συµφωνία απαγορεύει την πρόσβαση στη µεγαλύτερη εγκατάσταση 
αποθήκευσης ασφάλτου στη Σουηδία. ∆εδοµένου του µεγέθους της εγκατάστασης αποθήκευσης 
ασφάλτου, η εν λόγω κατάχρηση επηρέασε σηµαντικό µέρος της κοινής αγοράς σύµφωνα µε το 
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άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ. Κατά συνέπεια, η σουηδική Αρχή του Ανταγωνισµού κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι τυγχάνουν εφαρµογής τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ. 
 
Αφού έλαβαν την ανακοίνωση των αιτιάσεων, τα µέρη κατήργησαν την εν λόγω ρήτρα της 
ενεχόµενης συµφωνίας και την αντικατέστησαν µε νέα ρήτρα. ∆υνάµει του άρθρου 23 του 
σουηδικού νόµου για τον ανταγωνισµό, η αρχή δέχθηκε αυτή τη δέσµευση των µερών. 
 
2. Εφαρµογή της νοµοθεσίας ανταγωνισµού της ΕΚ από τα εθνικά δικαστήρια  

Οι αρχές ανταγωνισµού της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της 
Ιταλίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεµβούργου, της Ουγγαρίας, της 
Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας και της 
Φινλανδίας δεν γνωστοποίησαν καµία απόφαση δικαστηρίου τους µε την οποία να εφαρµόζεται η 
νοµοθεσία ανταγωνισµού της ΕΚ. Η έκδοση αποφάσεων αυτού του είδους γνωστοποιήθηκε από τις 
αρχές ανταγωνισµού των ακόλουθων κρατών µελών:  

Βέλγιο 
1. Εφετείο των Βρυξελλών, απόφαση της 28ης Σεπτεµβρίου 2004 (Lodiso κατά SPRLU 

Monde) 
Σύµφωνα µε το άρθρο 42(α) του νόµου περί προστασίας του οικονοµικού ανταγωνισµού, όπως 
κωδικοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 1999, όταν η επίλυση µιας διαφοράς εξαρτάται από τη 
νοµιµότητα δεδοµένης ανταγωνιστικής πρακτικής, το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της 
υπόθεσης υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία έκδοσης απόφασης και να παραπέµψει το 
θέµα στο εφετείο των Βρυξελλών. 
 
Στην απόφασή του της 28ης Σεπτεµβρίου 2004, το εφετείο των Βρυξελλών εξέδωσε απόφαση επί 
παραποµπής προδικαστικού ζητήµατος από µέρους του πρωτοδικείου του Τουρνέ (περιφέρεια 
Hainaut). 
 
Το ζήτηµα που είχε υποβάλει το πρωτοδικείο είχε ως εξής: «Αντίκειται ο κανόνας δεοντολογίας 
αριθ. 2 της Ένωσης Αρχιτεκτόνων και, ειδικότερα, το άρθρο 4 του εν λόγω κανόνα προς τα 
άρθρα 81 και 82 της συνθήκης του Άµστερνταµ (πρώην άρθρα 85 και 86 της συνθήκης της 
Ρώµης) και προς τις διατάξεις του νόµου της 1ης Ιουλίου 1999 περί προστασίας του οικονοµικού 
ανταγωνισµού και πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθούν οι υπόψη διατάξεις αυτοδικαίως άκυρες;». 
 
Το ανωτέρω ζήτηµα προέκυψε στο πλαίσιο διαφοράς µεταξύ ενός αρχιτέκτονα και της εταιρείας 
SPRLU Monde (στο εξής: «Monde») µε αντικείµενο την καταβολή της αµοιβής του αρχιτέκτονα. 
Το συµβούλιο της Ένωσης Αρχιτεκτόνων είχε καταρτίσει κλίµακα µε τα ελάχιστα ποσά που 
συνιστώνται για τις αµοιβές των αρχιτεκτόνων. Η κλίµακα αυτή είναι γνωστή ως «κανόνας 
δεοντολογίας αριθ. 2». Η σύµβαση για τις υπηρεσίες που καλείτο να παράσχει ο συγκεκριµένος 
αρχιτέκτονας περιελάµβανε µια σειρά διατάξεων οι οποίες παρέπεµπαν στον κανόνα 
δεοντολογίας αριθ. 2. Η εταιρεία Monde υποστήριζε ότι ο κανόνας δεοντολογίας αριθ. 2 και, 
κατ’ επέκταση, η συµφωνία µεταξύ της ιδίας και του αρχιτέκτονα ήταν άκυρα. 
 
Στην απόφασή της της 24ης Ιουνίου 2004, η Επιτροπή αποφαινόταν ότι «από τις 12 Ιουλίου 1967 
έως τις 21 Νοεµβρίου 2003, η Ένωση Αρχιτεκτόνων του Βελγίου παρέβη το άρθρο 81 
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παράγραφος 1 της συνθήκης µε τη θέσπιση, µε απόφαση της 12ης Ιουλίου 1967, η οποία 
τροποποιήθηκε τα έτη 1978 και 2002, και τη διάθεση στα µέλη της κλίµακας ελάχιστων 
αµοιβών, που είναι γνωστή ως «κανόνας δεοντολογίας αριθ. 2». Στην Ένωση Αρχιτεκτόνων 
επεβλήθη πρόστιµο ύψους 100.000 ευρώ.  
 
Κατά συνέπεια, µε βάση την ανωτέρω απόφαση και ως απάντηση στο ερώτηµα που 
διατυπωνόταν στην παραποµπή προδικαστικού ζητήµατος, το εφετείο απεφάνθη (καθώς δεν είχε 
ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης της Επιτροπής) ότι ο κανόνας δεοντολογίας αριθ. 2 ήταν 
αυτοδικαίως άκυρος δυνάµει του άρθρου 81 ΕΚ. 
 

2. N.V. MSA κατά Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 
Σύµφωνα µε την πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 35 παράγραφος 1 του προαναφερθέντος 
νόµου περί προστασίας του οικονοµικού ανταγωνισµού�, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις για να µπορεί ο πρόεδρος να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα µε σκοπό την αναστολή 
περιοριστικών ανταγωνιστικών πρακτικών: 

• πρέπει να έχει υποβληθεί καταγγελία, µε αποτέλεσµα την έναρξη έρευνας µε αντικείµενο 
την επίµαχη περιοριστική ανταγωνιστική πρακτική. Επίσης πρέπει να υπάρχει ευθέως και 
αµέσως έννοµο συµφέρον του αιτούντος·  

• πρέπει να πιθανολογείται η ύπαρξη απαγορευµένης περιοριστικής ανταγωνιστικής 
πρακτικής, εν προκειµένω συµφωνίας που αντιστρατεύεται τον ανταγωνισµό και 
αντίκειται στο άρθρο 2 του ΝΠΟΑ· 

• πρέπει να υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη αποτροπής µιας κατάστασης η οποία ενδέχεται 
να οδηγήσει σε σοβαρή, επικείµενη και ανεπανόρθωτη βλάβη σε βάρος των επιχειρήσεων 
των οποίων τα συµφέροντα θίγονται από την πρακτική ή να βλάψει το γενικό οικονοµικό 
συµφέρον. 

 
Η εταιρεία N.V. MSA δραστηριοποιείται στον κλάδο της διαφήµισης και των δηµόσιων 
σχέσεων, περιλαµβανοµένης της διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων. ∆ύο φορές τον χρόνο 
διοργανώνει τη «∆ιεθνή έκθεση τέχνης και παλαιών αντικειµένων» («International Art and 
Antiques Fair»). Η πρώτη έκθεση πραγµατοποιείται στο Κνόκε τον Αύγουστο και η δεύτερη στη 
Μπριζ στα τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεµβρίου. Η «Βασιλική συντεχνία των Φλαµανδών εµπόρων 
παλαιών αντικειµένων» είναι εµπορική ένωση η οποία διοργανώνει εκθέσεις παλαιών 
αντικειµένων στο Κνόκε και τη Γάνδη. Όταν η εν λόγω συντεχνία αποφασίζει να θέσει τέλος 
στις εκθέσεις παλαιών αντικειµένων που διοργάνωνε η ίδια στο Κνόκε, απαγορεύει στα µέλη της 
να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε έκθεση άλλου διοργανωτή στο Κνόκε ή στην Μπριζ. Η MSA 
υπέβαλε καταγγελία στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού του Βελγίου κατά της πρακτικής αυτής στις 
24 Ιουνίου 1998 και ζήτησε από τον πρόεδρο του Συµβουλίου Ανταγωνισµού να διατάξει τη 
λήψη ασφαλιστικών µέτρων.  
 
Απόφαση αριθ. 2002-V/M-38 της 27ης Μαΐου 2002 του προέδρου του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού για τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων που είχε ζητήσει η N.V. MSA σε βάρος 
της συντεχνίας των Φλαµανδών εµπόρων παλαιών αντικειµένων 
Ζητήθηκε από τον πρόεδρο του Συµβουλίου Ανταγωνισµού να διατάξει τη συντεχνία να 
αναστείλει, ως ασφαλιστικό µέτρο, την ισχύ της απόφασής της µε την οποία επέβαλλε στα µέλη 
της την προαναφερθείσα απαγόρευση και επιπλέον να ενηµερώσει τα µέλη της για την 
                                                 
� Στο εξής : «ΝΠΟΑ», όπως κωδικοποιήθηκε την 1.7.1999. 
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αναστολή. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου Ανταγωνισµού έκρινε ότι η καταγγελία που είχε 
υποβάλει η N.V. MSA ήταν επαρκώς εµπεριστατωµένη και περιέγραφε µε ικανοποιητική 
σαφήνεια την επίµαχη ανταγωνιστική πρακτική. Ο πρόεδρος, σε αντίθεση µε ό,τι η Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού είχε υποστηρίξει στη γνωµοδότησή της, απεφάνθη, µε απόφαση που εξέδωσε στις 
27 Μαΐου 2002, ότι η αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων ήταν παραδεκτή. Πριν από την 
έκδοση απόφασης επί της βασιµότητας της αίτησης, η υπόθεση ανεπέµφθη στην Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού για περαιτέρω διερεύνηση. Ακολούθως διετάχθη η κατάρτιση συµπληρωµατικής 
έκθεσης έπειτα από έρευνα µε αντικείµενο την αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων, στο πλαίσιο 
της οποίας έπρεπε, ιδίως, να διερευνηθεί περαιτέρω η συνδροµή των ακόλουθων δύο 
προϋποθέσεων: 
- ύπαρξη εκ πρώτης όψεως παραβίασης του ΝΠΟΑ· 
- ύπαρξη κατάστασης η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή, επικείµενη και 
ανεπανόρθωτη βλάβη σε βάρος της επιχείρησης της οποίας τα συµφέροντα θίγονται από τις 
επίµαχες πρακτικές ή η οποία βλάπτει το γενικό οικονοµικό συµφέρον και πρέπει κατεπειγόντως 
να αποτραπεί. 
 
Απόφαση αριθ. 2002-V/M-95 της 24ης ∆εκεµβρίου 2002 του προέδρου του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού για τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων που είχε ζητήσει η N.V. MSA σε βάρος 
της συντεχνίας των Φλαµανδών εµπόρων παλαιών αντικειµένων 
Στις 24 ∆εκεµβρίου 2002, ο πρόεδρος απεφάνθη αναφορικά µε την εκ πρώτης όψεως ύπαρξη 
παραβίασης του ΝΠΟΑ ότι η συντεχνία ήταν ένωση επιχειρήσεων και ότι οι αποφάσεις της 
έπρεπε να θεωρηθούν αποφάσεις ενώσεως επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 1 του ΝΠΟΑ. Οι σχετικές αποφάσεις θεωρήθηκαν ως στρεφόµενες κατά του 
ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι απαγορευόταν στα µέλη της συντεχνίας να συµµετέχουν στις 
εκθέσεις που διοργάνωνε η N.V. MSA. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, ο πρόεδρος 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η βλάβη ήταν σοβαρή, επικείµενη και ανεπανόρθωτη, ότι η βλάβη 
συνδεόταν σαφώς µε την καταγγελλόµενη πρακτική και ότι εκπληρωνόταν επίσης η προϋπόθεση 
του κατεπείγοντος. Κατά συνέπεια, ο πρόεδρος του Συµβουλίου Ανταγωνισµού έκρινε βάσιµη 
την αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων και διέταξε την αναστολή της απόφασης της συντεχνίας 
των Φλαµανδών εµπόρων παλαιών αντικειµένων. Επιπλέον, η συντεχνία διετάχθη να 
γνωστοποιήσει τη σχετική απόφαση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού σε όλα τα µέλη της µε 
συστηµένη επιστολή και µε τη δηµοσίευση του διατακτικού της απόφασης στον δικτυακό τόπο 
της συντεχνίας. 
 
Εφετείο των Βρυξελλών, απόφαση της 29ης Σεπτεµβρίου 2004 
Η συντεχνία άσκησε προσφυγή κατά των αποφάσεων του προέδρου του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού της 27 Μαΐου 2002 και της 24ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε τη λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων δυνάµει του άρθρου 35 του ΝΠΟΑ. Επειδή αµφότερες αποφάσεις 
µνηµονεύονταν στην ίδια αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων, το εφετείο εξέδωσε ενιαία 
απόφαση επ’ αυτών. 

Η προσφυγή κατά της απόφασης της 27ης Μαΐου 2002 για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων 
δυνάµει του άρθρου 35 του ΝΠΟΑ εκρίθη απαράδεκτη, διότι η συντεχνία δεν ήταν σε θέση να 
αποδείξει ότι η άσκηση της προσφυγής είχε κοινοποιηθεί στους άλλους διαδίκους. 

Αντιθέτως, η προσφυγή κατά της απόφασης της 24ης ∆εκεµβρίου 2002, οµοίως για τη 
λήψη ασφαλιστικών µέτρων δυνάµει του άρθρου 35 του ΝΠΟΑ, κρίθηκε παραδεκτή.  

Το εφετείο των Βρυξελλών ασκεί πλήρη δικαιοδοσία όταν εκδίδει απόφαση επί 
προσφυγών κατά αποφάσεων του Συµβουλίου Ανταγωνισµού ή του προέδρου του. Ωστόσο, 
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τούτο δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι η εκάστοτε υπόθεση παύει οριστικώς να εµπίπτει στην 
αρµοδιότητα του Συµβουλίου Ανταγωνισµού ή του προέδρου του.  
 Στην προσφυγή της η συντεχνία ισχυριζόταν ότι η προσβληθείσα απαγόρευση 
ανακλήθηκε µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε στις 7 
∆εκεµβρίου 1999, αλλά ότι στα πρακτικά της συνέλευσης αυτής δεν είχε καταγραφεί καµιά ρητή 
απόφαση µε τέτοιο περιεχόµενο. 

Το δικαστήριο συνεπέρανε ότι ο πρόεδρος ορθώς είχε αποφανθεί ότι η απαγόρευση 
συνιστούσε εκ πρώτης όψεως παραβίαση της απαγόρευσης των αθέµιτων συµπράξεων, η οποία 
διατυπώνεται στο άρθρο 2 του ΝΠΟΑ. Ωστόσο, το δικαστήριο επεσήµανε ότι, µετά την έκδοση 
της αµφισβητούµενης απόφασης, έπρεπε υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη το πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισµού 1/2003, που ορίζει τα εξής: 
 «Η εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού δεν επιτρέπεται να έχει ως 
αποτέλεσµα την απαγόρευση συµφωνιών, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένων 
πρακτικών οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, αλλά οι 
οποίες δεν περιορίζουν τον ανταγωνισµό κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 της 
συνθήκης, ή οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ή 
καλύπτονται από κανονισµό για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης».  

Με άλλα λόγια, το εφετείο έκρινε ότι η εφαρµογή της βελγικής εθνικής νοµοθεσίας δεν 
επιτρέπεται να οδηγεί στην απαγόρευση αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες 
επιτρέπονται βάσει της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που η επίµαχη απόφαση της 
συντεχνίας των Φλαµανδών εµπόρων παλαιών αντικειµένων δεν εµπίπτει στην απαγόρευση των 
αθέµιτων συµπράξεων κατά το άρθρο 81 ΕΚ, τότε η κατά τα φαινόµενα παραβίαση του άρθρου 
2 του ΝΠΟΑ δεν είναι δυνατό, κατά το ανωτέρω δικαστήριο, να απαγορευθεί και δεν είναι 
νόµιµο να παραµείνουν σε ισχύ τα διαταχθέντα ασφαλιστικά µέτρα.  

Το ίδιο δικαστήριο εξέτασε εν συνεχεία κατά πόσον η αµφισβητούµενη απόφαση 
εµπίπτει στο άρθρο 81 ΕΚ και απεφάνθη ότι δεν είναι δυνατό να υποτεθεί ότι οι συνέπειες της 
επίµαχης απαγόρευσης για τον ενδοκοινοτικό ανταγωνισµό είναι άξιες λόγου. Το δικαστήριο 
έκρινε ότι, κατά συνέπεια, η επίµαχη απαγόρευση δεν συνιστά απαγορευµένη κατά το άρθρο 81 
παράγραφος 1 ΕΚ απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων. 

Επειδή η εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού δεν επιτρέπεται να οδηγεί στην απαγόρευση 
ενός πράγµατος το οποίο δεν αντίκειται στο άρθρο 81 ΕΚ, το εφετείο των Βρυξελλών απεφάνθη 
ότι δεν µπορούσε να διατηρηθεί σε ισχύ η προσβληθείσα απόφαση του προέδρου του 
Συµβουλίου Ανταγωνισµού.  

Η προσφυγή κατά της απόφασης του προέδρου του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της 27ης 
Μαΐου 2002 κηρύχτηκε απαράδεκτη από το εφετείο. Η προσφυγή κατά της απόφασης του 
προέδρου του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της 24ης ∆εκεµβρίου  2002 κρίθηκε παραδεκτή και 
βάσιµη. 
 
3. Απόφαση του εφετείου των Βρυξελλών, της 29ης Σεπτεµβρίου 2004 (Gema Plastics κατά V.Z.W. 
Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch Instituut voor Normalisatie, 
N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, N.V. Pipelife Belgium και N.V. 
Wavin Belgium). 

 
Στην απόφασή του της 29ης Σεπτεµβρίου 2004, το εφετείο των Βρυξελλών ασχολήθηκε µε το 
παραδεκτό της αίτησης λήψης ασφαλιστικών µέτρων που είχε υποβάλει στην Αρχή 
Ανταγωνισµού του Βελγίου η εταιρεία Gema Plastics.  

 



 

57 

Η αίτηση στρεφόταν κατά του νέου βελγικού κανονισµού που είναι γνωστός ως «Κανονισµός για 
τη χρήση του σήµατος Benor (TR 1401)», στον οποίον καθορίζεται το ελάχιστο βάθος στο οποίο 
πρέπει να τοποθετούνται τα κατασκευαστικά µέρη αγωγών αποχέτευσης από PVC για να 
επιτρέπεται η χρήση του σήµατος «Benor». Πλην όµως, το βελγικό αυτό πρότυπο προβλέπει 
µεγαλύτερο βάθος από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο («EN 1401-1 και NBN EN 1401-1»). 
Η Gema Plastics υποστηρίζει ότι σκοπός του βελγικού προτύπου είναι η εξάλειψη του 
ανταγωνισµού στη βελγική αγορά που θα µπορούσαν να ασκήσουν οι παραγωγοί ή προµηθευτές 
κατασκευαστικών µερών τα οποία δεν είναι απαραίτητο να τοποθετούνται σε τέτοιο βάθος· 
συνεπώς, το βελγικό πρότυπο παραβιάζει το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βελγικού 
οµοσπονδιακού νόµου περί προστασίας του οικονοµικού ανταγωνισµού και το άρθρο 81 
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Ο πρόεδρος της βελγικής Αρχής Ανταγωνισµού απεφάνθη ότι 
ήταν απαράδεκτη η εφαρµογή ασφαλιστικών µέτρων, διότι ο αιτών δεν πληρούσε τη σχετική 
αναγκαία προϋπόθεση, καθώς δεν εξαρτούσε από την υπόθεση άµεσο και ουσιαστικό συµφέρον 
κατά την έννοια του άρθρου 35 του βελγικού νόµου περί προστασίας του οικονοµικού 
ανταγωνισµού. Ωστόσο, το εφετείο έκρινε ότι ο ορισµός που είχε εφαρµόσει ο πρόεδρος της 
Αρχής Ανταγωνισµού ήταν υπερβολικά στενός και ότι στην πραγµατικότητα η εταιρεία Gema 
είχε άµεσο και ουσιαστικό συµφέρον. Παρόλα αυτά, δεν πληρούνταν οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις, δηλαδή το να απειλείται η πρόκληση σοβαρής, άµεσης και ανεπανόρθωτης 
βλάβης και να επιβάλλεται η ανάληψη κατεπείγουσας δράσης. Για τον λόγο αυτό, το εφετείο 
απεφάνθη ότι η αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων ήταν µεν παραδεκτή, αλλά απορριπτέα επί 
της ουσίας.  

 
4. Εµποροδικείο της Μονς, απόφαση της 23ης ∆εκεµβρίου 2004, S.P.R.L. Lust Automobiles κατά 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart και S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

Η εταιρεία S.P.R.L. Lust Automobiles (στο εξής. «Lust») είναι ανεξάρτητος 
µεταπωλητής οχηµάτων της Mercedes και προσέφυγε στη ∆ικαιοσύνη κατά των εταιρειών 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) και S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 
(DCBL) ένεκα παραβίασης της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού. 
 
Η Lust κατηγορούσε τις DCBL και DCAG ότι περιόριζαν: 
 
(1) τις παράλληλες εισαγωγές, ιδίως µε το να εµποδίζουν τη Lust να προµηθεύεται οχήµατα 
από αλλοδαπούς αντιπροσώπους της Mercedes· 
 
(2) τις πωλήσεις µέσω εξουσιοδοτηµένου µεσάζοντα, ιδίως µε το να ασκούν πιέσεις στον 
αντιπρόσωπο της Mercedes στην πόλη Σαρλερουά, που φέρει την επωνυµία «Car & Truck 
Charleroi», για την ακύρωση παραγγελιών στο πλαίσιο των οποίων η Lust ενεργούσε µόνο ως 
µεσάζων για λογαριασµό του τελικού καταναλωτή. 
 
Σε ό,τι αφορά την περιστολή των παράλληλων εισαγωγών, µολονότι οι πωλήσεις από µέρους 
εξουσιοδοτηµένου διανοµέα προς µη εξουσιοδοτηµένο µεταπωλητή απαγορεύονταν βάσει 
συµβάσεων διανοµής µεταξύ των εθνικών θυγατρικών της DCAG και αντιπροσώπων ή 
µεσαζόντων που εδρεύουν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εµποροδικείο της 
Μονς έκρινε ότι η ρήτρα αυτού του τύπου επιτρεπόταν βάσει των τριών κανονισµών της ΕΕ 
σχετικά µε τη διανοµή αυτοκίνητων οχηµάτων (κανονισµός 123/85 - άρθρο 3(10), κανονισµός 
1475/95 - άρθρο 3(10) και κανονισµός 1400/2002 – άρθρο 4(1)(β)(iii)) και ότι, κατά συνέπεια, η 
ρήτρα ήταν συµβιβάσιµη µε την κοινοτική νοµοθεσία. 



 

58 

 
Προκειµένου για την περιστολή των πωλήσεων µέσω εξουσιοδοτηµένου µεσάζοντα, το 
δικαστήριο κάλεσε την DaimlerChrysler Belgium Luxembourg να προσκοµίσει αντίγραφο της 
ισχύουσας συµφωνίας αντιπροσωπείας που είχε συνάψει µε Βέλγους αντιπροσώπους του δικτύου 
της Mercedes, µαζί µε το σύνολο των εγγράφων ή στοιχείων που αποδεικνύουν, αφενός, την 
ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της συµφωνίας και, αφετέρου, το γεγονός ότι η εφαρµογή της είναι 
πράγµατι υποχρεωτική για τους αντιπροσώπους. Επίσης διέταξε την εξέταση µαρτύρων 
προκειµένου να εξακριβωθεί κατά πόσον: 
 
«Η εταιρεία S.A. Car & Truck Charleroi ακύρωσε τις παραγγελίες υπ’ αριθ. 1168 και 1169 της 
29ης Μαΐου 2000 εκτελώντας εντολές της DaimlerChrysler Belgium Luxembourg ή/και της 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart ή επί τη βάσει εγκυκλίων ή γραπτών εντολών που της είχαν 
απευθύνει οι εν λόγω εταιρείες». 
 

∆ανία 
Στις 18 Αυγούστου 2004, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο ανταγωνισµού της ∆ανίας εξέδωσε 
απόφαση µε την οποία ακύρωνε απόφαση της 24ης Σεπτεµβρίου 2003 του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού της ∆ανίας σχετικά µε υπόθεση που αφορούσε την Ένωση Βιβλίου της ∆ανίας. Η 
ακυρωθείσα απόφαση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της ∆ανίας κατέληγε στο συµπέρασµα ότι 
η Ένωση Βιβλίου της ∆ανίας είχε παραβεί το άρθρο 81 ΕΚ, διότι εφαρµόζει στην αγορά βιβλίου 
της ∆ανίας συµφωνία εµπορίας η οποία απαγορεύει στους βιβλιοπώλες άλλων χωρών να πωλούν 
δανέζικα βιβλία σε καταναλωτές στη ∆ανία χωρίς να συµµορφώνονται µε τις προκαθορισµένες 
τιµές που ισχύουν στη ∆ανία.  
 
Στη ∆ανία και σε άλλες χώρες της ΕΕ ισχύουν προκαθορισµένες τιµές για τα βιβλία (βάσει 
συµφωνίας ή βάσει νόµου), ενώ σε άλλες χώρες οι τιµές διαµορφώνονται ελεύθερα. Η 
κατάσταση αυτή συνεπάγεται ορισµένα προβλήµατα για τις συναλλαγές µεταξύ χωρών όπου οι 
τιµές των βιβλίων είναι προκαθορισµένες και χωρών όπου οι τιµές διαµορφώνονται ελεύθερα.  
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού της ∆ανίας είχε κρίνει ότι, µε βάση την πρακτική που εφαρµόζεται 
στο πλαίσιο της νοµοθεσίας της ΕΚ, οι προκαθορισµένες τιµές για το εµπόριο βιβλίων στο 
εσωτερικό της ΕΕ µπορούν να γίνουν δεκτές µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
συµβαλλόµενο µέρος που αξιώνει τη συµµόρφωση µε τις προκαθορισµένες τιµές είναι σε θέση 
να αποδείξει ότι η επακόλουθη επανεισαγωγή έχει ως αποκλειστικό κίνητρο την 
καταστρατήγηση του συστήµατος προκαθορισµένων τιµών. Εποµένως, το Συµβούλιο 
Ανταγωνισµού της ∆ανίας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η γενική επιβολή προκαθορισµένων 
τιµών στο πλαίσιο επανεισαγωγής αντίκειται στο άρθρο 81 ΕΚ.  
 
Στο πλαίσιο της εκδίκασης της προσφυγής, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο ανταγωνισµού της 
∆ανίας στήριξε την απόφασή του σε επιστολή της 12ης Νοεµβρίου 1998 της Επιτροπής προς 
τους υπουργούς Πολιτισµού της ΕΕ µε θέµα την άποψη της Επιτροπής για τη συµβατότητα 
µεταξύ του άρθρου 81 ΕΚ και των εθνικών συστηµάτων προκαθορισµένων τιµών για τα βιβλία 
στο εσωτερικό της ΕΕ. Το δευτεροβάθµιο δικαστήριο ανταγωνισµού της ∆ανίας απεφάνθη ότι, 
µε βάση την εν λόγω επιστολή, η συµφωνία που ισχύει στη ∆ανία για τις προκαθορισµένες τιµές 
των βιβλίων δεν είχε αξιόλογες συνέπειες για τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών, µε 
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αποτέλεσµα να µην εµπίπτει στο άρθρο 81 ΕΚ. Ως εκ τούτου, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
ανταγωνισµού της ∆ανίας εξέδωσε απόφαση µε την οποία ακύρωνε την απόφαση του 
Συµβουλίου Ανταγωνισµού της ∆ανίας. 
 

Γερµανία 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Βερολίνου, 13.01.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Μη ακυρότητα των συµφωνιών διανοµής για τα πρατήρια καυσίµων εξαιτίας 
αντιανταγωνιστικής µακροχρόνιας αποκλειστικότητας· ως συµβάσεις αντιπροσωπείας δεν 
εµπίπτουν στο άρθρο 81 ΕΚ· καθώς δεν υπάρχει περιστολή του ανταγωνισµού βάσει του άρθρου 
18 του GWB (παλαιά έκδοση), δεν εµπίπτουν στο άρθρο 34 του GWB (παλαιά έκδοση).  
(άρθρο 81 ΕΚ· άρθρα 134 και 138 αστικού κώδικα) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Μάιντς, 15.01.2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
∆εν χωρεί αγωγή αποζηµίωσης λόγω της καταβολής υπέρογκων τιµών για βιταµίνες εξαιτίας της 
συµµετοχής του εναγόµενου σε παγκόσµιας εµβέλειας αθέµιτη πρακτική στον τοµέα των 
βιταµινών, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή µε υποχρεωτική ισχύ για το δικαστήριο, στον 
βαθµό που, ως πελάτης, ο ενάγων δεν καλύπτεται από το πεδίο προστασίας της απαγόρευσης των 
αθέµιτων συµπράξεων σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 33 του GWB και µε το άρθρο 823(2) του 
αστικού κώδικα, σε συνδυασµό µε το άρθρο 81 EK, λόγω της έλλειψης «στόχευσης» της 
αθέµιτης σύµπραξης στο πεδίο των τιµών.  
(άρθρο 81 EK· άρθρα 1 και 33 GWB, άρθρο 823(2) αστικού κώδικα) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Βερολίνου, 15.01.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
∆εσπόζουσα θέση του φορέα εκµετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην αγορά 
τερµατισµού κλήσεων σταθερού δικτύου στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του· δεν υπάρχει 
κατάχρηση λόγω του ότι ο ενάγων απαγορεύει στον εναγόµενο να κάνει χρήση καρτών SIM και 
να δηµιουργεί συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, διότι ο ενάγων χρησιµοποιεί τις κάρτες SIM µε 
σκοπό την εµπορική επαναδροµολόγηση κλήσεων από το σταθερό δίκτυο (κίνδυνος για την 
ακεραιότητα του δικτύου). 
(άρθρα 19 και 20 GWB, άρθρο 82(1)(2)(β) και (γ) EK, άρθρο 1 UWG) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Μάιντς, 15.01.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
∆εν χωρεί αγωγή αποζηµίωσης λόγω της καταβολής υπέρογκων τιµών για βιταµίνες εξαιτίας της 
συµµετοχής του εναγόµενου σε παγκόσµιας εµβέλειας αθέµιτη σύµπραξη στον τοµέα των 
βιταµινών, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή µε υποχρεωτική ισχύ για το δικαστήριο, στον 
βαθµό που, ως πελάτης, ο ενάγων δεν καλύπτεται από το πεδίο προστασίας της απαγόρευσης των 
αθέµιτων συµπράξεων σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 33 του GWB και µε το άρθρο 823(2) του 
αστικού κώδικα, σε συνδυασµό µε το άρθρο 81 EK, λόγω της έλλειψης «στόχευσης» της 
αθέµιτης σύµπραξης στο πεδίο των τιµών.  
(άρθρο 81 EK· άρθρα 1 και 33 GWB, άρθρο 823(2) αστικού κώδικα) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Βερολίνου, 15.01.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
∆εν χωρεί αγωγή κατά φορέα εκµετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας προκειµένου να 
εξαναγκασθεί να θέσει το δίκτυό του στη διάθεση άλλων επιχειρήσεων για τον τερµατισµό 
κλήσεων από σταθερά δίκτυα µέσω πυλών GSM, στον βαθµό που οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν 
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επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην ανάντη ή την κατάντη αγορά, αλλά στην αγορά αυτή 
καθαυτή (σηµείο 4 του άρθρου 19(4) GWB). Ούτε όµως η άρνηση παραχώρησης πρόσβασης στο 
δίκτυο συνιστά υπό άλλη έννοια διακριτική µεταχείριση ή περιορισµό, καθώς ο περιορισµός δεν 
είναι υπέρµετρος.  
(άρθρο 19(4) σηµείο 4 GWB, άρθρο 19(1) και (4) σηµείο 1 GWB, άρθρο 20 GWB, άρθρο 82 
EK, άρθρο 1 GWB) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Βερολίνου, 22.01.2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Αγωγή µε αίτηµα να αναγνωρισθεί ότι η καταγγελία από µέρους του εναγοµένου, στις 31 
∆εκεµβρίου 2002, της συµφωνίας εξουσιοδοτηµένου αντιπρόσωπου της Chrysler Automobile 
που είχε συναφθεί µεταξύ των µερών είναι ανίσχυρη λόγω της κατάχρησης δικαιωµάτων· 
ανυπαρξία δικαιώµατος για τη συνέχιση του εφοδιασµού µε αυτοκίνητα οχήµατα και 
ανταλλακτικά της Chrysler· σε ό,τι αφορά την παρέκταση της αίτησης µε την άσκηση 
αντέφεσης: συµπέρασµα ότι η καταγγελία της 31ης ∆εκεµβρίου 2002 παράγει έννοµα 
αποτελέσµατα και ότι, ειδικότερα, δεν παραβιάζει ούτε την απαγόρευση της διακριτικής 
µεταχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 του νόµου περί απαγόρευσης των 
περιορισµών επί του ανταγωνισµού (GWB) ούτε το άρθρο 81 παράγραφος 1 EK (έλλειψη 
αξιόλογης επίδρασης).  
(άρθρο 20(1) και (2), πρώτο εδάφιο, GWB· άρθρο 81(1), (2) και (3) EK· άρθρο 5(2), σηµείο 2 
του κανονισµού (EK) αριθ. 1475/95· άρθρο 10 του κανονισµού (EK) αριθ. 1400/2002· άρθρα 
242 και 315(3), δεύτερο εδάφιο, δεύτερη κύρια ρήτρα, αστικός κώδικας· άρθρο 9 του νόµου περί 
γενικών όρων πώλησης) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 27.01.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Απόρριψη αίτησης για τη χορήγηση ευεργετήµατος πενίας στο πλαίσιο αγωγής για την επιδίκαση 
αποζηµίωσης και για τον καθορισµό του ύψους αποζηµίωσης η οποία είναι καταβλητέα λόγω 
αντιανταγωνιστικού αποκλεισµού και λόγω της εφαρµογής καταχρηστικά υψηλών τιµών για την 
πώληση τούβλων, µε αιτιολογικό τη µη εκπλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 
σηµείο 2 του άρθρου 116 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονοµίας. 
(άρθρα 81 και 82 EK· άρθρα 823(2) και 249 αστικού κώδικα· άρθρο 116(1) σηµείο 2 κώδικα 
πολιτικής δικονοµίας) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο της Καρλσρούης, 28.01.2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Απαράδεκτη αγωγή µε αναγνωριστικό αίτηµα. Επιπλέον, µη επιδίκαση αποζηµίωσης για την 
έτερη πλευρά της αγοράς σε σχέση µε την αθέµιτη σύµπραξη στον τοµέα των βιταµινών λόγω 
της µη πρόκλησης βλάβης (σύγκριση µεταξύ του υποθετικού και του πραγµατικού περιθωρίου 
κέρδους, όχι σύγκριση µεταξύ της υποθετικής και της πραγµατικής τιµής αγοράς).  
(άρθρο 33 GWB, άρθρο 81 EK, άρθρο 823(2) αστικού κώδικα) 
 
Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, 10.02.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Μία επίσηµη διαδικασία χορήγησης άδειας για χρέωση (για τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις) δεν 
σηµαίνει ότι αποκλείεται το πραγµατικό ενδεχόµενο να υποβάλει µία επιχείρηση προς έγκριση 
τιµές οι οποίες συνιστούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και να λάβει σχετική άδεια, διότι η 
κατάχρηση δεν καλύπτεται από τη διαδικασία εξέτασης (obiter dictum). 
(άρθρο 86 ΕΟΚ (άρθρο 82 EK)· άρθρα 24, 25, 35 και 39 του νόµου περί τηλεπικοινωνιών) 
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Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Μονάχου, 26.02.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Εγκυρότητα της καταγγελίας συµφωνίας αντιπροσωπείας µε τον ενάγοντα από µέρους του 
εναγοµένου στις 30 Σεπτεµβρίου 2003 εξαιτίας της έναρξης της ισχύος, στις 31 Οκτωβρίου 
2003, του νέου κοινοτικού κανονισµού 1400/2002 για την απαλλαγή κατά κατηγορία στον κλάδο 
των αυτοκίνητων οχηµάτων και της συνακόλουθης υποχρέωσης του εναγόµενου να 
αναδιαρθρώσει το δίκτυο διανοµής του σε ολόκληρη τη Γερµανία και την Ευρώπη. (Χορήγηση 
άδειας για την άσκηση προσφυγής.)  
(κοινοτικός κανονισµός 1400/2002 για την απαλλαγή κατά κατηγορία στον κλάδο των 
αυτοκίνητων οχηµάτων · άρθρο 307 αστικού κώδικα) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Μονάχου, 26.02.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Εγκυρότητα της καταγγελίας συµφωνίας αντιπροσωπείας µε τον ενάγοντα από µέρους του 
εναγοµένου στις 30 Σεπτεµβρίου 2003 εξαιτίας της έναρξης της ισχύος, στις 31 Οκτωβρίου 
2003, του νέου κοινοτικού κανονισµού 1400/2002 για την απαλλαγή κατά κατηγορία στον κλάδο 
των αυτοκίνητων οχηµάτων και της συνακόλουθης υποχρέωσης του εναγόµενου να 
αναδιαρθρώσει το δίκτυο διανοµής του σε ολόκληρη τη Γερµανία και την Ευρώπη.  
(κοινοτικός κανονισµός 1400/2002 για την απαλλαγή κατά κατηγορία στον κλάδο των 
αυτοκίνητων οχηµάτων) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 03.03.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Αγωγή µε αίτηµα τη γνωστοποίηση του αριθµού ταχυδροµικών αποστολών µε Γερµανούς 
αποδέκτες, καθώς και των διαστάσεων, του βάρους και του περιεχοµένου των αποστολών που 
παραδόθηκαν άµεσα ή έµµεσα στα Ολλανδικά Ταχυδροµεία το 1997. Ειδικότερα, δεν 
αποκλείστηκε η δυνατότητα άσκησης τέτοιας αγωγής λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από 
µέρους του ενάγοντα. 
(άρθρο 25(3), πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παλαιάς Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Σύµβασης, 
άρθρα 86, 90 και 59 EK (παλαιά έκδοση)· άρθρο 242 αστικού κώδικα) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 24.03.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
∆εσπόζουσα θέση του φορέα εκµετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην αγορά 
τερµατισµού κλήσεων σταθερού δικτύου στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του· δεν υπάρχει 
κατάχρηση λόγω του ότι ο ενάγων απαγορεύει στον εναγόµενο να κάνει χρήση καρτών SIM και 
να δηµιουργεί κινητές ασύρµατες συνδέσεις, διότι ο ενάγων χρησιµοποιεί τις κάρτες SIM µε 
σκοπό την εµπορική επαναδροµολόγηση κλήσεων από το σταθερό δίκτυο (κίνδυνος για την 
ακεραιότητα του δικτύου). 
(άρθρα 19 και 20 GWB, άρθρο 82(1) και (2)(β) και (γ) EK, άρθρο 1 UWG) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 24.03.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Μη ακυρότητα συµφωνίας εκµετάλλευσης πρατηρίου καυσίµων λόγω της ύπαρξης 
µακροπρόθεσµης ρήτρας αποκλειστικότητας, στον βαθµό που το άρθρο 85 παράγραφος 1 ΕΟΚ 
(= άρθρο 81 παράγραφος 1 EK) και το άρθρο 15 GWB, παλαιά έκδοση (= άρθρο 14 GWB, νέα 
έκδοση) δεν είναι εφαρµοστέα στη συµφωνία εκµετάλλευσης πρατηρίου καυσίµων, η οποία 
θεωρείται σύµβαση αντιπροσωπείας, και εφόσον ο ενάγων δεν απέδειξε την ύπαρξη αξιόλογης 
επίδρασης εξαιτίας του επιµερισµού της αγοράς σύµφωνα µε τη θεωρία του σωρευτικού 
αποτελέσµατος· δεν υπάρχει παραβίαση της απαίτησης του έγγραφου τύπου που προβλέπεται 
στο άρθρο 34 GWB, παλαιά έκδοση.  
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(άρθρο 85 EK· άρθρα 15 και 34 GWB, παλαιά έκδοση· άρθρα 125 και 138 αστικού κώδικα) 
 
Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, 30.03.2004, KZR 24/02, P-197/98 
Αν ένας λιανοπωλητής ολοκαίνουργιων αυτοκινήτων οχηµάτων που δεν ανήκει στο σύστηµα 
επιλεκτικής διανοµής ενός κατασκευαστή αδυνατεί, λόγω της άρνησης αλλοδαπών 
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων να προµηθεύουν καινουργή οχήµατα σε λιανοπωλητές που 
δεν ανήκουν στο σύστηµα, να εκτελέσει παραγγελίες πελατών του για την αγορά καινουργών 
αυτοκινήτων, ενδέχεται να έχει το δικαίωµα να ασκήσει αγωγή για την καταβολή αποζηµίωσης 
για διαφυγόν κέρδος κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 823 παράγραφος 2 του αστικού κώδικα, 
σε συνδυασµό µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 EK, εάν κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο οι 
συνέπειες της απαλλαγής της απαγόρευσης επί των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων να 
προµηθεύουν καινουργή οχήµατα σε λιανοπωλητές που δεν ανήκουν στο σύστηµα από την 
απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 EK δεν ίσχυαν δυνάµει του άρθρου 6 
παράγραφος 1 του κανονισµού (EK) αριθ. 1475/95. 
 
Η µονοµερής «αρνητική συµπεριφορά» από πλευράς κατασκευαστή και η άσκηση συνεχών 
πιέσεων για πειθαρχία στο πεδίο των τιµών συνεπάγονται, δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 3 
του κανονισµού (EK) αριθ. 1475/95, την απώλεια της απαλλαγής (µόνο) για το χρονικό 
διάστηµα κατά το οποίο η επιλήψιµη συµπεριφορά είναι πιθανό να επηρεάσει τους 
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους και µόνο ως προς εκείνες τις συµφωνίες διανοµής οι οποίες 
ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία η απαγορευµένη συµπεριφορά στρεβλώνει τον 
ανταγωνισµό. Η λεγόµενη «αρνητική συµπεριφορά» από µέρους αλλοδαπών εξουσιοδοτηµένων 
αντιπροσώπων του κατασκευαστή µε βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 σηµεία 6 έως 12 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1475/95 δεν είναι δυνατό να αποδίδεται αυτοµάτως στον κατασκευαστή.  
(άρθρο 81 ΕΚ· κανονισµός (ΕΚ) 1475/95, άρθρο 6(1)) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντόρτµουντ, 01.04.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Αγωγή αποζηµίωσης λόγω της καταβολής υπέρογκων τιµών στον εναγόµενο για βιταµίνες 
εξαιτίας της συµµετοχής του εναγόµενου σε αθέµιτη σύµπραξη στον τοµέα των βιταµινών.  
(άρθρο 81 ΕΚ· άρθρα 1 και 33 GWB, άρθρο 823(2) αστικού κώδικα) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Κιέλου, 16.04.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Εγκυρότητα βάσει της νοµοθεσίας ανταγωνισµού συµβατικής ρήτρας µε την οποία απαγορεύεται 
η χρήση καρτών SIM σε συστήµατα µεταφοράς µε σκοπό την τροφοδότηση συνδέσεων από έναν 
τρίτο σε άλλον τρίτο. 
(Άρθρα 19 και 20 GWB, άρθρο 82(1) και (2)(β) και (γ) ΕΚ, άρθρο 1 UWG) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντόρτµουντ, 16.04.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Μετά την εκδίκαση της κύριας αγωγής, παραµένει το θέµα των εξόδων· η προβλεπόµενη σε 
συµφωνία σύστασης εταιρείας απαγόρευση του ανταγωνισµού µεταξύ συνεταίρων είναι νόµιµη 
υπό το πρίσµα της νοµοθεσίας ανταγωνισµού για µία διετία µετά την παραίτηση του ενός 
εταίρου.  
(άρθρο 1 του νόµου περί απαγόρευσης του αθέµιτου ανταγωνισµού (UWG), άρθρο 1 GWB, 
άρθρο 81 ΕΚ) 
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Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 21.04.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
∆εν χωρεί αγωγή για προσυµβατική ευθύνη σε σχέση µε σύµβαση δικαιόχρησης («Pizza Hut»), 
στον βαθµό που, µε βάση την πραγµατική επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου, το δίκαιο της 
Πολιτείας του Κάνσας (ΗΠΑ) είναι εφαρµοστέο για το σύνολο των αξιώσεων του ενάγοντα. ∆εν 
υπάρχει ακυρότητα βάσει των άρθρων 15 και 18 GWB, παλαιά έκδοση. Μη επιδίκαση 
αποζηµίωσης για παραβίαση των κανονισµών της FTC περί δικαιόχρησης.  
(άρθρα 11, 27, 29, 31 και 34 του εισαγωγικού νόµου του αστικού κώδικα· άρθρα 15, 18, 34 και 
98 GWB, παλαιά έκδοση· άρθρο 85 ΕΚ, παλαιά έκδοση· άρθρο 3 του κανονισµού 4087/88) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 21.04.2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
∆εν υπάρχει ακυρότητα συµφωνίας δικαιόχρησης («Pizza Hut») ένεκα παραβίασης της 
γερµανικής ή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ανταγωνισµού· δεν χωρεί αγωγή καθώς η επιλογή του 
εφαρµοστέου δικαίου είναι έγκυρη και είναι εφαρµοστέο για το σύνολο των εγειρόµενων 
αξιώσεων το δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας. 
(άρθρα 11, 27, 29, 31 και 34 του εισαγωγικού νόµου του αστικού κώδικα· άρθρα 15, 18, 34 και 
98 GWB, παλαιά έκδοση· άρθρο 85 ΕΚ, παλαιά έκδοση· άρθρο 3 του κανονισµού 4087/88) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 21.04.2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Είναι έγκυρη συµφωνία δικαιόχρησης («Pizza Hut»), επειδή το δίκαιο της Πολιτείας του Κάνσας 
(ΗΠΑ) είναι εφαρµοστέο για το σύνολο των αξιώσεων του ενάγοντα. Μη επιδίκαση 
αποζηµίωσης για παραβίαση των κανονισµών της FTC περί δικαιόχρησης. 
(άρθρα 11, 27, 29, 31 και 34 του εισαγωγικού νόµου του αστικού κώδικα· άρθρα 15, 18, 34 και 
98 GWB, παλαιά έκδοση· άρθρο 85 ΕΚ, παλαιά έκδοση· άρθρο 3 του κανονισµού 4087/88)  
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Μονάχου, 22.04.2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
∆εν χωρεί αγωγή για το ξεµπλοκάρισµα ορισµένων καρτών SIM και για την ανατροπή της 
άρνησης δηµιουργίας συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας λόγω του ότι είναι συµβατικώς 
απαγορευµένη η χρήση των παραχωρούµενων καρτών SIM σε µετατροπείς GSM.  
(άρθρα 19, 20 και 33 GWB, άρθρο 82(2)(β) και (γ) ΕΚ, άρθρο 1 UWG) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 28.04.2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Αγωγή για την καταβολή τηλεφωνικών τελών για τη διάθεση καρτών SIM και για τη χρήση του 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας του ενάγοντα· εγκυρότητα της έκτακτης ακύρωσης των συµβάσεων 
κινητής τηλεφωνίας από µέρους του ενάγοντα, λόγω του ότι ο εναγόµενος χρησιµοποιεί τις 
κάρτες SIM, κατά παράβαση της συµφωνίας µεταξύ των µερών, σε συνδυασµό µε πύλη GSM µε 
σκοπό τη µεταγωγή εξωτερικών κλήσεων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του ενάγοντα· δεν 
είναι άκυρος ο αντίστοιχος συµβατικός περιορισµός επί της χρήσης.  
(άρθρα 19 και 20 GWB, άρθρο 82(1) και (2)(β) και (γ) ΕΚ, άρθρο 1 UWG) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ίνγκολστατ, 11.05.2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Η καταγγελία συµφωνίας αντιπροσωπείας µετά την έκδοση του κανονισµού 1400/2002 είναι 
έγκυρη υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική συµβατική ρήτρα (εν προκειµένω: άρθρο 81(1) 
ΕΚ, κανονισµός 1400/2002) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 23.06.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Απαγόρευση της προσφοράς προς πώληση µπίρας ανεξαρτήτως µε το σήµα «Budweiser Budvar» 
σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή προς πελάτες του ενάγοντα, καθώς και της διαφήµισης 
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του υπόψη προϊόντος επί τη βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος διανοµής µέχρις ότου ληφθεί 
τελική απόφαση για τη συµφωνία εισαγωγής µεταξύ των µερών· δεν υπάρχει αξιόλογος 
επηρεασµός των συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών.  
(άρθρα 1 και 3 UWG, άρθρο 81(1) ΕΚ) 
 
Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, 13.07.2004, KZR 10/03, P-66/00 
Σχετικά µε την εγκυρότητα τυποποιηµένων ρητρών σε συµφωνία αντιπροσωπείας µε αντικείµενο 
αυτοκίνητα οχήµατα (πώληση πολλαπλών σηµάτων, ελάχιστος όγκος πωλήσεων, εγγυήσεις, 
προειδοποίηση για καταγγελία της συµφωνίας, εκκαθάριση της συµφωνίας).  
(άρθρο 307 αστικού κώδικα· άρθρο 81 ΕΚ, κανονισµός 1475/95, κανονισµός 1400/2002)  
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο της Στουτγάρδης, 22.07.2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Υποχρέωση του εναγοµένου να καταβάλει αποζηµίωση για ζηµία προκληθείσα στον ενάγοντα 
λόγω της καθυστερηµένης σύναψης ανανεωµένης συµφωνίας περί συνεργείου µετά την 
προσαρµογή του συστήµατος διανοµής προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο νέος κοινοτικός 
κανονισµός σχετικά µε την απαλλαγή κατά κατηγορία για τα αυτοκίνητα οχήµατα· άνιση 
µεταχείριση του ενάγοντα σε σύγκριση µε άλλα συνεργεία µε τα οποία η συµβατική σχέση δεν 
διεκόπη.  
(άρθρα 33 και 20(1) και (2) GWB· κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1475/95· άρθρο 81 ΕΚ) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο της Στουτγάρδης, 03.08.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
∆εν χωρεί αγωγή για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω παραβίασης του αποκλειστικού 
δικαιώµατος διανοµής του ενάγοντα µέσω του διορισµού πρόσθετου εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου δεδοµένου ότι, µε τη λήξη της ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1475/1995, η 
συµφωνία εδαφικής προστασίας έπαυσε να τυγχάνει απαλλαγής από την απαγόρευση που 
προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 ΕΚ. Ζήτηµα ακυρότητας της ρήτρας 
αποκλειστικότητας λόγω της έναρξης ισχύος του νέου κοινοτικού κανονισµού σχετικά µε την 
απαλλαγή κατά κατηγορία για τα αυτοκίνητα οχήµατα.  
(άρθρο 81 ΕΚ, κοινοτικός κανονισµός 1400/2002 σχετικά µε την απαλλαγή κατά κατηγορία για 
τα αυτοκίνητα οχήµατα, κοινοτικός κανονισµός 1475/1995 σχετικά µε την απαλλαγή κατά 
κατηγορία για τα αυτοκίνητα οχήµατα) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο της Φρανκφούρτης Αµ Μάιν, 20.08.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Ο ενάγων δεν µπορεί να αξιώσει τη σύναψη σύµβασης εξυπηρέτησης µε τον εναγόµενο, ακόµη 
και αν ο ενάγων πληροί τις προϋποθέσεις επιλεκτικής διανοµής, διότι επετράπη στον εναγόµενο 
να καταγγείλει τη σύµβαση έναντι της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων άνευ προειδοποίησης, ενώ 
οι δραστηριότητες του ενάγοντα στους τοµείς της εµπορίας και των συνεργείων συνιστούν 
λειτουργική οντότητα από εµπορική σκοπιά.  
(άρθρα 823(2) και 249 αστικού κώδικα, άρθρο 81 ΕΚ, κοινοτικός κανονισµός 1400/2002 σχετικά 
µε την απαλλαγή κατά κατηγορία για τα αυτοκίνητα οχήµατα, άρθρα 20 και 33, πρώτο εδάφιο, 
GWB) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Μονάχου I, 07.09.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Μη αναγνώριση δικαιώµατος παρακράτησης του εναγόµενου µε σκοπό την ικανοποίηση 
χρηµατικής αξίωσης για τη µη ενεργοποίηση καρτών SIM.  
(άρθρα 19 και 20 GWB· άρθρο 82 ΕΚ· άρθρο 1 UWG) 
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Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Μονάχου I, 13.09.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Μη αναγνώριση δικαιώµατος παρακράτησης του εναγόµενου µε σκοπό την ικανοποίηση 
χρηµατικής αξίωσης για τη µη ενεργοποίηση καρτών SIM.  
(άρθρα 19 και 20 GWB· άρθρο 82 ΕΚ· άρθρο 1 UWG) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Πότσνταµ, 23.09.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Υποχρέωση του εναγοµένου στο πλαίσιο της ανταγωγής να διαθέτει µεταχειρισµένα ελαστικά 
αυτοκινήτων µέσω του ενάγοντα στο πλαίσιο της ανταγωγής στον βαθµό που καθορίζεται στο 
λειτουργικό σκέλος και να καταβάλλει το σχετικό τίµηµα και να παρέχει πληροφορίες στον 
ενάγοντα στο πλαίσιο της ανταγωγής στον βαθµό που καθορίζεται στο λειτουργικό σκέλος· δεν 
υπάρχει παραβίαση του άρθρου 81 παράγραφος 1 ΕΚ εξαιτίας της σύµβασης στην οποία 
στηρίζονται οι αξιώσεις, δεδοµένου ότι εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε περιστολή του 
ανταγωνισµού είναι ανάξια λόγου.  
(άρθρο 81(1) και (2) ΕΚ, άρθρο 138 αστικού κώδικα, άρθρο 134 αστικού κώδικα, σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 266 ποινικού κώδικα) 
 
Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Ντίσελντορφ, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Αγωγή προκειµένου να αναγκασθεί ο εναγόµενος να προµηθεύεται από τον ενάγοντα το σύνολο 
των ποσοτήτων µπίρας που χρειάζεται· αγωγή µε αίτηµα να καταδικασθεί ο εναγόµενος να 
προσκοµίσει πληροφορίες για την µπίρα που προµηθεύεται από άλλες επιχειρήσεις· δεν είναι 
εφαρµοστέο το άρθρο 81 ΕΚ στη συγκεκριµένη συµφωνία προµήθειας µπίρας λόγω της έλλειψης 
ουσιώδους περιστολής του ανταγωνισµού. 
(άρθρο 81(1) ΕΚ· άρθρο 138(1) αστικού κώδικα) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο της Λειψίας, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Απόφαση για τα έξοδα έπειτα από συµφωνία µεταξύ των διαδίκων για τη διευθέτηση της 
διαφοράς· αγωγή µε αίτηµα να υποχρεωθεί ο εναγόµενος να παύσει να παραβιάσει το 
ολοκληρωµένο σύστηµα επιλεκτικής διανοµής του ενάγοντα µέσω της παράνοµης αγοράς 
καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων µε σκοπό τη µεταπώλησή τους από τον εναγόµενο.  
(άρθρο 81 ΕΚ· κανονισµός 1400/2002· άρθρα 19 και 20 GWB) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Μονάχου I, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Μη αναγνώριση δικαιώµατος παρακράτησης του εναγόµενου µε σκοπό την ικανοποίηση 
χρηµατικής αξίωσης για τη µη ενεργοποίηση καρτών SIM.  
(άρθρα 19 και 20 GWB· άρθρο 82 ΕΚ· άρθρο 3 UWG· άρθρο 33 TKG) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο της Κολωνίας, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
∆εν χωρεί αγωγή για την ενεργοποίηση καρτών SIM από τον εναγόµενο· το µπλοκάρισµα ήταν 
σύννοµο λόγω του ότι ο ενάγων χρησιµοποιεί τις κάρτες SIM, κατά παράβαση της σύµβασης 
µεταξύ των µερών, σε συνδυασµό µε πύλη GSM µε σκοπό να µπορούν άλλες επιχειρήσεις να 
τερµατίζουν τηλεφωνικές κλήσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του ενάγοντα· δεν χωρεί 
αγωγή για τη χρήση των καρτών SIM για εµπορικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.  
(άρθρα 19 και 20 αστικού κώδικα, άρθρο 82 ΕΚ, άρθρο 1 UWG) 
 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο της Κολωνίας, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
∆εν χωρεί αγωγή για την ενεργοποίηση καρτών SIM από τον εναγόµενο· το µπλοκάρισµα ήταν 
σύννοµο λόγω του ότι ο ενάγων χρησιµοποιεί τις κάρτες SIM, κατά παράβαση της σύµβασης 
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µεταξύ των µερών, σε συνδυασµό µε πύλη GSM µε σκοπό να µπορούν άλλες επιχειρήσεις να 
τερµατίζουν τηλεφωνικές κλήσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του ενάγοντα· δεν χωρεί 
αγωγή για τη χρήση των καρτών SIM για εµπορικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.  
(άρθρα 19 και 20 αστικού κώδικα, άρθρο 82 ΕΚ, άρθρο 1 UWG) 
 

Ισπανία 
Τα διαφιλονικούµενα ζητήµατα στις νοµικές διαδικασίες µεταξύ εταιρειών πετρελαιοειδών και 
πρατηρίων καυσίµων ήταν στο σύνολό τους παρεµφερή και εστιάζονταν κυρίως στην πιθανή 
ακυρότητα των συµβάσεων εφοδιασµού, οι οποίες σύµφωνα µε τα δικαστήρια µπορούσαν να 
θεωρηθούν είτε συµφωνίες περί προµήθειας (γνήσιες συµφωνίες αντιπροσωπείας) είτε 
συµφωνίες µεταπώλησης (µη γνήσιες συµφωνίες αντιπροσωπείας) οι οποίες είναι ενδεχοµένως 
συµβιβάσιµες µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 (γενική απαγόρευση), δεδοµένου ότι µπορούν να 
υπαχθούν στην εξαίρεση από την απαγόρευση που προβλέπεται  στους περί απαλλαγής 
κανονισµούς αριθ. 1984/1983 της 22ας Ιουνίου 1983 και αριθ. 2790/1999 της 22ας ∆εκεµβρίου 
1999, οι οποίοι σχετίζονται αµφότεροι µε την εφαρµογή του τρέχοντος άρθρου 81 παράγραφος 3 
ΕΚ σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών. 
 
Οι τέσσερις από τις εν λόγω διαδικασίες αφορούσαν εφέσεις κατά αποφάσεων πρωτοβάθµιων 
δικαστηρίων. Η υπόθεση µε ενάγοντα την Automoción y Servicios La Safor, S.L. κατά της 
Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. αφορά προσφυγή στο Πρωτοδικείο αριθ. 44 της 
Μαδρίτης µε την οποία η προσφεύγουσα γνωστοποιεί την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση κατά 
δικαστικής απόφασης εκδοθείσας εις βάρος της. 
 
Απόφαση του Πρωτοδικείου αριθ. 44 της Μαδρίτης, της 10ης Ιουνίου 2004, επί της τακτικής 
διαδικασίας 965/2002 / Automoción y Servicios La Safor S.L. κατά Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A 
Η Automoción y Servicios La Safor S.L. άσκησε αγωγή κατά της Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A. µε την οποία η ενάγουσα ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι είναι µεταπωλητής 
υπό τη στενή έννοια του όρου. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτηµα, διότι έκρινε ότι η σύµβαση 
συνιστά «συµφωνία περί προµήθειας», δηλαδή γνήσια συµφωνία αντιπροσωπείας. 
 
Αποφάσεις του τµήµατος 18 του Επαρχιακού Ανώτερου ∆ικαστηρίου της Μαδρίτης, αριθ. 358/2004 
της 7ης Ιουνίου 2004 / Melón, S.A. κατά Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A και 
αριθ. 423/2004 της 23ης Ιουνίου 2004 / Melón, S.A. και Estación de Servicio Ahigal, S.L. κατά 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A επί των εφέσεων αριθ. 220/2003 και 486/2003.  
Οι εφέσεις ασκήθηκαν στο πλαίσιο των τακτικών διαδικασιών 895/2001 και 556/2001, οι οποίες 
κινήθηκαν από την ενάγουσα ενώπιον των Πρωτοδικείων της Μαδρίτης αριθ. 8 και 15, 
αντιστοίχως. Οι αρχικές δικαστικές αποφάσεις απέρριπταν τους ισχυρισµούς της Melón, S.A., η 
οποία είχε ασκήσει έφεση κατά του περιεχοµένου της απόφασης του δικαστηρίου σε αµφότερες 
υποθέσεις. Το Ανώτερο ∆ικαστήριο απέρριψε τις δύο εφέσεις των πρατηριούχων, διότι έκρινε 
ότι οι σχετικές συµβάσεις συνιστούσαν «συµφωνίες περί προµήθειας», δηλαδή γνήσιες 
συµφωνίες αντιπροσωπείας. Και οι δύο δικαστικές αποφάσεις καταδίκαζαν την Melón. S.A. στην 
καταβολή των δικαστικών εξόδων. 
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Απόφαση του τµήµατος 18 του Επαρχιακού Ανώτερου ∆ικαστηρίου της Μαδρίτης, αριθ. 94/2004 
της 2ας Ιουνίου 2004 / Caminas S.A. κατά Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Η συγκεκριµένη δικαστική απόφαση εκδόθηκε επί της έφεσης αριθ. 218/2003 την οποία είχε 
ασκήσει η Repsol σε σχέση µε υπόθεση µε τη διαδικασία µικροδιαφορών αριθ. 53/2001 ενώπιον 
του Πρωτοδικείου αριθ. 20 της Μαδρίτης µε ενάγοντα την Caminas S.A. και εναγόµενο τη 
Repsol. Η αρχική δικαστική απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2002 δικαίωνε την ενάγουσα 
Caminas, S.A. και κήρυττε τις επίµαχες συµβάσεις νοµικώς άκυρες, καταδικάζοντας συγχρόνως 
τη Repsol σε καταβολή των δικαστικών εξόδων. Η έφεση της Repsol έγινε δεκτή και οι 
συµβάσεις θεωρήθηκαν έγκυρες µε το σκεπτικό ότι ήταν «συµφωνίες περί προµήθειας». 
 
Απόφαση του τµήµατος 1 του Επαρχιακού Ανώτερου ∆ικαστηρίου της Χερόνα, αριθ. 188/2004 της 
10ης Ιουνίου 2004 / Clau, S.A. κατά CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Η συγκεκριµένη δικαστική απόφαση εκδόθηκε επί της έφεσης αριθ. 48/2004 που είχαν ασκήσει 
τα δύο µέρη σε σχέση µε τη διαδικασία αριθ. 266/2002, η οποία είχε κινηθεί ενώπιον του 
Πρωτοδικείου αριθ. 1 της Χερόνα από την Clau, S.A. κατά της CEPSA, Estaciones de Servicio, 
S.A. Η αρχική δικαστική απόφαση ήταν υπέρ της CEPSA. Αµφότερες εταιρείες άσκησαν έφεση, 
αλλά η έφεση της CEPSA για διαδικαστικούς λόγους απερρίφθη. Η έφεση της Clau, S.A. έγινε 
δεκτή µε το σκεπτικό ότι η επίδικη σύµβαση ήταν «συµφωνία µεταπώλησης». Πρόκειται για µη 
γνήσιες συµφωνίες αντιπροσωπείας, οι οποίες εν προκειµένω ήταν άκυρες, διότι δεν ενέπιπταν 
στους κανονισµούς περί απαλλαγής κατ’ εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 1. Ως εκ τούτου, 
οι επίδικες τρεις συµβάσεις, οι οποίες αφορούσαν την έναρξη λειτουργίας πρατηρίου καυσίµων 
και την πώληση προϊόντων της CEPSA υπό καθεστώς αποκλειστικότητας, κηρύχτηκαν άκυρες 
µε το σκεπτικό ότι αντέβαιναν σε νοµική απαίτηση ή απαγόρευση και ότι η τιµή δεν ήταν 
καθορισµένη, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υπήρχε σύµβαση. Το δικαστήριο διέταξε τους 
διαδίκους να καταβάλουν το ένα στο άλλο το αντίτιµο για υπηρεσίες παρασχεθείσες βάσει της 
µεταξύ τους σύµβασης δυνάµει του άρθρου 1303 του αστικού κώδικα, κατόπιν αφαίρεσης 
ολόκληρων των ποσών που είχαν ήδη αποσβεσθεί. Το δικαστήριο διέταξε την καταβολή των 
εξόδων του εναγόµενου. 
 
∆ικαστική απόφαση αριθ. 1235/2004 του Ανώτατου ∆ικαστηρίου (τοµέας αστικών υποθέσεων, 
τµήµα 1 ) της 23ης ∆εκεµβρίου επί υπόθεσης κινηθείσας από τις L'Andana S.A. και Estación de 
Servicio L'Andana S.L κατά της Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Η απόφαση αφορά την έφεση που άσκησαν οι εταιρείες L'Andana S.A. και Estación de Servicio 
L'Andana S.L στο πλαίσιο της διαδικασίας που οι ίδιες κίνησαν κατά της Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A. 
 
Στην αρχική τους αγωγή ενώπιον του Πρωτοδικείου της Βαλένθια, οι ενάγουσες εταιρείες 
ζητούσαν να κηρυχθούν άκυρες οι συµφωνίες σχετικά µε την εκµετάλλευση πρατηρίων 
καυσίµων, τη µίσθωση επιχείρησης και τον αποκλειστικό εφοδιασµό, οι οποίες είχαν υπογραφεί 
για περίοδο 25 ετών. 
 
Οι ενάγουσες θεωρούσαν ότι το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού αριθ. 
1984/83 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1983 είχε παραβιασθεί σε συνάρτηση µε το άρθρο 81 
παράγραφος 1 (πρώην άρθρο 85 παράγραφος 1) της συνθήκης ΕΚ, καθώς επίσης ότι είχε για τον 
λόγο αυτό εφαρµογή η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 2. Ισχυρίζονταν 
ακόµη ότι είχε παραβιασθεί η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (υπόθεση C-234/89 
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Στέργιος ∆ηλιµίτης κατά Henninguer Bräu A.G. σχετικά µε την ερµηνεία του ρηθέντος 
κανονισµού). 
 
Οι ενάγουσες υποστήριζαν ότι βάσει του κανονισµού 84/1983, οι συµφωνίες του είδους που 
εµπίπτει στην υπόψη διαδικασία υπόκεινται προσωρινά σε χρονικό περιορισµό 10 ετών. Το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο απέρριψε την έφεση µε το σκεπτικό ότι ο προσωρινός περιορισµός που είχε 
επιβληθεί µε το προαναφερθέν άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού 1984/83 δεν 
είχε παραβιασθεί, δεδοµένου ότι στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισµού προβλέπεται 
απόλυτη εξαίρεση σε αυτόν τον περιορισµό. Βάσει του ιδίου σκεπτικού, το δικαστήριο δεν 
εδέχθη ότι είχε παραβιασθεί η προαναφερθείσα κοινοτική νοµολογία. 
 

Γαλλία 
Απόφαση του εφετείου της Ορλεάνης της 15ης Ιουλίου 2004 επί εφέσεως της Toyota France κατά 
διαταγής ασφαλιστικών µέτρων του προέδρου του εµποροδικείου της Ορλεάνης, η οποία εκδόθηκε 
στις 5 Μαρτίου 2004 και αξίωνε από την εν λόγω εταιρεία, µε την απειλή επιβολής προστίµου, να 
συνεχίσει τις συµβατικές σχέσεις της µε την Automobile Diffusion 45 
Η διαφορά αφορούσε την άρνηση αναγνώρισης, βάσει του νέου κανονισµού αριθ. 1400/2002 
περί αυτοκινήτων οχηµάτων, ενός αντιπροσώπου ως διανοµέα, για τον λόγο ότι είχε λήξει η 
ισχύς της σύµβασής του έπειτα από καταγγελία βάσει των διατάξεων του προηγούµενου 
κανονισµού (αριθ. 1475/95). Το εφετείο της Ορλεάνης έκρινε, κατά το στάδιο λήψης απόφασης 
για τα ασφαλιστικά µέτρα, ότι η διαφορά ήταν σοβαρή, δεδοµένου ότι την είχε προκαλέσει η 
αδυναµία του αντιπροσώπου να ανταποκριθεί σε ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Εποµένως, η 
αποβολή του αντιπροσώπου ήταν παράνοµη, καθώς η απόρριψη της αίτησής του δεν στηριζόταν 
σε αντικειµενικά ή σύννοµα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, υπήρχε περίπτωση να συνιστά 
απόφαση ο οποία παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης και αντιβαίνει στους σκοπούς του 
κανονισµού αριθ. 1400/2002. Συνεπώς, το δικαστήριο επιβεβαίωσε την ισχύ του ασφαλιστικού 
µέτρου µε το οποίο αξιωνόταν από τον κατασκευαστή να εξακολουθήσει να παραδίδει οχήµατα 
στο διανοµέα µέχρι την αναµενόµενη για το 2005 έκδοση οριστικής απόφασης επί της ουσίας της 
διαφοράς. 
 
Απόφαση του εφετείου του Παρισιού της 21ης Σεπτεµβρίου 2004 επί εφέσεως του Syndicat des 
professionnels européens de l’automobile (SPEA) κατά της αποφάσεως του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού αριθ. 03-D-67 της 23ης ∆εκεµβρίου 2003 να µην προχωρήσει στην εξέταση 
υπόθεσης (Peugeot) 
Σε περίπτωση που το Συµβούλιο παραβεί την υποχρέωσή του να εκδώσει απόφαση εντός 
εύλογης προθεσµίας, η κύρωση που προβλέπεται δεν είναι η ακύρωση της διαδικασίας αλλά η 
αποκατάσταση της βλάβης που έχει ενδεχοµένως προκληθεί από την καθυστέρηση. 
 
Η κατάτµηση σε τρεις αυτοτελείς υποθέσεις της αρχικής παραποµπής στο Συµβούλιο δεν 
συνιστά απόφαση κατά της οποίας χωρεί έφεση δυνάµει των άρθρων L 464-2 και L 464-8 του 
εµπορικού κώδικα. Οι λόγοι που προβάλλονται κατά της κατάτµησης της παραποµπής είναι 
απαράδεκτοι. Με βάση τη νοµική αρχή audi alteram partem, ο εισηγητής δύναται, αφ’ ης 
στιγµής δοθεί η δυνατότητα στους διαδίκους να απαντήσουν, να µεταβάλει τον τρόπο 
αξιολόγησης των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον 
του Συµβουλίου. 
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Η προσκόµιση από έναν διάδικο της κοινοποίησης αιτιάσεων της Επιτροπής αποσκοπεί στο να 
περιέλθουν σε γνώση του δικαστηρίου στοιχεία ικανά να επηρεάσουν εκκρεµούσα διαδικασία, 
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 του κανονισµού 1/2003. Τούτο µπορεί να γίνει ανά πάσα 
στιγµή κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Εποµένως, δεν πρόκειται για έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία προς επίρρωση της έφεσης. 
 
Η καταβολή από έναν κατασκευαστή εµπορικού βοηθήµατος στους αντιπροσώπους του δεν είναι 
παράνοµη αφ’ εαυτής υπό την προϋπόθεση ότι δεν χωρεί κατά των προϋποθέσεων που τη 
διέπουν αντίρρηση επί τη βάσει των εξαιρέσεων που απαριθµούνται στον κανονισµό περί 
απαλλαγής κατά κατηγορία (στο εξής: «ΚΑΚ»)(άρθρο 6 του ΚΑΚ αριθ. 1475/95). Εξάλλου, 
τέτοιου είδους πρακτικές, εάν δεν συνιστούν κατά κανέναν τρόπο διακριτική µεταχείριση, 
ενδέχεται να θεωρηθούν παράνοµες βάσει διατάξεων οι οποίες προβλέπουν την ανάκληση της 
προστασίας που παρέχει ένας κανονισµός περί απαλλαγής κατά κατηγορία. Στην υπό εξέταση 
υπόθεση, οι επίδικες πρακτικές δεν ήταν µόνο συµβιβάσιµες µε το άρθρο 81 παράγραφος 3, αλλά 
έχουν επιπλέον τονώσει τον ανταγωνισµό, έχουν συµβάλει στη διατήρηση της πυκνότητας του 
δικτύου διανοµής και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και έχουν συντελέσει σε 
σηµαντικές µειώσεις των τιµών των προϊόντων επ’ ωφελεία των τελικών χρηστών. 
 
Απόφαση του εφετείου του Παρισιού της 29ης Ιουνίου 2004 επί εφέσεως του Syndicat des 
professionnels européens de l’automobile (SPEA) κατά της αποφάσεως του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού αριθ. 03-D-66 της 23 ∆εκεµβρίου 2003 (Renault) 
Σε περίπτωση που το Συµβούλιο παραβεί την υποχρέωσή του να εκδώσει απόφαση εντός 
εύλογης προθεσµίας, η κύρωση που προβλέπεται δεν είναι η ακύρωση της διαδικασίας αλλά η 
αποκατάσταση της βλάβης που έχει ενδεχοµένως προκληθεί από την καθυστέρηση. 
 
Η κατάτµηση σε τρεις αυτοτελείς υποθέσεις της αρχικής παραποµπής στο Συµβούλιο δεν 
συνιστά απόφαση κατά της οποίας χωρεί έφεση δυνάµει των άρθρων L 464-2 και L 464-8 του 
εµπορικού κώδικα. Οι λόγοι που προβάλλονται κατά της κατάτµησης της παραποµπής είναι 
απαράδεκτοι. Με βάση τη νοµική αρχή audi alteram partem, tο εισηγητής δύναται, αφ’ ης 
στιγµής δοθεί η δυνατότητα στους διαδίκους να απαντήσουν, να µεταβάλει τον τρόπο 
αξιολόγησης των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον 
του Συµβουλίου. 
 
Η καταβολή από έναν κατασκευαστή εµπορικού βοηθήµατος στους αντιπροσώπους του δεν είναι 
παράνοµη αφ’ εαυτής υπό την προϋπόθεση ότι δεν χωρεί κατά των προϋποθέσεων που τη 
διέπουν αντίρρηση επί τη βάσει των εξαιρέσεων που απαριθµούνται στον κανονισµό περί 
απαλλαγής κατά κατηγορία (άρθρο 6 του ΚΑΚ αριθ. 1475/95). Εξάλλου, τέτοιου είδους 
πρακτικές, εάν δεν συνιστούν κατά κανέναν τρόπο διακριτική µεταχείριση, ενδέχεται να 
θεωρηθούν παράνοµες βάσει διατάξεων οι οποίες προβλέπουν την ανάκληση της προστασίας 
που παρέχει ένας κανονισµός περί απαλλαγής κατά κατηγορία. Στην υπό εξέταση υπόθεση, οι 
επίδικες πρακτικές δεν ήταν µόνο συµβιβάσιµες µε το άρθρο 81 παράγραφος 3, αλλά έχουν 
επιπλέον τονώσει τον ανταγωνισµό, έχουν συµβάλει στη διατήρηση της πυκνότητας του δικτύου 
διανοµής και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και έχουν συντελέσει σε σηµαντικές 
µειώσεις των τιµών των προϊόντων επ’ ωφελεία των τελικών χρηστών. Η θέση σε εφαρµογή από 
τη Renault σχεδίων κατά των εκπτώσεων δεν ισοδυναµεί µε την επιβολή προκαθορισµένων 
ελάχιστων τιµών, µία πρακτική που απαγορεύεται δυνάµει του άρθρου 6 του ΚΑΚ αριθ. 
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1475/955, δεδοµένου ότι δεν υφίστανται στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινής 
βούλησης µεταξύ οικονοµικών παραγόντων, που είναι ειδοποιό στοιχείο της έννοιας της 
συµφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 81. 

Κάτω Χώρες� 
Ανώτατο ∆ικαστήριο των Κάτω Χωρών, 7 Μαΐου 2004, αριθ. 37.375, X-5, µε την οποία ανετράπη 
η απόφαση του ∆ικαστηρίου της Χάγης, της 1ης Ιουνίου 2001 (αναίρεση) 
Κεντρικό στοιχείο της συγκεκριµένης υπόθεσης είναι ο κανονισµός του 1990 του ∆ήµου του 
Ρόττερνταµ περί λιµενικών τελών [Verordening zeehavengeld 1990]. Τα φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα των οποίων πλοία χρησιµοποιούν τον λιµένα οφείλουν να καταβάλλουν λιµενικά τέλη. 
Ωστόσο, τα τέλη για τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς πετρελαίου που εκφορτώνουν το φορτίο τους 
είναι τριπλάσια από αυτά που ισχύουν για τα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων 
(ανεξαρτήτως αν πρόκειται για φόρτωση ή εκφόρτωση). Η εταιρεία X-5 αξίωσε να της 
επιστραφεί το (υπέρµετρο) ποσό των λιµενικών τελών που είχε καταβάλει, µε το σκεπτικό ότι ο 
κανονισµός δεν είχε υποχρεωτική ισχύ, δεδοµένου ότι αντέβαινε στο άρθρο 82 ΕΚ. 
 
Το ∆ικαστήριο της Χάγης απεφάνθη τα εξής: (1) ότι ο ανωτέρω κανονισµός δεν επηρέαζε τις 
συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών· και (2) ότι ο κανονισµός δεν αντέβαινε στο άρθρο 82 ΕΚ. Η 
X-5 προσέφυγε κατά την απόφασης στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. 
  
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο των Κάτω Χωρών ανέτρεψε την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Χάγης 
λόγω της µη αιτιολόγησης των ανωτέρω κρίσεων (1) και (2) και παρέπεµψε την υπόθεση στο 
∆ικαστήριο του Άµστερνταµ για περαιτέρω εξέταση και έκδοση απόφασης. Στα συµπεράσµατά 
του, ο γενικός εισαγγελέας του Ανώτατου ∆ικαστηρίου των Κάτω Χωρών  αναφέρεται στις 
αιτιολογικές σκέψεις 29 έως 45 της απόφασης του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
της 17ης Ιουλίου 1997 (υπόθεση αριθ. C-242/95 GT-Link, Συλλογή 1997, σελ. I-04449). Βάσει 
του υπόψη σκεπτικού, ο γενικός εισαγγελέας συµπεραίνει ότι το ∆ικαστήριο στήριξε την 
απόφασή του σε εσφαλµένη νοµική γνώµη. Το ∆ικαστήριο είχε κατά τα φαινόµενα θεωρήσει ότι 
είχε αποφασιστική σηµασία «το να παράγει η παρούσα µέθοδος επιβολής των λιµενικών τελών 
δυσµενείς συνέπειες για τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών». Ωστόσο, από την απόφαση επί 
της υπόθεσης GT-Link µπορεί να συναχθεί ότι το κρίσιµο ερώτηµα εν προκειµένω είναι το κατά 
πόσον η (εικαζόµενη) κατάχρηση από µέρους της εµπλεκόµενης δηµόσιας επιχείρησης είναι 
ικανή να επηρεάσει τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών. Χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, δεν 
είναι σαφής ο τρόπος µε τον οποίον τα πραγµατικά περιστατικά και οι περιστάσεις δικαιολογούν 
το συµπέρασµα ότι δεν υπήρχε κατάχρηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 82 στοιχείο γ) ΕΚ. 
«Το γεγονός και µόνο ότι πλοία διαφόρων τύπων κάνουν διαφορετική χρήση του λιµένα και 
απολαύουν µε ποικίλους τρόπους των παρεχόµενων διευκολύνσεων, χωρίς επισήµανση της 
έκτασης των υπόψη διαφορών, ούτε της σχέσης των διαφορών αυτών µε τις διαφορές των τελών 
που χρεώνονται από τη δηµοτική αρχή, δεν στοιχειοθετεί βάση για τη συγκεκριµένη δικαστική 
απόφαση, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι το ∆ικαστήριο απέφυγε ρητώς να λάβει απόφαση για το 
κατά πόσον τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς πετρελαίου και τα πλοία µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων µπορούν να θεωρηθούν οµοειδή από την άποψη αυτή». 

                                                 
�  Η ανασκόπηση δεν αφορά αποφάσεις του ∆ικαστηρίου του Ρόττερνταµ ούτε του ∆ευτεροβάθµιου 
∆ικαστηρίου Εµπορίου και Βιοµηχανίας (CBb) στο πλαίσιο υποθέσεων (διοικητικού δικαίου) επί αποφάσεων του 
γενικού διευθυντή της NMa. Πριν από την 1/5/2004, η κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού δεν εφαρµοζόταν 
αυτοτελώς σε τέτοιου είδους υποθέσεις. 
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Απόφαση του προέδρου του Περιφερειακού ∆ικαστηρίου του Άρνεµ, της19ης Μαΐου 2004, 111855 
/ KG ZA 04-217, Van der Sluijs Retail B.V. κατά Autobedrijf X v.o.f. κ.λπ. (διαδικασία 
ασφαλιστικών µέτρων) 
Η εταιρεία X εκµεταλλεύεται ένα πρατήριο καυσίµων και στις 14 Αυγούστου 1998 συνήψε 
συµφωνία αποκλειστικής προµήθειας µε την TOTAL για την αγορά καυσίµων επί οκτώ έτη (στο 
εξής: «η συµφωνία προµήθειας»). Στις 12 Μαΐου 2003, η X κατήγγειλε µε συστηµένη επιστολή 
τη συµφωνία προµήθειας σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς. Η TOTAL δεν 
συµφωνούσε µε την ενέργεια αυτή και µεταβίβασε τη συµφωνία προµήθειας στον όµιλο Van Der 
Sluijs Groep, δυνάµει των «Γενικών όρων και προϋποθέσεων για τις πωλήσεις και τις 
παραδόσεις» που εφαρµόζει. Η X αρνήθηκε να επιτρέψει στο πρατήριό της να προµηθεύεται 
καύσιµα από τη Van Der Sluijs.  
 
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού ∆ικαστηρίου του Άρνεµ έλαβε υπόψη, καταρχάς, ότι δεν ήταν 
δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα όσον αφορά τις συνέπειες της συµφωνίας 
προµήθειας για τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών. Ως εκ τούτου, δεν µπορούσε να 
αποκλεισθεί η πιθανότητα να υπάρχουν πράγµατι τέτοιες συνέπειες. Για τον λόγο αυτό, η 
συµφωνία προµήθειας έπρεπε να ελεγχθεί υπό το πρίσµα της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας 
ανταγωνισµού. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απεφάνθη ότι η συµφωνία προµήθειας δεν ενέπιπτε 
στις διατάξεις του κανονισµού 2790/1999 σε σχέση µε την απαλλαγή κατά κατηγορία που ισχύει 
για τις κάθετες συµφωνίες. Μολονότι το µερίδιο αγοράς της επιχείρησης Van der Sluijs 
υπολειπόταν του 30%, η επίδικη συµφωνία προµήθειας είχε διαρκέσει για περισσότερο από 
πέντε έτη, ακόµη και µετά τη θέση σε εφαρµογή του άρθρου 12 παράγραφος 2 της απαλλαγής 
κατά κατηγορία. Αναφορικά µε την κοινοτική ανακοίνωση για τις υποθέσεις de minimis, ο 
πρόεδρος έκρινε ότι το µερίδιο αγοράς της Van Der Sluijs ήταν 7% περίπου. Το σχετικό 
κατώτατο όριο που καθορίζεται στην ανακοίνωση είναι 5%. Εξάλλου, µε βάση το άρθρο 9 της 
ανακοίνωσης, η Επιτροπή ήταν της γνώµης ότι µία συµφωνία δεν περιστέλλει τον ανταγωνισµό 
εάν δεν έχει σηµειωθεί υπέρβαση του σχετικού κατώτατου ορίου σε ποσοστό πάνω από το 2% 
κατά τα προηγούµενα δύο έτη. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος του δικαστηρίου θεώρησε ότι 
τυχόν άσκηση έφεσης µε βάση την ανακοίνωση δεν θα ήταν εκ προοιµίου ατελέσφορη. Στην 
προσωρινή απόφαση την οποία εξέδωσε, ο πρόεδρος αποφαινόταν ότι, κατά συνέπεια, η 
συµφωνία προµήθειας δεν αντέβαινε στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία ανταγωνισµού. 
 
Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος έκρινε ότι η συµφωνία ήταν άκυρη µε βάση την εθνική νοµοθεσία 
ανταγωνισµού. Στο άρθρο 7 του ολλανδικού νόµου περί ανταγωνισµού καθορίζονται τα 
κατώτατα όρια που ισχύουν για τον κύκλο εργασιών και τα οποία πρέπει να ελέγχονται 
προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον δεδοµένη συµφωνία συνιστά σοβαρό περιορισµό του 
ανταγωνισµού. Ο κύκλος εργασιών της Van Der Sluijs υπερέβαινε σαφώς τα κατώτατα όρια που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 του νόµου περί ανταγωνισµού. Καθώς η Van der Sluijs δεν είχε 
υποβάλει αίτηση χορήγησης απαλλαγής κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 του νόµου περί 
ανταγωνισµού (η σχετική δυνατότητα έπαυσε να υφίσταται µετά την 1η Μαΐου 2004), η 
συµφωνία προµήθειας κρίθηκε άκυρη δυνάµει του άρθρου 6 του νόµου περί ανταγωνισµού. 
 
Απόφαση του προέδρου του ∆ικαστηρίου της Χάγης, 27Μαΐου 2004, KG/RK 2002-979 και 2002-
1617, Marketing Displays International Inc. κατά VR Van Raalte Reclame B.V. (διαδικασία 
ασφαλιστικών µέτρων) 
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Συνήφθη αποκλειστική συµφωνία για την παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης µεταξύ της 
εταιρείας Marketing Displays International (στο εξής: «MDI») και της εταιρείας Van Raalte 
Reclame B.V. (στο εξής: «Van Raalte») µε αντικείµενο εναλλάξιµα πλαίσια από αλουµίνιο για 
διαφηµιστικές πινακίδες. Η MDI προσέφυγε στο ∆ικαστήριο του Ρόττερνταµ µε αίτηµα την 
εκτέλεση τριών διαιτητικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί στις ΗΠΑ, επί τη βάσει του άρθρου 
1075 του ολλανδικού κώδικα πολιτικής δικονοµίας, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 985 έως 991 του 
ίδιου κώδικα, και σύµφωνα µε τη συνθήκη της Νέας Υόρκης. Η Van Raalte αντιτάχθηκε στην 
εκτέλεση των εν λόγω διαιτητικών αποφάσεων, ισχυριζόµενη ότι αντέβαιναν στη δηµόσια τάξη. 
Κατά τη Van Raalte, η αποκλειστική συµφωνία στην οποία αναφέρονταν οι αποφάσεις ερχόταν 
σε αντίθεση µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 ΕΚ. Η ίδια συµφωνία δεν εµπίπτει: (1) στις διατάξεις 
της ανακοίνωσης για τις υποθέσεις de minimis· ούτε (2) στον κανονισµό 240/96. 
 
Η Van Raalte επικαλέστηκε το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισµού 240/96 αναφορικά 
µε την απαλλαγή κατά κατηγορία για τη µεταφορά τεχνολογίας. Η επίκληση του άρθρου 3 
παράγραφος 4 υπήρξε ατελέσφορη. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απεφάνθη ότι η ρήτρα την 
οποία περιελάµβανε η επίδικη συµφωνία δεν κατέτεινε στον επιµερισµό της πελατείας µεταξύ 
των συµβαλλοµένων µερών, αλλά µάλλον σχετιζόταν µε το ποιόν των διανοµέων. Ο πρόεδρος 
ακολούθως έκρινε ότι η συµφωνία δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής της απαλλαγής κατά 
κατηγορία, λόγω του ότι ήταν εν προκειµένω εφαρµοστέο το άρθρο 3 παράγραφος 6. Η 
υποχρέωση αποποίησης δικαιωµάτων επί βελτιώσεων συνιστά περιστολή του ανταγωνισµού. 
 
Τέλος, η Van Raalte υποστήριξε ότι επρόκειτο για συµφωνίες επιµερισµού της αγοράς οι οποίες 
δεν δικαιολογούνταν µε βάση τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο πρόεδρος του 
δικαστηρίου έκρινε ότι η MDI δεν είχε αντικρούσει επαρκώς τον ισχυρισµό της Van Raalte και 
απεφάνθη ότι η συµφωνία αντέβαινε στο άρθρο 81 παράγραφος 1 ΕΚ. Τα ασφαλιστικά µέτρα 
που ζητούσε η MDI δεν έγιναν δεκτά.  
 
Απόφαση του προέδρου του ∆ικαστηρίου του Χάρλεµ, της 28ης Σεπτεµβρίου 2004, 103753/KG ZA 
04-347, ενάγων κατά Daewoo Motor Benelux B.V. (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων) 
Η Daewoo επέλεξε ένα ποιοτικό, επιλεκτικό σύστηµα διανοµής, όπως αυτό καθορίζεται στον 
κανονισµό 1400/2002. Το σύστηµα αυτό παρέχει στην Daewoo το δικαίωµα να επιλέγει τους 
διανοµείς της στις Κάτω Χώρες επί τη βάσει κριτηρίων που αποφασίζει η ίδια. Ο ενάγων 
θεωρούσε ότι βάσει του κανονισµού η Daewoo είναι επίσης υποχρεωµένη να αναγνωρίζει κάθε 
συνεργείο (επισκευαστή) το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που εφαρµόζει η Daewoo για τους 
εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές. 
 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων, το κεντρικό ερώτηµα ήταν κατά πόσον η 
Daewoo ήταν υποχρεωµένη να συνάψει µε τον ενάγοντα σύµβαση αναγνωρισµένου 
επισκευαστή. ∆εν αµφισβητείτο το γεγονός ότι η Daewoo είχε διακηρύξει ότι οι συµφωνίες 
διανοµής τις οποίες συνήπτε υπόκεινταν στις διατάξεις του κανονισµού 1400/2002, πράγµα που 
ισοδυναµούσε µε την επιλογή συστήµατος επιλεκτικής διανοµής. Παρόλα αυτά, η Daewoo 
ισχυριζόταν ότι το στοιχείο αυτό δεν σήµαινε ότι ήταν υποχρεωµένη να συνάπτει σύµβαση 
εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή µε τους επισκευαστές που πληρούσαν τις προϋποθέσεις που η 
ίδια είχε καθορίσει. Κατά την Daewoo, το εάν θα συνάψει ή όχι τέτοια σύµβαση εξαρτάται από 
τις διατάξεις του εθνικού ενοχικού δικαίου. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου έλαβε υπόψη το 
γεγονός ότι ο κανονισµός 1400/2002 δεν µπορούσε να συνεπάγεται την επιβολή περιορισµών 
στους προµηθευτές σε σχέση µε τον αριθµό των αναγνωρισµένων επισκευαστών οι οποίοι 
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πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις που έχει καθορίσει ο προµηθευτής. Παροµοίως, ο 
κανονισµός δεν είναι δυνατό να καθορίζει το πού πρέπει να έχουν την έδρα τους οι 
αναγνωρισµένοι επισκευαστές. Ο πρόεδρος έλαβε ακόµη υπόψη το γεγονός ότι το δικαστήριο 
δεν δύναται να υποχρεώσει έναν προµηθευτή να συνάψει συµφωνία µε κάποιον επισκευαστή ο 
οποίος πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που έχει καθορίσει ο προµηθευτής για την παροχή 
εξυπηρέτησης µετά την πώληση, ακόµη και αν ο εν λόγω προµηθευτής έχει προκρίνει το 
σύστηµα επιλεκτικής διανοµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 1400/2002, και δεν 
πληροί τους όρους της οµαδικής απαλλαγής που ισχύει για τους εξουσιοδοτηµένους 
επισκευαστές. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου έκρινε ότι µία τέτοια υποχρέωση σύναψης 
συµβάσεως δεν µπορεί να συναχθεί ούτε από το απόσπασµα του κανονισµού 1400/2002 το οποίο 
επικαλείται ο ενάγων, ούτε από κάποια άλλη διάταξη του ίδιου κανονισµού. Σε περίπτωση που 
ένας προµηθευτής ο οποίος έχει προκρίνει το σύστηµα επιλεκτικής διανοµής κατά την έννοια του 
κανονισµού 1400/2002 αθετήσει τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει βάσει της απαλλαγής κατά 
κατηγορία αναφορικά µε την επιλογή των επισκευαστών του, η µόνη συνέπεια του γεγονότος 
αυτού είναι ότι η απαλλαγή κατά κατηγορία παύει να ισχύει για τον συγκεκριµένο προµηθευτή, 
µε όλες τις συνέπειες που απορρέουν από κάτι τέτοιο. Κατά την άποψη του προέδρου του 
δικαστηρίου, σε περίπτωση που παύσει να είναι εφαρµοστέα η απαλλαγή κατά κατηγορία, το 
γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να συνάψει σύµβαση µε έναν 
επισκευαστή ο οποίος πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του προµηθευτή. 
 
Απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου των Κάτω Χωρών, της 3ης ∆εκεµβρίου 2004, C03/213HR, 
ενάγων κατά Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., ως νόµιµου διαδόχου της 
Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (αναίρεση) 
Η Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) εκµεταλλεύεται δηµοπρασίες ανθέων. Για να 
µπορούν να εκπλειστηριασθούν τα άνθη που προορίζονται για δηµοπρασία, πρέπει 
προηγουµένως να υποβληθούν σε «επεξεργασία» (δηλαδή να ετοιµασθούν κατάλληλα για 
δηµοπρασία). Από το 1990, η BVH έχει αναθέσει στον ενάγοντα να επεξεργάζεται γαρύφαλλα 
Ισπανίας για µια σειρά περιόδων δηµοπρασίας. Το 1998, ο ενάγων αντελήφθη ότι η BVH, εκτός 
από τον ίδιο, είχε αναθέσει και σε τρίτους την επεξεργασία γαρυφάλλων Ισπανίας, κατά 
παράβαση της µεταξύ τους συµφωνίας. Ο ενάγων αξίωσε αποζηµίωση από την BVH.  
 
Κατ’ ουσία, η αντιδικία αφορούσε την ερµηνεία της συµφωνίας. Ο ενάγων υποστήριζε ότι 
διέθετε αποκλειστικό δικαίωµα για την επεξεργασία όλων των γαρυφάλλων που προορίζονταν 
για δηµοπρασία. Αντιθέτως, η BVH θεωρούσε ότι ο ενάγων διέθετε αποκλειστικό δικαίωµα για 
την επεξεργασία όλων των γαρυφάλλων που προορίζονταν για επεξεργασία στο πλαίσιο 
συγκεκριµένης δηµοπρασίας. Το ∆ικαστήριο της Χάγης, σε αντίθεση µε την απόφαση του 
Περιφερειακού ∆ικαστηρίου της ίδιας πόλης, τάχθηκε, καταρχήν, υπέρ της επιχειρηµατολογίας 
του ενάγοντα. Το ∆ικαστήριο της Χάγης συνεπέρανε ότι µία τέτοια ερµηνεία της συµφωνίας θα 
αντέβαινε στο άρθρο 6 του ολλανδικού νόµου περί ανταγωνισµού, καθώς και στο άρθρο 81 ΕΚ, 
γεγονός που συνεπάγετο (µερική) ακυρότητα. 
 
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο των Κάτω Χωρών έκρινε ότι το ∆ικαστήριο της Χάγης έπρεπε να είχε 
επισηµάνει κατά πόσον, κατά την άποψή του, η συµφωνία είχε ήδη περιστείλει τον ανταγωνισµό 
λόγω του σκοπού ή του αποτελέσµατός της καθώς και τους λόγους για τους οποίους ίσχυε 
ενδεχοµένως η µία ή η άλλη περίπτωση. Ούτως ή άλλως, το συµπέρασµα ότι η επίδικη σύµβαση 
περιόριζε τον ανταγωνισµό µπορούσε να εξαχθεί µόνο έπειτα από διεξοδική διερεύνηση του 
σχετικού αποδεικτικού υλικού υπό τη µορφή ανάλυσης αγοράς, πράγµα το οποίο δεν φαινόταν 
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να έχει γίνει µε βάση την προσβληθείσα απόφαση. Το ∆ικαστήριο της Χάγης είχε επιπλέον 
παραλείψει να συνεκτιµήσει τις δυσµενείς συνέπειες για τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών, 
την προϋπόθεση της ύπαρξης ουσιαστικού επηρεασµού, καθώς και την πιθανότητα να έχει το 
συγκεκριµένο ζήτηµα επουσιώδη σηµασία κατά την έννοια του άρθρου 7 του ολλανδικού νόµου 
περί ανταγωνισµού. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο των Κάτω Χωρών ανέτρεψε την απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Χάγης και παρέπεµψε την υπόθεση στο ∆ικαστήριο του Άµστερνταµ για 
περαιτέρω εξέταση και έκδοση απόφασης. 
 
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της Χάγης, 16 ∆εκεµβρίου 2004, 03/1647, 04/87 και 04/1033, Dekker 
Breeding B.V . κατά Sunfield Holland B.V (αριθ. 03/1647) και Sunfield Holland B.V. κατά Dekker 
Breeding B.V. (αριθ. 04/87 και 04/1033). (έφεση κατά της απόφασης επί των ασφαλιστικών 
µέτρων) 
Η δραστηριότητα της εταιρείας Dekker εστιάζεται στην καλλιέργεια στελεχών χρυσανθέµων. Η 
δε Sunfield ασχολείται µε την αναπαραγωγή στελεχών χρυσανθέµων µε σκοπό την καλλιέργειά 
τους από ανθοκαλλιεργητές. Μία αδελφή εταιρεία της Dekker δραστηριοποιείται οµοίως στην 
αγορά αναπαραγωγής στελεχών χρυσανθέµων. Εξάλλου, µία κοινή επιχείρηση των Sunfield και 
Van Zanten Cuttings B.V. δραστηριοποιείται στην αγορά καλλιέργειας στελεχών χρυσανθέµων. 
 
Οι εταιρείες Dekker και Sunfield συνήψαν το 1991 συµφωνία παραχώρησης άδειας, η οποία 
προβλέπει ένα όριο τόσο για τον όγκο πωλήσεων της Sunfield όσο και για την παραγωγή της. Η 
Dekker κατήγγειλε την εν λόγω συµφωνία την 1η Ιανουαρίου  2004. Η Sunfield προσέφυγε στον 
προεδρεύοντα δικαστή του ∆ικαστηρίου της Χάγης ζητώντας του, µεταξύ άλλων, να διατάξει την 
Dekker να ανακαλέσει την ειδοποίηση για την από µέρους της καταγγελία της συµφωνίας. Η 
Dekker άσκησε στη συνέχεια έφεση, που στρεφόταν εν µέρει κατά της απόφασης του 
προεδρεύοντος δικαστή σύµφωνα µε την οποία η καταγγελία της συµφωνίας από την Dekker 
συνιστά κατάχρηση δικαιώµατος, ενώ η Dekker ήταν υποχρεωµένη να τηρήσει κατά γράµµα τη 
συµφωνία παραχώρησης άδειας που είχε συνάψει µε τη Sunfield, χωρίς τους περιορισµούς όσον 
αφορά την ταυτότητα των καλλιεργητών και την ποσότητα των υλικών παραγωγής που δύναται 
να προµηθεύει η Sunfield. 
 
Το ∆ικαστήριο της Χάγης ασχολήθηκε καταρχάς µε το ερώτηµα κατά πόσον είναι νοµικώς 
δεσµευτικοί οι περιορισµοί που προβλέπονται στη συµφωνία παραχώρησης αδείας αναφορικά µε 
την ταυτότητα των αγοραστών της Sunfield και τις ποσότητες υλικού προς φύτευση που µπορεί 
να παράγει η Sunfield. Κατά το δικαστήριο, η επίδικη συµφωνία δεν εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής της απαλλαγής κατηγορία δυνάµει του κανονισµού 240/1996 (µεταφορά 
τεχνολογίας). Σύµφωνα µε το άρθρο 3 (προοίµιο) καθώς και (4) και (5), η απαλλαγή κατά 
κατηγορία δεν ισχύει για περιορισµούς επί των πωλήσεων και της παραγωγής, όπως οι 
περιορισµοί οι οποίοι προβλέπονται στην επίδικη ρήτρα. Βάσει του κανονισµού 772/2004 (ο 
οποίος αντικατέστησε τον κανονισµό 240/1996 την 1η Μαΐου 2004), δεν απαγορεύεται καταρχήν 
η επιβολή στον κάτοχο αδείας ορίου επί της παραγωγής στο πλαίσιο συµφωνίας η οποία δεν 
χαρακτηρίζεται από αµοιβαιότητα. Κατά το δικαστήριο, το από κοινού µερίδιο αγοράς των 
συµβαλλοµένων µερών δεν υπερέβαινε το κατώτατο όριο που καθορίζεται στον κανονισµό 
772/2004, έτσι ώστε το όριο επί της παραγωγής να υπάγεται στην απαλλαγή. 
 
Το δικαστήριο έκρινε ότι η Dekker δικαιούτο να καταγγείλει τη συµφωνία παραχώρησης αδείας 
από 1ης Ιανουαρίου 2004. Από την αξιολόγηση του δικαστηρίου συνάγεται ότι η Dekker, 
ελλείψει ατοµικής απαλλαγής κατ’ εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 1 ΕΚ και του άρθρου 6 



 

75 

παράγραφος 1 του ολλανδικού νόµου περί ανταγωνισµού, δεν νοµιµοποιείτο να επιβάλει 
περιορισµούς όσον αφορά την ταυτότητα των αγοραστών της Sunfield, ούτε όµως, µέχρι την 1η 
Μαΐου 2004, όσον αφορά την ποσότητα υλικού προς φύτευση του οποίου επιτρεπόταν η 
παραγωγή. 
 

Σουηδία 
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Σουηδίας, µε απόφασή του της 23ης ∆εκεµβρίου 2004 επί της 
υπόθεσης αριθ. T 2280-02, απέρριψε την αίτηση του ενάγοντος για την έκδοση προδικαστικής 
απόφασης από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επαναβεβαίωσε την απόφαση 
του εφετείου ως προς το µέρος εκείνο για το οποίο είχε παραχωρηθεί η δυνατότητα άσκησης 
έφεσης. Μεταξύ άλλων, ο ενάγων ισχυριζόταν ότι µία ρήτρα η οποία περιλαµβανόταν σε 
τυποποιηµένη συµφωνία που κάλυπτε το σύνολο της χώρας ισοδυναµούσε µε απαγορευµένη 
συµφωνία η οποία αντιστρατεύεται τον ανταγωνισµό και η οποία, εποµένως, έπρεπε να κηρυχθεί 
άκυρη δυνάµει του άρθρου 81 παράγραφος 2 αλλά και της αντίστοιχης διάταξης του σουηδικού 
νόµου περί ανταγωνισµού. Ωστόσο, το Ανώτατο ∆ικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε αποδειχθεί η 
πιθανότητα να έχει η επίδικη συµφωνία συνέπειες για τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών και, 
για τον λόγο αυτό, εξέτασε την επίµαχη πρακτική µόνο υπό το πρίσµα της εθνικής νοµοθεσίας 
ανταγωνισµού. 
 
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Σουηδίας, µε απόφασή του της 9ης ∆εκεµβρίου 2004 επί της 
υπόθεσης αριθ. Ö 1891-03, απέρριψε προσφυγή κακοδικίας της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας της Σουηδίας, η οποία ζητούσε την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης. Το Ανώτατο 
∆ικαστήριο αποφάσισε επίσης να µην παραπέµψει την υπόθεση στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έκδοση προδικαστικής απόφασης. Στην απόφασή του το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο παρέθετε, µεταξύ άλλων, σχολιασµό σχετικά µε την ερµηνεία και την 
εφαρµογή του άρθρου 82 ΕΚ. 
 

Ηνωµένο Βασίλειο 
Days Medical Aids Ltd κατά (1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang Wu sub 
nom Donald PH Wu (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (απόφαση του δικαστή 
Langely του Τµήµατος Chancery του Ανώτατου ∆ικαστηρίου, 29 Ιανουαρίου 2004) 
Η ενάγουσα εταιρεία άσκησε αγωγή για αθέτηση σύµβασης. Βάσει της επίδικης σύµβασης, το 
έτος 1996 ο πρώτος εκ των εναγοµένων όρισε τον ενάγοντα, έναντι της καταβολής του ποσού 
του 1,108 USD, ως αποκλειστικού διανοµέα στην Ευρώπη των ειδικών δικύκλων κινητικότητας 
του πρώτου εκ των εναγοµένων για µία πενταετία. Η ισχύς της εν λόγω σύµβασης 
αποκλειστικότητας µπορούσε να ανανεωθεί για πρόσθετες πενταετείς χρονικές περιόδους υπό 
την προϋπόθεση, µεταξύ άλλων, ότι η ενάγουσα θα κατέβαλλε στον πρώτο εναγόµενο το ποσό 
των 100.000 USD. Η ενάγουσα ισχυριζόταν ότι σε µεταγενέστερο χρονικό σηµείο ο πρώτος 
εναγόµενος είχε παραβιάσει τις περί αποκλειστικότητας διατάξεις της σύµβασης προµηθεύοντας 
δίκυκλα σε µία εταιρεία στην οποία εργαζόταν ένας πρώην διευθυντής της ενάγουσας· επίσης η 
ενάγουσα ισχυριζόταν ότι τελικώς ο πρώτος εκ των εναγοµένων έπαυσε να της προµηθεύει τα 
ειδικά δίκυκλα κινητικότητας. Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του επιχειρηµατολογίας, ο 
πρώτος εκ των εναγοµένων υποστήριζε ότι η συµφωνία ήταν άκυρη λόγω του ότι αντέβαινε στο 
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άρθρο 81 παράγραφος 1 και διότι συνιστούσε αδικαιολόγητο περιορισµό επί των συναλλαγών 
κατά το αγγλικό δίκαιο. 
 
Το δικαστήριο έκρινε ότι η συµφωνία δεν αντιστρατευόταν τον ανταγωνισµό ούτε κατά τον 
σκοπό ούτε κατά το αποτέλεσµά της και ότι, ως εκ τούτου, δεν αντέβαινε στο άρθρο 81 
παράγραφος 1. Κατά συνέπεια, δεν ετίθετο θέµα ακυρότητάς της βάσει του άρθρου 81 
παράγραφος 2. Παρόλα αυτά, το δικαστήριο απεφάνθη επίσης ότι, σε περίπτωση που η 
συµφωνία αντίκειτο στο άρθρο 81 παράγραφος 1, δεν θα ήταν δυνατό να τύχει απαλλαγής βάσει 
του κανονισµού σχετικά µε την απαλλαγή κατά κατηγορία για τις κάθετες συµφωνίες 
(κανονισµός 2790/1999), δεδοµένου ότι οι διατάξεις της συµφωνίας περί της ανανέωσης της 
ισχύος της είχαν ως ουσιαστικό αποτέλεσµα να υπερβαίνει η συµβατική περίοδος 
αποκλειστικότητας την πενταετία. Βάσει της ιδίας λογικής, το δικαστήριο απεφάνθη ότι, εάν 
υποτεθεί ότι η συµφωνία αντίκειτο στο άρθρο 81 παράγραφος 1, δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί 
ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 (αν και, ούτως ή 
άλλως, κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης ο κανονισµός 1/2003 δεν είχε τεθεί ακόµη σε 
ισχύ, πράγµα που σηµαίνει ότι το δικαστήριο δεν θα είχε την ευχέρεια να αποφανθεί ότι δεν 
συνέτρεχε λόγος λήψης µέτρων µε το σκεπτικό ότι η συµφωνία ενέπιπτε στο άρθρο 81 
παράγραφος 3). 
 
Το δικαστήριο έκρινε ότι κατά το αγγλικό δίκαιο που είναι γνωστό ως «common law», η 
διάρκεια ισχύος της διάταξης περί αποκλειστικότητας ισοδυναµούσε µε αδικαιολόγητη 
περιστολή των συναλλαγών. Παρόλα αυτά, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν εφαρµοστέες εν 
προκειµένω οι επιταγές του «common law», δεδοµένου ότι η συµφωνία δεν αντέβαινε στο άρθρο 
81 παράγραφος 1. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι η επίκληση της εθνικής νοµοθεσίας προκειµένου 
να κηρυχθεί άκυρη συµβατική διάταξη µίας συµφωνίας η οποία δεν αντίκειτο στο άρθρο 81 
παράγραφος 1 θα παραβίαζε τις αρχές που έχουν διατυπωθεί σε ορισµένες υποθέσεις, όπως είναι 
η υπόθεση Bundeskartellamt κατά Volkswagen και VAG Leasing (υπόθεση C-266/93). 
Αντιστοίχως, ο ισχυρισµός της ενάγουσας περί αθέτησης συµβάσεως έγινε δεκτός και 
θεωρήθηκε ότι η χρηµατική αξία του αντικειµένου της αγωγής ανερχόταν στο βασικό ποσό των 
10,2 εκατ. £. 
 
Bernard Crehan κατά (1) Inntrepreneur Pub Company (CPC) (2) Brewman Pub Group (Εφετείο, 
απόφαση της 21ης Μαΐου 2004) 
Ο κ. Crehan άσκησε έφεση κατά αποφάσεως πρωτοβάθµιου δικαστηρίου µε την οποία είχε 
απορριφθεί η αγωγή του για την καταβολή αποζηµίωσης κατά του πρώτου εκ των εναγοµένων 
ένεκα παραβίασης του άρθρου 81 παράγραφος 1 ΕΚ. Ο κ. Crehan είχε µισθώσει δύο µπιραρίες 
(παµπ), οι οποίες ανήκαν στον πρώτο εκ των εναγοµένων. Αµφότερα µισθωτήρια συµβόλαια 
προέβλεπαν ότι ο κ. Crehan ήταν υποχρεωµένος να προµηθεύεται την µπίρα από τη ζυθοποιία 
Courage, η οποία κατέχει ηγετική θέση στο Ηνωµένο Βασίλειο. Στη συνέχεια απεδείχθη ότι οι 
συγκεκριµένες µπιραρίες ήταν λίαν ζηµιογόνες, και ο κ. Crehan κατήγγειλε τα µισθωτήρια 
συµβόλαια που είχε υπογράψει. Η Courage κίνησε διαδικασία µε σκοπό να της καταβληθούν 
ποσά που θεωρούσε ότι της οφείλονταν. Ο κ. Crehan άσκησε ανταγωγή µε αίτηµα την καταβολή 
αποζηµίωσης, καθώς και τον συµψηφισµό µεταξύ της αποζηµίωσης που θα του επιδικαζόταν και 
του ποσού που ενδεχοµένως ο ίδιος όφειλε στην εταιρεία Courage. Συγχρόνως µετείχε στη 
διαδικασία ως εναγόµενος από κοινού µε την IPC. Ισχυρίστηκε ότι τα µισθωτήρια συµβόλαια 
που είχε συνάψει για τις µπιραρίες, περιλαµβανοµένων των όρων περί υποχρεωτικής προµήθειας 
της µπίρας από συγκεκριµένη ζυθοποιία, αντέβαιναν στο άρθρο 81 παράγραφος 1, καθώς και ότι 
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η αποτυχία του επιχειρηµατικού του εγχειρήµατος οφειλόταν στην αδυναµία του να 
ανταγωνισθεί τις γειτονικές µπιραρίες, οι οποίες, καθώς δεν υπόκεινταν σε ανάλογους όρους περί 
υποχρεωτικής προµήθειας της µπίρας από συγκεκριµένη ζυθοποιία, ήταν σε θέση να αγοράζουν 
µπίρα µε έκπτωση και, κατ’ επέκταση, να τη µεταπωλούν σε χαµηλότερες τιµές.  
 
Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο έκρινε ότι τα µισθωτήρια συµβόλαια και οι όροι τους περί 
υποχρεωτικής προµήθειας της µπίρας από συγκεκριµένη ζυθοποιία δεν αντέβαιναν στο άρθρο 81 
παράγραφος 1 και ότι ο κ. Crehan δεν νοµιµοποιείτο να ασκήσει αγωγή ζητώντας αποζηµίωση, 
καθώς διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας ορίζουν ότι ένα άτοµο δεν δύναται να ασκήσει αγωγή 
επικαλούµενο παράνοµη σύµβαση την οποία έχει συνάψει το ίδιο. 
 
Ο κ. Crehan άσκησε έφεση στο Εφετείο (Court of Appeal), το οποίο µε τη σειρά του παρέπεµψε 
την υπόθεση, βάσει του άρθρου 234, στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επί τη 
βάσει της απόφασης αυτού του τελευταίου δικαστηρίου, το Εφετείο έκρινε παραδεκτή την έφεση 
του κ. Crehan και ορισµένα ζητήµατα αναπέµφθηκαν στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο για εκ νέου 
εκδίκαση. Κατά την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης, το πρωτοβάθµιο δικαστήριο απεφάνθη ότι 
οι όροι των µισθωτήριων συµβολαίων περί υποχρεωτικής προµήθειας της µπίρας από 
συγκεκριµένη ζυθοποιία δεν αντέβαιναν στο άρθρο 81 παράγραφος 1, µεταξύ άλλων λόγω του 
ότι δεν πληρούσαν το πρώτο σκέλος των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν σύµφωνα µε 
την απόφαση επί της υπόθεσης ∆ηλιµίτης κατά Henninger Brau AG, (1991) Συλλογή I-935. 
Παρόλα αυτά, το πρωτοβάθµιο δικαστήριο συµφώνησε µε το ότι η αποτυχία της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας του κ. Crehan ήταν συνέπεια των όρων περί υποχρεωτικής προµήθειας της 
µπίρας από συγκεκριµένη ζυθοποιία, καθώς και µε το ότι ο κ. Crehan, αν και ήταν 
συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας, δεν έφερε µέρος της ευθύνης για την παραβίαση του 
άρθρου 81 παράγραφος 1. 
 
Ο κ. Crehan άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Εφετείου. Το Εφετείο 
ανέτρεψε τη συλλογιστική του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, συµπεραίνοντας ότι τα επίδικα 
συµβόλαια µίσθωσης των µπιραριών και οι όροι τους περί υποχρεωτικής προµήθειας της µπίρας 
από συγκεκριµένη ζυθοποιία πληρούσαν αµφότερα τα σκέλη των προϋποθέσεων σύµφωνα µε 
την απόφαση ∆ηλιµίτης. Για να εξαγάγει το ανωτέρω συµπέρασµα, το δικαστήριο έλαβε υπόψη, 
ιδίως, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των υποθέσεων Whitbread, Bass και 
Scottish & Newcastle. Στην υπόθεση Whitbread, για παράδειγµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε 
συµπεράνει ότι όροι περί υποχρεωτικής προµήθειας της µπίρας από συγκεκριµένη ζυθοποιία 
παρόµοιοι µε αυτούς που είχαν επιβληθεί στον κ.  Crehan πληρούσαν το πρώτο σκέλος των 
προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν σύµφωνα µε την απόφαση ∆ηλιµίτης. Πέραν αυτού, 
στις ρηθείσες αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ορισµένες 
συµφωνίες µε αντικείµενο µπιραρίες οι οποίες είχαν συναφθεί από ζυθοποιίες µε χαµηλότερο 
µερίδιο αγοράς σε σύγκριση µε εκείνο της Courage πληρούσαν το δεύτερο σκέλος των 
προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν σύµφωνα µε την απόφαση ∆ηλιµίτης. Κατά συνέπεια, 
το Εφετείο εξήγαγε το συµπέρασµα ότι ο δικαστής του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου έπρεπε να 
είχε κρίνει ότι πληρούνταν αµφότερα τα σκέλη των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν 
σύµφωνα µε την απόφαση ∆ηλιµίτης. 
 
Συνεπώς, το Εφετείο επεδίκασε υπέρ του κ. Crehan προσωρινή αποζηµίωση συνολικού ύψους 
131.336£ συν τόκους. 
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Unipart Group Ltd κατά (1) O2 (UK) Ltd (πρώην BT Cellnet Ltd) (2) Call Connections Ltd 
(Εφετείο, απόφαση της 30ής Ιουλίου 2004) 
Στη συγκεκριµένη υπόθεση, το Εφετείο (Court of Appeal) της Αγγλίας εκδίκασε έφεση κατά 
πρωτοβάθµιας απόφασης µε την οποία είχε απορριφθεί ισχυρισµός περί εικαζόµενης παραβίασης 
του άρθρου 81 παράγραφος 1.  
 
Ο πρωτοβάθµιος δικαστής είχε απορρίψει αγωγή της εταιρείας Unipart στην οποία ισχυριζόταν 
ότι υπήρχε παραβίαση του άρθρου 81 παράγραφος 1 λόγω της καταγγελλόµενης πρακτικής του 
πρώτου εκ των εναγοµένων να ενσωµατώνει ρύθµιση για τη συρρίκνωση του περιθωρίου 
κέρδους στις συµφωνίες που συνήπτε µε αντικείµενο τη χονδρική παροχή υπηρεσιών 
ραδιοχρόνου προς ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η Unipart 
ισχυριζόταν στην αγωγή της ότι οι τιµές που χρεώνονταν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών, 
όπως η ίδια, για τέτοιου είδους υπηρεσίες ήταν τόσο υψηλές ώστε να τους περιάγουν σε σαφώς 
δεινή ανταγωνιστική θέση σε σύγκριση µε τους παρόχους υπηρεσιών που ανήκαν στους 
εναγόµενους ή ελέγχονταν από αυτούς, ιδίως αν ελάµβανε κανείς υπόψη ότι, κατά την ενάγουσα, 
οι τελευταίοι αυτοί πάροχοι υπηρεσιών ελάµβαναν χιαστί επιχορηγήσεις από τους εναγόµενους. 
Η Unipart είχε ισχυρισθεί ότι η συγκατάθεσή της για την καταβολή τέτοιων τιµών εντασσόταν σε 
συµφωνία η οποία αντέβαινε στο άρθρο 81 παράγραφος 1. 
 
Οι εναγόµενοι υποστήριξαν στην πρωτοβάθµια δίκη ότι ακόµη και αν όντως υπήρξε και είχε 
υιοθετηθεί η επίµαχη πολιτική (τα οποία αρνούνταν αµφότερα), δεν θα ήταν δυνατό να έχει 
υιοθετηθεί βάσει «συµφωνίας» κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1. Το αίτηµα των 
εναγοµένων για την έκδοση απορριπτικής απόφασης µε συνοπτική διαδικασία έγινε δεκτό. Ο 
πρωτοβάθµιος δικαστής απεφάνθη ότι οποιαδήποτε τέτοια πρακτική θα είχε κατ’ ανάγκη 
µονοµερή χαρακτήρα από πλευράς εναγοµένων. Η Unipart άσκησε έφεση. 
 
Το Εφετείο, εφαρµόζοντας το σκεπτικό της απόφασης Bayer AG κατά Επιτροπής ΕΚ 
(συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-2/0P & C-3/01P) έκρινε ότι ουσιώδες γνώρισµα µιας συµφωνίας 
βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 1 είναι η σύγκλιση βουλήσεων µεταξύ τουλάχιστον δύο 
συµβαλλοµένων. Μία µονοµερής πρακτική µπορεί να προσβληθεί βάσει της κοινοτικής 
νοµοθεσίας ανταγωνισµού µόνο βάσει του άρθρου 82, και σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο η 
ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στην εκάστοτε αγορά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ύπαρξη ευθύνης. Το Εφετείο έκρινε ότι η πρακτική του καθορισµού των τιµών από µέρους του 
εναγόµενου δεν αποτελούσε αντικείµενο της συµφωνίας που είχε συναφθεί µεταξύ των µερών. 
Απεφάνθη δε ότι ο πρωτοβάθµιος δικαστής ορθώς έκρινε ότι η επίµαχη πρακτική διαµόρφωσης 
των τιµών ήταν µονοµερής και δεν ενέπιπτε στο άρθρο 81 παράγραφος 1. Το Εφετείο, 
στηριζόµενο στην απόφαση Richard Cound Ltd κατά BMW (GB) Ltd, [1997] Συλλογή 277, 
έκρινε ότι το γεγονός και µόνο ότι η επίµαχη πρακτική είχε συµβατικές συνέπειες δεν απέκλειε 
την πιθανότητα να έχει αµιγώς µονοµερή χαρακτήρα. Κατά το Εφετείο, η Unipart δεν παρέσχε τη 
συγκατάθεσή της ούτε συγκατένευσε στην εικαζόµενη τακτική της συρρίκνωσης του περιθωρίου 
κέρδους. 
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