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ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αντικείµενο της παρούσας απόφασης, αποτελεί η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού 
(στο εξής η «Επιτροπή») για πιθανολογούµενες παραβάσεις του άρθρου 3 του Νόµου 13(Ι)2008 ως έχει τροποποιηθεί 
µε τον Νόµο 41(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόµος»), από µέρους των εταιρειών πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο, ήτοι η ExxonMobil Cyprus Ltd (στο εξής η «ExxonMobil»), τα Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ (στο εξής τα 
«Ελληνικά Πετρέλαια/ΕΚΟ»), η Petrolina Holdings (Public) Ltd (στο εξής η «Petrolina») και η Lukoil Cyprus Ltd (στο εξής 
η «Lukoil»), µε πιθανές στρεβλώσεις στον κλάδο των πετρελαιοειδών (διαµόρφωση τιµών από τον προµηθευτή µέχρι τον 
καταναλωτή), στους τοµείς α) των οριζόντιων συµπράξεων, και β) των κάθετων συµπράξεων, βάσει στοιχείων της 
περιόδου 01/10/2004 µέχρι και 22/12/2006, που δύνανται να παρακωλύουν, νοθεύουν και περιορίζουν τον ανταγωνισµό.  
Η Επιτροπή υπό το φώς της ολοκλήρωσης των ενώπιων της διαδικασιών, και έχοντας πραγµατοποιήσει συνεδρία κατά 
την οποία αποφάσισε όπως σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Νόµου ειδοποιήσει τις εταιρείες για την πρόθεση της να τους 
επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο, απέστειλε σχετικές επιστολές ηµεροµηνίας 11/8/2017 για τους λόγους επί τους οποίους 
προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και τους δόθηκε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών για να υποβάλουν τις γραπτές 
τους παραστάσεις σε σχέση µε την επιβολή διοικητικού προστίµου. 
Η Επιτροπή αφού οι λειτουργοί της Υπηρεσίας απεχώρησαν, υπό το φώς των γραπτών παραστάσεων των εταιρειών 
εξέτασε τον χειρισµό της υπό το ως άνω αριθµό και τίτλο αυτεπάγγελτης έρευνας ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Νόµου. 
Η Επιτροπή σε κατ΄ ιδίαν συζήτηση της υπόθεσης µελέτης στο περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης 
συνολικά και ενηµερώθηκε πλήρως από τα στοιχεία και δεδοµένα τα οποία περιέχονται σε αυτόν, µε απώτερο σκοπό να 
µπορέσει να διαµορφώσει την κρίση της και να λάβει την απόφαση της επί της παρούσας υπόθεσης, ακολουθώντας το 
πιο κάτω σκεπτικό: 
 
 
 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

      Απόφαση ΕΠΑ 51/2017   



 
 

Η παρούσα υπόθεση αφορά επανεξέταση της αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής εναντίον των εταιρειών 
πετρελαιοειδών, µετά την απόφαση της ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στις προσφυγές µε αριθµό 1544/09, 
1545/09, 1596/09 και 1601/09, ηµεροµηνίας 25/5/2011. 
Οι υπό εξέταση εταιρείες πετρελαιοειδών, ήτοι η ExxonMobil, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Petrolina και η Lukoil εισάγουν 
και διανέµουν µέσω των πρατηριούχων τους πετρελαιοειδή στην κυπριακή αγορά.  
Η Επιτροπή, υπό προηγούµενη της σύνθεση, σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 20/10/2005, αποφάσισε τη 
διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας στα πετρελαιοειδή. 
Η Επιτροπή, υπό προηγούµενή της σύνθεση, σε συνεδρία της µε ηµεροµηνία 6/8/2009 οµόφωνα αποφάσισε ότι και οι 
τέσσερις εταιρείες είχαν λειτουργήσει κατά την υπό κρίση περίοδο στη βάση µιας εναρµονισµένης πρακτικής 
αντικαθιστώντας συνειδητά τους κανόνες του ανταγωνισµού κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου. Η Επιτροπή 
επίσης οµόφωνα κατέληξε ότι οι τέσσερις εταιρείες µέσα από τους µηχανισµούς καθορισµού τιµών και παρακολούθησης 
της εφαρµογής στην πράξη των εγκυκλίων / ανακοινώσεών τους προς τους πρατηριούχους, έχουν λειτουργήσει, κατά 
περίπτωση και στο κάθετο επίπεδο, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου. 
Η Επιτροπή, υπό προηγούµενή της σύνθεση, στις 24/09/2009 εξέδωσε απόφαση επί του ύψους του προστίµου που 
επιβλήθηκε στις τέσσερις εταιρείες πετρελαιοειδών. 
Οι εν λόγω εταιρείες, κατέθεσαν στις 20/11/2009 τις υπ’ αριθµ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 προσφυγές κατά 
της ως άνω απόφασης της Επιτροπής. 
Στις 25/5/2011, η Ολοµέλεια του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου αποφάσισε ότι ο διορισµός του προέδρου της Επιτροπής δεν 
ήταν νόµιµος και ακύρωσε την σχετική απόφαση. 
Η Επιτροπή στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 3/9/2012 προχώρησε και εξέτασε την υπόθεση, υπό τη νέα της σύνθεση, 
σύµφωνα µε τον διορισµό της από το Υπουργικό Συµβούλιο, ως η σχετική απόφαση του ηµεροµηνίας 20/12/2011. Η 
Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το φώς της απόφασης της Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και έλαβε τις εξής 
αποφάσεις:  
α) Αποφάσισε να επανεξετάσει την υπόθεση αφού έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση 
υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγµατα στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν από την έκδοση της πράξης που 
ακυρώθηκε.  
β) Η έρευνα θα διεξαχθεί µε βάση το πραγµατικό και νοµικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο που εκδόθηκε η σχετική 
απόφαση.  
γ) Θα γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού. 
Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 7/2/2014, συνήλθε για να εξετάσει τον περαιτέρω χειρισµό της 
αυτεπάγγελτης έρευνας, υπό τη νέα σύνθεση της σύµφωνα µε τον διορισµό της από το Υπουργικό Συµβούλιο, ως οι 
αποφάσεις του ηµεροµηνίας 16/4/2013 και 24/5/2013. Αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία ενώπιον της αποφάσισε οµόφωνα 
να υιοθετήσει την απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 3/9/2012 και να διεξαγάγει την αυτεπάγγελτη έρευνα. Η 
Επιτροπή τόνισε ότι η Νοµολογία επιτρέπει στην Υπηρεσία να κάµει χρήση του υπάρχοντος στο φάκελο υλικού. 
Στις 13/8/2014, η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής, υπέβαλε σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα 
προς την Επιτροπή. 
Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 14/10/2014, αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόµενο του 
διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και το Σηµείωµα της Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 13/8/2014 οµόφωνα κατέληξε ότι 
στοιχειοθετούνται πιθανολογούµενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις:  
(α) του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου, ως αποτέλεσµα της εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, 
ήτοι ExxonMobil, Ελληνικά Πετρέλαια, Petrolina και Lukoil, για ενιαίο, οµοιόµορφο καθορισµό των τιµών λιανικής 
πώλησης των πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αµόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αµόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων 
και του Πετρελαίου µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, η οποία είχε ως αντικείµενο τον περιορισµό, την παρακώλυση 
ή νόθευσή του ανταγωνισµού, και  
(β) του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου από µέρους των εταιρειών πετρελαιοειδών, ήτοι ExxonMobil, Ελληνικά Πετρέλαια, 
Petrolina και Lukoil, ως αποτέλεσµα των συµφωνιών µεταξύ της κάθε µιας εταιρείας πετρελαιοειδών, ξεχωριστά, µε τους 
πρατηριούχους της, για οµοιόµορφο καθορισµό λιανικών τιµών στην αγορά λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών στα 
προϊόντα της Αµόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αµόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων και του Πετρελαίου µε χαµηλή 
περιεκτικότητα σε θείο LS, παρακωλύοντας, νοθεύοντας και περιορίζοντας τον ανταγωνισµό. 
Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε στη βάση του άρθρου 17(2) του Νόµου να καταρτίσει 
Εκθέσεις Αιτιάσεων αναφορικά µε τις εν λόγω εκ πρώτης όψεως παραβάσεις. 
Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 8/12/2014, εξέτασε το κείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων, το οποίο τέθηκε 
ενώπιον της από την Πρόεδρο της Επιτροπής και µετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέµατος αποφάσισε να το 
υιοθετήσει και να το εγκρίνει αποφασίζοντας παράλληλα την άµεση κοινοποίηση του και ειδοποίηση των 
καταγγελλόµενων εταιρειών Petrolina, ExxonMobil, EKO και Lukoil.  
Στις 17 ∆εκεµβρίου 2014, απεστάλησαν οι Εκθέσεις Αιτιάσεων στους καταγγελλόµενους.  
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2014, απεστάλη επιστολή από τους δικηγόρους της ExxonMobil ζητώντας συνάντηση µε την 
Επιτροπή και τους αντιπροσώπους των άλλων εταιρειών ώστε να συµφωνηθεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  
Στις 22 ∆εκεµβρίου 2014, παραλήφθηκε επιστολή από τους δικηγόρους της Lukoil, προς την Επιτροπή, ζητώντας 
πρόσβαση στους διοικητικούς φακέλους, παράταση της προθεσµίας καταχώρησης των γραπτών παρατηρήσεων και 
τέλος καθορισµό συνεδρίας της Επιτροπής για προγραµµατισµό της διαδικασίας.   
Στις 29 ∆εκεµβρίου 2014, η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να παραστούν στην συνεδρία 
της Επιτροπής στις 9 Ιανουαρίου 2015, για προγραµµατισµό της διαδικασίας, µε σκοπό την ταχύτερη δυνατή 
διεκπεραίωση της υπόθεσης.  
Στις 9 Ιανουαρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε συνεδρία στην παρουσία όλων των εκπροσώπων των καταγγελλοµένων 
όπου συζητήθηκε το θέµα της πρόσβασης στους διοικητικούς φακέλους.  



 
 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή αποφάσισε όπως κληθούν οι εταιρείες Petrolina, EKO, ExxonMobil και Lukoil να 
επιθεωρήσουν το διοικητικό φάκελο ξεκινώντας την εβδοµάδα από τις 16/2/2015 και παραχωρώντας µια εβδοµάδα σε 
κάθε εταιρεία. 
Στις 17 Φεβρουαρίου 2015, η Lukoil επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 
Στις 9 και 11 Μαρτίου 2015, η ExxonMobil επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 
Στις 16 µέχρι και τις 19 Μαρτίου 2015, η Petrolina επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 
Στις 26 Μαρτίου 2015, η ΕΚΟ επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 
Στις 23 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή σε συνεδρία της αποφάσισε να καλέσει τα εµπλεκόµενα µέρη να υποβάλουν τις 
γραπτές τους παρατηρήσεις µέχρι τις 15 Μαΐου 2015 και όρισε την ενώπιον της προφορική διαδικασία όπως διεξαχθεί 
στις 2, 11, 18 και 25 Ιουνίου 2015 και ολοκληρωθεί µε την τελευταία ακρόαση στις 2 Ιουλίου 2015.  
Στις 6 Απριλίου 2015, στάλθηκε επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε., 
πληροφορώντας την Επιτροπή ότι είναι παντελώς αδύνατο να συµµορφωθούν µε τις τεθείσες ηµεροµηνίες και 
χρονοδιαγράµµατα. Επιπλέον, απαιτούνται διάφορες διευκρινίσεις εκ µέρους της Επιτροπής και ενδεχόµενα περαιτέρω 
εξέταση των φακέλων, ζητώντας να καθοριστούν νέες ηµεροµηνίες για ακρόαση.  
Στις 9 Απριλίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από την Lukoil κάνοντας αίτηµα να ακυρωθούν οι ορισθείσες ηµεροµηνίες 
των γραπτών και προφορικών θέσεων και να οριστεί η υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής για οδηγίες για να τεθούν και να 
εξετασθούν διάφορα διαδικαστικά και προδικαστικά θέµατα για τα οποία η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει. 
Στις 15 Απριλίου 2015, σε επιστολή της η ExxonMobil, ζητά να καθοριστούν νέες ηµεροµηνίες σε σχέση µε την 
καταχώρηση γραπτών παρατηρήσεων και τη διεξαγωγή των προφορικών αγορεύσεων.  
Στις 28 Απριλίου 2015, οι εκπρόσωποι των καταγγελλοµένων παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής και συζήτησαν 
θέµατα όπως η παράταση του χρόνου για καταχώρηση των γραπτών θέσεων και της ακρόασης, επιθεώρηση των 
φακέλων, εµπιστευτικότητα των εγγράφων και ο τρόπος διεξαγωγής της ακρόαση.  
Στις 18 Μαΐου 2015, παραλήφθηκαν επιστολές από όλους τους καταγγελλόµενους µε εισηγήσεις προς την Επιτροπή, για 
τα εµπιστευτικά έγγραφα των φακέλων.  
Στις 19 Μαΐου 2015, σε συνεδρία της η Επιτροπή αποφάσισε όπως επαναορίσει τις προφορικές διαδικασίες ενώπιον της 
και την προθεσµία υποβολής γραπτών θέσεων επί της Έκθεσης Αιτιάσεων, ως εξής:  

17/7/2015    12 µ.µ. Προθεσµία υποβολής γραπτών Θέσεων 
26/8/2015   9.30 π.µ. Κοινή διαδικασία για οριζόντιες συµπράξεις 
31/8/2015     9.30 π.µ. ΕΧΧΟΝ (κάθετες συµπράξεις) 
2/9/2015      9.30 π.µ Petrolina (κάθετες συµπράξεις) 
7/9/2015       9.30 π.µ Lukoil (κάθετες συµπράξεις) 
9/9/2015      9.30 π.µ. EKO (κάθετες συµπράξεις) 

 
Στις 8 Ιουνίου 2015, η Lukoil επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 
Στις 11 Ιουνίου 2015 στάληκε επιστολή στην Επιτροπή από την Lukoil µε αίτηµα όπως τους δοθούν αντίγραφα 
εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή ούτως ώστε οι κώδικες, δεδοµένα, αποτελέσµατα καθώς και υπόλοιπες πληροφορίες 
που περιέχονται σε έγγραφα να τύχουν εξειδικευµένης µελέτης και επεξεργασίας και επίσης να επαναοριστεί η 
προθεσµία υποβολής γραπτών θέσεων και η ακρόαση.  
Στις 11 Ιουνίου 2015, η Petrolina επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 
Στις 12 Ιουνίου 2015, η ExxonMobil σε επιστολή της αιτήθηκε πρόσβαση σε δεδοµένα µέσω της διαδικασίας ενός χώρου 
δεδοµένων (data room).  
Στις 12 Ιουνίου 2015, η ExxonMobil επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 
Στις 15 Ιουνίου 2015, η EKO επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 
Στις 17 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή σε συνεδρία της αποφάσισε, καθοδηγούµενη από τις Βέλτιστες Πρακτικές Χώρων 
∆εδοµένων (Data Room Best Practices), να παραχωρήσει επιτόπια πρόσβαση στους εξωτερικούς οικονοµολόγους 
συµβούλους των εµπλεκοµένων µερών σε «αίθουσα δεδοµένων, µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό, στις πληροφορίες που 
χρησιµοποιήθηκαν για τις οικονοµετρικές αναλύσεις.   
Στις 19 Ιουνίου 2015, οι εκπρόσωποι των καταγγελλοµένων παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής για να θέσουν 
τους προβληµατισµούς τους για δίκαιη δίκη.  
Στις 25 Ιουνίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από την ΕΚΟ, αναφορικά µε την πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων 
(data room), ζητώντας να παραχωρηθεί περισσότερος χρόνος για την εξεύρεση οικονοµικού συµβούλου.   
Επίσης στις 25 Ιουνίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. 
αιτούµενοι να επεκταθεί η περίοδος υποβολής των γραπτών παρατηρήσεων και η ακρόαση της υπόθεσης.  
Επιπλέον στις 25 Ιουνίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. 
µε προτεινόµενες ηµεροµηνίες για πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων (data room) από οικονοµικούς συµβούλους της 
ExxonMobil.  
Στις 25 Ιουνίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από την Lukoil, αναφορικά µε την πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων 
(data room), ζητώντας να παραχωρηθεί περισσότερος χρόνος για την εξεύρεση συµβούλου.    
Στις 26 Ιουνίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από την Petrolina, αναφορικά µε την πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων 
(data room), ζητώντας να παραχωρηθεί περισσότερος χρόνος.    
Στις 29 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή αποφάσισε µετά από αιτήµατα των καταγγελλοµένων όπως η ηµεροµηνία υποβολής 
των γραπτών θέσεων µεταφερθεί στις 21 Αυγούστου 2015. Οι ηµεροµηνίες των προφορικών διαδικασιών ενώπιον της 
Επιτροπής παραµένουν ως έχουν ήδη καθοριστεί. 
Την 1 Ιουλίου 2015, η ExxonMobil πραγµατοποίησε πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων (data room) και ζητήθηκε σε 
επιστολή τους την ίδια ηµέρα, όπως παρασχεθεί, στον οικονοµικό σύµβουλο της ExxonMobil, ο απαραίτητος 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός και/ή λογισµικό για επαλήθευση της οικονοµικής ανάλυσης.  
Την 1 Ιουλίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. για µετάθεση 
των ηµερών της ακρόασης.  



 
 

Την 1 Ιουλίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. για να 
διαµαρτυρηθούν που δεν επιτράπηκε, από την Επιτροπή, η πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων σε δικηγόρο του 
γραφείου τους.   
Την 1 Ιουλίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από την εταιρεία Trojan Economic Consultants Ltd  και τους δικηγόρους της 
Lukoil, διαµαρτυρόµενοι που δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων, στον πρώην σύµβουλο της 
Επιτροπής που είχε λάβει µέρος στο παρελθόν στην υπόθεση των πετρελαιοειδών.     
Στις 2 Ιουλίου 2015, παραλήφθηκε επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. µε αίτηµα να 
επεκταθεί ο χρόνος που δίνεται από την Επιτροπή για την κατάθεση των γραπτών παραστάσεων και κατ’ επέκταση των 
προφορικών αγορεύσεων.  
Στις 2 Ιουλίου 2015, η Lukoil πραγµατοποίησε πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων (data room).  
Στις 6 Ιουλίου 2015, αποστάληκε επιστολή από το δικηγορικό γραφείο Κούσιος και Κορφίωτης Παπαχαραλάµπους 
∆.Ε.Π.Ε προς την Επιτροπή,  για να επισηµάνει στην Επιτροπή ότι η νέα ηµεροµηνία που έχει οριστεί στις 21 Αυγούστου 
2015 για κατάθεση των γραπτών παρατηρήσεων δεν παρέχει στους πελάτες τους ικανοποιητικό χρόνο για σκοπούς 
υπεράσπισης και προετοιµασίας σε σχέση µε την υπόθεση και ακολουθεί παράκληση για περαιτέρω παράταση.  
Στις 8 Ιουλίου 2015, σε επιστολή του το δικηγορικό γραφείο Κούσιος και Κορφίωτης Παπαχαραλάµπους ∆.Ε.Π.Ε αιτείται 
περαιτέρω πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων.  
Στις 15 Ιουλίου 2015, παραλήφθηκαν επιστολές από το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. για 
περαιτέρω παράταση των προφορικών διαδικασιών.  
Στις 20 Ιουλίου 2015, η Lukoil πραγµατοποίησε εκ νέου πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων (data room).  
Στις 21 Ιουλίου 2015, η ΕΚΟ πραγµατοποίησε πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων (data room).  
Στις 23 Ιουλίου 2015, η Petrolina πραγµατοποίησε πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων (data room).  
Στις 23 Ιουλίου 2015, απέστειλε επιστολή το δικηγορικό γραφείο Κούσιος και Κορφίωτης Παπαχαραλάµπους ∆.Ε.Π.Ε. µε 
την οποία αιτείται επαναορισµό της ακρόασης της υπόθεσης σε µεταγενέστερο χρόνο. 
Στις 24 Ιουλίου 2015, η Petrolina πραγµατοποίησε πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων (data room). 
Στις 20 Αυγούστου 2015, µε επιστολή η ExxonMobil ζητά µετάθεση των ηµεροµηνιών υποβολής των γραπτών 
παρατηρήσεων για τις κάθετες συµπράξεις µε σκοπό την επαρκή υπεράσπιση τους. 
Στις 24 Αυγούστου 2015, µε επιστολή του το δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης ∆ηµητρίου ∆.Ε.Π.Ε. και Χάρης Κυριακίδης 
∆.Ε.Π.Ε. ζητά παράταση υποβολής των γραπτών παρατηρήσεων τους.  
Στις 26 Αυγούστου 2015, µε επιστολή η Lukoil ζητά παράταση µίας (1) µέρας για την καταχώρηση των γραπτών τους 
παραστάσεων. 
Στις 26 Αυγούστου 2015, το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. ζητά παράταση για την καταχώρηση 
των γραπτών τους παραστάσεων. 
Στις 27 Αυγούστου 2015, η Lukoil απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις αναφορικά µε την κάθετη σύµπραξη. 
Στις 28 Αυγούστου 2015, η ΕΚΟ απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις σχετικά µε την εκ πρώτης όψεως 
πιθανολογούµενη του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου (κάθετη κατηγορία).  
Στις 31 Αυγούστου 2015, η Petrolina απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις αναφορικά µε τις κάθετες συµπράξεις.  
Στις 2 Σεπτεµβρίου 2015, οι εκπρόσωποι της Petrolinas, παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
ακροαµατικής διαδικασίας.  
Στις 7 Σεπτεµβρίου  2015, οι εκπρόσωποι της Lukoil παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
ακροαµατικής διαδικασίας.  
Στις 9 Σεπτεµβρίου  2015, οι εκπρόσωποι της ΕΚΟ παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
ακροαµατικής διαδικασίας.  
Στις 10 Σεπτεµβρίου  2015, µε επιστολή του το δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης ∆ηµητρίου ∆.Ε.Π.Ε. και Χάρης Κυριακίδης 
∆.Ε.Π.Ε. ζητά ολιγοήµερη παράταση υποβολής των γραπτών παρατηρήσεων τους αναφορικά µε τις οριζόντιες 
συµπράξεις.  
Στις 11 Σεπτεµβρίου 2015, η Lukoil αιτείται παράταση για την καταχώρηση των γραπτών τους παραστάσεων για την 
οριζόντια κατηγορία. 
Στις 18 Σεπτεµβρίου 2015, µε επιστολή του το δικηγορικό γραφείο Κούσιος και Κορφίωτης Παπαχαραλάµπους ∆.Ε.Π.Ε. 
µετά από σχετική συνεννόηση µε τους δικηγόρους των υπόλοιπων εµπλεκοµένων εταιρειών αιτούνται ολιγοήµερη 
παράταση για την καταχώρηση των γραπτών τους παραστάσεων σε σχέση µε την οριζόντια σύµπραξη. 
Στις 21 Σεπτεµβρίου 2015, µε επιστολή του το δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης ∆ηµητρίου ∆.Ε.Π.Ε. και Χάρης Κυριακίδης 
∆.Ε.Π.Ε. ζητά σύντοµη παράταση υποβολής των θέσεων τους για τις οριζόντιες συµπράξεις.  
Στις 21 Σεπτεµβρίου 2015, η ΕΚΟ κατάθεσε τις γραπτές παρατηρήσεις, σχετικά µε την εκ πρώτης όψεως 
πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου (οριζόντια κατηγορία). 
Στις 21 Σεπτεµβρίου 2015,  απεστάλησαν οι γραπτές θέσεις ΕΚΟ στην Έκθεση Αιτιάσεων σε µη εµπιστευτική µορφή 
(οριζόντια κατηγορία).  
Στις 21 Σεπτεµβρίου 2015, απεστάλησαν οι γραπτές θέσεις της ExxonMobil Cyprus στην Έκθεση Αιτιάσεων.   
Στις 21 Σεπτεµβρίου 2015, απεστάλησαν ηλεκτρονικό µήνυµα από την Petrolina µε αίτηµα για παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των γραπτών εισηγήσεων.  
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2015, σε ηλεκτρονικό της µήνυµα η Petrolina απέστειλε την εµπιστευτική εκδοχή των εισηγήσεων 
στην Έκθεση Αιτιάσεων.  
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2015, η ΕΚΟ απέστειλε τις γραπτές παραστάσεις της στην Έκθεση Αιτιάσεων. 
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2015, η Lukoil απέστειλε τις γραπτές παραστάσεις της στην Έκθεση Αιτιάσεων. 
Στις 2 Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε ακροαµατική διαδικασία, ενώπιον της Επιτροπής, από όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη.  
Στις 7 Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε ακροαµατική διαδικασία, ενώπιον της Επιτροπής, από τους νοµικούς 
εκπροσώπους της Lukoil.  



 
 

Στις 9 Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε ακροαµατική διαδικασία, ενώπιον της Επιτροπής, από τους νοµικούς 
εκπροσώπους της ΕΚΟ.  
Στις 11 Σεπτεµβρίου 2015, κατά την συνεδρία της, η Επιτροπή έκανε αποδεκτό το αίτηµα της εταιρείας Petrolina για 
παράταση στην υποβολή των οριζόντιων της θέσεων µέχρι τις 21/9/2015.  
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2015, η Petrolina απέστειλε τις γραπτές παραστάσεις της στην Έκθεση Αιτιάσεων.  
Στις 23 Σεπτεµβρίου 2015, η Petrolina απέστειλε τις γραπτές παραστάσεις της στην Έκθεση Αιτιάσεων σε µη 
εµπιστευτική µορφή.  
Στις 21 Σεπτεµβρίου 2015, η Επιτροπή κατά την συνεδρία ενέκρινε το αίτηµα των εταιρειών Petrolina και Lukoil για 
παράταση στην υποβολή των γραπτών τους θέσεων επί της οριζόντιας πιθανολογούµενης παράβασης µέχρι τις 
23/9/2015.  
Στις 28 Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής από τους νοµικούς 
εκπροσώπους της ExxonMobil.  
Στις 29 Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής από τους νοµικούς 
εκπροσώπους όλων των εµπλεκόµενων µερών της υπόθεση. 
Στις 3 ∆εκεµβρίου 2015, η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο από 1/10/2004 µέχρι 22/12/2006, 
οι εταιρείες πετρελαιοειδών ExxonMobil, EKO, Petrolina και Lukoil, η κάθε µία ξεχωριστά παραβίασαν τις διατάξεις του 
άρθρου 3(1)(α) του Νόµου, λόγω των κάθετων συµπράξεων µε τους πρατηριούχους τους για τον άµεσο ή έµµεσο 
καθορισµό λιανικής τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του 
πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα των παρακώλυση, τον περιορισµό ή την νόθευση 
του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, επισηµαίνοντας ότι, οι εν λόγω παραβάσεις εκτείνονταν µέχρι τις 3/12/2015, 
δεδοµένου ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προέκυπτε ότι αυτές δεν είχαν παύσει. Κατά την ίδια 
συνέδρια η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία, διαφωνούντων της Προέδρου κας Λουκίας Χριστοδούλου και 
Μέλους της Επιτροπής, κας Ελένης Καραολή, ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο από 1/10/2004 µέχρι 22/12/2006, δεν 
στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου αναφορικά  µε την οριζόντια σύµπραξη. 
Στις 29 Ιανουαρίου 2016, το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο εξέδωσε απόφαση στην Προσφυγή µε αρ. 5651/2013 (Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.α. και 1. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού και 2. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω 
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού) µε την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής ήταν κακή λόγω της 
συµµετοχής σε αυτήν του κ. Χρίστου Τσίγκη, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ∆ΗΚΟ, 
καθότι τούτο παραβίαζε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.  
Στις 25 Απριλίου 2016, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου, και το Μέλος της Επιτροπής κ. Χάρης 
Παστελλής δήλωσαν την ετοιµότητά τους για λήψη απόφασης αναφορικά µε το χειρισµό της υπόθεσης υπό το φως της 
απόφασης του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, ηµεροµηνίας 29 Ιανουαρίου 2016, στη Προσφυγή µε αρ. 5651/2013 (Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.ά. και 1. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού και 2. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω 
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού) µε την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής ήταν κακή λόγω της 
συµµετοχής σε αυτήν του κ. Χρίστου Τσίγκη, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ∆ΗΚΟ, 
καθότι τούτο παραβίαζε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Τα υπόλοιπα Μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να µελετήσουν τα γεγονότα. Η Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την υπόθεση για 
επόµενη συνεδρία. 
Στις 4, 5, 9 και 27 Μαΐου 2016, η Επιτροπή ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης σε επόµενη συνεδρία λόγω απουσίας 
µέλους της. 
Στις 2 Ιουνίου 2016, σε συνεδρία της Επιτροπής, εξετάστηκαν τα ενώπιον της δεδοµένα, µεταξύ άλλων,  η απόφαση του 
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου στην προσφυγή 5651/2013 η οποία αφορούσε τη νόµιµη συγκρότηση της Επιτροπής, ως 
συλλογικό διοικητικό όργανο, οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την Επιτροπή ως συλλογικό διοικητικό όργανο για 
την εφαρµογή των περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων 2008 και 2014
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αρµόδιο διοικητικό όργανο, οι γνωµατεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα, η αβεβαιότητα του χρόνου που θα παρέλθει για την 
έκδοση σχετικής απόφασης από το Ανώτατο ∆ικαστήριο επί της έφεσης, αλλά και το αποτέλεσµα της, η πολυπλοκότητα 
της υπόθεσης, οι επιλογές που υπάρχουν για περαιτέρω χειρισµό της υπόθεσης. Κατόπιν σχετικής αξιολόγησης αυτών 
και έκφραση διαφόρων θέσεων, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε «να αφήσει το θέµα για αναθεώρηση άµα την 
λειτουργία του Ανωτάτου µετά τις καλοκαιρινές διακοπές κατά ή περί το µήνα Σεπτέµβριο 2016, δίνοντας έτσι χρόνο για 
εκδίκαση της έφεσης. Εάν µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία η έφεση δεν έχει εκδικαστεί και δεν υπάρχουν σαφείς και 
ξεκάθαρες ενδείξεις ως προς την σύντοµη ολοκλήρωση της, τότε η Επιτροπή σε νέα συνεδρία της να εξετάσει το ζήτηµα 
µε βάση τα νέα ενώπιόν της δεδοµένα.» 
Στις 25 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή συνήλθε για να εξετάσει τον περαιτέρω χειρισµό της υπόθεσης µε δεδοµένο ότι το 
χρονικό διάστηµα, το οποίο είχε ορίσει η Επιτροπή στην συνεδρία της µε ηµεροµηνία 2/6/2016 είχε παρέλθει και µε βάση 
τα ενώπιόν της δεδοµένα, ήτοι: (α) την έκδοση ενδιάµεσης απόφασης του ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 9/6/2016 στις 
Εφέσεις κατά απόφασης ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου αρ.2/16 και 7/16 (Υπ. Αρ. 5651/2013), µε την οποία αποφασίστηκε η 
παραποµπή των δύο Εφέσεων, προς εκδίκαση, ενώπιον της Πλήρους Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, (β) την 
πληροφόρηση από την Νοµική Υπηρεσία ότι έχουν συµπληρωθεί τα δικόγραφα και ότι έχει οριστεί η 31/10/2016 ως 
ηµεροµηνία ακρόασης και, (γ) την εκτίµηση της Νοµικής Υπηρεσίας ότι η απόφαση της πλήρους Ολοµέλειας του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου αναµένεται να εκδοθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Υπό το φως των νέων δεδοµένων, η 
Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε όπως αναµένει την απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην έφεση που έχει ασκηθεί 
και είχε οριστεί για ακρόαση στις 31/10/2016.  
Στις 3/3/2017, εκδόθηκε η απόφαση της Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 
2/2016, µε την οποία ανατράπηκε η απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 29/1/2016 στην Προσφυγή µε 
αρ.5651/2013. Με την εν λόγω απόφαση της Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 
2/2016 κρίθηκε νόµιµη η σύνθεση της Επιτροπής µε τη συµµετοχή σε αυτή του κ. Τσίγκη.   
Στις 30 Ιουνίου 2017, αφού σηµειώθηκε η απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 3/12/2015, το νέο µέλος, κ. Παναγιώτης 
Ουστάς δήλωσε πως συµφωνεί και υιοθετεί την κατά πλειοψηφία απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 3/12/2015 µε 



 
 

την οποία αποφασίσθηκε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο από 1/10/2004 µέχρι 22/12/2006, δεν στοιχειοθετείται παράβαση 
του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου αναφορικά  µε την οριζόντια σύµπραξη µεταξύ των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών 
ExxonMobil, EKO, Petrolina και Lukoil. Επίσης, το νέο µέλος, κ. Παναγιώτης Ουστάς δήλωσε ότι συµφωνεί και υιοθετεί 
την οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 3/12/2015 µε την οποία αποφασίσθηκε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο 
από 1/10/2004 µέχρι 22/12/2006, οι εταιρείες πετρελαιοειδών ExxonMobil, EKO, Petrolina και Lukoil,  η κάθε µία 
ξεχωριστά παραβίασαν τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου, λόγω των κάθετων συµπράξεων µε τους 
πρατηριούχους τους για τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό λιανικής τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, 
της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα των 
παρακώλυση, τον περιορισµό ή την νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, και ότι, οι εν λόγω παραβάσεις 
εκτείνονται µέχρι τις 3/12/2015 ως η απόφαση της Επιτροπής της ίδιας ηµεροµηνίας, δεδοµένου ότι από τα ενώπιον της 
Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτές είχαν παύσει. Το νέο Μέλος της Επιτροπής, κ. Ουστάς, συµφώνησε όπως 
άµεσα στη βάση του άρθρου 42(2) του Νόµου, ειδοποιηθούν οι εταιρείες για την πρόθεσή της Επιτροπής να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιµο σε σχέση µε την παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου αναφορικά  µε την κάθετη σύµπραξη 
µεταξύ της κάθε µίας ξεχωριστά από τις τέσσερις εταιρίες πετρελαιοειδών ExxonMobil, EKO, Petrolina και Lukoil και των 
πρατηριούχων τους. 
Η Επιτροπή προς τούτο στις 11/8/2017 απέστειλε σχετική επιστολή στις υπό διερεύνηση εταιρείες κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 42(2) του Νόµου, ειδοποιώντας τις σχετικά µε την πρόθεσή της να επιβάλει σε αυτές διοικητικό πρόστιµο και 
ενηµερώνοντάς τις για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας τους το 
δικαίωµα υποβολής παραστάσεων εντός της προθεσµίας 30 ηµερών. 
Οι υπό διερεύνηση εταιρείες ExxonMobil και ΕΚΟ υπέβαλαν αιτήµατα  για παράταση της υποβολής των γραπτών 
παραστάσεων επί της πρόθεσης επιβολής διοικητικού προστίµου µέχρι τις 11/10/2017 τα οποία η Επιτροπή εξέτασε σε 
συνεδρία της ηµεροµηνίας 22/8/2017. 
Η Επιτροπή εξετάζοντας τους λόγους που προβλήθηκαν για την υποστήριξη του αιτήµατος παράτασης, αποφάσισε 
όπως ικανοποιήσει το αίτηµα των πιο πάνω εταιρειών για παραχώρηση περαιτέρω χρόνου, για την υποβολή των 
θέσεων τους, µέχρι τις 29/9/2017. Για σκοπούς ίσης µεταχείρισης όλων των εµπλεκοµένων µερών, η νέα προθεσµία 
ίσχυσε και για την Lukoil και την Petrolina.  Η Επιτροπή ενηµέρωσε  σχετικά τις πιο πάνω εταιρείες µε επιστολές της 
ηµεροµηνίας 22/8/2017. 
Οι εταιρείες ExxonMobil και ΕΚΟ µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 4/9/2017, υπέβαλαν αίτηµα  για επιθεώρηση του 
σχετικού φακέλου. 
Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 7/9/2017, εξέτασε το αίτηµα των εν λόγω εταιρειών και σηµείωσε ότι αυτές 
είχαν πραγµατοποιήσει πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης σε πέραν της µίας περίπτωσης και είχαν κάθε ευκαιρία να 
επιθεωρήσουν τα έγγραφα, διασφαλίζοντάς τους έτσι το δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισής. Περαιτέρω η Επιτροπή 
υπογράµµισε ότι η υπόθεση βρισκόταν στο στάδιο κατά το οποίο είχε κοινοποιηθεί η πρόθεση της για επιβολή 
διοικητικού προστίµου, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης της πιθανολογούµενης παράβασης, θέτοντας 
προθεσµία 30 ηµερών κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 42 του Νόµου για υποβολή παραστάσεων, οι οποίες αναµένετο όπως 
µετά την παράταση που είχε δοθεί θα αποστέλλονταν για αξιολόγηση. Η Επιτροπή ενηµέρωσε σχετικά τις εν λόγω 
εταιρείες µε επιστολές της ηµεροµηνίας  19/9/2017. 
Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 2/10/2017, σηµείωσε ότι οι υπό διερεύνηση εταιρείες απέστειλαν τις γραπτές 
τους παραστάσεις στη βάση του άρθρου 42 του Νόµου, µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 29/9/2017. Η Επιτροπή, επίσης 
σηµείωσε το νέο αίτηµα των εταιρειών ExxonMobil και ΕΚΟ όπως τους δοθεί περιορισµένος και λογικός χρόνος για να 
εκθέσουν δια ζώσης τα κύρια σηµεία των παραστάσεων τους και να εγείρουν ορισµένα παρεµφερή θέµατα τα οποία θα 
ήταν χρήσιµα για την Επιτροπή.  

 
Η εταιρεία Lukoil, µε επιστολή της ηµεροµηνίας 5/10/2017, ζήτησε όπως οριστεί δικάσιµος ενώπιον της ΕΠΑ κατά τη 
διάρκεια της οποίας να αναλύσουν και/ή να συµπληρώσουν προφορικά τα όσα αναφέρονται στις γραπτές τους 
παραστάσεις ηµεροµηνίας 29/9/2017. 

 
Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 9/10/2017, εξέτασε τα αιτήµατα των ExxonMobil και ΕΚΟ καθώς και το αίτηµα 
της Lukoil ηµεροµηνίας 5/10/2017, και σηµείωσε ότι επειδή στη βάση των ενώπιον της επιστολών έγινε αντιληπτό ότι 
ενδεχοµένως οι εταιρείες να ήθελαν να υποβάλουν επιπρόσθετες παραστάσεις σε ότι αφορά την εφαρµογή του άρθρου 
42 του Νόµου και τους παραχώρησε περαιτέρω χρόνο για υποβολή τους µέχρι τις 18/10/2017.  Η Επιτροπή ενηµέρωσε 
όλες τις υπό διερεύνηση εταιρείες σχετικά µε επιστολές της ηµεροµηνίας 10/10/2017. 
Οι εταιρείες ExxonMobil και ΕΚΟ µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 17/10/2017 ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι δεν θα 
υποβάλουν επιπρόσθετες γραπτές παραστάσεις αλλά ζήτησαν εκ νέου άδεια για συγκεκριµένες προφορικές 
παραστάσεις ενώπιον της Επιτροπής. 
Η εταιρεία Lukoil µε επιστολή της ηµεροµηνίας 18/10/2017, ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι  δεν θα υποβάλει επιπρόσθετες 
γραπτές παραστάσεις καθώς σκοπός της προηγούµενης της επιστολής ήταν η ανάλυση προφορικώς των όσων 
αναφέρθηκαν στις γραπτές της παραστάσεις. 
Η εταιρεία Petrolina, µε επιστολή της ηµεροµηνίας 18/10/2017 υπέβαλε συµπληρωµατικές γραπτές παραστάσεις. 
Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 19/10/2017, αφού σηµείωσε το περιεχόµενο των συµπληρωµατικών θέσεων 
της εταιρείας Petrolina ηµεροµηνίας 18/10/2017, εξέτασε το αίτηµα της ExxonMobil και ΕΚΟ ως αυτό τέθηκε στις 
επιστολές τους ηµεροµηνίας 17/10/2017 και οµόφωνα αποφάσισε να  δώσει περαιτέρω χρόνο µέχρι τις 23/10/2017 για 
υποβολή επιπρόσθετων γραπτών παραστάσεων. Προς τούτο, η Επιτροπή ενηµέρωσε σχετικά µε επιστολές της 
ηµεροµηνίας 19/10/2017. 
Οι εταιρείες ExxonMobil και ΕΚΟ µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 24/10/2017, ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι δεν θα 
υποβάλουν επιπλέον γραπτές παραστάσεις. 
 
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩ∆ΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 



 
 

Το αντικείµενο της παρούσας απόφασης αφορά τις πιθανές στρεβλώσεις στον κλάδο των πετρελαιοειδών (διαµόρφωση 
τιµών από τον προµηθευτή µέχρι τον καταναλωτή). Στόχος της είναι η διερεύνηση τυχόν παραβάσεων του άρθρου 3 του 
Νόµου στους εξής τοµείς: 
α) των οριζόντιων συµπράξεων και 
β) των κάθετων συµπράξεων 
Οι υπό διερεύνηση εταιρείες πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια, η 
Petrolina, η Lukoil και η ExxonMobil. Οι εν λόγω εταιρείες εισάγουν και διανέµουν µέσω των πρατηριούχων τους 
πετρελαιοειδή στην κυπριακή αγορά.   
Στο πλαίσιο αυτό η υπό εξέταση αυτεπάγγελτη έρευνα εξετάζει και αναλύει γεγονότα, έγγραφα και απόψεις τόσο των 
εταιρειών πετρελαιοειδών όσο και των διαφόρων άλλων εµπλεκοµένων µερών. 
Ο ουσιώδης χρόνος της προκείµενης αυτεπάγγελτης έρευνας καλύπτει την περίοδο 1/10/2004 µε 22/12/2006.                                                      
4. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
4.1 EXXON MOBIL 
Ένσταση αναφορικά µε το ∆ικαίωµα σε ∆ίκαιη ∆ίκη:  
Η εταιρεία ExxonMobil, ισχυρίζεται ότι η υπερβολική διάρκεια των διαδικασιών παραβιάζει την αρχή της ορθής διοίκησης 
και άρα στερεί από την Επιτροπή την εξουσία να επιβάλει πρόστιµο. Συγκεκριµένα ισχυρίζεται ότι, περιορίζεται το 
δικαίωµα της σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου χρονικού πλαισίου στη βάση των άρθρων 30 παράγραφος 2 του 
συντάγµατος, 6(1) της Ευρωπαικής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (στο εξής «ΕΣ∆Α»), 41(1) και 47 του 
Χάρτη Θεµελιωδών δικαιωµάτων, και των Γενικών Αρχών του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου αναφορικά µε το εν λόγω ζήτηµα, 
αναφέροντας σχετικά ότι οι κατά ισχυρισµό παραβάσεις αφορούν την περίοδο 2004-2006.  
Η ExxonMobil, ισχυρίζεται ακόµα ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε αυτή την υπόθεση δεν συµµορφώνονται µε 
τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6(1) της ΕΣ∆Α και του Άρθρου 30(2) του Συντάγµατος. Ισχυρίζεται ότι για να είναι ένα 
όργανο «ανεξάρτητο και αµερόληπτο» εντός της έννοιας του Άρθρου 6(1) ΕΣΑ∆, διάφορες λειτουργίες εντός της 
δικαστικής διαδικασίας δεν µπορούν να αποδοθούν στο ίδιο άτοµο ή εκτελεστικό σώµα1

 και η Επιτροπή δεν είναι ένα 
όργανο το οποίο συνδυάζει, ως ισχυρίζεται αναφερόµενη στην Επιτροπή, την διωκτική και δικαστική λειτουργία δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ως «ανεξάρτητο και αµερόληπτο» όργανο. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι ο µόνος τρόπος για να 
θεωρηθεί ο συνδυασµός της διωκτικής και δικαστικής λειτουργίας συµβατός µε το άρθρο 6(1) ΕΣ∆Α και του Άρθρου 
30(2) του Συντάγµατος θα ήταν η δυνατότητα πλήρους δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων της Επιτροπής, κάτι που δεν 
ισχύει στην Κύπρο. 
Ισχυρίζεται επίσης ότι, η διαδικασία έρευνας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής υπόκειται σε διωκτική µεροληψία 
καθώς η Πρόεδρος της Επιτροπής κα. Λουκία Χριστοδούλου και το Μέλος κα. Ελένη Καραολή, ήταν αµφότερες µέλη και 
προηγούµενων συνθέσεων της Επιτροπής που αποφάνθηκαν για τις υπό εξέταση παραβάσεις και άρα έχουν ήδη 
αποκρυσταλλώσει την άποψή τους. Επίσης, υποστηρίζεται ότι η κρίση της Επιτροπής επηρεάζεται από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης και από πολιτικές πιέσεις. Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι η παρούσα υπόθεση καλύφθηκε εκτεταµένα από τα 
ΜΜΕ και η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής παρουσιάστηκαν στην Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16/6/2015 όπου 
τους ασκήθηκαν πιέσεις να εκδώσουν καταδικαστική απόφαση. Αυτό τελεί σε αντίθεση µε το άρθρο 6(2) της ΕΣ∆Α. 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι η διαδικασία έρευνας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής υπόκειται σε διωκτική 
µεροληψία καθώς η κα. Λουκία Χριστοδούλου και η κα. Ελένη Καραολή ήταν µέλη και προηγούµενων συνθέσεων της 
Επιτροπής που αποφάνθηκαν για τις υπό εξέταση παραβάσεις, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι τα δύο αυτά µέλη στα 
πλαίσια της εξ ΄υπαρχής εξέτασης της υπόθεσης ασκώντας την κρίση τους αµερόληπτα προέβησαν σε εκ νέου 
λεπτοµερή εξέταση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου και έλαβαν υπόψη τους την εκ νέου υποβολή γραπτών 
παραστάσεων καθώς και όσα ελέχθησαν κατά την προφορική διαδικασία. 
Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ως άνω ισχυρισµός είναι αβάσιµος καθώς αποτελεί προσωπική ατεκµηρίωτη θέση / 
άποψη της εταιρείας. ∆εν προκύπτουν συγκεκριµένοι λόγοι για τους οποίους µπορεί κάποιος να συµπεράνει ότι τα εν 
λόγω µέλη της Επιτροπής έχουν επηρεαστεί λόγω της συµµετοχής τους στην προηγούµενη σύνθεση της Επιτροπής, 
ιδίως µάλιστα λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαδικασία εξέτασης επαναλήφθηκε και τέθηκαν υπόψη των εν λόγω 
µελών, οι θέσεις των εµπλεκοµένων µερών. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Αναφορικά µε τον ισχυρισµό για υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η διάρκεια της 
διαδικασίας ήταν εύλογη υπό τις περιστάσεις ενόψει των δεδοµένων της παρούσας υπόθεσης και ιδίως λόγω της εξ 
υπαρχής εξέταση της υπόθεσης υπό νέες συνθέσεις της Επιτροπής, µε αποτέλεσµα την ανάγκη για ενηµέρωση, µελέτη 
των στοιχείων, προετοιµασία οικονοµετρικής µελέτης από τους οικονοµολόγους συµβούλους της Επιτροπής, καθώς και 
ικανοποίηση αιτηµάτων των εµπλεκοµένων µερών σε αιτήµατα παρατάσεων, προσβάσεις στους διοικητικούς φακέλους 
της υπόθεσης, υποβολής θέσεων και ακρόασης κλπ. 
Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης2

, όταν δεν έχει διαπιστωθεί ότι µία µη εύλογη 
καθυστέρηση έχει επηρεάσει σηµαντικά το δικαίωµα αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισης των επηρεαζόµενων 
επιχειρήσεων, τυχόν µη συµµόρφωσης της Επιτροπής µε τον κανόνα δράσης εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος δεν 
δύναται να επηρεάσει το κύρος της διοικητικής διαδικασίας. Ανεξαρτήτως τούτου, τονίζεται ότι η ExxonMobil δεν απέδειξε 
κατά πόσον έχουν πληγεί τα δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισής της συνεπεία της κατ’ ισχυρισµό µεγάλης διάρκειας της 
διαδικασίας. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει σεβαστεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα της εν λόγω εταιρείας και 
συγκεκριµένα της δόθηκε επαρκής πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο σε αρκετές περιπτώσεις ικανοποιώντας τα αιτήµατά 
της και ιδίως στα στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκαν τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, δικαίωµα 
ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί των εκ πρώτης όψεως 
συµπερασµάτων της Επιτροπής καθώς επίσης και όλος ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιµασία της 
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 Και προς τούτο παρέπεµψε στην υπόθεση Piersack v. Belgium (Αίτ. αρ. 8692/79) (1982), παράγραφος 30. 
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 Case T-67/01 JCB Service v Commission [2004] ECR II-49 par. 40, Case T-305/94 LVM v Commission [1999] ECR II-

931 par.122, Case C-104/04P. 



 
 

αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισής της. Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω 
θέση. 
Αναφορικά µε τον πιο πάνω ισχυρισµό για την ανεξαρτησία και την αµεροληψία της Επιτροπής, η Επιτροπή κρίνει 
σκόπιµο εν πρώτοις να αναφερθεί στον τρόπο λειτουργίας της, όπως αυτός καθορίζεται από το Νόµο γιατί έτσι θα 
καταδειχθεί η σύµφωνη µε τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης λειτουργία της, η οποία και ταυτίζεται µε τον τρόπο 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αρµόδιο όργανο για την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή, ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα, που διενεργείται από την Υπηρεσία, όταν 
διαπιστώσει πιθανολογούµενη εκ πρώτης όψεως παράβαση αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης της, 
καταρτίζοντας γραπτή Έκθεση περί των Αιτιάσεων την οποία κοινοποιεί προς τις καταγγελλόµενες εταιρείες δίδοντάς 
τους χρόνο να υποβάλλουν τις γραπτές τους παρατηρήσεις, χρόνος ο οποίος σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις 
παρατείνεται και συνήθως παρατείνεται πέραν της µίας φοράς. 
Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία για εξέταση παραβάσεων στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας 
καλούνται να παρίστανται οι καταγγελλόµενες εταιρείες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας. 
Περαιτέρω, ας σηµειωθεί ότι η Επιτροπή κοινοποιεί στην υπό διερεύνηση επιχείρηση, τα έγγραφα του φακέλου πάνω 
στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν επαγγελµατικά 
απόρρητα και της δίδει κάθε δικαίωµα να επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ώστε αυτή να είναι έγκυρα 
ενήµερη για όλα τα έγγραφα που θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως αποδεικτικά στοιχεία.  
Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία τα µέρη σε αυτήν έχουν κάθε δικαίωµα να αναπτύξουν και 
προφορικά τις θέσεις τους και στις πλείστες περιπτώσεις η Επιτροπή δίδει το δικαίωµα να υποβάλλουν και δευτερολογία. 
Η Επιτροπή συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου, όπως αναφέρεται στο Προοίµιο του: «Για σκοπούς 
ρύθµισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία και εφαρµογή της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1/2003 [..]», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 δυνάµει του οποίου ιδρύθηκε ανεξάρτητη Επιτροπή, καλούµενη «Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισµού». Στη ∆ηµοκρατία δηλαδή, επιλέχθηκε να ανατεθούν οι παραπάνω αρµοδιότητες στην 
Επιτροπή, ένα όργανο δεόντως και νοµίµως συγκροτηµένο από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003,

3
 ο οποίος ορίζει πως:  

«1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 
82 της Συνθήκης κατά τρόπο, ώστε να τηρούνται όντως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα µέτρα που είναι 
αναγκαία για την παραχώρηση στις αρχές αυτής της εξουσίας να εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα λαµβάνονται πριν από 
την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόµενες αρχές ενδέχεται να περιλαµβάνουν δικαστήρια.  
Όταν η επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη 
µπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι διοικητικές είτε 
δικαστικές».  
Σηµειώνεται παράλληλα πως από την ισχύ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003, η εθνική Επιτροπή έχει αρµοδιότητα και για 
την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.  
Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται στον αναθεωρητικό έλεγχο του 
∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να αποφασίζει επί παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόµου, να 
προβαίνει σε έλεγχο των συγκεντρώσεων µείζονος σηµασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 83(Ι)/2014 και να 
λαµβάνει σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κι επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε τις γενικές 
αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο, 
Ν. 158(Ι)/1999.  
Στη βάση των άρθρων 17(1) και 35(6) του Νόµου, η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης µιας 
παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας διαπιστώσει πιθανολογούµενη, εκ 
πρώτης όψεως, παράβαση του Νόµου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.  
Αξίζει να τονιστεί ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο καλείται να διερευνήσει και να αποφασίσει επί 
παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι ανάλογες 
των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1/2003 και στον «Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.773/2004 της Επιτροπής, της 7

ης
 Απριλίου 2004, σχετικά µε τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών 

δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ». 
Ειδικότερα, ο Κύπριος Νοµοθέτης µε το άρθρο 23 του Νόµου καθόρισε λεπτοµερειακά τις αρµοδιότητες της Επιτροπής, 
σύµφωνα µε τις οποίες η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη, κυρίως, µε τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε τις παραβάσεις 
που ο Νόµος καθορίζει, καθώς επίσης και µε την επιβολή διοικητικών προστίµων και κυρώσεων, σε περίπτωση 
διαπίστωσης παράβασης.   
Παράλληλα, µε το άρθρο 20 του Νόµου, ο Νοµοθέτης καθόρισε τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη 
για: (α) την εκτέλεση έργων γραµµατείας της Επιτροπής, (β) την τήρηση των Μητρώων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 
22, (γ) τη συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόµο αρµοδιοτήτων, 
εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής, (δ) την εισαγωγή καταγγελιών και την υποβολή εισηγήσεων προς την 
Επιτροπή, (ε) τη διενέργεια των κατά τον παρόντα Νόµο αναγκαίων κοινοποιήσεων και δηµοσιεύσεων και, (στ) την 
παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων 
της. 
Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η διερεύνηση της έγινε από την Υπηρεσία, η 
οποία στη βάση του άρθρου 35(4) του Νόµου έχει την ευθύνη να διεξάγει τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα. Η Υπηρεσία 
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διενήργησε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της κατόπιν των οδηγιών της Επιτροπής σε σχετική συνεδρία της και µε 
την ολοκλήρωση αυτής καταχώρισε σχετικό σηµείωµα στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.  
Εν συνεχεία, η Επιτροπή, αφού µελέτησε το σηµείωµα της Υπηρεσίας κατέληξε σε εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενες 
παραβάσεις και προχώρησε στον καταρτισµό Εκθέσεων Αιτιάσεων κοινοποιώντας τις στα εµπλεκόµενα µέρη. Τονίζεται 
ότι η Έκθεση Αιτιάσεων αποτελεί στην ουσία µια γραπτή έκθεση, την οποία καταρτίζει η Επιτροπή προς ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, αναφορικά µε τις αιτιάσεις που εκ πρώτης όψεως διατυπώνονται εις βάρος τους 
για πιθανολογούµενες παραβάσεις των διατάξεων του Νόµου. Υπογραµµίζεται ότι στην έκθεση αυτή, που είναι το 
έναυσµα της όλης διαδικασίας, η όποια αναφορά σε «παράβαση», συνοδεύεται από τη λέξη «πιθανολογούµενη» ή «εκ 
πρώτης όψεως». Για να διαπιστωθεί τελικά παράβαση προηγείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 17 του 
Νόµου, και καταγράφηκε πιο πάνω, µε ενδιάµεσα στάδια την πραγµατοποίηση επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου και 
τις ενδιάµεσες συνεδρίες της Επιτροπής κατά τις οποίες οι καταγγελλόµενες εταιρείες υποβάλλουν τις γραπτές 
παρατηρήσεις επί της έκθεσης αιτιάσεων καθώς και προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής όπου τα µέρη έχουν 
το δικαίωµα να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να αναλύσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους. Όλα τα παραπάνω βήµατα 
της προβλεπόµενης διαδικασίας, έχουν ακολουθηθεί κατά γράµµα από την Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση. 
Καθίσταται λοιπόν αντιληπτό ότι στην υπό εξέταση υπόθεση τηρήθηκαν οι αρχές της αµεροληψίας και της φυσικής 
δικαιοσύνης από την Επιτροπή στη βάση των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. Άλλωστε, οι αποφάσεις της 
Επιτροπής υπόκεινται σε έλεγχο από το ∆ικαστήριο στα πλαίσια άσκησης προσφυγής δυνάµει του Άρθρου 146 του 
Συντάγµατος, ο έλεγχος του οποίου παρέχει τα εχέγγυα του Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης και του Άρθρου 30.2 
του Συντάγµατος. 
Η Επιτροπή, εξέτασε σωρεία αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και αφού υπογραµµίζει ότι σε µεγάλο αριθµό 
αποφάσεων αυτού, έχει αποφασιστεί το θέµα τελεσιδίκως, σηµειώνει την απόφαση της Πλήρους Ολοµέλειας στην 
υπόθεση Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.∆, 134, στην οποία γίνεται αναφορά ότι 
µια διοικητική αρχή δεν είναι ∆ικαστήριο stricto sensu και δεν υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και 
του άρθρου 6.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε την προϋπόθεση πάντοτε ότι ο Νόµος και οι 
Κανονισµοί του διοικητικού οργάνου παρέχουν, όπως και εδώ το εχέγγυο της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας.4  
Παράλληλα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι παρόµοιο µε το υπό εξέταση θέµα τέθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
το 1980, στην Υπόθεση 209-215/78 Heintz van Landewyck Sarl κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, 3125. Το 
∆ικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 6(1) της Συνθήκης δεν ήταν σχετικό, καθότι η Επιτροπή δεν ήταν ∆ικαστήριο, σύµφωνα 
µε την έννοια του εν λόγω άρθρου. Έκτοτε το ∆ικαστήριο επανέλαβε την ίδια θέση σε σωρεία αποφάσεών του 
(Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις 100-103/80 Musique Diffusion Francaise SA and others v. Commission, Συλλογή 1983, 
1825, Υπόθεση T-11/89 Shell v. Commission, Συλλογή 1992, II-757.) Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε σχετικά νεώτερες 
αποφάσεις, το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι: «η αποτελεσµατικότητα του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού θα 
επηρεαζόταν σοβαρά αν γινόταν δεκτή η άποψη ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού υπάγεται στο ποινικό» (βλ. αποφάσεις C-
388/00, Volskwage, Συλλογή 2003, Ι-9189, σκέψη 97 και Τ-276/04, Compagnie Maritime Belge, Συλλογή 2008, θθ-1277, 
σκέψη 66). 
Ακόµα, η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην Υπόθεση Τ-348/94, Espanola SA κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σελ. ΙΙ-1875, η 
προσφεύγουσα υποστήριξε ότι η σώρευση των λειτουργιών της ανακρίσεως και της αποφάσεως στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προσβάλλει το θεµελιώδες δικαίωµα του κρίνεσθαι από αµερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστήριο, µε επίκληση 
του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης. Μεταξύ άλλων, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι παρόλο που η µεροληψία 
της Επιτροπής θα µπορούσε να επανορθωθεί εάν υπήρχε η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαιοδοτικού 
οργάνου το οποίο διαθέτει εξουσία πλήρους δικαιοδοσίας, εντούτοις ο έλεγχος που ασκεί το Πρωτοδικείο «ουδόλως είναι 
έλεγχος πλήρους δικαιοδοσίας καθιστών δυνατή την έρευνα όλων των πραγµατικών και νοµικών εκτιµήσεων». Το Γενικό 
∆ικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο) απέρριψε τον προβληθέντα λόγο ακύρωσης τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως «δικαστήριο» κατά την έννοια του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, ενώ ο έλεγχος νοµιµότητας 
που ασκεί το Πρωτοδικείο επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση των 
κανόνων του ανταγωνισµού και επιβάλλονται πρόστιµα «πρέπει να θεωρηθεί ως αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος της 
προσβαλλόµενης πράξης.»  
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι η κρίση της Επιτροπής επηρεάζεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και από πολιτικές 
πιέσεις, και την παρουσία των Μελών της Επιτροπής στην Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16/6/2015 όπου τους 
ασκήθηκαν πιέσεις να εκδώσουν καταδικαστική απόφαση, η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Papon v France. Στην εν λόγω απόφαση αποφασίστηκε ότι 
σύµφωνα µε την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης, κάλυψη από τα ΜΜΕ είναι αναµενόµενη σε δίκες που αφορούν 
ζητήµατα ιδιαίτερου δηµοσίου ενδιαφέροντος. Περαιτέρω το ∆ικαστήριο, έκρινε στην απόφαση Sunday Times v UK, ότι 
το αποτέλεσµα µίας τέτοιας κάλυψης από τα ΜΜΕ είναι πιθανό να είναι περιορισµένο σε δίκες που λαµβάνουν χώρα 
αρκετό καιρό αργότερα. Εξάλλου, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, δεν υπάρχει απόφαση του Ευραπικού ∆ικαστηρίου 
Ανρθωπίνων ∆ικαιώµατων (στο εξής «Ε∆Α∆») που να αναγνωρίζει παράβαση του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α λόγω 
εκτεταµένης κάλυψης από τα ΜΜΕ. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει να απορρίψει την ως άνω θέση. 
Ένσταση αναφορικά µε ισχυρισµό περί ανεπαρκούς πρόσβασης στον διοικητικό φάκελο 
Η εταιρεία ExxonMobil ισχυρίζεται ότι δεν τους παρασχέθηκε επαρκής πρόσβαση του διοικητικού φακέλου, µε 
αποτέλεσµα να περιορίζεται η ικανότητά τους να ασκήσουν τα δικαιώµατα υπεράσπισής τους. Συγκεκριµένα 
ισχυρίστηκαν ότι παρά το τεράστιο µέγεθος του φακέλου της υπόθεσης δεν τους δόθηκε το δικαίωµα να βγάλουν 
αντίγραφα, είχαν εξαιρετικά περιορισµένο χρόνο και υπήρχε απουσία ευρετηρίου στους φακέλους. Επίσης ισχυρίζεται ότι 
ο φάκελος της υπόθεσης είναι ατελής καθώς δεν περιείχε αντίγραφα εγγράφων που κατασχέθηκαν κατά την αιφνίδια 
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έρευνα και δεν υπήρχαν µη εµπιστευτικές εκδοχές του υλικού που παρασχέθηκε στην Επιτροπή από τρίτους. Η εταιρεία 
ExxonMobil ισχυρίζεται ακόµα ότι οι ισχυρισµοί της Επιτροπής περί εµπιστευτικότητας είναι προδήλως εσφαλµένοι και/ή 
αναιτιολόγητοι. Σε σχέση µε την διαδικασία πρόσβασης στην αίθουσα δεδοµένων, η ExxonMobil θεωρεί ότι είναι 
ανεπαρκής και δεν πληρούσε τις συνήθεις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, οι οικονοµικοί 
σύµβουλοι της δεν είχαν πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στις οικονοµετρικές µελέτες της 
Επιτροπής. ∆εν δόθηκε πρόσβαση στο λογισµικό stata, δεν επιτράπηκε η διεξαγωγή εναλλακτικών ανεξάρτητων 
αναλύσεων και ούτε η αναπαραγωγή / επιβεβαίωση των αναλύσεων της Επιτροπής. 
Σε σχέση µε το γενικό αίτηµα των εµπλεκοµένων µερών για πρόσβαση σε µη εµπιστευτική µορφή εγγράφων του 
∆ιοικητικού Φακέλου, η Επιτροπή τονίζει πως κατέστησε ήδη προσβάσιµα σε όλες τις εµπλεκόµενες εταιρείες 
οποιοδήποτε έγγραφο έλαβε σε µη εµπιστευτική µορφή που τις αφορούσαν. 
Η Επιτροπή τονίζει ότι, σε σχέση µε το χρονολογικό Ευρετήριο ολόκληρου του ∆ιοικητικού Φακέλου, έδωσε ήδη 
πρόσβαση στα εµπλεκόµενα µέρη στα φύλλα σηµειωµάτων (mini sheet) των ∆ιοικητικών φακέλων που δεν περιείχαν 
εµπιστευτικές πληροφορίες, παρά το ότι αυτά δεν έχουν καµία χρησιµότητα από πλευράς των εµπλεκοµένων µερών και 
δεν συνιστούν µέρος των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία η Επιτροπή µπορεί να βασίσει την εκ µέρους της 
αξιολόγηση.  
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η µη πρόσβαση σε ορισµένες πληροφορίες που κρίθηκαν ως εµπιστευτικές δεν δύναται σε 
καµία περίπτωση να επηρεάσει το δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών καθώς τα εµπλεκόµενα 
µέρη λαµβάνουν γνώση και έχουν πρόσβαση όλων των στοιχειών που χρησιµοποιήθηκαν για την στοιχειοθέτηση των εκ 
πρώτης όψεως πιθανολογούµενων παραβάσεων. Εξάλλου, τα εµπλεκόµενα µέρη, δεν αιτιολόγησαν τους ακριβείς 
λόγους για τους οποίους η πρόσβαση σε επιπλέον έγγραφα τα οποία δεν χρησιµοποιήθηκαν για την στοιχειοθέτηση των 
εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενων παραβάσεων, θα µπορούσαν να αποβούν ενοχοποιητικά ή αθωωτικά γι’ αυτά. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει καταρχάς ότι, έχει δώσει κάθε δικαίωµα πρόσβασης στους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης 
σε όλες τις καταγγελλόµενες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή συγκεκριµένα παραπέµπει στο άρθρο 17(9)(α) του Νόµου που 
ορίζει ότι: 
«(9) Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 
(α) η Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων εναντίον της οποίας 
στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, ολόκληρο το σχηµατισθέντα από την Επιτροπή φάκελο επί της 
υπόθεσης· οφείλει όµως, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 33, να κοινοποιήσει προς αυτήν εκείνα τα έγγραφα του 
φακέλου πάνω στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν 
επαγγελµατικά απόρρητα

.
 ή, εάν τα έγγραφα αυτά είναι ήδη προσιτά στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, να της τα 

υποδείξει γραπτώς, ώστε αυτή η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων  να είναι έγκαιρα ενήµερη για όλα τα έγγραφα που θα 
χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως αποδεικτικά στοιχεία»

.
 

Το άρθρο 33(1) του Νόµου επιβάλλει προς την Επιτροπή και την Υπηρεσία υποχρέωση προς εχεµύθεια για την 
προστασία επιχειρηµατικών απορρήτων και πληροφοριών εµπιστευτικής φύσης:  
«33.-(1) Ο Πρόεδρος, τα άλλα µέλη και τα αναπληρωµατικά της Επιτροπής, τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται υπό την 
εποπτεία της Επιτροπής, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας και άλλοι δηµόσιοι υπάλληλοι που λαµβάνουν γνώση, ένεκα της 
θέσης τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, επιχειρηµατικών απορρήτων και πληροφοριών 
εµπιστευτικής φύσης, έχουν υποχρέωση προς εχεµύθεια και οφείλουν να µην κοινοποιούν και/ή δηµοσιοποιούν αυτές, 
εκτός κατά την έκταση όπου επιβάλλεται- 
(α) για να αποδειχθεί µια παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόµου και/ ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 ΕΚ

. 

(β) προς εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.»  
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ»

5
 (εφεξής η «Ανακοίνωση»), αναφέρονται τα ακόλουθα σηµαντικά: 

«Επαγγελµατικά µυστικά 
18. Ενόσω η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της επιχείρησης αυτής, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν επαγγελµατικά µυστικά (3). Στις 
πληροφορίες που είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελµατικά µυστικά περιλαµβάνονται: τεχνικές και/ή 
οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την τεχνογνωσία µιας επιχείρησης, οι µέθοδοι κοστολόγησης, τα µυστικά και οι 
µέθοδοι παραγωγής, οι πηγές εφοδιασµού, οι παραγόµενες και πωλούµενες ποσότητες, τα µερίδια αγοράς, οι πίνακες 
πελατών και διανοµέων, τα σχέδια διαχείρισης της αγοράς, η διάρθρωση του κόστους και των τιµών και η στρατηγική 
πωλήσεων. 
Λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες 
19. Η κατηγορία «λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες» περιλαµβάνει πληροφορίες πέραν των επαγγελµατικών µυστικών οι 
οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως εµπιστευτικές ενόσω η αποκάλυψή τους θα µπορούσε να βλάψει ουσιωδώς ένα 
πρόσωπο ή επιχείρηση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις κάθε υπόθεσης, τούτο µπορεί να ισχύει για 
πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα µέρη για επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση να ασκήσουν πολύ µεγάλη 
οικονοµική ή εµπορική πίεση στους ανταγωνιστές τους ή στους εµπορικούς εταίρους, πελάτες ή προµηθευτές τους. Το 
Πρωτοδικείο και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν αναγνωρίσει ότι είναι σύννοµη η απόρριψη της 
αποκάλυψης σε τέτοιες επιχειρήσεις ορισµένων επιστολών που λαµβάνονται από πελάτες τους, δεδοµένου ότι η 
αποκάλυψη αυτή θα µπορούσε εύκολα να εκθέσει τους αποστολείς των επιστολών στον κίνδυνο αντιποίνων (4). Ως εκ 
τούτου, η έννοια των λοιπών εµπιστευτικών πληροφοριών είναι δυνατόν να περιλαµβάνει και πληροφορίες που θα 
επέτρεπαν στα µέρη να αναγνωρίσουν τους καταγγέλλοντες ή άλλους τρίτους που προβάλλουν εύλογη επιθυµία να 
παραµείνουν ανώνυµοι. 
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24. Σε διαδικασίες δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ο χαρακτηρισµός µιας πληροφορίας ως εµπιστευτικής 
δεν εµποδίζει την αποκάλυψή της εάν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την απόδειξη εικαζόµενης παράβασης 
(«ενοχοποιητικό έγγραφο»), ή εάν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την απαλλαγή εµπλεκόµενου µέρους 
(«απενοχοποιητικό έγγραφο»). Στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη διαφύλαξης των δικαιωµάτων άµυνας των µερών µέσω 
της παροχής της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στον φάκελο της Επιτροπής είναι δυνατόν να υπερβαίνει σε 
σπουδαιότητα τη µέριµνα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών άλλων εµπλεκοµένων (5). 
Εναπόκειται στην Επιτροπή να αξιολογεί αν οι περιστάσεις αυτές συντρέχουν στην εκάστοτε περίπτωση. Προς τούτο 
απαιτείται να αξιολογούνται όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως: 
a. η χρησιµότητα της πληροφορίας για τη στοιχειοθέτηση ή µη µιας παράβασης, καθώς και η αποδεικτική της αξία· 
b. το αν η πληροφορία είναι απαραίτητη· 
c. το κατά πόσον αποτελεί ευαίσθητο στοιχείο (δηλαδή σε ποιον βαθµό η αποκάλυψή της θα έβλαπτε τα 
συµφέροντα του εµπλεκόµενου προσώπου ή επιχείρησης)· 
d. η προκαταρκτική εκτίµηση της σοβαρότητας της εικαζόµενης παράβασης.» 
Ακολούθως, η Επιτροπή τονίζει ότι σηµαντικό είναι, πέραν των ανωτέρω, και το άρθρο 43(6) του περί των Γενικών 
Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο του 1999, Ν. 158(Ι)/99, όπου στη βάση του δικαιώµατος ακρόασης που παρέχεται, 
επιβάλλεται ότι:  
«43(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λάβει γνώση των 
στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να 
απορρίψει ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίηση του παραβλάπτει το υπηρεσιακό συµφέρον ή το συµφέρον 
τρίτου προσώπου.» 
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παραθέτει σχετική νοµολογία του ∆ΕΕ, το οποίο θεωρεί ότι:  
«Το δικαίωµα προσβάσεως στον φάκελο, απόρροια της αρχής του σεβασµού των δικαιωµάτων άµυνας, συνεπάγεται ότι η 
Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση τη δυνατότητα εξετάσεως όλων των εγγράφων που 
περιλαµβάνονται στον φάκελο έρευνας και τα οποία ενδέχεται να είναι κρίσιµα για την άµυνά της (βλ., υπό την έννοια 
αυτή, αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 1995, Τ-30/91, Solvay κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. ΙΙ-1775, 
σκέψη 81, και του ∆ικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2003, C-199/99 P, Corus UK κατά Επιτροπής, η οποία δεν έχει ακόµα 
δηµοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψεις 125 έως 128). Στα έγγραφα αυτά περιλαµβάνονται τόσο τα ενοχοποιητικά όσο και τα 
απαλλακτικά στοιχεία, µε εξαίρεση τα επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων, τα εσωτερικά έγγραφα της 
Επιτροπής και άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες (βλ. αποφάσεις της 13ης Φεβρουαρίου 1979, 85/76, Hoffmann-La 
Roche κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1979/Ι, σ. 215, σκέψεις 9 και 11, της 8ης Ιουλίου 1999, C-51/92 P, Hercules 
Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. Ι-4235, σκέψη 75, και της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, 
C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P έως C-252/99 P, και C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά 
Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. Ι-8375, σκέψη 315).»
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ειδικότερα, µέσα και από τη σχετική νοµολογία του ∆ΕΕ, ότι αν και τα εµπλεκόµενα µέρη και δη 
οι καταγγελλόµενες επιχειρήσεις, πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνουν γνώση των πληροφοριακών στοιχείων που 
περιλαµβάνονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, προκειµένου να µπορούν να διατυπώσουν ουσιαστικά τις 
απόψεις τους επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων που τους κοινοποιήθηκαν µέσω της Έκθεσης Αιτιάσεων, 
ωστόσο, δεν υφίσταται υποχρέωση της Επιτροπής να τους αποκαλύπτει το σύνολο του περιεχοµένου του φακέλου της  
υπόθεσης.7  
Από τη νοµολογία και πρακτική των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διαφανεί ότι, το δικαίωµα πρόσβασης στο 
φάκελο δεν επεκτείνεται στο επιχειρηµατικό απόρρητο, στις πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα και στα εσωτερικά 
έγγραφα της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών, 
καθώς και στη µεταξύ τους αλληλογραφία.

8
 Εποµένως, θα πρέπει να σταθµίζεται κάθε φορά αφενός το δικαίωµα άµυνας 

των καταγγελλόµενων επιχειρήσεων, και αφετέρου το δικαίωµα προστασίας των απορρήτων και των λοιπών 
εµπιστευτικών πληροφοριών των επιχειρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων κάθε υπόθεσης. 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά 
απαραίτητη είναι η στάθµιση των συµφερόντων των εµπλεκοµένων µερών από τη µία πλευρά, τα εµπορικά συµφέροντα 
των καταγγελλουσών εταιρειών και των τρίτων, από τους οποίους λήφθηκαν στοιχεία και από την άλλη πλευρά το 
δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισης της υπόθεσης των καταγγελλόµενων εταιρειών. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή στη 
συγκεκριµένη περίπτωση έδωσε στην ExxonMobil το δικαίωµα πρόσβασης σε τρείς (3) περιπτώσεις. 
Η Επιτροπή τονίζει ότι στην υπό εξέταση καταγγελία, έγινε ενδελεχής εξέταση των σηµείων/στοιχείων και εγγράφων που 
θεωρήθηκαν ως εµπιστευτικά και δεν κατέστησαν προσβάσιµα κατ’ αναλογία, σταθµίζοντας σε αυτά το δικαίωµα 
προστασίας του επαγγελµατικού απορρήτου/επαγγελµατικών µυστικών, σε συνάρτηση µε την κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων άµυνας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη θέση των µερών και κρίνοντας στη βάση της χρησιµότητας, της 
αναγκαιότητας και της πιθανής βλάβης στα συµφέροντα τρίτων, σε σχέση µε τη σοβαρότητα της πιθανολογούµενης 
παράβασης. 
Είναι η θέση της Επιτροπής ότι, για να αποφασισθούν τα ανωτέρω, λήφθηκαν υπόψη όλα τα κριτήρια που προκύπτουν 
µέσα από την καταγεγραµµένη νοµοθεσία, τη σχετική νοµολογία και ιδιαίτερα τις αποφάσεις του ∆ΕΕ και συνεκτιµήθηκαν 
οι θέσεις των εµπλεκοµένων µερών και η αιτιολογία που δόθηκε για τα έγγραφα και στοιχεία που θεώρησαν 
εµπιστευτικά, µε σκοπό, όπως έχει ήδη τονιστεί, να διαφυλαχθεί και να διασφαλιστεί ότι, οι καταγγελλόµενες εταιρείες θα 
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έχουν πρόσβαση στα πλείστα από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης για την υπεράσπιση της υπόθεσής 
τους.  
Όσον αφορά τα µη αποκαλυφθέντα στοιχεία/σηµεία και έγγραφα που κρίθηκαν ως εµπιστευτικά και δεν αποκαλύφθηκαν, 
η Επιτροπή υπογραµµίζει εµφαντικά ότι, αφού είχε αξιολογήσει τις προαναφερόµενες παραµέτρους αποφάσισε ότι η µη 
αποκάλυψη αυτών δεν θα εµπόδιζε την άσκηση του δικαιώµατος άµυνας από µέρους της εταιρείας καθότι, είχε στη 
διάθεσή της όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς υπεράσπιση, τη δυνατότητα να προβεί σε υπολογισµούς, να αξιολογήσει 
τα στοιχεία και να εξάγει τα απαιτούµενα συµπεράσµατα, καθώς και τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε από την 
Επιτροπή για την εξαγωγή συµπερασµάτων.  
Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση της Ολοµέλειας της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού 
369/V/2007 που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία 
γαλακτοκοµικών προϊόντων: 
«68. Καταρχάς, λεκτέον ότι, αντίθετα απ’ ό,τι ισχυρίζονται οι ως άνω επιχειρήσεις και ο ΣΕΒΓΑΠ, γενικώς το δικαίωµα 
πρόσβασης σε έγγραφα δεν συνιστά απόλυτο δικαίωµα, ενώ τα στοιχεία του προγράµµατος επιείκειας και οι αιτήσεις 
των επιχειρήσεων περί υπαγωγής σ’ αυτό είναι και παραµένουν απόρρητα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να αρθεί το 
απόρρητό τους και να δοθεί πρόσβαση στις λοιπές εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, διότι άλλως θα ανατρεπόταν η τελολογία 
της θεσπίσεως του, που συνίσταται όχι µόνο στη διευκόλυνση της ελέγχουσας αρχής κατά τη διαπίστωση των 
παραβάσεων αλλά και στην προστασία επιχειρήσεων ή µαρτύρων, που καταγγέλλουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού 
αντιανταγωνιστικές συµπεριφορές. 
69. [….] Ειδικότερα, η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 του Συµβουλίου και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 του Κανονισµού 1/2003 «Κατά τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα υπεράσπισης των εµπλεκόµενων µερών, τα οποία έχουν το 
δικαίωµα να αποκτούν γνώση του φακέλου της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη του έννοµου συµφέροντος των 
επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηµατικού απόρρητου. Το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο δεν καλύπτει τις 
εµπιστευτικές πληροφορίες και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της Επιτροπής ή των αρχών ανταγωνισµού των κρατών 
µελών. Από το δικαίωµα πρόσβασης εξαιρούνται ιδίως η αλληλογραφία µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών 
ανταγωνισµού των κρατών µελών ή µεταξύ των τελευταίων, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων που συντάσσονται κατ' 
εφαρµογή των άρθρων 11 και 14. Καµία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εµποδίζει την Επιτροπή να 
δηµοσιοποιεί και να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί µια παράβαση». […]  
75. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα και µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΚ και ΠΕΚ και τις αντίστοιχες κοινοτικές 
διατάξεις, τις οποίες εφαρµόζει άµεσα, έχει υποχρέωση εκ του νόµου διαφύλαξης των επαγγελµατικών / επιχειρηµατικών 
απορρήτων των επιχειρήσεων, είτε αυτές είναι καταγγέλλουσες, είτε καταγγελλόµενες ή τρίτες εταιρίες. Σε κάθε 
περίπτωση, εµπιστευτικές πληροφορίες και απόρρητα εξαιρούνται από την ανακοίνωση στον καταγγέλλοντα ή σε άλλον 
συµµετέχοντα στη διαδικασία. Η διαφύλαξη των απορρήτων είναι ισότιµη αξία προς το δικαίωµα υπεράσπισης των 
ελεγχόµενων επιχειρήσεων και αποτελεί εκάστοτε αντικείµενο στάθµισης. [….] (Η υπογράµµιση είναι της 
Επιτροπής) 
76. Πάγια είναι επίσης και η νοµολογία του ∆ΕΚ και ΠΕΚ ως προς το θέµα αυτό. Το ∆ΕΚ και ΠΕΚ, αναγνωρίζοντας το 
δικαίωµα των επιχειρήσεων να διαθέτουν πρόσβαση στο φάκελο της Επιτροπής, αποφαίνονται ότι το δικαίωµα αυτό 
υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής και των εννόµων συµφερόντων τρίτων. Τούτο έγινε δεκτό και στην απόφαση Tokai Carbon κατά Επιτροπής 
(αποφάσεις ΠΕΚ της 29ης Απριλίου 2004, Τ-236/01,Τ-239/01, Τ-244/01 έως Τ-246/01, Τ-251/01 και Τ-252/01 Συλλογή 
2004, σελ.ΙΙ-1181), στην οποία το ΠΕΚ έκρινε, ότι «η Επιτροπή, προκειµένου να παράσχει στις εµπλεκόµενες 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αµυνθούν αποτελεσµατικά κατά των αιτιάσεων που διατυπώνονται κατ’ αυτών στην 
ανακοίνωση των αιτιάσεων, υποχρεούται να τους καταστήσει προσιτό ολόκληρο το φάκελο έρευνας της υποθέσεως, 
εξαιρουµένων των εγγράφων που περιέχουν επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων ή άλλα εµπιστευτικά 
πληροφοριακά στοιχεία και των εσωτερικών εγγράφων της Επιτροπής. Ως προς τα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής, ο 
περιορισµός προσβάσεως δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της εύρυθµης λειτουργίας της Επιτροπής στον 
τοµέα της πατάξεως των παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΚ.». 
77. Εν προκειµένω διασφαλίστηκαν απόλυτα τα δικαιώµατα υπεράσπισης των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, δεδοµένου 
ότι τους χορηγήθηκε πλήρης κατάλογος µε όλα τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης, όπως προκύπτει από τα έγγραφα 
του Προέδρου Επιτροπής Ανταγωνισµού υπ’ αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 (για τη ΦΑΓΕ), υπ’ αριθµ. 972/14.2.2007 (για 
την ΟΛΥΜΠΟΣ), 983/15.2.2007 και 1049/30.5.2007 (για τον ΣΕΒΓΑΠ) και 982/15.2.2007 (για τη ∆ΕΛΤΑ) αλλά και από τα 
έγγραφα παραλαβής εγγράφων από τις εταιρίες, όπως παρατίθενται ανωτέρω. Στα προαναφερθέντα έγγραφα του 
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού αιτιολογείται πλήρως η άρνηση πρόσβασης στα ονόµατα των επιµέρους 
παραγωγών. Ειδικότερα, στο εν λόγω υπ’ αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού αναφέρεται, ότι «σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας της ΕΑ, οι καταθέσεις που 
προκύπτουν σε συνάρτηση µε κινηθείσες διαδικασίες δεν είναι προσβάσιµες ως προς την ταυτότητα των προσώπων που 
κατέθεσαν, καθώς και των στοιχείων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα αυτών. Τούτο διότι, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση 
της ΕΕ (βλ. παρ. 19) και κατά πάγια νοµολογία (βλ. Τ-203/01 παρ. 124, C- 310/93 παρ.26-27), ασθενέστερες επιχειρήσεις 
ή πρόσωπα δύναται να εκτεθούν στον κίνδυνο λήψεως µέτρων αντιποίνων από ισχυρές επιχειρήσεις που είτε κατέχουν 
δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά είτε είναι σε θέση να ασκήσουν οικονοµική πίεση στους πελάτες και προµηθευτές 
τους. Για τους ίδιους λόγους τα τιµολόγια και οι χηµικές αναλύσεις που υπέβαλλαν οι παραγωγοί ως συνηµµένα 
αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι προσβάσιµα». Αντίθετα, κρίθηκε, ότι δεν είναι απόρρητα και συνεπώς χορηγήθηκαν στην 
αιτούσα τα ονόµατα των Συλλόγων. Κατά τα λοιπά, κατάλογοι εγγράφων, έγγραφα ή αποσπάσµατα αυτών, που για όλους 
τους ανωτέρω λόγους δεν περιήλθαν στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, δεν λαµβάνονται υπόψη για τη στοιχειοθέτηση της 
παραβάσεως. Αντίστοιχα, αναφέρονται στα λοιπά ανωτέρω έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
78. Πάντως, υπό κάθε εκδοχή, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώνει, ότι σε συγκεκριµένη περίπτωση οι 
επιχειρήσεις στερήθηκαν του δικαιώµατος υπεράσπισης, η διαπίστωση αυτή δεν επιφέρει αυτόµατα ακυρότητα της 



 
 

διαδικασίας ή της εκδοθησοµένης απόφασης, αλλά επιβάλλει να εξετάζεται εκάστοτε αν η παράλειψη ανακοίνωσης 
εγγράφων της υπόθεσης στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσµα να θιγεί το δικαίωµα υπεράσπισης, µε 
συνέπεια δυσµενέστερη για την επιχείρηση εξέλιξη της διαδικασίας και δυσµενέστερο περιεχόµενο απόφασης (βλ. Τ-
305/94, LVM κατά Επιτροπής, σκ. 1020-1021 και Τ-36/91, σκ. 78, Συλλογή σελ. ΙΙ-931).».  
Η Επιτροπή, αναφορικά µε το δικαίωµα πρόσβασης και τη διαδικασία άσκησής του, παραπέµπει επίσης στη σηµαντική 
απόφαση της Ολοµέλειας της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού 520/VI/2011 επί των καταγγελιών της εταιρείας µε τη 
διακριτική επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ Βιοµηχανία Τροφίµων-Σνακς» κατά της εταιρίας «TASTY FOODS ΑΒΓΕ» και 
συγκεκριµένα, στις παραγράφους 7-13. 
Σε σχέση µε την πρακτική της Επιτροπής για τη µη λήψη αντιγράφων, η Επιτροπή σηµειώνει τα πιο κάτω. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43(6) του περί Γενικών Αρχών ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου 158(I)/99: 
«(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λάβει γνώση των 
στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να 
απορρίψει ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίησή του παραβλάπτει το υπηρεσιακό συµφέρον ή το συµφέρον 
τρίτου προσώπου». 
Από την παραπάνω διάταξη, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η προϋπόθεση που τίθεται να «λαµβάνει γνώση των στοιχείων 
του σχετικού ∆ιοικητικού φακέλου», είναι εξαιρετικά ευρεία µε αποτέλεσµα να πληρείται στην προκειµένη περίπτωση 
καθώς ικανοποιήθηκε το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης, χωρίς να απαιτείται η αποστολή αντιγράφων. 
Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµη την άντληση καθοδήγησης από την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε την 
παράγραφο 44 της Ανακοίνωσης της ΕΕ για την πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης: 
«44. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποφασίσει την παροχή πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης µε τους ακόλουθους 
τρόπους, λαµβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές δυνατότητες των µερών: 

• µε CD-ROM ή οποιοδήποτε άλλο µέσο καταχώρησης ηλεκτρονικών δεδοµένων που είναι δυνατόν να τεθεί σε 
χρήση στο µέλλον· 

• µε αντίγραφα του προσπελάσιµου φακέλου σε χαρτί, τα οποία αποστέλλονται ταχυδροµικώς· 

• µε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόµενους να εξετάσουν τον προσπελάσιµο φάκελο, ή µέρος του, στους 
χώρους της Επιτροπής. 

Είναι δυνατόν η Επιτροπή να επιλέξει και συνδυασµό των τρόπων αυτών
9
». 

Ως εκ τούτου, από τα παραπάνω αναντίλεκτα, προκύπτει η ύπαρξη διακριτικής ευχέρειας για επιλογή του τρόπου µε τον 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί η πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης.  
Η Επιτροπή τονίζει ότι έχει καθιερώσει την πρακτική της επί τόπου επιθεώρησης των διοικητικών φακέλων των 
υποθέσεων της εντός των γραφείων της. Η εν λόγω πρακτική της παρούσας Επιτροπής έχει εφαρµοστεί σε όλες τις 
διαδικασίες πρόσβασης που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα. Η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω πρακτική διασφαλίζει 
πλήρως τα δικαιώµατα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών. 
Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να επισηµάνει ότι η εταιρεία δεν προέβη σε επαρκή 
αιτιολόγηση καθώς δεν παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους η λήψη αντιγράφων των εν λόγω εγγράφων που 
αιτούνται είναι ουσιώδης για την άµυνα και υπεράσπισή της.  
Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά την νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαικής Ένωσης10

, δυνάµει της αρχής 
της αναλογικότητας, οι πράξεις των οργάνων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του κατάλληλου και αναγκαίου για την 
επίτευξη των σκοπών που νοµίµως επιδιώκονται από την οικεία ρύθµιση, εξυπακουόµενου ότι οσάκις υφίσταται επιλογή 
µεταξύ πλειόνων κατάλληλων µέτρων, πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο επαχθές και ότι τα προξενούµενα 
µειονεκτήµατα δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς. Στην προκειµένη περίπτωση, δεν 
τίθεται θέµα παραβίασης της εν λόγω αρχής από την Επιτροπή καθώς η Επιτροπή έλαβε τις πιο πάνω αποφάσεις 
σχετικά µε την απόκρυψη των εµπιστευτικών στοιχείων σταθµίζοντας τα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων µερών 
σεβόµενη µάλιστα απόλυτα τα δικαιώµατα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών.   
Η Επιτροπή για σκοπούς διασφάλισης των δικαιωµάτων άµυνας και υπεράσπισης της ExxonMobil, έκρινε σκόπιµο να 
ικανοποιήσει τα αιτήµατά της για πρόσβαση στους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης και συγκεκριµένα στις 9/3/2015, 
11/3/2015 και 12/6/2015.  
Σε σχέση µε τα έγγραφα που λήφθηκαν από την αιφνίδια έρευνα, σηµειώνεται ότι  αυτά δεν χρησιµοποιήθηκαν για την 
στοιχειοθέτηση των συµπερασµάτων της Επιτροπής που κοινοποιήθηκαν µε την Έκθεση Αιτιάσεων. 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµούς για την πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι για σκοπούς 
διασφάλισης των δικαιωµάτων άµυνας και υπεράσπισης της ExxonMobil, δόθηκε η απαραίτητη πρόσβαση κατά 
αναλογία των Βέλτιστων Πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, δόθηκε επιτόπια πρόσβαση στο 
λογισµικό Stata και σε όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποίησε η Επιτροπή για την επαλήθευση της µεθοδολογίας που 
ακολούθησε στις οικονοµετρικές της αναλύσεις. 
H ExxonMobil αναγνωρίζει ότι υπήρξε πρόσβαση στους κώδικες και τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στους κώδικές, 
αλλά διατυπώνει προβληµατισµό για µη πρόσβαση στα πρωτογενή στοιχεία. Ωστόσο, η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα 
πρωτογενή στοιχεία έχουν δοθεί από τις ίδιες τις εταιρείες σε έντυπη µορφή και βρίσκονται στους διοικητικούς φάκελους 
της υπόθεσης στους οποίους οι εταιρείες είχαν πρόσβαση. Επιπλέον, η ExxonMobil αναφέρει ότι δεν επιτράπηκε στον 
εξωτερικό οικονοµικό σύµβουλο της εταιρείας να διεξάγει εναλλακτικές αναλύσεις ή/και δοκιµές ευαισθησίας, ούτε να 
αναπαράγει, να µελετήσει και να επιβεβαιώσει τις αναλύσεις της Επιτροπή. Ο ισχυρισµόε ότι δεν είχε την δυνατότητα να 
αναπαραγάγει, µελετήσει και επιβεβαιώσει τις αναλύσεις της Επιτροπής, δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα αφού 
ο εξωτερικός οικονοµικός σύµβουλος είχε τη δυνατότητα να µελετήσει και να επιβεβαιώσει τον κώδικα και τα 
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αποτελέσµατα της Επιτροπής. Συνεπώς, ο εξωτερικός οικονοµικός σύµβουλος δεν µπόρεσε να επιβεβαιώσει µόνο κατά 
πόσο τα στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση προέρχονται από τα πρωτογενή στοιχεία, αλλά επισηµαίνεται 
ότι η ExxonMobil είχε πρόσβαση στα πρωτογενή στοιχεία τόσο µέσω των φακέλων της υπόθεσης όσο και µέσω δικών 
τους στοιχείων. Σε σχέση µε το ζήτηµα της πρόσβασης στον κώδικα για διεξαγωγή εναλλακτικών αναλύσεων, η 
Επιτροπής σηµειώνει ότι που ζητήθηκε την ηµέρα πρόσβασης στην αίθουσα δεδοµένων και ως εκ τούτου απορρίφθηκε. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Ένσταση αναφορικά µε τη χρήση του µαρτυρικού υλικού 
H ExxonMobil ισχυρίζεται ότι η εντολή της Επιτροπής για διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας τελεί σε αντίθεση µε το άρθρο 
31(3) του Νόµου (25(3) των προισχύοντων περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων του 1989 µέχρι (1ρ.2) του 
2000) και κατ΄ αναλογία του άρθρου 20(4) του Κανονισµού 1/2003 το οποίο ορίζει ότι η εντολή έρευνας για διεξαγωγή 
αιφνίδιας έρευνας πρέπει να καθορίζει επακριβώς το αντικείµενο και το σκοπό της έρευνας. 
H ExxonMobil ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στο διοικητικό φάκελο που να δικαιολογεί την απόφαση για 
διεξαγωγή έρευνας.  
Επίσης ισχυρίζεται ότι η υφιστάµενη Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της έγγραφα πληροφορίες και δεδοµένα που 
αποκτήθηκαν µετά τις 20 Οκτωβρίου 2005 και κατά συνέπεια οποιαδήποτε έγγραφα αποκτήθηκαν µετά από αυτή την 
περίοδο δεν θα έπρεπε να τεθούν ενώπιον της Επιτροπής ανεξαρτήτως εάν αποκτήθηκαν νόµιµα ή παράνοµα. 
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι, η Επιτροπή δεν δύναται να κάνει χρήση του υλικού που συλλέχθηκε από παράνοµες 
συνθέσεις της Επιτροπής και παραπέµπει στο πρακτικό της Επιτροπής 11/1/2008 το οποίο θεωρεί ότι δεν έπρεπε να 
υιοθετηθεί από την Επιτροπή στις επόµενες επανεξετάσεις. 
Σε σχέση µε τους ισχυρισµούς της Εταιρείας περί της µη τεκµηρίωσης των λόγων έναρξης της αυτεπάγγελτης έρευνας, η 
Επιτροπή επιθυµεί να υπογραµµίσει το γεγονός πως στην επιστολή της ηµεροµηνίας 24/2/2005 προς την ExxonMobil 
που αφορούσε προηγούµενη έρευνα του τοµέα λιανικής πώλησης καυσίµων, την πληροφορούσε περί των οδηγιών που 
έδωσε στην Υπηρεσία για παρακολούθηση τόσο της ExxonMobil, όσο και των υπολοίπων εταιρειών πετρελαιοειδών ως 
ακολούθως: 
Η Επιτροπή όµως έκρινε ότι, η Υπηρεσία θα πρέπει να παρακολουθεί τη συµπεριφορά των εταιρειών πετρελαιοειδών 
επειδή ο τοµέας πρόσφατα έχει φιλευλεθεροποιηθεί και τόσο οι διεθνείς τιµές αγοράς πετρελαίου όσο και η ισοτιµία της 
Κυπριακής Λίρας µε ξένα νοµίσµατα, ιδιαίτερα το δολάριο, διαφοροποιούνται συνεχώς. 
Συνεπώς, προκύπτει ότι το έναυσµα της Επιτροπής για την διενέργεια της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας εδράζεται 
στην παρακολούθηση της συµπεριφοράς των εν λόγω εταιρειών. Σε αυτή την βάση κρίθηκε σκόπιµη η διεξαγωγή της 
παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας της 20

ης
 Οκτωβρίου του 2005 για ενδεχόµενες παραβάσεις του άρθρου 3 του Νόµου. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που αποκτήθηκαν µετά τις 20 Οκτωβρίου 2005, η Επιτροπή 
καταρχάς θεωρεί σκόπιµο να επισηµάνει ότι συλλέγηκαν στοιχεία και/ή πληροφορίες µετά την ολοκλήρωση της 
προηγούµενης έρευνας του 2004, δηλαδή  από την 1.10.2004 και πριν την απόφαση ηµεροµηνίας 20/10/2005 αλλά και 
µεταγενέστερα αυτής για σκοπούς σύγκριση στοιχείων ώστε να διαπιστωθεί αν συνεχίστηκαν κάποιες συµπεριφορές. Για 
σκοπούς αποτελεσµατικής εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού στην υπό εξέταση υπόθεση, η Επιτροπή προέβη σε 
οικονοµετρικές αναλύσεις οι οποίες απαιτούσαν την σύγκριση προηγούµενων και/ή µεταγενέστερων περιόδων του 
ουσιώδους χρόνου υπό την έννοια ότι όσο µεγαλύτερες χρονικές περίοδοι ληφθούν υπόψη ως δείγµατα στις 
οικονοµετρικές αναλύσεις τόσο ακριβέστερες θα είναι οι αντίστοιχες εκτιµήσεις τους. 
Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι αν µία παράνοµη συµπεριφορά είναι συνεχιζόµενη, τότε η απόφασή της 
δύναται να επικαλύπτει όλη την περίοδο που αυτή συνεχίζεται ανεξάρτητα από την περίοδο που καλύπτει ο ουσιώδης 
χρόνος. Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Αναφορικά µε το ζήτηµα της σαφήνειας του εντάλµατος έρευνας που εξέδωσε, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι στη βάση του 
Νόµου που καλείται να εφαρµόσει, εκδίδει εντολές προς έρευνα και όχι εντάλµατα έρευνας, που είναι αρµοδιότητα άλλων 
αρχών και οργάνων του κράτους. Ενεργώντας δε, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου που διέπει τη λειτουργία της και 
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση διαφόρων εργαλείων έρευνας, µεταξύ των 
οποίων και αυτού της έκδοσης γραπτής εντολής για έρευνα υποστατικών, γραφείων και άλλων χώρων επιχειρήσεων, 
στη βάση του άρθρου 31 του Νόµου.  
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δύναται να χρησιµοποιήσει τις εξουσίες προς διερεύνηση (investigative powers), στη βάση 
των διατάξεων του Νόµου, επιλέγοντας να χρησιµοποιήσει κάποιο ή κάποιους από τους καθορισµένους, στο σχετικό 
άρθρο του Νόµου, τρόπους συλλογής πληροφοριών έτσι ώστε να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες, προς άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της. Στην περί ης ο λόγος περίπτωση, η Επιτροπή εξέδωσε εντολή προς έρευνα ηµεροµηνίας 11/11/2005, 
ως µέσο εξασφάλισης πληροφοριών, πλην όµως επιπρόσθετα συνέλεξε πληροφορίες και/ή στοιχεία και/ή άλλο υλικό, 
διενεργώντας περαιτέρω έρευνα, χρησιµοποιώντας και άλλα µέσα συλλογής πληροφοριών, (όπως π.χ. τα 
ερωτηµατολόγια) τα οποία είχε στη διάθεσή της και τα οποία της επέτρεπε ο Νόµος. 
Η Επιτροπή επίσης τονίζει ότι στους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης υπάρχει πληθώρα εγγράφων, τα οποία 
συλλέχθηκαν λήφθηκαν στη βάση και άλλων διατάξεων του Νόµου. Ως εκ τούτου, ακόµα και αν η εντολή έρευνας ήταν 
ασαφής ή ευρεία, το υλικό που συλλέχτηκε από την εν λόγω έρευνα δεν ήταν το µόνο που αξιολογήθηκε και βρισκόταν 
στο διοικητικό φάκελο. Κατά συνέπεια, δεν επηρεάζεται το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου και/ή η µαρτυρία που 
λήφθηκε χρησιµοποιώντας και τα άλλα µέσα συλλογής πληροφοριών, τα οποία η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της. 
Παραταύτα, για το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να µην κάνει χρήση κανενός έγγραφου και/ή οποιουδήποτε 
υλικού συλλέχθηκε κατά τις επί τόπου αιφνίδιες έρευνες στα υποστατικά των εταιρειών. Η Επιτροπή έκρινε ορθό να 
αξιολογήσει αποκλειστικά και µόνο τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που συλλέχθηκαν µε άλλους τρόπους, στη βάση 
άλλων διατάξεων του Νόµου και θα στηρίξει την παρούσα απόφαση της στη βάση των στοιχείων και λοιπών δεδοµένων 
του διοικητικού φακέλου τα οποία αναµφισβήτητα λήφθηκαν νόµιµα και δεν πάσχουν από οποιαδήποτε µεµπτότητα, 
όπως φαίνεται και από την Έκθεση Αιτιάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής.  
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 



 
 

Σε σχέση µε τους ισχυρισµούς της ExxonMobil ότι η Επιτροπή δεν δύναται να κάνει χρήση του υλικού που συλλέχθηκε 
από παράνοµες συνθέσεις της Επιτροπής και παραπέµπει στο πρακτικό της Επιτροπής 11/1/2008 το οποίο θεωρεί ότι 
δεν έπρεπε να υιοθετηθεί από την Επιτροπή στις επόµενες επανεξετάσεις, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όπως έχει αποφασισθεί στις 11/1/2008 από την Επιτροπή, όταν εξετάζει εξ υπαρχής την 
υπόθεση, δύναται να χρησιµοποιήσει στοιχεία τα οποία δεν πάσχουν από οποιαδήποτε µεµπτότητα στον τρόπο µε τον 
οποίο έχουν εξασφαλιστεί.  
Στην προκειµένη υπόθεση, η Νοµολογία επιτρέπει στην Επιτροπή να κάνει χρήση του υπάρχοντος στο φάκελο υλικού 
καθώς αποτελεί νόµιµο στοιχείο κρίσης ή στοιχείο για το οποίο δεν διαπιστώνεται οποιαδήποτε µεµπτότητα στον τρόπο 
µε τον οποίο έχει εξασφαλιστεί. [Βλέπε Α.Η.Κ. v . Ευσταθιάδη (2002) 3 Α.Α.∆ . 436, 439, υπόθεση Χατζηγεωργίου v. 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µέσω Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, (1999) 3 Α.Α.∆. 145 και τις υποθέσεις οι οποίες 
αναφέρονται σε αυτή, και Συµεωνίδου κ.ά v . ∆ηµοκρατίας (1997) 3 Α.Α.∆ 145,146, στην οποία ύστερα από ακυρωτική 
απόφαση, τα στοιχεία τα οποία είχαν προσκοµιστεί στο πλαίσιο της αρχικής διαδικασίας είχαν νοµίµως τεθεί ενώπιον του 
διοικητικού οργάνου στα πλαίσια της διαδικασίας που ακολούθησε ως αποτέλεσµα της ακυρωτικής απόφασης.  
Η Επιτροπή σηµειώνει αναφορικά µε την αναφερθείσα υπόθεση Ευσταθιάδη, ότι σε αυτήν γίνεται διαχωρισµός µεταξύ 
νόµιµων και µη νόµιµων στοιχείων κρίσης, όσον αφορά τα στοιχεία που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την 
επανεξέταση µίας υπόθεσης µετά από ακύρωση ή ανάκληση µίας διοικητικής πράξης.  
Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι στην εν προκειµένω περίπτωση δεν λήφθηκε υπόψη κατά την επανεξέταση κανένα 
στοιχείο κρίσης. Το εντός του διοικητικού φακέλου υλικό, όπως τα στοιχεία που απεστάλησαν αποτελούν καθαρά 
αντικειµενικό στοιχείο και όχι υποκειµενικό. 
Θα ήταν άλλωστε άσκοπο να αναζητηθεί να ληφθεί κατά την επανεξέταση, εκ νέου, το ίδιο ακριβώς υλικό που υπήρχε 
ήδη στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση, χρησιµοποίησε µεν τα υπάρχοντα 
πραγµατικά στοιχεία, αλλά προχώρησε σε εξ’ υπαρχής έρευνα και σε εκ νέου αξιολόγησή τους. 
Στην απόφαση ηµεροµηνίας 13/1/2009, στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 120/2006, ∆ηµήτρης Μπαρτζός v. Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, η Ολοµέλεια του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, απορρίπτοντας την έφεση, αποφάσισε ότι: 
«[…] τίποτε δεν εµπόδιζε την Έφορο ΦΠΑ να βασισθεί στα ήδη εξασφαλισθέντα πραγµατικά δεδοµένα, δηλαδή τα βιβλία 
των εφεσειόντων, το ηµερολόγιο, και τα άλλα τεκµήρια που εξασφαλίστηκαν ως αποτέλεσµα της έρευνας.  Τα στοιχεία και 
δεδοµένα αυτά ήταν ήδη στην κατοχή της Εφόρου ΦΠΑ, θα ήταν δε χωρίς έννοια οποιαδήποτε ενέργεια για νέα έρευνα 
µε σκοπό την εξασφάλιση στοιχείων. 
Είναι προφανές, ότι η Έφορος ΦΠΑ επανεξέτασε και ερεύνησε µε βάση αυτά τα στοιχεία την περίπτωση των 
εφεσειόντων, άκουσε δε και τις θέσεις τους, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον λογιστή τους.» (δική µας υπογράµµιση). 
Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να αναφερθεί και στην υπόθεση Χατζηγεωργίου v. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µέσω 
Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, (1999) 3 Α.Α.∆. 145, για την οποία το ∆ικαστήριο αναφέρει τα εξής: 
«Η ανάκληση της απόφασης δε συνεπαγόταν και εξαφάνιση των στοιχείων, τα οποία υφίσταντο όταν λήφθηκε. Ό,τι 
ανακλήθηκε, ήταν αυτή τούτη η απόφαση της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ώστε να επιστρωθεί το έδαφος για τη 
θεώρηση των ενώπιόν της στοιχείων των υποψηφίων, σε σχέση µε το πρόσθετο προσόν, κάτω από τα παραδεκτά 
γεγονότα. ∆ε σηµειώθηκε οποιαδήποτε µεταβολή στη σύνθεση της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ώστε να 
δικαιολογείται η διαγραφή της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τις προφορικές συνεντεύξεις και ο αποκλεισµός τους ως 
εξωγενές στοιχείο - (βλ., µεταξύ άλλων, Ieronymides and Others v. Republic (1986) 3 C.L.R. 2424, Ιερωνυµίδης ν. 
∆ηµοκρατίας (1990) 3 Α.Α.∆. 3234.» 
Επίσης, σχετική είναι και η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου υπ’ αριθµό 259/2013 ηµεροµηνίας 7/12/2015 όπου 
σηµειώνονται τα ακόλουθα: «[…] η Επιτροπή ορθά ΚΑΙ µε παραποµπή σε σχετική νοµολογία, τεκµηρίωσε το νόµιµο της 
επιλογής της να χρησιµοποιήσει το υφιστάµενο υλικό, στο βαθµό που δεν αναγόταν ασφαλώς σε ουσιαστικές κρίσεις ή 
συµπεράσµατα της προηγούµενης Επιτροπής που κηρύχτηκε παράνοµα συγκροτηµένη (Μπάρτζος κ.α. ν. ∆ηµοκρατίας 
(2009) 3ΑΑ∆ 7). Η συλλογή νέου υλικού στα πλαίσια νέας έρευνας εκτός του ουσιώδους χρόνου, εξάλλου, θα παραβίαζε 
το πραγµατικό καθεστώς του ουσιώδους χρόνου που λαµβάνεται υπόψη λόγω αναδροµικότητας της ακύρωσης.» 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει τις εν λόγω θέσεις. 
4.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Χρήση µαρτυρικού υλικού 
Η ΕΚΟ ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν δύναται να κάνει χρήση του υλικού που συλλέχθηκε από παράνοµες συνθέσεις 
της Επιτροπής και παραπέµπει στο πρακτικό της Επιτροπής 11/1/2008 το οποίο θεωρεί ότι δεν έπρεπε να υιοθετηθεί 
από την Επιτροπή στις επόµενες επανεξετάσεις. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όπως έχει αποφασισθεί στις 11/1/2008 από την Επιτροπή, όταν εξετάζει εξ υπαρχής την 
υπόθεση, δύναται να χρησιµοποιήσει στοιχεία τα οποία δεν πάσχουν από οποιαδήποτε µεµπτότητα στον τρόπο µε τον 
οποίο έχουν εξασφαλιστεί.  
Στην προκειµένη υπόθεση, η Νοµολογία επιτρέπει στην Επιτροπή να κάνει χρήση του υπάρχοντος στο φάκελο υλικού 
καθώς αποτελεί αντικειµενικό νόµιµο στοιχείο ή στοιχείο για το οποίο δεν διαπιστώνεται οποιαδήποτε µεµπτότητα στον 
τρόπο µε τον οποίο έχει εξασφαλιστεί. [Βλέπε Α.Η.Κ. v Ευσταθιάδη (2002) 3 Α.Α.∆. 436, 439, Χατζηγεωργίου v. 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µέσω Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, (1999) 3 Α.Α.∆. 145 και τις υποθέσεις οι οποίες 
αναφέρονται σ’ αυτή, και Συµεωνίδου κ.ά v ∆ηµοκρατίας (1997) 3 Α.Α.∆. 145,146, στην οποία ύστερα από ακυρωτική 
απόφαση, τα στοιχεία τα οποία είχαν προσκοµιστεί στο πλαίσιο της αρχικής διαδικασίας είχαν νοµίµως τεθεί ενώπιον του 
διοικητικού οργάνου στα πλαίσια της διαδικασίας που ακολούθησε ως αποτέλεσµα της ακυρωτικής απόφασης.  
Η Επιτροπή σηµειώνει αναφορικά µε την αναφερθείσα υπόθεση Ευσταθιάδη, ότι σε αυτήν γίνεται διαχωρισµός µεταξύ 
νόµιµων και µη νόµιµων στοιχείων κρίσης, όσον αφορά τα στοιχεία που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την 
επανεξέταση µίας υπόθεσης µετά από ακύρωση ή ανάκληση µίας διοικητικής πράξης.  
Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι στην εν προκειµένω περίπτωση δεν λήφθηκε υπόψη κατά την επανεξέταση κανένα 
στοιχείο κρίσης. Το εντός του διοικητικού φακέλου υλικό, όπως τα στοιχεία που απεστάλησαν αποτελούν καθαρά 
αντικειµενικό στοιχείο και όχι υποκειµενικό. 



 
 

Θα ήταν άλλωστε άσκοπο να αναζητηθεί να ληφθεί κατά την επανεξέταση, εκ νέου, το ίδιο ακριβώς υλικό που υπήρχε 
ήδη στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση, χρησιµοποίησε µεν τα υπάρχοντα 
πραγµατικά στοιχεία, αλλά προχώρησε σε νέα αξιολόγησή τους. 
Στην απόφαση ηµεροµηνίας 13/1/2009, στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 120/2006, ∆ηµήτρης Μπαρτζός v. Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, η Ολοµέλεια του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, απορρίπτοντας την έφεση, αποφάσισε ότι: 
«[…] τίποτε δεν εµπόδιζε την Έφορο ΦΠΑ να βασισθεί στα ήδη εξασφαλισθέντα πραγµατικά δεδοµένα, δηλαδή τα βιβλία 
των εφεσειόντων, το ηµερολόγιο, και τα άλλα τεκµήρια που εξασφαλίστηκαν ως αποτέλεσµα της έρευνας.  Τα στοιχεία και 
δεδοµένα αυτά ήταν ήδη στην κατοχή της Εφόρου ΦΠΑ, θα ήταν δε χωρίς έννοια οποιαδήποτε ενέργεια για νέα έρευνα 
µε σκοπό την εξασφάλιση στοιχείων. 
Είναι προφανές, ότι η Έφορος ΦΠΑ επανεξέτασε και ερεύνησε µε την περίπτωση των εφεσειόντων, άκουσε δε και τις 
θέσεις τους, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον λογιστή τους.» (δική µας υπογράµµιση). 
Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να αναφερθεί και στην υπόθεση Χατζηγεωργίου v. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µέσω 
Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, (1999) 3 Α.Α.∆. 145, στην οποία το ∆ικαστήριο αναφέρει τα εξής: 
«Η ανάκληση της απόφασης δε συνεπαγόταν και εξαφάνιση των στοιχείων, τα οποία υφίσταντο όταν λήφθηκε. Ό,τι 
ανακλήθηκε, ήταν αυτή τούτη η απόφαση της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ώστε να επιστρωθεί το έδαφος για τη 
θεώρηση των ενώπιόν της στοιχείων των υποψηφίων, σε σχέση µε το πρόσθετο προσόν, κάτω από τα παραδεκτά 
γεγονότα. ∆ε σηµειώθηκε οποιαδήποτε µεταβολή στη σύνθεση της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ώστε να 
δικαιολογείται η διαγραφή της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τις προφορικές συνεντεύξεις και ο αποκλεισµός τους ως 
εξωγενές στοιχείο - (βλ., µεταξύ άλλων, Ieronymides and Others v. Republic (1986) 3 C.L.R. 2424, Ιερωνυµίδης ν. 
∆ηµοκρατίας (1990) 3 Α.Α.∆. 3234».  
Επίσης, σχετική είναι και η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου υπ’ αριθµό 259/2013 ηµεροµηνίας 7/12/2015 όπου 
σηµειώνονται τα ακόλουθα: «[…] η Επιτροπή ορθά ΚΑΙ µε παραποµπή σε σχετική νοµολογία, τεκµηρίωσε το νόµιµο της 
επιλογής της να χρησιµοποιήσει το υφιστάµενο υλικό, στο βαθµό που δεν αναγόταν ασφαλώς σε ουσιαστικές κρίσεις ή 
συµπεράσµατα της προηγούµενης Επιτροπής που κηρύχτηκε παράνοµα συγκροτηµένη (Μπάρτζος κ.α. ν. ∆ηµοκρατίας 
(2009) 3ΑΑ∆ 7). Η συλλογή νέου υλικού στα πλαίσια νέας έρευνας εκτός του ουσιώδους χρόνου, εξάλλου, θα παραβίαζε 
το πραγµατικό καθεστώς του ουσιώδους χρόνου που λαµβάνεται υπόψη λόγω αναδροµικότητας της ακύρωσης». 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει τις εν λόγω θέσεις. 
Επιστολή Απόφαση ηµεροµηνίας 24/2/2005 
Η ΕΚΟ ισχυρίζεται ότι, το µικρό χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη υπόθεση στον τοµέα πετρελαιοειδών, πλήττει 
την αρχή της δικαιολογηµένης πίστης. 
Η Επιτροπή σε σχέση µε τον εν λόγω ισχυρισµό, επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
Ενόψει του γεγονότος ότι η επιστολή της Επιτροπής µε ηµεροµηνία 24/2/2005, αποτελεί ζήτηµα επί του οποίου βασίζεται  
προκαταρκτική νοµική ένσταση της Εταιρείας, η Επιτροπή θεωρεί επιβεβληµένη την αυτούσια παράθεση όλου του 
περιεχοµένου της και προς τούτο αυτή παρατίθεται πιο κάτω: 
βάση αυτά τα στοιχεία  
«Αυτεπάγγελτη έρευνα που αφορά πιθανή παράβαση του άρθρου 4 του Νόµου 207/89 από µέρους των εταιρειών 
πετρελαιοειδών 
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέµα και να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού 
(ΕΠΑ) αφού εξέτασε το σχετικό Σηµείωµα της υπηρεσίας και αφού έλαβε υπόψη τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου 
αποφάσισε ότι τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι αρκετά να πιθανολογήσουν παράβαση του Νόµου περί Προστασίας του 
Ανταγωνισµού. Η ΕΠΑ όµως έκρινε ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να παρακολουθεί τη συµπεριφορά των εταιρειών 
πετρελαιοειδών επειδή ο τοµέας πρόσφατα έχει φιλευλεθεροποιηθεί και τόσο οι διεθνείς τιµές αγοράς πετρελαίου όσο και 
ισοτιµία της Κυπριακής Λίρας µε ξένα νοµίσµατα, ιδιαίτερα το δολάριο, διαφοροποιούνται συνεχώς.» 
Σύµφωνα µε το λεκτικό της εν λόγω επιστολής, διαφαίνεται ότι η Επιτροπή, µε την τότε σύνθεσή της, εξετάζοντας το 
σχετικό Σηµείωµα της Υπηρεσίας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφάσισε ότι τα υπάρχοντα στοιχεία δεν ήταν 
αρκετά για να πιθανολογήσουν παράβαση του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου. ∆ιαπίστωσε, ως εκ τούτου, 
την ανεπάρκεια των ενώπιόν της στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση των πιθανολογούµενων παραβάσεων και ενηµέρωσε 
την Εταιρεία περί τούτου. ∆εν απάλλαξε όµως σε καµία περίπτωση την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, αλλά προέβη στην 
εν λόγω διαπίστωση της ανεπάρκειας των ενώπιόν της στοιχείων να πιθανολογήσουν παράβαση του Νόµου. Άλλωστε, 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην οποία αναφέρεται η εν λόγω επιστολή, η Εταιρεία ουδέποτε κλήθηκε να εµφανιστεί 
ενώπιον της Επιτροπής για να θέσει τις θέσεις της και να κριθεί. Η υπόθεση εκείνη τερµατίστηκε λόγω µη επάρκειας των 
στοιχείων να στοιχειοθετήσουν παράβαση, και όχι λόγω αθώωσης της Εταιρείας, δεδοµένο που θα εξυπάκουε και 
προαπαιτούσε την κλήση της να ακουστεί και να θέσει την υπεράσπισή της, στην Επιτροπή. 
Ο περί του Ανταγωνισµού Νόµος του 1989, Νόµος αρ. 207/89, ο οποίος ίσχυε τότε, ως επίσης και ο ισχύων Νόµος, έδιδε 
τότε και δίδει και σήµερα στην Επιτροπή εξουσία να προβαίνει σε προκαταρκτική εξέταση πιθανολογούµενης 
παράβασης και µόνο µετά τη διαπίστωση εκ πρώτης όψεως υπόθεσης, η επιχείρηση, κατηγορείτο για την 
πιθανολογούµενη παράβαση µε την αποστολή σε αυτήν έκθεσης αιτιάσεων. Μέχρι του σηµείου της διαπίστωσης τού «εκ 
πρώτης όψεως», η επιχείρηση αποτελεί απλά διερευνώµενο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία αποτέλεσε απλά 
διερευνώµενο πρόσωπο για το οποίο η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν πιθανολογείτο εναντίον του οποιαδήποτε 
παράβαση του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου. 
Πέραν και ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή σηµειώνει ότι κατά την παρούσα έρευνα, η έναρξη 
του ουσιώδους χρόνου προσδιορίστηκε λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό σηµείο που έληξε η προηγούµενη έρευνα, υπό 
την έννοια ότι η επιστολή µε ηµεροµηνία 24/2/2005, αφορούσε στοιχεία που συλλέγησαν και αξιολογήθηκαν µέχρι τις 
30/9/2004. Ειδικότερα, το σχετικό Σηµείωµα για το οποίο γίνεται λόγος στην υπό αναφορά επιστολή, φέρει ηµεροµηνία 
30/9/2004, ενώ τα στοιχεία του φακέλου που αποτέλεσαν το αντικείµενο εκείνης της έρευνας αφορούν µέχρι και την 
22/9/2004. Συνεπώς, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία αποστολής της επιστολής, παραµένει αδιάσειστο γεγονός ότι η 
υπό αναφορά επιστολή, αφορά έρευνα βάσει της οποίας συνελέγησαν και συνεκτιµήθηκαν στοιχεία για µια δεδοµένη 



 
 

χρονική περίοδο, η οποία έληξε στις 30/9/2004. Για αυτό τον λόγο, η έναρξη της παρούσας έρευνας σηµατοδοτείται από 
την 1/10/2004. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
∆ηµοσιότητα και Επεµβάσεις 
Η ΕΚΟ ισχυρίζεται ότι, η υπερβολική  δηµοσιότητα και οι δηλώσεις του τέως προέδρου της Επιτροπής καθώς και µελών 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και τυων ΜΜΕ, δηµιούργησαν εχθρική ατµόσφαιρα για τις εταιρείες 
συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΚΟ. 
Η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Papon 
v France. Στην εν λόγω απόφαση αποφασίστηκε ότι σύµφωνα µε την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης, κάλυψη από τα 
ΜΜΕ είναι αναµενόµενη σε δίκες που αφορούν ζητήµατα ιδιαίτερου δηµοσίου ενδιαφέροντος. Περαιτέρω το ∆ικαστήριο, 
έκρινε στην απόφαση Sunday Times v UK, ότι το αποτέλεσµα µίας τέτοιας κάλυψης από τα ΜΜΕ είναι πιθανό να είναι 
περιορισµένο σε δίκες που λαµβάνουν χώρα αρκετό καιρό αργότερα. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι η κρίση των µελών της Επιτροπής δεν επηρεάζεται ούτε από τα ΜΜΕ ούτε από 
ενδεχόµενες δηλώσεις άλλων προσώπων και ιδίως σε υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον της 
Ως εκ των ανωτέρω, απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Ασαφής και παράνοµη εντολή έρευνας 
Αναφορικά µε το ζήτηµα της σαφήνειας του εντάλµατος έρευνας που εξέδωσε, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι στη βάση του 
Νόµου που καλείται να εφαρµόσει, εκδίδει εντολές προς έρευνα και όχι εντάλµατα έρευνας, που είναι αρµοδιότητα άλλων 
αρχών και οργάνων του κράτους. Ενεργώντας δε, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου που διέπει τη λειτουργία της και 
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της, έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση διαφόρων εργαλείων έρευνας, µεταξύ των 
οποίων και αυτού της έκδοσης γραπτής εντολής για έρευνα υποστατικών, γραφείων και άλλων χώρων επιχειρήσεων, 
στη βάση του άρθρου 31 του Νόµου.  
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δύναται να χρησιµοποιήσει τις εξουσίες προς διερεύνηση (investigative powers) που ο 
Νοµοθέτης καθόρισε, στη βάση των διατάξεων του Νόµου, επιλέγοντας να χρησιµοποιήσει κάποιο ή κάποιους από τους 
καθορισµένους, στο σχετικό άρθρο του Νόµου, τρόπους συλλογής πληροφοριών έτσι ώστε να λάβει τις απαραίτητες 
πληροφορίες, προς άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Στην περί ης ο λόγος περίπτωση, η Επιτροπή εξέδωσε εντολή προς 
έρευνα ηµεροµηνίας 11/11/2005, ως µέσο εξασφάλισης πληροφοριών, πλην όµως παράλληλα συνέλεξε πληροφορίες 
και/ή στοιχεία και/ή άλλο υλικό, διενεργώντας περαιτέρω έρευνα, χρησιµοποιώντας και άλλα µέσα συλλογής 
πληροφοριών, (όπως π.χ. τα ερωτηµατολόγια) τα οποία είχε στη διάθεσή της και τα οποία της επέτρεπε ο Νόµος. 
Η Επιτροπή επίσης τονίζει ότι στους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης υπάρχει πληθώρα εγγράφων, τα οποία 
συλλέχθηκαν λήφθηκαν στη βάση και άλλων διατάξεων του Νόµου. Ως εκ τούτου, ακόµα και αν η εντολή έρευνας ήταν 
ασαφής ή ευρείας, το υλικό που συλλέχτηκε από την εν λόγω έρευνα δεν ήταν το µόνο που αξιολογήθηκε και βρισκόταν 
στο διοικητικό φάκελο. Κατά συνέπεια, δεν επηρεάζεται το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου και/ή η µαρτυρία που 
λήφθηκε χρησιµοποιώντας και τα άλλα µέσα συλλογής πληροφοριών, τα οποία η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της. 
Παραταύτα, για το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να µην κάνει χρήση κανενός έγγραφου και/ή οποιουδήποτε 
υλικού συλλέχθηκε κατά τις επί τόπου αιφνίδιες έρευνες στα υποστατικά των εταιρειών. Η Επιτροπή έκρινε ορθό να 
αξιολογήσει αποκλειστικά και µόνο τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που συλλέχθηκαν µε άλλους τρόπους, στη βάση 
άλλων διατάξεων του Νόµου και θα στηρίξει την παρούσα απόφαση της στη βάση των στοιχείων και λοιπών δεδοµένων 
του διοικητικού φακέλου τα οποία αναµφισβήτητα λήφθηκαν νόµιµα και δεν πάσχουν από οποιαδήποτε µεµπτότητα, 
όπως φαίνεται και από την Έκθεση Αιτιάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής..  
Ως εκ των ανωτέρω, απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
∆ίκαιη ∆ίκη 
Η ΕΚΟ ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή συνδυάζει εξεταστική και δικαστική ιδιότητα και άρα δεν ικανοποιεί τις πρόνοιες του 
άρθρου 6 της ΕΣ∆Α σε σχέση µε το θέµα της δίκαιhς δίκης. 
Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι αναφορικά µε τον πιο πάνω ισχυρισµό για την ανεξαρτησία και την αµεροληψία της 
Επιτροπής, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο εν πρώτοις να αναφερθεί στον τρόπο λειτουργίας της, όπως αυτός καθορίζεται 
από το Νόµο γιατί έτσι θα καταδειχθεί η σύµφωνη µε τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης λειτουργία της, η οποία και 
ταυτίζεται µε τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αρµόδιο όργανο για την εφαρµογή των κανόνων του 
ανταγωνισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή, ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα, που διενεργείται από την Υπηρεσία, όταν 
διαπιστώσει πιθανολογούµενη εκ πρώτης όψεως παράβαση αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης της, 
καταρτίζοντας γραπτή Έκθεση περί των Αιτιάσεων την οποία κοινοποιεί προς τις καταγγελλόµενες εταιρείες δίδοντάς 
τους χρόνο να υποβάλλουν τις γραπτές τους παρατηρήσεις, χρόνος ο οποίος σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις 
παρατείνεται και συνήθως παρατείνεται πέραν της µίας φοράς. 
Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία για εξέταση παραβάσεων καλούνται να παρίστανται τόσο οι 
καταγγελλόµενες εταιρείες όσο και οι καταγγέλλουσες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας. 
Περαιτέρω, ας σηµειωθεί ότι η Επιτροπή κοινοποιεί στην καταγγελλόµενη επιχείρηση, τα έγγραφα του φακέλου πάνω 
στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν επαγγελµατικά 
απόρρητα και της δίδει κάθε δικαίωµα να επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ώστε αυτή να είναι έγκυρα 
ενήµερη για όλα τα έγγραφα που θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως αποδεικτικά στοιχεία.  
Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία τα µέρη σε αυτήν έχουν κάθε δικαίωµα να αναπτύξουν και 
προφορικά τις θέσεις τους και στις πλείστες περιπτώσεις η Επιτροπή δίδει το δικαίωµα να υποβάλλουν και δευτερολογία. 
Η Επιτροπή συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου, όπως αναφέρεται στο Προοίµιο του: «Για σκοπούς 
ρύθµισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία και εφαρµογή της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1/2003 [..]», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 δυνάµει του οποίου ιδρύθηκε ανεξάρτητη Επιτροπή, καλούµενη «Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισµού». Στη ∆ηµοκρατία δηλαδή, επιλέχθηκε να ανατεθούν οι παραπάνω αρµοδιότητες στην 



 
 

Επιτροπή, ένα όργανο δεόντως και νοµίµως συγκροτηµένο από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003,
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 ο οποίος ορίζει πως:  

«1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 
82 της Συνθήκης κατά τρόπο, ώστε να τηρούνται όντως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα µέτρα που είναι 
αναγκαία για την παραχώρηση στις αρχές αυτής της εξουσίας να εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα λαµβάνονται πριν από 
την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόµενες αρχές ενδέχεται να περιλαµβάνουν δικαστήρια.  
2. Όταν η επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη 
µπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι διοικητικές είτε 
δικαστικές».  
Σηµειώνεται παράλληλα πως από την ισχύ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003, η εθνική Επιτροπή έχει αρµοδιότητα και για 
την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ). 
Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται στον αναθεωρητικό έλεγχο του 
∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να αποφασίζει επί παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόµου, να 
προβαίνει σε έλεγχο των συγκεντρώσεων µείζονος σηµασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 83(Ι)/2014 και να 
λαµβάνει σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κι επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε τις γενικές 
αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο, 
Ν. 158(Ι)/1999.  
Στη βάση των άρθρων 17(1) και 35(6) του Νόµου, η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης µιας 
παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας διαπιστώσει πιθανολογούµενη, εκ 
πρώτης όψεως, παράβαση του Νόµου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.  
Αξίζει να τονιστεί ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο καλείται να διερευνήσει και να αποφασίσει επί 
παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι ανάλογες 
των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1/2003 και στον «Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.773/2004 της Επιτροπής, της 7

ης
 Απριλίου 2004, σχετικά µε τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών 

δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ». 
Ειδικότερα, ο Κύπριος Νοµοθέτης µε το άρθρο 23 του Νόµου καθόρισε λεπτοµερειακά τις αρµοδιότητες της Επιτροπής, 
σύµφωνα µε τις οποίες η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη, κυρίως, µε τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε τις παραβάσεις 
που ο Νόµος καθορίζει, καθώς επίσης και µε την επιβολή διοικητικών προστίµων και κυρώσεων, σε περίπτωση 
διαπίστωσης παράβασης.   
Παράλληλα, µε το άρθρο 20 του Νόµου, ο Νοµοθέτης καθόρισε τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη 
για: (α) την εκτέλεση έργων γραµµατείας της Επιτροπής, (β) την τήρηση των Μητρώων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 
22, (γ) τη συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόµο αρµοδιοτήτων, 
εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής, (δ) την εισαγωγή καταγγελιών και την υποβολή εισηγήσεων προς την 
Επιτροπή, (ε) τη διενέργεια των κατά τον παρόντα Νόµο αναγκαίων κοινοποιήσεων και δηµοσιεύσεων και, (στ) την 
παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων 
της. 
Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η διερεύνηση της έγινε από την Υπηρεσία, η 
οποία στη βάση του άρθρου 35(4) του Νόµου έχει την ευθύνη να διεξάγει τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα. Η Υπηρεσία 
διενήργησε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της κατόπιν των οδηγιών της Επιτροπής σε σχετική συνεδρία της και µε 
την ολοκλήρωση αυτής καταχώρισε σχετικό σηµείωµα στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.  
Εν συνεχεία, η Επιτροπή, αφού µελέτησε το σηµείωµα της Υπηρεσίας κατέληξε σε εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενες 
παραβάσεις και προχώρησε στον καταρτισµό Εκθέσεων Αιτιάσεων κοινοποιώντας τις στα εµπλεκόµενα µέρη. Τονίζεται 
ότι η Έκθεση Αιτιάσεων αποτελεί στην ουσία µια γραπτή έκθεση, την οποία καταρτίζει η Επιτροπή προς ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, αναφορικά µε τις αιτιάσεις που εκ πρώτης όψεως διατυπώνονται εις βάρος τους 
για πιθανολογούµενες παραβάσεις των διατάξεων του Νόµου. Υπογραµµίζεται ότι στην έκθεση αυτή, που είναι το 
έναυσµα της όλης διαδικασίας, η όποια αναφορά σε «παράβαση», συνοδεύεται από τη λέξη «πιθανολογούµενη» ή «εκ 
πρώτης όψεως». Για να διαπιστωθεί τελικά παράβαση προηγείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 17 του 
Νόµου, και καταγράφηκε πιο πάνω, µε ενδιάµεσα στάδια την πραγµατοποίηση επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου και 
τις ενδιάµεσες συνεδρίες της Επιτροπής κατά τις οποίες οι καταγγελλόµενες εταιρείες υποβάλλουν τις γραπτές 
παρατηρήσεις επί της έκθεσης αιτιάσεων καθώς και προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής όπου τα µέρη έχουν 
το δικαίωµα να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να αναλύσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους. Όλα τα παραπάνω βήµατα 
της προβλεπόµενης διαδικασίας, έχουν ακολουθηθεί κατά γράµµα από την Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση. 
Καθίσταται λοιπόν αντιληπτό ότι στην υπό εξέταση υπόθεση τηρήθηκαν οι αρχές της αµεροληψίας και της φυσικής 
δικαιοσύνης από την Επιτροπή στη βάση των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. Άλλωστε, οι αποφάσεις της 
Επιτροπής υπόκεινται σε έλεγχο από το ∆ικαστήριο στα πλαίσια άσκησης προσφυγής δυνάµει του Άρθρου 146 του 
Συντάγµατος, ο έλεγχος του οποίου παρέχει τα εχέγγυα του Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης και του Άρθρου 30.2 
του Συντάγµατος. 
Η Επιτροπή, εξέτασε σωρεία αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και αφού υπογραµµίζει ότι σε µεγάλο αριθµό 
αποφάσεων αυτού, έχει αποφασιστεί το θέµα τελεσιδίκως, σηµειώνει την απόφαση της Πλήρους Ολοµέλειας στην 
υπόθεση Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.∆., 134, στην οποία γίνεται αναφορά ότι 
µια διοικητική αρχή δεν είναι ∆ικαστήριο stricto sensu και δεν υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και 
του άρθρου 6.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε την προϋπόθεση πάντοτε ότι ο Νόµος και οι 
Κανονισµοί του διοικητικού οργάνου παρέχουν, όπως και εδώ το εχέγγυο της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας.12
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Παράλληλα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι παρόµοιο µε το υπό εξέταση θέµα τέθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
το 1980, στην Υπόθεση 209-215/78 Heintz van Landewyck Sarl κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, 3125. Το 
∆ικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 6(1) της Συνθήκης δεν ήταν σχετικό, καθότι η Επιτροπή δεν ήταν ∆ικαστήριο, σύµφωνα 
µε την έννοια του εν λόγω άρθρου. Έκτοτε το ∆ικαστήριο επανέλαβε την ίδια θέση σε σωρεία αποφάσεών του 
(Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις 100-103/80 Musique Diffusion Francaise SA and others v. Commission, Συλλογή 1983, 
1825, Υπόθεση T-11/89 Shell v. Commission, Συλλογή 1992, II-757.) Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε σχετικά νεώτερες 
αποφάσεις, το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι: «η αποτελεσµατικότητα του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού θα 
επηρεαζόταν σοβαρά αν γινόταν δεκτή η άποψη ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού υπάγεται στο ποινικό» (βλ. αποφάσεις C-
388/00, Volskwage, Συλλογή 2003, Ι-9189, σκέψη 97 και Τ-276/04, Compagnie Maritime Belge, Συλλογή 2008, θθ-1277, 
σκέψη 66). 
Ακόµα, η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην Υπόθεση Τ-348/94, Espanola SA κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σελ. ΙΙ-1875, η 
προσφεύγουσα υποστήριξε ότι η σώρευση των λειτουργιών της ανακρίσεως και της αποφάσεως στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προσβάλλει το θεµελιώδες δικαίωµα του κρίνεσθαι από αµερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστήριο, µε επίκληση 
του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης. Μεταξύ άλλων, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι παρόλο που η µεροληψία 
της Επιτροπής θα µπορούσε να επανορθωθεί εάν υπήρχε η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαιοδοτικού 
οργάνου το οποίο διαθέτει εξουσία πλήρους δικαιοδοσίας, εντούτοις ο έλεγχος που ασκεί το Πρωτοδικείο «ουδόλως είναι 
έλεγχος πλήρους δικαιοδοσίας καθιστών δυνατή την έρευνα όλων των πραγµατικών και νοµικών εκτιµήσεων». Το Γενικό 
∆ικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο) απέρριψε τον προβληθέντα λόγο ακύρωσης τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως «δικαστήριο» κατά την έννοια του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, ενώ ο έλεγχος νοµιµότητας 
που ασκεί το Πρωτοδικείο επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση των 
κανόνων του ανταγωνισµού και επιβάλλονται πρόστιµα «πρέπει να θεωρηθεί ως αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος της 
προσβαλλόµενης πράξης.» 
Ως εκ των ανωτέρω, απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Κατάχρηση ∆ιαδικασίας – Καθυστέρηση-Αρχή Καλής Πίστης 
Η ΕΚΟ ισχυρίζεται ότι για δέκα χρόνια βρίσκεται υπό διερεύνηση και άρα έχει παραβιαστεί η αρχή της εύλογης 
προθεσµίας. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα ακόλουθα: 
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης13

, όταν δεν έχει διαπιστωθεί ότι 
µία µη εύλογη καθυστέρηση έχει επηρεάσει σηµαντικά το δικαίωµα αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισης των 
επηρεαζόµενων επιχειρήσεων, τυχόν µη συµµόρφωσης της Επιτροπής µε τον κανόνα δράσης εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος δεν δύναται να επηρεάσει το κύρος της διοικητικής διαδικασίας. Συνεπώς στην υπό εξέταση υπόθεση 
ακόµα και εάν θεωρηθεί ότι η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής δεν ολοκληρώθηκε εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος η ExxonMobil δεν απέδειξε κατά πόσον έχουν πληγεί τα δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισής της. Συναφώς η 
Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει σεβαστεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα της εν λόγω εταιρείας και συγκεκριµένα της 
δόθηκε επαρκής πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο σε αρκετές περιπτώσεις ικανοποιώντας τα αιτήµατά της και ιδίως στα 
στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκαν τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, δικαίωµα ακρόασης ενώπιον 
της Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της Επιτροπής 
καθώς επίσης και όλος ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιµασία της αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισής της. 
Ως εκ των ανωτέρω, απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
∆ίκαια ∆ίκη-Ισότητα όπλων 
Η ΕΚΟ ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή κατά τη σύνταξη της Έκθεσης Αιτιάσεων έλαβε υπόψη της το σύνολο όλων των 
θέσεων που υπέβαλε η ΕΚΟ από τις προηγούµενες διαδικασίες και άρα δεν εφαρµόστηκε η αρχή της ισότητας των 
όπλων. 
Η Επιτροπή καταρχάς παραπέµπει στην απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-199/11,Europese Gemeenschap 
κατά Otis NV κ.λπ., όπου αποφασίστηκε ότι, όσον αφορά την αρχή της ισότητας των όπλων, η οποία αποτελεί 
συµπλήρωµα της έννοιας της δίκαιης δίκη, η αρχή αυτή συνεπάγεται ότι πρέπει να παρέχεται σε καθέναν από τους 
διαδίκους ευλόγως η δυνατότητα να εκθέτει την άποψή του, περιλαµβανοµένων των αποδεικτικών στοιχείων, υπό 
συνθήκες που δεν τον περιάγουν σε σαφώς µειονεκτική θέση έναντι του αντιδίκου. Συγκεκριµένα, σκοπός της ισότητας 
των όπλων είναι η ισορροπία µεταξύ των διαδίκων της δίκης, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε έγγραφο που 
προσκοµίζεται στο δικαστήριο µπορεί να εξεταστεί και να αντικρουστεί από κάθε διάδικο της δίκης14

. Αντιστρόφως, η 
βλάβη που προκαλεί η ανισορροπία πρέπει, κατ’ αρχήν, να αποδεικνύεται από αυτόν που την υφίσταται. 
Συνεπώς η Επιτροπή, θεωρεί ότι δεν υφίσταται παραβίαση της αρχής της ισότητας των όπλων καθώς στην παρούσα 
διαδικασία τα ερευνώµενα µέρη είχαν κάθε ευκαιρία να αντικρούσουν και να εξετάσουν τα έγγραφα στα οποία στηρίχτηκε 
η Επιτροπή για τον καταρτισµό της Έκθεσης Αιτιάσεων και να καταθέσουν γραπτές θέσεις και να αγορεύσουν ενώπιον 
της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει περαιτέρω ότι σε αντίθεση µε τα λεχθέντα της εταιρείας, η παρούσα Έκθεση Αιτιάσεων 
ουσιαστικά δεν τροποποιήθηκε κατά κύριο λόγο όσο αφορά τις δύο αιτιάσεις εναντίον της ΕΚΟ. Τόσο στην παρούσα 
Έκθεση Αιτιάσεων όσο και στις προηγούµενες, τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής εστιάστιαστηκαν 
στην ύπαρξη µίας εναρµονισµένης συµπεριφοράς µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών σε σχέση µε τον καθορισµό 
λιανικών τιµών πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης οκτανίων 98, 95 και πετρελαίου κίνησης LS, και της συµφωνίας και/ή 
σύµπραξης των πρατηριόυχων της κάθε εταιρείας ξεχωριστά για τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό τιµών λιανικής 
πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης οκτανίων 98, 95 και πετρελαίου κίνησης LS. 
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Η Επιτροπή θεωρεί επίσης σκόπιµο να επισηµάνει ότι, η παρούσα διαδικασία είναι επανεξέταση της ίδιας αυτεπάγγελτης 
έρευνας και γι΄ αυτό το λόγο υπάρχουν οι θέσεις που τέθηκαν κατά τις προηγούµενες διαδικασίες στον ∆ιοικητικό 
Φάκελο.  
Συµπερασµατικά, από πουθενά δεν προκύπτει παραβίαση της αρχής της ισότητας των όπλων. 
Ανεπαρκής πρόσβαση 
Η ΕΚΟ ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή αρνήθηκε αιτήµατα για λήψη αντιγράφων, ότι ο χρόνος πρόσβασης ήταν 
περιορισµένος σε συνάρτηση µε τον τεράστιο όγκο εγγράφων που είχαν να εξετάσουν, και ότι σε σχέση µε την 
πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων ήταν ανεπρακής γιατί η µεθοδολογία που χρησιµοποίησε η Επιτροπή δεν ήταν 
ξεκάθαρη και ο χρόνος ήταν περιορισµένος. 
Η Επιτροπή καταρχάς επισηµαίνει ότι, στις 26 Μαρτίου 2015, η ΕΚΟ επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 
Στις 15 Ιουνίου 2015, επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και τέλος στις 21 Ιουλίου 2015, η ΕΚΟ 
πραγµατοποίησε πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων (data room).  
Η Επιτροπή έδωσε άπλετο χρόνο και την επιλογή στις εταιρείες να επανέλθουν για να ολοκληρώσουν την πρόσβασή 
τους σε περισσότερες ηµέρες και άρα δεν ευσταθεί ο ισχυρισµός ότι ο χρόνος πρόσβασης στο ∆ιοικητικό φάκελο και 
στην Αίθουσα ∆εδοµένων ήταν περιορισµένος. 
Η Επιτροπή επίσης σε σχέση µε την πρακτική της για µη λήψη αντιγράφων, επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43(6) του περί Γενικών Αρχών ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου 158(I)/99: 
«(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λάβει γνώση των 
στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να 
απορρίψει ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίησή του παραβλάπτει το υπηρεσιακό συµφέρον ή το συµφέρον 
τρίτου προσώπου». 
Από την παραπάνω διάταξη, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η προϋπόθεση που τίθεται να «λαµβάνει γνώση των στοιχείων 
του σχετικού ∆ιοικητικού φακέλου», είναι εξαιρετικά ευρεία µε αποτέλεσµα να πληρείται στην προκειµένη περίπτωση 
καθώς ικανοποιήθηκε το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης, χωρίς να απαιτείται η αποστολή αντιγράφων. 
Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµη την άντληση καθοδήγησης από την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε την 
παράγραφο 44 της Ανακοίνωσης της Ε.Ε. για την πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης: 
«44. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποφασίσει την παροχή πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης µε τους ακόλουθους 
τρόπους, λαµβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές δυνατότητες των µερών: 

• µε CD-ROM ή οποιοδήποτε άλλο µέσο καταχώρησης ηλεκτρονικών δεδοµένων που είναι δυνατόν να τεθεί σε 
χρήση στο µέλλον· 

• µε αντίγραφα του προσπελάσιµου φακέλου σε χαρτί, τα οποία αποστέλλονται ταχυδροµικώς· 

• µε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόµενους να εξετάσουν τον προσπελάσιµο φάκελο, ή µέρος του, στους 
χώρους της Επιτροπής. 

Είναι δυνατόν η Επιτροπή να επιλέξει και συνδυασµό των τρόπων αυτών
15

». 
Ως εκ τούτου, από τα παραπάνω αναντίλεκτα, προκύπτει η ύπαρξη διακριτικής ευχέρειας για επιλογή του τρόπου µε τον 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί η πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης.  
Η Επιτροπή τονίζει ότι έχει καθιερώσει την πρακτική της επί τόπου επιθεώρησης των διοικητικών φακέλων των 
υποθέσεων της εντός των γραφείων της. Η εν λόγω πρακτική της παρούσας Επιτροπής έχει εφαρµοστεί σε όλες τις 
διαδικασίες πρόσβασης που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα. Η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω πρακτική διασφαλίζει 
πλήρως τα δικαιώµατα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών. 
Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να επισηµάνει ότι οι εµπλεκόµενες δεν προέβησαν σε επαρκή 
αιτιολόγηση καθώς δεν παρέθεσαν τους λόγους για τους οποίους η λήψη αντιγράφων των εν λόγω εγγράφων που 
αιτούνται είναι ουσιώδης για την άµυνα και υπεράσπισή τους.  
Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά την νοµολογία του ∆ικαστηρίου16

, δυνάµει της αρχής της αναλογικότητας, οι 
πράξεις των οργάνων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του κατάλληλου και αναγκαίου για την επίτευξη των σκοπών 
που νοµίµως επιδιώκονται από την οικεία ρύθµιση, εξυπακουόµενου ότι οσάκις υφίσταται επιλογή µεταξύ πλειόνων 
κατάλληλων µέτρων, πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο επαχθές και ότι τα προξενούµενα µειονεκτήµατα δεν πρέπει  να 
είναι δυσανάλογα προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς. Στην προκειµένη περίπτωση, δεν τίθεται θέµα παραβίασης της 
εν λόγω αρχής από την Επιτροπή καθώς η Επιτροπή έλαβε τις πιο πάνω αποφάσεις σχετικά µε την απόκρυψη των 
εµπιστευτικών στοιχείων σταθµίζοντας τα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων µερών σεβόµενη µάλιστα απόλυτα τα 
δικαιώµατα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών.  
Σε σχέση µε τον ισχυρισµούς για την πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι για σκοπούς 
διασφάλισης των δικαιωµάτων άµυνας και υπεράσπισης δόθηκε η απαραίτητη πρόσβαση κατά αναλογία των Βέλτιστων 
Πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, δόθηκε επιτόπια πρόσβαση στο λογισµικό Stata και σε όλα τα 
δεδοµένα που χρησιµοποίησε η Επιτροπή για την επαλήθευση της µεθοδολογίας που ακολούθησε στις οικονοµετρικές 
της αναλύσεις. 
Η ΕΚΟ ισχυρίστηκε αναφορικά µε την πρόσβαση των εξωτερικών της συµβούλων στην «αίθουσα δεδοµένων» ότι «Η 
µεθοδολογία που χρησιµοποίησε η Επιτροπή δεν ήταν ξεκάθαρη και ο χρόνος πρόσβασης που δόθηκε στην εταιρεία 
ήταν περιορισµένος. Ως αποτέλεσµα οι εξωτερικοί οικονοµικοί σύµβουλοι δεν µπόρεσαν να επαληθεύσουν τη 
µεθοδολογία που χρησιµοποίησε η Επιτροπή ούτε και να αξιολογήσουν το βάσιµο της ανάλυσης».

17
 Ωστόσο, η ΕΚΟ δεν 

αναφέρεται στο λόγο που θεωρεί ότι η µεθοδολογία της Επιτροπής δεν ήταν ξεκάθαρη, ενώ αν πράγµατι θεωρούσε ότι 
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υπήρχε αυτό το πρόβληµα θα αναµενόταν να προσπαθήσει να το ξεκαθαρίσει πριν την πρόσβαση στην αίθουσα 
δεδοµένων. Επιπλέον, οι εξωτερικοί οικονοµολόγοι σύµβουλοι της εταιρείας δεν είχαν ζητήσει περισσότερο χρόνο 
πρόσβασης στην «αίθουσα δεδοµένων». Οι εξωτερικοί οικονοµολόγοι σύµβουλοι της ΕΚΟ είχαν πρόσβαση στα 
δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν, τους κώδικες, και τα αποτελέσµατα για σκοπούς επαλήθευσης ότι αυτά πράγµατι 
έχουν χρησιµοποιηθεί µε τον ορθό τρόπο. Αυτό είναι πλήρως συµβατό µε τις Βέλτιστες Πρακτικές Χώρων ∆εδοµένων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Data Room Best Practices) και το απόσπασµα που παραθέτει η ΕΚΟ στην πραγµατικότητα 
επιβεβαιώνει τη µεθοδολογία της Επιτροπής, η οποία έχει παρουσιάσει τον κώδικα λογισµικού για σκοπούς 
αναπαραγωγής και επαλήθευσης.18

 Συνεπώς, η Επιτροπή δεν ευθύνεται αν η εταιρεία ή οι εξωτερικοί οικονοµολόγοι 
σύµβουλοι αποφάσισαν µετέπειτα αποφασίσει ότι ήθελαν µεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του κώδικα. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Παράνοµη σώρευση περισσότερων υποθέσεων στην ίδια διαδικασία 
Η ΕΚΟ ισχυρίστηκε ότι, η Επιτροπή επέλεξε να σωρεύσει στην ίδια διαδικασία δύο µη συνδεόµενες µεταξύ τους 
υποθέσεις και συγκεκριµένα την οριζόντια κατηγορία και την κάθετη κατηγορία µε αποτέλεσµα να καταστήσει την 
οποιαδήποτε απόφασή της ακυρωτέα ως παραβιάζουσα την αρχή της δίκαιης δίκης. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι δύο κατηγορίες που εµπεριέχονται στην Έκθεση Αιτιάσεων βασίζονται στα στοιχεία της 
προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας. ∆ηλαδή οι δύο κατηγορίες προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα και άρα δεν 
ήταν προκαθορισµένες οι κατηγορίες κατά την έναρξη της αυτεπάγγελτης έρευνας. 
Συνεπώς δεν υφίσταται καµία µεθόδευση από µέρους της Επιτροπής καθώς οι δύο διαφορετικές κατηγορίες προέκυψαν 
κατόπιν της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
4.3 Petrolina 
Παράνοµη διαδικασία έρευνας και παράνοµη συγκέντρωση και εξασφάλιση στοιχείων 
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το υλικό των διοικητικών φακέλων της παρούσας υπόθεσης είναι προϊόν παρανοµίας και 
συγκεκριµένα των προηγούµενων παράνοµων συνθέσεων της Επιτροπής και άρα δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην 
παρούσα υπόθεση.     
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όπως έχει αποφασισθεί στις 11/1/2008 από την Επιτροπή, όταν εξετάζει εξ υπαρχής την 
υπόθεση, δύναται να χρησιµοποιήσει στοιχεία τα οποία δεν πάσχουν από οποιαδήποτε µεµπτότητα στον τρόπο µε τον 
οποίο έχουν εξασφαλιστεί.  
Στην προκειµένη υπόθεση, η Νοµολογία επιτρέπει στην Επιτροπή να κάνει χρήση του υπάρχοντος στο φάκελο υλικού 
καθώς αποτελεί νόµιµο στοιχείο κρίσης ή στοιχείο για το οποίο δεν διαπιστώνεται οποιαδήποτε µεµπτότητα στον τρόπο 
µε τον οποίο έχει εξασφαλιστεί. [Βλέπε Α.Η.Κ. v. Ευσταθιάδη (2002) 3 Α.Α.∆. 436, 439, Χατζηγεωργίου v. ∆ηµοκρατίας 
(1999) 3 Α.Α.∆. 23,29 και τις υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σ’ αυτή, και Συµεωνίδου κ.ά v. ∆ηµοκρατίας (1997) 3 
Α.Α.∆. 145,146, στην οποία ύστερα από ακυρωτική απόφαση, τα στοιχεία τα οποία είχαν προσκοµιστεί στο πλαίσιο της 
αρχικής διαδικασίας είχαν νοµίµως τεθεί ενώπιον του διοικητικού οργάνου στα πλαίσια της διαδικασίας που ακολούθησε 
ως αποτέλεσµα της ακυρωτικής απόφασης.  
Η Επιτροπή σηµειώνει αναφορικά µε την αναφερθείσα υπόθεση Ευσταθιάδη, ότι σε αυτήν γίνεται διαχωρισµός µεταξύ 
νόµιµων και µη νόµιµων στοιχείων κρίσης, όσον αφορά τα στοιχεία που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την 
επανεξέταση µίας υπόθεσης µετά από ακύρωση ή ανάκληση µίας διοικητικής πράξης.  
Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι στην εν προκειµένω περίπτωση δεν λήφθηκε υπόψη κατά την επανεξέταση κανένα 
στοιχείο κρίσης. Το εντός του διοικητικού φακέλου υλικό, όπως τα στοιχεία που απεστάλησαν αποτελούν καθαρά 
αντικειµενικό στοιχείο και όχι υποκειµενικό. 
Θα ήταν άλλωστε άσκοπο να αναζητηθεί να ληφθεί κατά την επανεξέταση, εκ νέου, το ίδιο ακριβώς υλικό που υπήρχε 
ήδη στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση, χρησιµοποίησε µεν τα υπάρχοντα 
πραγµατικά στοιχεία, αλλά προχώρησε σε νέα αξιολόγησή τους. 
Στην απόφαση ηµεροµηνίας 13/1/2009, στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 120/2006, ∆ηµήτρης Μπαρτζός v. Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, η Ολοµέλεια του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, απορρίπτοντας την έφεση, αποφάσισε ότι: 
«[…] τίποτε δεν εµπόδιζε την Έφορο ΦΠΑ να βασισθεί στα ήδη εξασφαλισθέντα πραγµατικά δεδοµένα, δηλαδή τα βιβλία 
των εφεσειόντων, το ηµερολόγιο, και τα άλλα τεκµήρια που εξασφαλίστηκαν ως αποτέλεσµα της έρευνας.  Τα στοιχεία και 
δεδοµένα αυτά ήταν ήδη στην κατοχή της Εφόρου ΦΠΑ, θα ήταν δε χωρίς έννοια οποιαδήποτε ενέργεια για νέα έρευνα 
µε σκοπό την εξασφάλιση στοιχείων. 
Είναι προφανές, ότι η Έφορος ΦΠΑ επανεξέτασε και ερεύνησε µε βάση αυτά τα στοιχεία την περίπτωση των 
εφεσειόντων, άκουσε δε και τις θέσεις τους, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον λογιστή τους.» (δική µας υπογράµµιση). 
Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να αναφερθεί και στην υπόθεση Χατζηγεωργίου v. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µέσω 
Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, (1999) 3 Α.Α.∆. 145, για την οποία το ∆ικαστήριο αναφέρει τα εξής: 
«Η ανάκληση της απόφασης δε συνεπαγόταν και εξαφάνιση των στοιχείων, τα οποία υφίσταντο όταν λήφθηκε. Ό,τι 
ανακλήθηκε, ήταν αυτή τούτη η απόφαση της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ώστε να επιστρωθεί το έδαφος για τη 
θεώρηση των ενώπιόν της στοιχείων των υποψηφίων, σε σχέση µε το πρόσθετο προσόν, κάτω από τα παραδεκτά 
γεγονότα. ∆ε σηµειώθηκε οποιαδήποτε µεταβολή στη σύνθεση της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ώστε να 
δικαιολογείται η διαγραφή της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τις προφορικές συνεντεύξεις και ο αποκλεισµός τους ως 
εξωγενές στοιχείο - (βλ., µεταξύ άλλων, Ieronymides and Others v. Republic (1986) 3 C.L.R. 2424, Ιερωνυµίδης ν. 
∆ηµοκρατίας (1990) 3 Α.Α.∆. 3234.» 
Επίσης, σχετική είναι και η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου υπ’ αριθµό 259/2013 ηµεροµηνίας 7/12/2015 όπου 
σηµειώνονται τα ακόλουθα: «[…] η Επιτροπή ορθά ΚΑΙ µε παραποµπή σε σχετική νοµολογία, τεκµηρίωσε το νόµιµο της 
επιλογής της να χρησιµοποιήσει το υφιστάµενο υλικό, στο βαθµό που δεν αναγόταν ασφαλώς σε ουσιαστικές κρίσεις ή 
συµπεράσµατα της προηγούµενης Επιτροπής που κηρύχτηκε παράνοµα συγκροτηµένη (Μπάρτζος κ.α. ν. ∆ηµοκρατίας 
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(2009) 3ΑΑ∆ 7). Η συλλογή νέου υλικού στα πλαίσια νέας έρευνας εκτός του ουσιώδους χρόνου, εξάλλου, θα παραβίαζε 
το πραγµατικό καθεστώς του ουσιώδους χρόνου που λαµβάνεται υπόψη λόγω αναδροµικότητας της ακύρωσης.» 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει τις εν λόγω θέσεις. 
Παραγραφή µε βάση το άρθρο 41 του Νόµου 
Η Petrolina  ισχυρίζεται µε βάση δικούς της υπολογισµούς, ότι η Επιτροπή αποστερείται της εξουσίας επιβολής 
προστίµου λόγω παραγραφής στη βάση του άρθρου 41 του Νόµου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Νόµου, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα ανερχόµενα, ανάλογα µε την 
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης µέχρι το δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών της επιχείρησης .Αναφορικά µε 
το ζήτηµα της παρέλευσης των πέντε ετών δέον είναι να αναφερθούν τα όσα ορίζει το άρθρο 41 του Νόµου: 
«41.-(1) Η Επιτροπή αποστερείται της εξουσίας προς επιβολή διοικητικών προστίµων για παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου και/ή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού, εάν δεν ασκήσει την εξουσία αυτή µέσα στις ακόλουθες 
προθεσµίες: 
(α) µέσα σε προθεσµία τριών ετών, προκειµένου περί παραβάσεων διατάξεων αναφορικά µε τις αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών ή τη διενέργεια ελέγχων,  
(β) µέσα σε προθεσµία πέντε ετών, προκειµένου περί των υπολοίπων παραβάσεων.  
(2) Η προθεσµία προσµετρείται από την ηµέρα που συντελέστηκε η παράβαση, σε περίπτωση δε κατ’ εξακολούθηση ή 
κατ’ επανάληψη παράβασης από την ηµέρα που τερµατίστηκε η παράβαση.  
(3) Η προθεσµία διακόπτεται µε την κίνηση διαδικασίας εξέτασης από την Επιτροπή κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 17.» 
Σχετικά µε το ζήτηµα της προθεσµίας που το άρθρο 41(1) του Νόµου ορίζει, η Επιτροπή δύναται να αντλεί καθοδήγηση 
από τις σχετικές διατάξεις του Νόµου περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου του 1999 (Ν. 158(Ι)/1999) και 
συγκεκριµένα από τα άρθρα 57, 58 και 59 του Νόµου, όπου ορίζονται τα εξής: 
«57. Έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγµατα στη 
θέση στην οποία βρίσκονταν πριν από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε. 
58. Κατά την επανεξέταση πράξης της που έχει ακυρωθεί, η διοίκηση οφείλει να λάβει υπόψη το πραγµατικό και νοµικό 
καθεστώς που ίσχυες κατά το χρόνο που εκδόθηκε η σχετική απόφασή της. 
[…] 
59(2). Κατά την επανεξέταση, η διοίκηση δεσµεύεται από το διατακτικό της δικαστικής απόφασης και από τις διαπιστώσεις 
του ∆ικαστηρίου για την ύπαρξη ορισµένων νοµικών και πραγµατικών καταστάσεων που υφίσταντο κατά το χρόνο της 
έκδοσης της πράξης στις οποίες στηρίχτηκε το διατακτικό της απόφασης.» 
Επιπροσθέτως, παρατίθεται και το παρακάτω απόσπασµα από το σύγγραµµα του Ν. Χαραλάµπους, το οποίο δεικνύει 
τις υποχρεώσεις της Επιτροπής ως διοικητικού οργάνου σε σχέση µε τις ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου: 
«Η διοίκηση υποχρεούται να συµµορφώνεται στις ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου που εκδίδονται κατά 
την άσκηση της προβλεπόµενης από το άρθρο 146 δικαιοδοσίας του.  
Η δυστροπία της διοίκησης να συµµορφώνεται στις ακυρωτικές αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου υποσκάπτει 
ανεπανόρθωτα το θεσµό του δικαστικού ελέγχου της διοίκησης, θεσµό που αποτελεί το ύστατο και σίγουρο καταφύγιο των 
αδικουµένων από τη διοίκηση σε ένα Κράτος ∆ικαίου. Τέτοια συµπεριφορά υποκρύπτει έναν επικίνδυνο δεσποτισµό της 
διοίκησης, ασυµβίβαστο προς κάθε έννοια νοµιµότητας. 
Οι υποχρεώσεις της διοίκησης µετά από µια ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου συνίστανται πρώτα στην 
αποκατάσταση των πραγµάτων στη θέση που ήταν πριν από την έκδοση της ακυρωθείσας απόφασης και στη συνέχεια, 
στην επανεξέταση της ακυρωθείσας απόφασής της µε πλήρη συµµόρφωση προς το δεδικασµένο της ακυρωτικής 
απόφασης του ∆ικαστηρίου. 
Οι αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, τόσο αυτές που απαγγέλλουν την ακύρωση µιας διοικητικής πράξης όσο και 
αυτές που απορρίπτουν µια προσφυγή, έχουν δύναµη δεδικασµένου. Η ακυρωτική απόφαση δηµιουργεί απόλυτο 
δεδικασµένο και ισχύει έναντι όλων (erga omnes), έστω κι αν δεν µετείχαν στη δίκη.  
Η διοίκηση υποχρεούται να εξαφανίσει τα αποτελέσµατα τα οποία προέκυψαν από την εκτέλεση της ακυρωθείσας πράξης 
της. Για το σκοπό αυτό η διοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει όχι µόνο την ακυρωθείσα πράξη της αλλά και κάθε άλλη 
µεταγενέστερη πράξη της, που αποτελούσε «πράξη-συνέπεια» της ακυρωθείσας πράξης και η έκδοσή της είχε ως 
προϋπόθεση την ακυρωθείσα ή βασίστηκε πάνω στην ακυρωθείσα.»
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Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 3/9/12 εξέτασε την πιο πάνω υπόθεση υπό 
το φως της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, ηµεροµηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές µε αρ. 1544/09, 
1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.α. και Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού) στην οποία 
κρίθηκε ότι ο διορισµός του Προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν νόµιµος. Ταυτόχρονα έλαβε υπόψη τις γνωµατεύσεις του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας µε ηµεροµηνίες 20/12/2007 (αρ. φακ. Γ.Ε.Ε. 20(Α)/1982/9 και 18 Ιουλίου 2011 (αρ. 
φακ. Γ.Ε. 50(Α)/2005/Ν.52/2). 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής οι οποίες λήφθηκαν στην πιο πάνω υπόθεση, λήφθηκαν ενόσω 
ο κ. Κωστάκης Χριστοφόρου ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής, γεγονός που τις καθιστά ελαττωµατικές.  Περαιτέρω, 
πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες είναι δυσµενείς για τον ιδιώτη και η ανάκληση τους είναι δυνατή οποτεδήποτε χωρίς 
χρονικούς περιορισµούς (Σπηλιωτόπουλου Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, έβδοµη έκδοση, παράγραφος 178). Η 
Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι, λόγω της συµµετοχής του κ. Κωστάκη Χριστοφόρου στη σύνθεση της Επιτροπής, 
όλες οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί από την Επιτροπή στην πιο πάνω υπόθεση πρέπει να ανακληθούν και µε την 
παρούσα απόφαση ανακαλούνται.  
Ύστερα από την ανάκληση των πιο πάνω αποφάσεων η Επιτροπή προχώρησε στην εξ΄ υπαρχής εξέταση της 
υπόθεσης, δεδοµένου ότι η ανάκληση εξαφανίζει εξ΄ υπαρχής την πράξη, ανατρέχει στο χρόνο της έκδοσής της και 
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αποκαθιστά τη νοµική κατάσταση που υπήρχε πριν από την έκδοση της ανακαλούµενης πράξης (Σπηλιωτόπουλου πιο 
πάνω, παράγ.181). 
Αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της ανακαλούµενης 
απόφασης για διεξαγωγή έρευνας ηµεροµηνίας 28/7/2008 η Επιτροπή έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη 
διεξαγωγή έρευνας από την Υπηρεσία. Ως εκ τούτου, αποφάσισε όπως υιοθετήσει την απόφαση ηµεροµηνίας 11/1/2008, 
δίδοντας οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στη διεξαγωγή έρευνας µε βάση το υφιστάµενο κατά το κρίσιµο χρόνο, 
νοµικό και πραγµατικό καθεστώς. Η Επιτροπή ενηµέρωσε σχετικά τα εµπλεκόµενα µέρη στις 13/12/2012. 
Επισηµαίνεται ότι κατά την απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/1/2008, η Επιτροπή προτού δώσει οδηγίες στην 
Υπηρεσία για διεξαγωγή έρευνας αποφάσισε την εξ΄ υπαρχής εξέταση της υπόθεσης ύστερα από ανάκληση όλων των 
αποφάσεων της Επιτροπής οι οποίες λήφθησαν ενώ ο κ. Κ. Ευσταθίου συµµετείχε στη σύνθεση της Επιτροπής. Η 
Επιτροπή ενηµέρωσε σχετικά τα εµπλεκόµενα µέρη στις 25/1/2008. 
Σχετικά µε την ανάκληση ή ακύρωση διοικητικής πράξης, η Επιτροπή παραπέµπει στο σύγγραµµα του Π.∆. ∆αγτόγλου, 
όπου αναφέρονται τα εξής: 
«Ανάκληση είναι η διοικητική πράξη µε την οποία αίρεται η ισχύς για το µέλλον ή αναδροµικώς µιας άλλης διοικητικής 
πράξεως.»
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Στο άρθρο 57 του Νόµου 158(Ι)/1999 ορίζεται ότι: «έπειτα από ακυρωτική πράξη, η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση 
υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγµατα στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν από την έκδοση της πράξης που 
ακυρώθηκε.» 
Υπό το φως των παραπάνω, επισηµαίνεται πως κάθε ανάκληση ή ακύρωση διοικητικής πράξης και κατ’ επέκταση των 
έννοµων αποτελεσµάτων της αφορούν την ίδια τη διοικητική πράξη, όχι το διοικητικό όργανο ως τέτοιο. Η Επιτροπή, 
πλήρως συµµορφούµενη µε τις αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, ανακάλεσε προηγούµενες αποφάσεις της και 
αποφάσισε την εξ’ υπαρχής έρευνα της υπόθεσης. Πρόκειται περί επανεξέτασης της αυτεπάγγελτης έρευνας από την 
Επιτροπή.  
Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται πως το άρθρο 41 του Νόµου αφορά αποκλειστικά τις προθεσµίες για την επιβολή 
προστίµων από την Επιτροπή, χωρίς να στερείται της εξουσίας της να εξετάσει την υπόθεση ακόµα και µετά την 
παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήµατος και να λάβει απόφαση περί παράβασης των σχετικών διατάξεων του 
Νόµου,21

 απόφαση η οποία δύναται να λειτουργήσει ως µαχητό τεκµήριο σε αγωγή για αποζηµίωση στο πλαίσιο του 
άρθρου 40(1) του Νόµου. Προς επίρρωση της παραπάνω θέσης αναφέρεται η διατύπωση του άρθρου 25(1) του 
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003, όπου ορίζεται πως: «οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάµει των άρθρων 23 
και 24 υπόκεινται στις ακόλουθες προθεσµίες παραγραφής». Τα άρθρα 23 και 24 του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003 
αναφέρονται σε επιβολή προστίµων και χρηµατικών ποινών. Επισηµαίνεται δε ότι στο άρθρο 25 δεν γίνεται παραποµπή 
στο άρθρο 7 του Κανονισµού 1/2003 υπό τον τίτλο «∆ιαπίστωση και παύση της παράβασης», γεγονός το οποίο 
επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση της Επιτροπής ότι αυτό αφορά αποκλειστικά τις προθεσµίες για την επιβολή 
προστίµων από την Επιτροπή.
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Όπως ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 41 του Νόµου, η προθεσµία προσµετρείται σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση 
ή κατ’ επανάληψη παράβασης από την ηµέρα που τερµατίστηκε η παράβαση. 
Σε ό,τι αφορά το θέµα της προθεσµίας που θέτει το άρθρο 41 του Νόµου, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι το εν λόγω 
άρθρο αναφέρεται εξ’ ολοκλήρου στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί η Επιτροπή κατά την άσκηση των εξουσιών 
της δυνάµει του Νόµου, ορίζοντας και τη διακοπή της προθεσµίας µε την κίνηση διαδικασίας εξέτασης από την Επιτροπή 
σύµφωνα µε το άρθρο 17(1) του Νόµου. Ωστόσο δεν ορίζει τίποτα σχετικά µε την αναστολή της προθεσµίας επιβολής 
διοικητικών προστίµων από την Επιτροπή, όταν οι αποφάσεις της Επιτροπής προσβάλλονται στο ∆ικαστήριο. Το άρθρο 
41 σε αντιδιαστολή µε το αντίστοιχο άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΚ) αρ.1/2003, δε ρυθµίζει σειρά ζητηµάτων, τα οποία 
σχετίζονται µε την προθεσµία επιβολής διοικητικών προστίµων από την Επιτροπή. Επίσης, το άρθρο 41 δεν ρυθµίζει το 
ζήτηµα της διακοπής της προθεσµίας από κάθε πράξη της Επιτροπής ή αρχής ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους η 
οποία αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στη διερεύνηση ( οδηγίες για έρευνα), παρά µόνο ρυθµίζει την διακοπή της προθεσµίας 
σε σχέση µε την πράξη της Επιτροπής για κίνησης της διαδικασίας  εξέτασης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17(1) του 
Νόµου, ήτοι κατά την κίνηση διαδικασίας εξέτασης µιας παράβασης. Επισηµαίνεται ότι µε βάση τον Κανονισµό, η 
διακοπή της προθεσµίας ισχύει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης σε µία τουλάχιστον επιχείρηση ή ένωση 
επιχειρήσεων που µετείχε στην παράβαση. 
Εν απουσία ρητής ρύθµισης των συγκεκριµένων ζητηµάτων από το άρθρο 41 του Νόµου, η Επιτροπή κρίνει ότι οφείλει 
να εφαρµόσει κατ’ αναλογία το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού στη βάση του άρθρου 50 του Νόµου το οποίο 
αναφέρει: 
«50. Σε περίπτωση που ο παρών Νόµος ή οι κανονισµοί ή τα διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει αυτού δεν ρυθµίζουν 
ρητώς κάποιο θέµα, το ∆ικαστήριο ή η Επιτροπή, ανάλογα µε την περίπτωση, εφαρµόζει κατ’ αναλογία τις σχετικές 
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού.» 
Η σχετική πρόνοια η οποία αφορά προθεσµίες που τίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το άρθρο 25 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003 σύµφωνα µε το οποίο: 
“5. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου µετά από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή επέρχεται το αργότερο την ηµέρα 
παρέλευσης προθεσµίας ίσης µε το διπλάσιο της προθεσµίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή δεν έχει 
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επιβάλει πρόστιµο ή χρηµατική ποινή. Η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο αναστολής 
της παραγραφής κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο.  
6. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίµων και χρηµατικών ποινών αναστέλλεται για όσο καιρό η απόφαση 
της Επιτροπής αποτελεί αντικείµενο εκκρεµούσας διαδικασίας ενώπιον του ∆ικαστηρίου.»
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Το ζήτηµα της αναστολής της παραγραφής είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την εξεταζόµενη υπόθεση και, ελλείψει 
ρητής ρύθµισης από το Νόµο, η Επιτροπή ανατρέχει στο άρθρο 25(6) του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003 για να αντλήσει  
καθοδήγηση για την ερµηνεία της διάταξης αυτής και την εφαρµογή της επί υποθέσεων, επί των οποίων εφαρµόζεται ο 
Νόµος. Καθοδηγητική λειτουργία επιτελεί η απόφαση PVCII

24
, όπου και αναφέρεται η τελολογία της διάταξης του 

εδαφίου 6 του άρθρου 25 του Κανονισµού 1/2003, αντίστοιχη της οποίας δεν απαντάται στο Νόµο: 
«Στην πραγµατικότητα, ο ίδιος ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να καθιστά δυνατή την αναστολή της παραγραφής όταν 
η Επιτροπή κωλύεται να επέµβει για έναν αντικειµενικό λόγο για τον οποίο δεν ευθύνεται και ο οποίος συνίσταται ακριβώς 
στο ότι εκκρεµεί προσφυγή. Πράγµατι, µια απόφαση της Επιτροπής περί επιβολής προστίµου δεν µπορεί να θεωρηθεί 
οριστική εφόσον τρέχει ακόµα η εκ του νόµου προθεσµία ασκήσεως προσφυγής κατά της αποφάσεως αυτής ή, 
ενδεχοµένως, επί όσο χρονικό διάστηµα εκκρεµεί η προσφυγή. Με τη λήξη αυτής της διαδικασίας προσφυγής, σε 
περίπτωση ακυρώσεως, η Επιτροπή µπορεί να κληθεί να εκδώσει νέα απόφαση. Συναφώς πρέπει να υπογραµµιστεί ότι 
το άρθρο 2 του κανονισµού (σ.σ. Κανονισµός 2988/1974), που αφορά τη διακοπή και το άρθρο 3, που αφορά την 
αναστολή, επιδιώκουν διαφορετικούς σκοπούς. Ενώ σκοπός του πρώτου είναι η συναγωγή των συνεπειών της εκδόσεως 
από την Επιτροπή πράξεων για την έρευνα της υποθέσεως και την κίνηση διώξεως, το δεύτερο αποσκοπεί στην 
αντιµετώπιση της καταστάσεως κατά την οποία η Επιτροπή κωλύεται να ενεργήσει.»
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Επιπροσθέτως, σχετικά µε την αναστολή της παραγραφής, αναφέρονται τα εξής: 
«Οι προσφεύγουσες δεν µπορούν λυσιτελώς να υποστηρίξουν ότι, εφόσον η απόφαση του 1988 ακυρώθηκε λόγω 
παραβάσεως ουσιώδους τύπου καταλογιστέας στην Επιτροπή, οι προσφυγές που ασκήθηκαν κατά της αποφάσεως 
αυτής δεν ανέστειλαν την παραγραφή. 
Πράγµατι, το άρθρο 3 του κανονισµού, σύµφωνα µε το οποίο η παραγραφή αναστέλλεται επί όσον χρόνο διαρκεί η 
διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου, έχει έννοια µόνον αν η απόφαση που διαπιστώνει παράβαση και επιβάλλει 
πρόστιµο, και η οποία αποτελεί το αντικείµενο της προσφυγής, ακυρωθεί. […] Ακριβώς το γεγονός ότι µια προσφυγή 
εκκρεµεί ενώπιον του Πρωτοδικείου ή του ∆ικαστηρίου είναι εκείνο που δικαιολογεί την αναστολή, και όχι οι κρίσεις στις 
οποίες καταλήγουν τα δικαιοδοτικά αυτά όργανα µε την απόφασή τους.». 
Για να εξακριβωθεί κατά πόσον η εν λόγω προθεσµία έχει παρέλθει, θα πρέπει να επιχειρηθεί µια αναδροµή τόσο στα 
πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης όσο και στη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής.  
Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί από την Επιτροπή οι καταγγελλόµενες εταιρείες 1) από τις 1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006 
υιοθετούσαν εναρµονισµένη πρακτική που συνίστατο στον έµµεσο καθορισµό τιµών λιανικής πώλησης της αµόλυβδης 
βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, η οποία είχε ως αντικείµενο 
ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας και 2) από τις 
1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006 προέβαιναν σε συµφωνία και /ή σύµπραξη µε τους πρατηριούχους τους για τον άµεσο ή 
έµµεσο καθορισµό τιµής λιανικής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων 
και του πετρελαίου κίνησης LS, η οποία είχε ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη 
νόθευση του  ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας . 
Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το άρθρο 41(2) του Νόµου, η προθεσµία προσµετρείται από τις 22/12/2006, όπου και µε 
βάση τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία οι παραβάσεις είχαν τερµατιστεί. Οι νόµιµες πράξεις της Επιτροπής αφορούν 
τις αποφάσεις της για διεξαγωγή δέουσας έρευνας ηµεροµηνιών 1/11/2008 και 3/9/2012 σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες 
που κρίθηκαν ως ελαττωµατικές από το Ανώτατο ∆ικαστήριο αλλά και τις µεταγενέστερες πράξεις της Επιτροπής, που 
αποτελούσαν «πράξη-συνέπεια» των ακυρωθεισών πράξεων. 
Όπως επισηµάνθηκε και πιο πάνω, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Κανονισµού, η προθεσµία 
διακόπτεται «από κάθε πράξη της Επιτροπής ή αρχής ανταγωνισµού ενός κράτους µέλους η οποία αποβλέπει στη 
διερεύνηση ή σε διαδικασίες κατά της παράβασης. Η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της πράξης σε µία τουλάχιστον επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που µετείχε στην παράβαση.» 
Περαιτέρω, επισηµαίνεται πως η διάταξη του άρθρου 25(5) του Κανονισµού 1/2003 ορίζει πως «η παραγραφή αρχίζει εκ 
νέου (αγγ: afresh) µετά από κάθε διακοπή.» Στη βάση των αρχών του γενικού διοικητικού δικαίου, ελλείψει σχετικής 
ρητής διάταξης στο Νόµο και σε συνδυασµό µε το άρθρο 50, η Επιτροπή κρίνει πως σε µια τέτοια περίπτωση διακοπής, 
η παραγραφή αρχίζει εκ νέου.
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Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δεν υπάρχει σχετική διάταξη περί αναστολής της προθεσµίας επιβολής διοικητικών 
προστίµων στο Νόµο. Η Επιτροπή, δύναται να ενεργεί µε βάση το άρθρο 50 του Νόµου και άρα οδηγείται στην 
εφαρµογή του άρθρου 25(6) του Κανονισµού. Στις 20/11/2009 καταχωρήθηκαν στο Ανώτατο ∆ικαστήριο από τις 
τέσσερις εταιρείες πετρελαιοειδών οι υπ΄αριθµό 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 προσφυγές. Στις 25/5/2011, η 
Ολοµέλεια του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ‘έκδωσε σχετική απόφαση στις προσφυγές υπ΄αριθµό 1544/09, 1545/09, 1596/09 
και 1601/09, µε την οποία ακύρωσε την προσβαλλόµενη απόφαση της Επιτροπής κρίνοντας την ως άκυρη, καθώς ο 
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διορισµός του κ. Κωστάκη Χριστοφόρου δεν ήταν νόµιµος. Για το παραπάνω µεσοδιάστηµα µεταξύ της καταχώρησης 
της προσφυγής και της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, ήτοι µεταξύ 20/11/2009 και 25/5/2011, ανεστάλη η 
προθεσµία επιβολής διοικητικών προστίµων από την Επιτροπή κι εποµένως δεν προσµετρείται στο συνολικό χρόνο της 
παραπάνω προθεσµίας. 
Από την ηµέρα της πιο πάνω απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου παύει η αναστολή προθεσµίας, η οποία συνεχίζει να 
προσµετρείται µέχρι και τις 13/12/2012  οπότε η Επιτροπή  ενηµέρωσε τις εµπλεκόµενες εταιρείες για την απόφασή της 
στη συνεδρία ηµεροµηνίας 3/9/2012 για εξ υπαρχής έρευνα. Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουµε στο αρχικό 
συµπέρασµα πως δεν έχει παρέλθει η προθεσµία των πέντε ετών από την ηµεροµηνία τερµατισµού της παράβασης, ήτοι 
τις 22/12/2006 αφού το συνολικό διάστηµα µε τα συγκεκριµένα δεδοµένα είναι 4 έτη, 5 µήνες και 16 ηµέρες.  
Όµως για να υπολογιστεί ορθά το συνολικό διάστηµα, το οποίο διανύθηκε και το οποίο είναι κρίσιµο για την προθεσµία 
και το οποίο όπως και θα διαφανεί είναι ακόµη βραχύτερο της προθεσµίας των 5 ετών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 
διακοπή της προθεσµίας στις 25/1/2008, οπόταν και ενηµερώθηκαν τα εµπλεκόµενα µέρη για την πράξη της Επιτροπής 
ηµεροµηνίας 11/1/2008, για να δοθούν οδηγίες για δέουσα έρευνα. 
Κατά την παραπάνω ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης της Επιτροπής, ήτοι  25/1/2008 όπου µε βάση το άρθρο 25 
του Κανονισµού ισχύει η διακοπή της προθεσµίας  και αρχίζει να προσµετρείται εκ νέου (afresh). 
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει πως δεν έχει παρέλθει η προθεσµία των πέντε ετών από την ηµεροµηνία διακοπής 
της προθεσµίας, ήτοι τις 25/1/2008 µέχρι και τις 13/12/2012 και λαµβάνοντας υπόψη την αναστολή της προθεσµίας από 
τις 20/11/2009-25/5/2011, ότι το συνολικό διάστηµα, το οποίο διανύθηκε και το οποίο είναι κρίσιµο για την προθεσµία, 
είναι 3 έτη, 4 µήνες και 13 ηµέρες, το οποίο είναι χρονική περίοδος βραχύτερη της προθεσµίας των 5 ετών, η οποία 
ορίζεται από το άρθρο 41(1) του Νόµου.  
Υπό το φως των παραπάνω, διαφαίνεται πώς η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο για παράβαση 
των διατάξεων του Νόµου, µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
Καταληκτικά επισηµαίνεται ότι, η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου 2012, υπό την 
προηγούµενη σύνθεση της προχώρησε και εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, 
ηµεροµηνίας 25 Μαΐου 2011, στις προσφυγές µε αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09, στην οποία κρίθηκε ότι ο 
διορισµός του τότε προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν νόµιµος. Η Επιτροπή υιοθετώντας την απόφασή της ηµεροµηνίας 
11/1/2008 έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στη διεξαγωγή έρευνας µε βάση το υφιστάµενο κατά το κρίσιµο 
χρόνο, νοµικό και πραγµατικό καθεστώς. 
Η Επιτροπή, υπό την παρούσα σύνθεσή της, αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό 
φάκελο της υπόθεσης, αποφάσισε οµόφωνα να υιοθετήσει την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής υπό την 
προηγούµενη σύνθεσή της σε ότι αφορά µόνο τη διεξαγωγή έρευνας και να δώσει οδηγίες προς την Υπηρεσία να 
διεξαγάγει εξ΄ υπαρχής την εν λόγω αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον των εταιρειών πετρελαιοειδών. Η Επιτροπή 
σηµείωσε επίσης, πως η Νοµολογία επιτρέπει στην Υπηρεσία να κάνει χρήση του υπάρχοντος στο φάκελο υλικού γιατί 
θεωρεί ότι αποτελεί νόµιµο στοιχείο κρίσης ή στοιχείο για το οποίο δεν διαπιστώνεται οποιαδήποτε µεµπτότητα στον 
τρόπο µε τον οποίο έχει εξασφαλιστεί (Α.Η.Κ. –ν- Ευσταθιάδη (2002) 3 Α.Α.∆. 436, 439, Χατζηγεωργίου v ∆ηµοκρατίας 
(1993) 3 Α.Α.∆. 23, 29 και τις υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτή).  
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Υπερβάλλουσα Καθυστέρηση. 
Η Petrolinaισχυρίζεται ότι η πάροδος δέκα ετών από την εξέταση της υπόθεσης επιφέρει δυσµενή επιπτώσεις εις βάρος 
της. Αναφορικά µε τον ισχυρισµό για υπερβάλλουσα καθυστέρηση της διαδικασίας, η Επιτροπή σηµειώνει τα ακόλουθα: 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης27

, όταν δεν έχει διαπιστωθεί ότι 
µία µη εύλογη καθυστέρηση έχει επηρεάσει σηµαντικά το δικαίωµα αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισης των 
επηρεαζόµενων επιχειρήσεων, τυχόν µη συµµόρφωσης της Επιτροπής µε τον κανόνα δράσης εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος δεν δύναται να επηρεάσει το κύρος της διοικητικής διαδικασίας. Συνεπώς, στην υπό εξέταση υπόθεση 
ακόµα και εάν θεωρηθεί ότι η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής δεν ολοκληρώθηκε εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος η Petrolina δεν απέδειξε κατά πόσον έχουν πληγεί τα δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισής της. Συναφώς, η 
Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει σεβαστεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα της εν λόγω εταιρείας και συγκεκριµένα της 
δόθηκε επαρκής πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο σε αρκετές περιπτώσεις ικανοποιώντας τα αιτήµατά της και ιδίως στα 
στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκαν τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, δικαίωµα ακρόασης ενώπιον 
της Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της Επιτροπής 
καθώς επίσης και όλος ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιµασία της αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισής της. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Αδυναµία προσφυγής σε δικαστήριο µε δυνατότητα πλήρους ελέγχου της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων 
Η Petrolina ισχυρίζεται ότι, στερείται του δικαιώµατος προσφυγής σε δευτεροβάθµιο όργανο ή δικαστήριο που παρέχει 
δυνατότητα πλήρους ελέγχου µε πλήρη δικαιοδοσία να ανατρέψει τα πραγµατικά ευρήµατα και την άσκηση διακριτικής 
εξουσίας του οργάνου που επέβαλε τις χρηµατικές ή άλλες ποινές η κυρώσεις. 
Η Επιτροπή καταρχάς επισηµαίνει ότι, ο εν λόγω ισχυρισµός πρέπει να ιδωθεί σε συνδυασµό µε τον τρόπο λειτουργίας 
της όπως αυτός ορίζεται στο Νόµο. 
H Επιτροπή σηµειώνει ότι αναφορικά µε τον πιο πάνω ισχυρισµό, κρίνει σκόπιµο εν πρώτοις να αναφερθεί στον τρόπο 
λειτουργίας της, όπως αυτός καθορίζεται από το Νόµο γιατί έτσι θα καταδειχθεί η σύµφωνη µε τις αρχές της φυσικής 
δικαιοσύνης λειτουργία της, η οποία και ταυτίζεται µε τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αρµόδιο 
όργανο για την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή, ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα, που διενεργείται από την Υπηρεσία, όταν 
διαπιστώσει πιθανολογούµενη εκ πρώτης όψεως παράβαση αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης της, 
καταρτίζοντας γραπτή Έκθεση περί των Αιτιάσεων την οποία κοινοποιεί προς τις καταγγελλόµενες εταιρείες δίδοντάς 
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τους χρόνο να υποβάλλουν τις γραπτές τους παρατηρήσεις, χρόνος ο οποίος σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις 
παρατείνεται και συνήθως παρατείνεται πέραν της µίας φοράς. 
Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία για εξέταση παραβάσεων καλούνται να παρίστανται τόσο οι 
καταγγελλόµενες εταιρείες όσο και οι καταγγέλλουσες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας. 
Περαιτέρω, ας σηµειωθεί ότι η Επιτροπή κοινοποιεί στην καταγγελλόµενη επιχείρηση, τα έγγραφα του φακέλου πάνω 
στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν επαγγελµατικά 
απόρρητα και της δίδει κάθε δικαίωµα να επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ώστε αυτή να είναι έγκυρα 
ενήµερη για όλα τα έγγραφα που θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως αποδεικτικά στοιχεία.  
Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία τα µέρη σε αυτήν έχουν κάθε δικαίωµα να αναπτύξουν και 
προφορικά τις θέσεις τους και στις πλείστες περιπτώσεις η Επιτροπή δίδει το δικαίωµα να υποβάλλουν και δευτερολογία. 
Η Επιτροπή συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου, όπως αναφέρεται στο Προοίµιο του: «Για σκοπούς 
ρύθµισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία και εφαρµογή της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1/2003 [..]», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 δυνάµει του οποίου ιδρύθηκε ανεξάρτητη Επιτροπή, καλούµενη «Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισµού». Στη ∆ηµοκρατία δηλαδή, επιλέχθηκε να ανατεθούν οι παραπάνω αρµοδιότητες στην 
Επιτροπή, ένα όργανο δεόντως και νοµίµως συγκροτηµένο από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003,
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 ο οποίος ορίζει πως:  

«1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 
82 της Συνθήκης κατά τρόπο, ώστε να τηρούνται όντως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα µέτρα που είναι 
αναγκαία για την παραχώρηση στις αρχές αυτής της εξουσίας να εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα λαµβάνονται πριν από 
την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόµενες αρχές ενδέχεται να περιλαµβάνουν δικαστήρια.  
2. Όταν η επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη 
µπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι διοικητικές είτε 
δικαστικές».  
Σηµειώνεται παράλληλα πως από την ισχύ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003, η εθνική Επιτροπή έχει αρµοδιότητα και για 
την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ). 
Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται στον αναθεωρητικό έλεγχο του 
∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να αποφασίζει επί παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόµου, να 
προβαίνει σε έλεγχο των συγκεντρώσεων µείζονος σηµασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 83(Ι)/2014 και να 
λαµβάνει σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κι επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε τις γενικές 
αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο, 
Ν. 158(Ι)/1999.  
Στη βάση των άρθρων 17(1) και 35(6) του Νόµου, η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης µιας 
παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας διαπιστώσει πιθανολογούµενη, εκ 
πρώτης όψεως, παράβαση του Νόµου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.  
Αξίζει να τονιστεί ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο καλείται να διερευνήσει και να αποφασίσει επί 
παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι ανάλογες 
των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1/2003 και στον «Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.773/2004 της Επιτροπής, της 7

ης
 Απριλίου 2004, σχετικά µε τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών 

δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ». 
Ειδικότερα, ο Κύπριος Νοµοθέτης µε το άρθρο 23 του Νόµου καθόρισε λεπτοµερειακά τις αρµοδιότητες της Επιτροπής, 
σύµφωνα µε τις οποίες η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη, κυρίως, µε τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε τις παραβάσεις 
που ο Νόµος καθορίζει, καθώς επίσης και µε την επιβολή διοικητικών προστίµων και κυρώσεων, σε περίπτωση 
διαπίστωσης παράβασης.   
Παράλληλα, µε το άρθρο 20 του Νόµου, ο Νοµοθέτης καθόρισε τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη 
για: (α) την εκτέλεση έργων γραµµατείας της Επιτροπής, (β) την τήρηση των Μητρώων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 
22, (γ) τη συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόµο αρµοδιοτήτων, 
εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής, (δ) την εισαγωγή καταγγελιών και την υποβολή εισηγήσεων προς την 
Επιτροπή, (ε) τη διενέργεια των κατά τον παρόντα Νόµο αναγκαίων κοινοποιήσεων και δηµοσιεύσεων και, (στ) την 
παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων 
της. 
Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η διερεύνηση της έγινε από την Υπηρεσία, η 
οποία στη βάση του άρθρου 35(4) του Νόµου έχει την ευθύνη να διεξάγει τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα. Η Υπηρεσία 
διενήργησε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της κατόπιν των οδηγιών της Επιτροπής σε σχετική συνεδρία της και µε 
την ολοκλήρωση αυτής καταχώρισε σχετικό σηµείωµα στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.  
Εν συνεχεία, η Επιτροπή, αφού µελέτησε το σηµείωµα της Υπηρεσίας κατέληξε σε εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενες 
παραβάσεις και προχώρησε στον καταρτισµό Εκθέσεων Αιτιάσεων κοινοποιώντας τις στα εµπλεκόµενα µέρη. Τονίζεται 
ότι η Έκθεση Αιτιάσεων αποτελεί στην ουσία µια γραπτή έκθεση, την οποία καταρτίζει η Επιτροπή προς ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, αναφορικά µε τις αιτιάσεις που εκ πρώτης όψεως διατυπώνονται εις βάρος τους 
για πιθανολογούµενες παραβάσεις των διατάξεων του Νόµου. Υπογραµµίζεται ότι στην έκθεση αυτή, που είναι το 
έναυσµα της όλης διαδικασίας, η όποια αναφορά σε «παράβαση», συνοδεύεται από τη λέξη «πιθανολογούµενη» ή «εκ 
πρώτης όψεως». Για να διαπιστωθεί τελικά παράβαση προηγείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 17 του 
Νόµου, και καταγράφηκε πιο πάνω, µε ενδιάµεσα στάδια την πραγµατοποίηση επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου και 
τις ενδιάµεσες συνεδρίες της Επιτροπής κατά τις οποίες οι καταγγελλόµενες εταιρείες υποβάλλουν τις γραπτές 
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παρατηρήσεις επί της έκθεσης αιτιάσεων καθώς και προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής όπου τα µέρη έχουν 
το δικαίωµα να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να αναλύσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους. Όλα τα παραπάνω βήµατα 
της προβλεπόµενης διαδικασίας, έχουν ακολουθηθεί κατά γράµµα από την Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση. 
Καθίσταται λοιπόν αντιληπτό ότι στην υπό εξέταση υπόθεση τηρήθηκαν οι αρχές της αµεροληψίας και της φυσικής 
δικαιοσύνης από την Επιτροπή στη βάση των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. Άλλωστε, οι αποφάσεις της 
Επιτροπής υπόκεινται σε έλεγχο από το ∆ικαστήριο στα πλαίσια άσκησης προσφυγής δυνάµει του Άρθρου 146 του 
Συντάγµατος, ο έλεγχος του οποίου παρέχει τα εχέγγυα του Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης και του Άρθρου 30.2 
του Συντάγµατος. 
Η Επιτροπή, εξέτασε σωρεία αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και αφού υπογραµµίζει ότι σε µεγάλο αριθµό 
αποφάσεων αυτού, έχει αποφασιστεί το θέµα τελεσιδίκως, σηµειώνει την απόφαση της Πλήρους Ολοµέλειας στην 
υπόθεση Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.∆., 134, στην οποία γίνεται αναφορά ότι 
µια διοικητική αρχή δεν είναι ∆ικαστήριο stricto sensu και δεν υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και 
του άρθρου 6.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε την προϋπόθεση πάντοτε ότι ο Νόµος και οι 
Κανονισµοί του διοικητικού οργάνου παρέχουν, όπως και εδώ το εχέγγυο της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας.29

  
Παράλληλα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι παρόµοιο µε το υπό εξέταση θέµα τέθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
το 1980, στην Υπόθεση 209-215/78 Heintz van Landewyck Sarl κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, 3125. Το 
∆ικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 6(1) της Συνθήκης δεν ήταν σχετικό, καθότι η Επιτροπή δεν ήταν ∆ικαστήριο, σύµφωνα 
µε την έννοια του εν λόγω άρθρου. Έκτοτε το ∆ικαστήριο επανέλαβε την ίδια θέση σε σωρεία αποφάσεών του 
(Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις 100-103/80 Musique Diffusion Francaise SA and others v. Commission, Συλλογή 1983, 
1825, Υπόθεση T-11/89 Shell v. Commission, Συλλογή 1992, II-757.) Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε σχετικά νεώτερες 
αποφάσεις, το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι: «η αποτελεσµατικότητα του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού θα 
επηρεαζόταν σοβαρά αν γινόταν δεκτή η άποψη ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού υπάγεται στο ποινικό» (βλ. αποφάσεις C-
388/00, Volskwage, Συλλογή 2003, Ι-9189, σκέψη 97 και Τ-276/04, Compagnie Maritime Belge, Συλλογή 2008, θθ-1277, 
σκέψη 66). 
Ακόµα, η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην Υπόθεση Τ-348/94, Espanola SA κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σελ. ΙΙ-1875, η 
προσφεύγουσα υποστήριξε ότι η σώρευση των λειτουργιών της ανακρίσεως και της αποφάσεως στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προσβάλλει το θεµελιώδες δικαίωµα του κρίνεσθαι από αµερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστήριο, µε επίκληση 
του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης. Μεταξύ άλλων, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι παρόλο που η µεροληψία 
της Επιτροπής θα µπορούσε να επανορθωθεί εάν υπήρχε η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαιοδοτικού 
οργάνου το οποίο διαθέτει εξουσία πλήρους δικαιοδοσίας, εντούτοις ο έλεγχος που ασκεί το Πρωτοδικείο «ουδόλως είναι 
έλεγχος πλήρους δικαιοδοσίας καθιστών δυνατή την έρευνα όλων των πραγµατικών και νοµικών εκτιµήσεων». Το Γενικό 
∆ικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο) απέρριψε τον προβληθέντα λόγο ακύρωσης τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως «δικαστήριο» κατά την έννοια του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, ενώ ο έλεγχος νοµιµότητας 
που ασκεί το Πρωτοδικείο επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση των 
κανόνων του ανταγωνισµού και επιβάλλονται πρόστιµα «πρέπει να θεωρηθεί ως αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος της 
προσβαλλόµενης πράξης.» 
Ως εκ των ανωτέρω, απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Εχθρικά ∆ηµοσιεύµατα και ∆ηµόσιες κοινοβουλευτικές και άλλες συζητήσεις 
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι, λαµβάνουν χώρα εκτενή δηµοσιεύµατα και κοινοβουλευτικές συζητήσεις που φέρουν τις 
εταιρείες πετρελαιοειδών περιλαµβανοµένης της Petrolina, να ενεργούν υπό συνθήκες εκµετάλλευσης του κοινού 
ατιµωρησίας και παράλειψης αρµόδιας παρέµβασης για τερµατισµό της ισχυριζόµενης εκµετάλλευσης και παρανοµίας. 
Ισχυρίζεται ότι υφίσταται εχθρική στάση έναντι των εταιρειών πετρελαιοειδών λόγω µεταξύ άλλων δηµόσιων ισχυρισµών 
του τέως προέδρου της Επιτροπής ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής και ότι εν γένει υφίσταται δηµόσια εχθρική 
στάση µε πολιτική υποστήριξη έναντι των εταιρειών πετρελαιοειδών. 
Σε σχέση µε τους ισχυρισµούς περί εκτενών δηµοσιευµάτων, η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Papon v France. Στην εν λόγω απόφαση αποφασίστηκε ότι 
σύµφωνα µε την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης, κάλυψη από τα ΜΜΕ είναι αναµενόµενη σε δίκες που αφορούν 
ζητήµατα ιδιαίτερου δηµοσίου ενδιαφέροντος. Περαιτέρω το ∆ικαστήριο, έκρινε στην απόφαση Sunday Times v UK, ότι 
το αποτέλεσµα µίας τέτοιας κάλυψης από τα ΜΜΕ είναι πιθανό να είναι περιορισµένο σε δίκες που λαµβάνουν χώρα 
αρκετό καιρό αργότερα. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι η αµερόληπτη κρίση της δεν επηρεάζεται ούτε από τα ΜΜΕ ούτε από ενδεχόµενες 
δηλώσεις άλλων προσώπων και ιδίως σε υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον της. 
Παρενθετικά , η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι απόψεις του τέως προέδρου της Επιτροπής ενώπιον κοινοβουλευτικής 
επιτροπής αποτελούν προσωπικές του κρίσεις οι οποίες δεν δεσµεύουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την Επιτροπή ούτε 
επηρεάζουν την αµερόληπτη κρίση της. 
Ως εκ των ανωτέρω, απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Μη πρόσβαση σε ουσιώδη στοιχεία στα οποία βασίζεται η Έκθεση Αιτιάσεων-απρόσφορη διαδικασία 
επιθεώρησης του ∆ιοικητικού Φακέλου 
Η Petrolina ισχυρίζεται ότι δεν τους παρασχέθηκε επαρκής πρόσβαση του διοικητικού φακέλου, µε αποτέλεσµα να 
πλήττεται η άµυνά της. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν νοµιµοποιείται να χρησιµοποιήσει στοιχεία στα 
οποία δεν έδωσε πρόσβαση στην Petrolina, ότι η διαδικασία ήταν απρόσφορη καθώς η Επιτροπή δεν έδωσε την 
δυνατότητα στην Petrolina να λάβει αντίγραφα των εγγράφων του ∆ιοικητικού φακέλου παρότι αυτός ήταν ογκώδης. Σε 
σχέση µε την διαδικασία πρόσβασης στην αίθουσα δεδοµένων, η Petrolina θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής αφού οι 
οικονοµικοί σύµβουλοι της δεν είχαν πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στις οικονοµετρικές µελέτες 
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της Επιτροπής µε σκοπό να τα επαληθεύσουν. Τέλος ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή απέκλεισε την πρόσβαση της Petrolina 
σε έγγραφα του ∆ιοικητικού Φακέλου. 
Η Επιτροπή σηµειώνει σε σχέση µε τους ισχυρισµούς της µη πρόσβασης της Petrolina σε έγγραφα του ∆ιοικητικού 
Φακέλου και ότι η µη πρόσβαση στερεί το δικαίωµα της Επιτροπής από το να χρησιµοποιήσει τα µη προσβάσιµα στην 
Petrolina στοιχεία, ότι η µη πρόσβαση σε ορισµένες πληροφορίες που κρίθηκαν ως εµπιστευτικές δεν δύναται σε καµία 
περίπτωση να επηρεάσει το δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών καθώς τα εµπλεκόµενα µέρη 
λαµβάνουν γνώση και έχουν πρόσβαση όλων των στοιχειών που χρησιµοποιήθηκαν για την στοιχειοθέτηση των εκ 
πρώτης όψεως πιθανολογούµενων παραβάσεων. Εξάλλου, το εµπλεκόµενο µέρος, δεν αιτιολόγησε τους ακριβείς 
λόγους για τους οποίους η πρόσβαση σε επιπλέον έγγραφα τα οποία δεν χρησιµοποιήθηκαν για την στοιχειοθέτηση των 
εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενων παραβάσεων, θα µπορούσαν να αποβούν ενοχοποιητικά ή αθωωτικά για την 
εταιρεία. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει περαιτέρω ότι, έχει δώσει κάθε δικαίωµα πρόσβασης στους διοικητικούς φακέλους της 
υπόθεσης σε όλες τις καταγγελλόµενες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή συγκεκριµένα παραπέµπει στο άρθρο 17(9)(α) του 
Νόµου που ορίζει ότι: 
«(9) Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 
(α) η Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων εναντίον της οποίας 
στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, ολόκληρο το σχηµατισθέντα από την Επιτροπή φάκελο επί της 
υπόθεσης· οφείλει όµως, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 33, να κοινοποιήσει προς αυτήν εκείνα τα έγγραφα του 
φακέλου πάνω στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν 
επαγγελµατικά απόρρητα

.
 ή, εάν τα έγγραφα αυτά είναι ήδη προσιτά στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, να της τα 

υποδείξει γραπτώς, ώστε αυτή η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων  να είναι έγκαιρα ενήµερη για όλα τα έγγραφα που θα 
χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως αποδεικτικά στοιχεία»

.
 

Το άρθρο 33(1) του Νόµου επιβάλλει προς την Επιτροπή και την Υπηρεσία υποχρέωση προς εχεµύθεια για την 
προστασία επιχειρηµατικών απορρήτων και πληροφοριών εµπιστευτικής φύσης:  
«33.-(1) Ο Πρόεδρος, τα άλλα µέλη και τα αναπληρωµατικά της Επιτροπής, τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται υπό την 
εποπτεία της Επιτροπής, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας και άλλοι δηµόσιοι υπάλληλοι που λαµβάνουν γνώση, ένεκα της 
θέσης τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, επιχειρηµατικών απορρήτων και πληροφοριών 
εµπιστευτικής φύσης, έχουν υποχρέωση προς εχεµύθεια και οφείλουν να µην κοινοποιούν και/ή δηµοσιοποιούν αυτές, 
εκτός κατά την έκταση όπου επιβάλλεται- 
(α) για να αποδειχθεί µια παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόµου και/ ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 ΕΚ

. 

(β) προς εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.»  
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ»

30
 (εφεξής η «Ανακοίνωση»), αναφέρονται τα ακόλουθα σηµαντικά: 

«Επαγγελµατικά µυστικά 
18. Ενόσω η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της επιχείρησης αυτής, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν επαγγελµατικά µυστικά (3). Στις 
πληροφορίες που είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελµατικά µυστικά περιλαµβάνονται: τεχνικές και/ή 
οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την τεχνογνωσία µιας επιχείρησης, οι µέθοδοι κοστολόγησης, τα µυστικά και οι 
µέθοδοι παραγωγής, οι πηγές εφοδιασµού, οι παραγόµενες και πωλούµενες ποσότητες, τα µερίδια αγοράς, οι πίνακες 
πελατών και διανοµέων, τα σχέδια διαχείρισης της αγοράς, η διάρθρωση του κόστους και των τιµών και η στρατηγική 
πωλήσεων. 
Λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες 
19. Η κατηγορία «λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες» περιλαµβάνει πληροφορίες πέραν των επαγγελµατικών µυστικών οι 
οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως εµπιστευτικές ενόσω η αποκάλυψή τους θα µπορούσε να βλάψει ουσιωδώς ένα 
πρόσωπο ή επιχείρηση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις κάθε υπόθεσης, τούτο µπορεί να ισχύει για 
πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα µέρη για επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση να ασκήσουν πολύ µεγάλη 
οικονοµική ή εµπορική πίεση στους ανταγωνιστές τους ή στους εµπορικούς εταίρους, πελάτες ή προµηθευτές τους. Το 
Πρωτοδικείο και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν αναγνωρίσει ότι είναι σύννοµη η απόρριψη της 
αποκάλυψης σε τέτοιες επιχειρήσεις ορισµένων επιστολών που λαµβάνονται από πελάτες τους, δεδοµένου ότι η 
αποκάλυψη αυτή θα µπορούσε εύκολα να εκθέσει τους αποστολείς των επιστολών στον κίνδυνο αντιποίνων (4). Ως εκ 
τούτου, η έννοια των λοιπών εµπιστευτικών πληροφοριών είναι δυνατόν να περιλαµβάνει και πληροφορίες που θα 
επέτρεπαν στα µέρη να αναγνωρίσουν τους καταγγέλλοντες ή άλλους τρίτους που προβάλλουν εύλογη επιθυµία να 
παραµείνουν ανώνυµοι. 
24. Σε διαδικασίες δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ο χαρακτηρισµός µιας πληροφορίας ως εµπιστευτικής 
δεν εµποδίζει την αποκάλυψή της εάν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την απόδειξη εικαζόµενης παράβασης 
(«ενοχοποιητικό έγγραφο»), ή εάν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την απαλλαγή εµπλεκόµενου µέρους 
(«απενοχοποιητικό έγγραφο»). Στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη διαφύλαξης των δικαιωµάτων άµυνας των µερών µέσω 
της παροχής της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στον φάκελο της Επιτροπής είναι δυνατόν να υπερβαίνει σε 
σπουδαιότητα τη µέριµνα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών άλλων εµπλεκοµένων (5). 
Εναπόκειται στην Επιτροπή να αξιολογεί αν οι περιστάσεις αυτές συντρέχουν στην εκάστοτε περίπτωση. Προς τούτο 
απαιτείται να αξιολογούνται όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως: 
a. η χρησιµότητα της πληροφορίας για τη στοιχειοθέτηση ή µη µιας παράβασης, καθώς και η αποδεικτική της αξία· 
b. το αν η πληροφορία είναι απαραίτητη· 
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 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής δυνάµει των 
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
139/2004 του Συµβουλίου, (2005/C 325/07). 



 
 

c. το κατά πόσον αποτελεί ευαίσθητο στοιχείο (δηλαδή σε ποιον βαθµό η αποκάλυψή της θα έβλαπτε τα 
συµφέροντα του εµπλεκόµενου προσώπου ή επιχείρησης)· 
d. η προκαταρκτική εκτίµηση της σοβαρότητας της εικαζόµενης παράβασης.» 
Ακολούθως, η Επιτροπή τονίζει ότι σηµαντικό είναι, πέραν των ανωτέρω, και το άρθρο 43(6) του περί των Γενικών 
Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο του 1999, Ν. 158(Ι)/99, όπου στη βάση του δικαιώµατος ακρόασης που παρέχεται, 
επιβάλλεται ότι:  
«43(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λάβει γνώση των 
στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να 
απορρίψει ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίηση του παραβλάπτει το υπηρεσιακό συµφέρον ή το συµφέρον 
τρίτου προσώπου.» 
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παραθέτει σχετική νοµολογία του ∆ΕΕ, το οποίο θεωρεί ότι:  
«Το δικαίωµα προσβάσεως στον φάκελο, απόρροια της αρχής του σεβασµού των δικαιωµάτων άµυνας, συνεπάγεται ότι η 
Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση τη δυνατότητα εξετάσεως όλων των εγγράφων που 
περιλαµβάνονται στον φάκελο έρευνας και τα οποία ενδέχεται να είναι κρίσιµα για την άµυνά της (βλ., υπό την έννοια 
αυτή, αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 1995, Τ-30/91, Solvay κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. ΙΙ-1775, 
σκέψη 81, και του ∆ικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2003, C-199/99 P, Corus UK κατά Επιτροπής, η οποία δεν έχει ακόµα 
δηµοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψεις 125 έως 128). Στα έγγραφα αυτά περιλαµβάνονται τόσο τα ενοχοποιητικά όσο και τα 
απαλλακτικά στοιχεία, µε εξαίρεση τα επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων, τα εσωτερικά έγγραφα της 
Επιτροπής και άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες (βλ. αποφάσεις της 13ης Φεβρουαρίου 1979, 85/76, Hoffmann-La 
Roche κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1979/Ι, σ. 215, σκέψεις 9 και 11, της 8ης Ιουλίου 1999, C-51/92 P, Hercules 
Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. Ι-4235, σκέψη 75, και της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, 
C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P έως C-252/99 P, και C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά 
Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. Ι-8375, σκέψη 315).»
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ειδικότερα, µέσα και από τη σχετική νοµολογία του ∆ΕΕ, ότι αν και τα εµπλεκόµενα µέρη και δη 
οι καταγγελλόµενες επιχειρήσεις, πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνουν γνώση των πληροφοριακών στοιχείων που 
περιλαµβάνονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, προκειµένου να µπορούν να διατυπώσουν ουσιαστικά τις 
απόψεις τους επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων που τους κοινοποιήθηκαν µέσω της Έκθεσης Αιτιάσεων, 
ωστόσο, δεν υφίσταται υποχρέωση της Επιτροπής να τους αποκαλύπτει το σύνολο του περιεχοµένου του φακέλου της  
υπόθεσης.32

  
Από τη νοµολογία και πρακτική των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διαφανεί ότι, το δικαίωµα πρόσβασης στο 
φάκελο δεν επεκτείνεται στο επιχειρηµατικό απόρρητο, στις πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα και στα εσωτερικά 
έγγραφα της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών, 
καθώς και στη µεταξύ τους αλληλογραφία.

33
 Εποµένως, θα πρέπει να σταθµίζεται κάθε φορά αφενός το δικαίωµα 

άµυνας των καταγγελλόµενων επιχειρήσεων, και αφετέρου το δικαίωµα προστασίας των απορρήτων και των λοιπών 
εµπιστευτικών πληροφοριών των επιχειρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων κάθε υπόθεσης. 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά 
απαραίτητη είναι η στάθµιση των συµφερόντων των εµπλεκοµένων µερών από τη µία πλευρά, τα εµπορικά συµφέροντα 
των καταγγελλουσών εταιρειών και των τρίτων, από τους οποίους λήφθηκαν στοιχεία και από την άλλη πλευρά το 
δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισης της υπόθεσης των καταγγελλόµενων εταιρειών. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή στη 
συγκεκριµένη περίπτωση έδωσε στην Petrolina το δικαίωµα πρόσβασης σε τρείς (3) περιπτώσεις. 
Η Επιτροπή τονίζει ότι στην υπό εξέταση καταγγελία, έγινε ενδελεχής εξέταση των σηµείων/στοιχείων και εγγράφων που 
θεωρήθηκαν ως εµπιστευτικά και δεν κατέστησαν προσβάσιµα κατ’ αναλογία, σταθµίζοντας σε αυτά το δικαίωµα 
προστασίας του επαγγελµατικού απορρήτου/επαγγελµατικών µυστικών, σε συνάρτηση µε την κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων άµυνας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη θέση των µερών και κρίνοντας στη βάση της χρησιµότητας, της 
αναγκαιότητας και της πιθανής βλάβης στα συµφέροντα τρίτων, σε σχέση µε τη σοβαρότητα της πιθανολογούµενης 
παράβασης. 
Είναι η θέση της Επιτροπής ότι, για να αποφασισθούν τα ανωτέρω, λήφθηκαν υπόψη όλα τα κριτήρια που προκύπτουν 
µέσα από την καταγεγραµµένη νοµοθεσία, τη σχετική νοµολογία και ιδιαίτερα τις αποφάσεις του ∆ΕΕ και συνεκτιµήθηκαν 
οι θέσεις των εµπλεκοµένων µερών και η αιτιολογία που δόθηκε για τα έγγραφα και στοιχεία που θεώρησαν 
εµπιστευτικά, µε σκοπό, όπως έχει ήδη τονιστεί, να διαφυλαχθεί και να διασφαλιστεί ότι, οι καταγγελλόµενες εταιρείες θα 
έχουν πρόσβαση στα πλείστα από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης για την υπεράσπιση της υπόθεσής 
τους.  
Όσον αφορά τα µη αποκαλυφθέντα στοιχεία/σηµεία και έγγραφα που κρίθηκαν ως εµπιστευτικά και δεν αποκαλύφθηκαν, 
η Επιτροπή υπογραµµίζει εµφαντικά ότι, αφού είχε αξιολογήσει τις προαναφερόµενες παραµέτρους αποφάσισε ότι η µη 
αποκάλυψη αυτών δεν θα εµπόδιζε την άσκηση του δικαιώµατος άµυνας από µέρους των εµπλεκοµένων µερών. 
Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση της Ολοµέλειας της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού 
369/V/2007 που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία 
γαλακτοκοµικών προϊόντων: 
«68. Καταρχάς, λεκτέον ότι, αντίθετα απ’ ό,τι ισχυρίζονται οι ως άνω επιχειρήσεις και ο ΣΕΒΓΑΠ, γενικώς το δικαίωµα 
πρόσβασης σε έγγραφα δεν συνιστά απόλυτο δικαίωµα, ενώ τα στοιχεία του προγράµµατος επιείκειας και οι αιτήσεις 
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 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P, Aalborg 
Portland A/S κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νοµολογίας 2004 σελίδα I-00123. 
32

 Βλ. ενδεικτικά υποθέσεις ∆ΕΕ C-43/82 και 63/82, VBVB & VBBB κατά Επιτροπής, Συλλ. 1984, σελ. 1984, σκ. 25, 
καθώς και ∆ΕΕ C-62/86, Αkzo κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991, σελ. Ι-3359, σκ. 16. 
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 Βλ. σχετικά  άρθρο 27 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 και άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 16 παρ. 1 του Εκτελεστικού 
Κανονισµού (ΕΚ) 773/2004. Βλ. επίσης, ενδεικτικά, υπόθεση Γεν∆ΕΕ T-7/89, Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, 
Συλλ. 1991, σελ. II-1711, σκ. 54. 



 
 

των επιχειρήσεων περί υπαγωγής σ’ αυτό είναι και παραµένουν απόρρητα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να αρθεί το 
απόρρητό τους και να δοθεί πρόσβαση στις λοιπές εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, διότι άλλως θα ανατρεπόταν η τελολογία 
της θεσπίσεως του, που συνίσταται όχι µόνο στη διευκόλυνση της ελέγχουσας αρχής κατά τη διαπίστωση των 
παραβάσεων αλλά και στην προστασία επιχειρήσεων ή µαρτύρων, που καταγγέλλουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού 
αντιανταγωνιστικές συµπεριφορές. 
69. [….] Ειδικότερα, η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 του Συµβουλίου και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 του Κανονισµού 1/2003 «Κατά τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα υπεράσπισης των εµπλεκόµενων µερών, τα οποία έχουν το 
δικαίωµα να αποκτούν γνώση του φακέλου της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη του έννοµου συµφέροντος των 
επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηµατικού απόρρητου. Το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο δεν καλύπτει τις 
εµπιστευτικές πληροφορίες και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της Επιτροπής ή των αρχών ανταγωνισµού των κρατών 
µελών. Από το δικαίωµα πρόσβασης εξαιρούνται ιδίως η αλληλογραφία µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών 
ανταγωνισµού των κρατών µελών ή µεταξύ των τελευταίων, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων που συντάσσονται κατ' 
εφαρµογή των άρθρων 11 και 14. Καµία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εµποδίζει την Επιτροπή να 
δηµοσιοποιεί και να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί µια παράβαση». […]  
75. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα και µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΚ και ΠΕΚ και τις αντίστοιχες κοινοτικές 
διατάξεις, τις οποίες εφαρµόζει άµεσα, έχει υποχρέωση εκ του νόµου διαφύλαξης των επαγγελµατικών / επιχειρηµατικών 
απορρήτων των επιχειρήσεων, είτε αυτές είναι καταγγέλλουσες, είτε καταγγελλόµενες ή τρίτες εταιρίες. Σε κάθε 
περίπτωση, εµπιστευτικές πληροφορίες και απόρρητα εξαιρούνται από την ανακοίνωση στον καταγγέλλοντα ή σε άλλον 
συµµετέχοντα στη διαδικασία. Η διαφύλαξη των απορρήτων είναι ισότιµη αξία προς το δικαίωµα υπεράσπισης των 
ελεγχόµενων επιχειρήσεων και αποτελεί εκάστοτε αντικείµενο στάθµισης. [….] (Η υπογράµµιση είναι της 
Επιτροπής) 
76. Πάγια είναι επίσης και η νοµολογία του ∆ΕΚ και ΠΕΚ ως προς το θέµα αυτό. Το ∆ΕΚ και ΠΕΚ, αναγνωρίζοντας το 
δικαίωµα των επιχειρήσεων να διαθέτουν πρόσβαση στο φάκελο της Επιτροπής, αποφαίνονται ότι το δικαίωµα αυτό 
υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής και των εννόµων συµφερόντων τρίτων. Τούτο έγινε δεκτό και στην απόφαση Tokai Carbon κατά Επιτροπής 
(αποφάσεις ΠΕΚ της 29ης Απριλίου 2004, Τ-236/01,Τ-239/01, Τ-244/01 έως Τ-246/01, Τ-251/01 και Τ-252/01 Συλλογή 
2004, σελ.ΙΙ-1181), στην οποία το ΠΕΚ έκρινε, ότι «η Επιτροπή, προκειµένου να παράσχει στις εµπλεκόµενες 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αµυνθούν αποτελεσµατικά κατά των αιτιάσεων που διατυπώνονται κατ’ αυτών στην 
ανακοίνωση των αιτιάσεων, υποχρεούται να τους καταστήσει προσιτό ολόκληρο το φάκελο έρευνας της υποθέσεως, 
εξαιρουµένων των εγγράφων που περιέχουν επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων ή άλλα εµπιστευτικά 
πληροφοριακά στοιχεία και των εσωτερικών εγγράφων της Επιτροπής. Ως προς τα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής, ο 
περιορισµός προσβάσεως δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της εύρυθµης λειτουργίας της Επιτροπής στον 
τοµέα της πατάξεως των παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΚ.». 
77. Εν προκειµένω διασφαλίστηκαν απόλυτα τα δικαιώµατα υπεράσπισης των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, δεδοµένου 
ότι τους χορηγήθηκε πλήρης κατάλογος µε όλα τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης, όπως προκύπτει από τα έγγραφα 
του Προέδρου Επιτροπής Ανταγωνισµού υπ’ αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 (για τη ΦΑΓΕ), υπ’ αριθµ. 972/14.2.2007 (για 
την ΟΛΥΜΠΟΣ), 983/15.2.2007 και 1049/30.5.2007 (για τον ΣΕΒΓΑΠ) και 982/15.2.2007 (για τη ∆ΕΛΤΑ) αλλά και από τα 
έγγραφα παραλαβής εγγράφων από τις εταιρίες, όπως παρατίθενται ανωτέρω. Στα προαναφερθέντα έγγραφα του 
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού αιτιολογείται πλήρως η άρνηση πρόσβασης στα ονόµατα των επιµέρους 
παραγωγών. Ειδικότερα, στο εν λόγω υπ’ αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού αναφέρεται, ότι «σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας της ΕΑ, οι καταθέσεις που 
προκύπτουν σε συνάρτηση µε κινηθείσες διαδικασίες δεν είναι προσβάσιµες ως προς την ταυτότητα των προσώπων που 
κατέθεσαν, καθώς και των στοιχείων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα αυτών. Τούτο διότι, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση 
της ΕΕ (βλ. παρ. 19) και κατά πάγια νοµολογία (βλ. Τ-203/01 παρ. 124, C- 310/93 παρ.26-27), ασθενέστερες επιχειρήσεις 
ή πρόσωπα δύναται να εκτεθούν στον κίνδυνο λήψεως µέτρων αντιποίνων από ισχυρές επιχειρήσεις που είτε κατέχουν 
δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά είτε είναι σε θέση να ασκήσουν οικονοµική πίεση στους πελάτες και προµηθευτές 
τους. Για τους ίδιους λόγους τα τιµολόγια και οι χηµικές αναλύσεις που υπέβαλλαν οι παραγωγοί ως συνηµµένα 
αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι προσβάσιµα». Αντίθετα, κρίθηκε, ότι δεν είναι απόρρητα και συνεπώς χορηγήθηκαν στην 
αιτούσα τα ονόµατα των Συλλόγων. Κατά τα λοιπά, κατάλογοι εγγράφων, έγγραφα ή αποσπάσµατα αυτών, που για όλους 
τους ανωτέρω λόγους δεν περιήλθαν στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, δεν λαµβάνονται υπόψη για τη στοιχειοθέτηση της 
παραβάσεως. Αντίστοιχα, αναφέρονται στα λοιπά ανωτέρω έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
78. Πάντως, υπό κάθε εκδοχή, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώνει, ότι σε συγκεκριµένη περίπτωση οι 
επιχειρήσεις στερήθηκαν του δικαιώµατος υπεράσπισης, η διαπίστωση αυτή δεν επιφέρει αυτόµατα ακυρότητα της 
διαδικασίας ή της εκδοθησοµένης απόφασης, αλλά επιβάλλει να εξετάζεται εκάστοτε αν η παράλειψη ανακοίνωσης 
εγγράφων της υπόθεσης στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσµα να θιγεί το δικαίωµα υπεράσπισης, µε 
συνέπεια δυσµενέστερη για την επιχείρηση εξέλιξη της διαδικασίας και δυσµενέστερο περιεχόµενο απόφασης (βλ. Τ-
305/94, LVM κατά Επιτροπής, σκ. 1020-1021 και Τ-36/91, σκ. 78, Συλλογή σελ. ΙΙ-931).».  
Η Επιτροπή, αναφορικά µε το δικαίωµα πρόσβασης και τη διαδικασία άσκησής του, παραπέµπει επίσης στη σηµαντική 
απόφαση της Ολοµέλειας της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού 520/VI/2011 επί των καταγγελιών της εταιρείας µε τη 
διακριτική επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ Βιοµηχανία Τροφίµων-Σνακς» κατά της εταιρίας «TASTY FOODS ΑΒΓΕ» και 
συγκεκριµένα, στις παραγράφους 7-13. 
Σε σχέση µε το ζήτηµα της µη λήψης αντιγράφων, η Επιτροπή σηµειώνει τα πιο κάτω. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43(6) του περί Γενικών Αρχών ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου 158(I)/99: 
«(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λάβει γνώση των 
στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να 



 
 

απορρίψει ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίησή του παραβλάπτει το υπηρεσιακό συµφέρον ή το συµφέρον 
τρίτου προσώπου». 
Από την παραπάνω διάταξη, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η προϋπόθεση που τίθεται να «λαµβάνει γνώση των στοιχείων 
του σχετικού ∆ιοικητικού φακέλου», είναι εξαιρετικά ευρεία µε αποτέλεσµα να πληρείται στην προκειµένη περίπτωση 
καθώς ικανοποιήθηκε το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης, χωρίς να απαιτείται η αποστολή αντιγράφων. 
Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµη την άντληση καθοδήγησης από την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε την 
παράγραφο 44 της Ανακοίνωσης της Ε.Ε. για την πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης: 
«44. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποφασίσει την παροχή πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης µε τους ακόλουθους 
τρόπους, λαµβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές δυνατότητες των µερών: 
µε CD-ROM ή οποιοδήποτε άλλο µέσο καταχώρησης ηλεκτρονικών δεδοµένων που είναι δυνατόν να τεθεί σε χρήση στο 
µέλλον· 
µε αντίγραφα του προσπελάσιµου φακέλου σε χαρτί, τα οποία αποστέλλονται ταχυδροµικώς· 
µε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόµενους να εξετάσουν τον προσπελάσιµο φάκελο, ή µέρος του, στους χώρους της 
Επιτροπής. 
Είναι δυνατόν η Επιτροπή να επιλέξει και συνδυασµό των τρόπων αυτών
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Ως εκ τούτου, από τα παραπάνω αναντίλεκτα, προκύπτει η ύπαρξη διακριτικής ευχέρειας για επιλογή του τρόπου µε τον 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί η πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης.  
Η Επιτροπή τονίζει ότι έχει καθιερώσει την πρακτική της επί τόπου επιθεώρησης των διοικητικών φακέλων των 
υποθέσεων της εντός των γραφείων της. Η εν λόγω πρακτική της παρούσας Επιτροπής έχει εφαρµοστεί σε όλες τις 
διαδικασίες πρόσβασης που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα. Η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω πρακτική διασφαλίζει 
πλήρως τα δικαιώµατα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών. 
Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να επισηµάνει ότι η εταιρεία δεν προέβηκε σε επαρκή 
αιτιολόγηση καθώς δεν παρέθεσαν τους λόγους για τους οποίους η λήψη αντιγράφων των εν λόγω εγγράφων που 
αιτούνται είναι ουσιώδης για την άµυνα και υπεράσπισή τους.  
Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά την νοµολογία του ∆ικαστηρίου35

, δυνάµει της αρχής της αναλογικότητας, οι 
πράξεις των οργάνων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του κατάλληλου και αναγκαίου για την επίτευξη των σκοπών 
που νοµίµως επιδιώκονται από την οικεία ρύθµιση, εξυπακουόµενου ότι οσάκις υφίσταται επιλογή µεταξύ πλειόνων 
κατάλληλων µέτρων, πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο επαχθές και ότι τα προξενούµενα µειονεκτήµατα δεν πρέπει να 
είναι δυσανάλογα προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς. Στην προκειµένη περίπτωση, δεν τίθεται θέµα παραβίασης της 
εν λόγω αρχής από την Επιτροπή καθώς η Επιτροπή έλαβε τις πιο πάνω αποφάσεις σχετικά µε την απόκρυψη των 
εµπιστευτικών στοιχείων σταθµίζοντας τα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων µερών σεβόµενη µάλιστα απόλυτα τα 
δικαιώµατα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών.   
Η Επιτροπή για σκοπούς διασφάλισης των δικαιωµάτων άµυνας και υπεράσπισης της Petrolina, έκρινε σκόπιµο να 
ικανοποιήσει τα αιτήµατά της για πρόσβαση στους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης και συγκεκριµένα στις 
16/3/2015, 19/3/2015 και 11/6/2015.  
Σε σχέση µε τα έγγραφα που λήφθηκαν από την αιφνίδια έρευνα, σηµειώνεται ότι  αυτά δεν χρησιµοποιήθηκαν για την 
στοιχειοθέτηση των συµπερασµάτων της Επιτροπής που κοινοποιήθηκαν µε την Έκθεση Αιτιάσεων. 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµούς για την πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι για σκοπούς 
διασφάλισης των δικαιωµάτων άµυνας και υπεράσπισης της Petrolina δόθηκε η απαραίτητη πρόσβαση κατά αναλογία 
των Βέλτιστων Πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, δόθηκε επιτόπια πρόσβαση στο λογισµικό Stata 
και σε όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποίησε η Επιτροπή για την επαλήθευση της µεθοδολογίας που ακολούθησε στις 
οικονοµετρικές της αναλύσεις. 
Η Petrolina ισχυρίστηκε ότι ο χρόνος που δόθηκε στους εξωτερικούς εµπειρογνώµονες για να κατανοήσουν το σύστηµα 
και τα δεδοµένα και να τα επαληθεύσουν δεν ήταν αρκετός. Ωστόσο, οι εξωτερικοί σύµβουλοι της εταιρείας δεν είχαν 
ζητήσει περισσότερο χρόνο πρόσβασης στο «δωµάτιο δεδοµένων» κατά τη διάρκεια της πρόσβασης. Επιπλέον, η 
Επιτροπή σηµειώνει ότι το στατιστικό πακέτο που χρησιµοποιήθηκε από την Υπηρεσία είναι από τα πιο διαδεδοµένα και 
λειτουργικά στην αγορά, ενώ η κάθε εταιρεία είχε τη δυνατότητα να ρωτήσει την Επιτροπή εκ των προτέρων για το 
στατιστικό πακέτο που χρησιµοποιήθηκε για να παρουσιαστεί πιο προετοιµασµένη κατά την πρόσβασή της. Σηµειώνεται 
ότι κανένας άλλος εξωτερικός σύµβουλος που πραγµατοποίησε πρόσβαση δεν παραπονέθηκε για τον χρόνο που είχε 
να κατανοήσει το σύστηµα και τα δεδοµένα. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
4.4 Lukoil 
Κλήση πρατηριούχων σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής για σκοπούς αντεξέτασης από την 
Lukoil. 
Η Lukoil ισχυρίζεται εναλλακτικά µε τον προηγούµενο ισχυρισµό ότι, πρέπει να κληθούν οι πρατηριούχοι που έδωσαν 
απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια της Επιτροπής σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ώστε να 
αντεξεταστούν από την Lukoil. 
Σε σχέση µε το εν λόγω αίτηµα, η Επιτροπή θεωρεί ότι, λόγω του ανακριτικού έργου της, η λήψη απόφασης γίνεται στη 
βάση των ενώπιον της στοιχείων που δόθηκαν τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς από τα εµπλεκόµενα µέρη και 
συνεπώς δεν αποτελεί προϊόν αντεξέτασης. 
Ένσταση αναφορικά µε το ∆ικαίωµα σε ∆ίκαιη ∆ίκη:  
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 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής δυνάµει των 
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 ∆ΕΕ, απόφαση της 12.9.1996, συνεκδ. υποθ. C-254/94, C-255/94 και C-269/94,Fattoria autonoma tabacchi κατά 
Ministero dell’ Agricultura, Συλλ.1996, σ. I-4235. 



 
 

Η εταιρεία Lukoil, ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση πέραν των δέκα ετών παραβιάζει το άρθρο 30 παράγραφος 2 του 
συντάγµατος, 6(1) της ΕΣ∆Α, αναφορικά µε το εν λόγω ζήτηµα καθώς επηρεάζει δυσµενώς την παρουσίαση και 
υπεράσπιση της Lukoil αφού δυσχεραίνουν την ανεύρεση δεδοµένων και µαρτυρικού υλικού.  
Η εταιρεία Lukoil, ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν είναι «ανεξάρτητο και αµερόληπτο» όργανο καθώς συνδυάζει την 
διωκτική και δικαστική λειτουργία υπό την έννοια του άρθρου 6 (1) ΕΣΑ∆ και του Άρθρου 30(2) του Συντάγµατος και 
δεδοµένου ότι το Ανώτατο ∆ικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να υπεισέρθει στην ουσία.  
Αναφορικά µε τον πιο πάνω ισχυρισµό για την καθυστέρηση της διαδικασίας, η Επιτροπή σηµειώνει τα ακόλουθα: 
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης36

, όταν δεν έχει διαπιστωθεί ότι 
µία µη εύλογη καθυστέρηση έχει επηρεάσει σηµαντικά το δικαίωµα αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισης των 
επηρεαζόµενων επιχειρήσεων, τυχόν µη συµµόρφωσης της Επιτροπής µε τον κανόνα δράσης εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος δεν δύναται να επηρεάσει το κύρος της διοικητικής διαδικασίας. Συνεπώς, στην υπό εξέταση υπόθεση 
ακόµα και εάν θεωρηθεί ότι η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής δεν ολοκληρώθηκε εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος η Lukoil δεν απέδειξε κατά πόσον έχουν πληγεί τα δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισής της. Συγκεκριµένα, σε 
σχέση µε τον ισχυρισµό της ότι η καθυστέρηση δυσχεραίνει τον εντοπισµό δεδοµένων και µαρτυρικού υλικού, η 
Επιτροπή σηµειώνει ότι η εν λόγω εταιρεία δεν προσδιορίζει σε ποιο υλικό αναφέρεται δεδοµένου ότι της έχουν 
κοινοποιηθεί τα σχετικά στοιχεία του φακέλου. Παρεµπιπτόντως, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η παρούσα διαδικασία 
αποτελεί επανεξέταση διαδικασίας που έχει επαναληφθεί µε τα ίδια στοιχεία και δεδοµένα. Συναφώς η Επιτροπή 
σηµειώνει ότι έχει σεβαστεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα της εν λόγω εταιρείας και συγκεκριµένα της δόθηκε επαρκής 
πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο σε αρκετές περιπτώσεις ικανοποιώντας τα αιτήµατά της και ιδίως στα στοιχεία επί των 
οποίων στηρίχθηκαν τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, δικαίωµα ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής, 
δικαίωµα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της Επιτροπής καθώς επίσης 
και όλος ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιµασία της αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισής της. Ως εκ των 
ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Αναφορικά µε τον πιο πάνω ισχυρισµό για την ανεξαρτησία και την αµεροληψία της Επιτροπής, η Επιτροπή κρίνει 
σκόπιµο εν πρώτοις να αναφερθεί στον τρόπο λειτουργίας της, όπως αυτός καθορίζεται από το Νόµο γιατί έτσι θα 
καταδειχθεί η σύµφωνη µε τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης λειτουργία της, η οποία και ταυτίζεται µε τον τρόπο 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αρµόδιο όργανο για την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή, ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα, που διενεργείται από την Υπηρεσία, όταν 
διαπιστώσει πιθανολογούµενη εκ πρώτης όψεως παράβαση αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης της, 
καταρτίζοντας γραπτή Έκθεση περί των Αιτιάσεων την οποία κοινοποιεί προς τις καταγγελλόµενες εταιρείες δίδοντάς 
τους χρόνο να υποβάλλουν τις γραπτές τους παρατηρήσεις, χρόνος ο οποίος σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις 
παρατείνεται και συνήθως παρατείνεται πέραν της µίας φοράς. 
Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία για εξέταση παραβάσεων καλούνται να παρίστανται τόσο οι 
καταγγελλόµενες εταιρείες όσο και οι καταγγέλλουσες, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας. 
Περαιτέρω, ας σηµειωθεί ότι η Επιτροπή κοινοποιεί στην καταγγελλόµενη επιχείρηση, τα έγγραφα του φακέλου πάνω 
στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν επαγγελµατικά 
απόρρητα και της δίδει κάθε δικαίωµα να επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ώστε αυτή να είναι έγκυρα 
ενήµερη για όλα τα έγγραφα που θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως αποδεικτικά στοιχεία.  
Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία τα µέρη σε αυτήν έχουν κάθε δικαίωµα να αναπτύξουν και 
προφορικά τις θέσεις τους και στις πλείστες περιπτώσεις η Επιτροπή δίδει το δικαίωµα να υποβάλλουν και δευτερολογία. 
Η Επιτροπή συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου, όπως αναφέρεται στο Προοίµιο του: «Για σκοπούς 
ρύθµισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία και εφαρµογή της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1/2003 [..]», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 δυνάµει του οποίου ιδρύθηκε ανεξάρτητη Επιτροπή, καλούµενη «Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισµού». Στη ∆ηµοκρατία δηλαδή, επιλέχθηκε να ανατεθούν οι παραπάνω αρµοδιότητες στην 
Επιτροπή, ένα όργανο δεόντως και νοµίµως συγκροτηµένο από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003,
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 ο οποίος ορίζει πως:  

«1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 
82 της Συνθήκης κατά τρόπο, ώστε να τηρούνται όντως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα µέτρα που είναι 
αναγκαία για την παραχώρηση στις αρχές αυτής της εξουσίας να εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα λαµβάνονται πριν από 
την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόµενες αρχές ενδέχεται να περιλαµβάνουν δικαστήρια.  
2. Όταν η επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη 
µπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι διοικητικές είτε 
δικαστικές».  
Σηµειώνεται παράλληλα πως από την ισχύ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003, η εθνική Επιτροπή έχει αρµοδιότητα και για 
την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ). 
Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται στον αναθεωρητικό έλεγχο του 
∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να αποφασίζει επί παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόµου, να 
προβαίνει σε έλεγχο των συγκεντρώσεων µείζονος σηµασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 83(Ι)/2014 και να 
λαµβάνει σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κι επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε τις γενικές 
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αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο, 
Ν. 158(Ι)/1999.  
Στη βάση των άρθρων 17(1) και 35(6) του Νόµου, η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης µιας 
παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας διαπιστώσει πιθανολογούµενη, εκ 
πρώτης όψεως, παράβαση του Νόµου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.  
Αξίζει να τονιστεί ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο καλείται να διερευνήσει και να αποφασίσει επί 
παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι ανάλογες 
των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1/2003 και στον «Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.773/2004 της Επιτροπής, της 7

ης
 Απριλίου 2004, σχετικά µε τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών 

δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ». 
Ειδικότερα, ο Κύπριος Νοµοθέτης µε το άρθρο 23 του Νόµου καθόρισε λεπτοµερειακά τις αρµοδιότητες της Επιτροπής, 
σύµφωνα µε τις οποίες η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη, κυρίως, µε τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε τις παραβάσεις 
που ο Νόµος καθορίζει, καθώς επίσης και µε την επιβολή διοικητικών προστίµων και κυρώσεων, σε περίπτωση 
διαπίστωσης παράβασης.   
Παράλληλα, µε το άρθρο 20 του Νόµου, ο Νοµοθέτης καθόρισε τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη 
για: (α) την εκτέλεση έργων γραµµατείας της Επιτροπής, (β) την τήρηση των Μητρώων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 
22, (γ) τη συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόµο αρµοδιοτήτων, 
εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής, (δ) την εισαγωγή καταγγελιών και την υποβολή εισηγήσεων προς την 
Επιτροπή, (ε) τη διενέργεια των κατά τον παρόντα Νόµο αναγκαίων κοινοποιήσεων και δηµοσιεύσεων και, (στ) την 
παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων 
της. 
Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η διερεύνηση της έγινε από την Υπηρεσία, η 
οποία στη βάση του άρθρου 35(4) του Νόµου έχει την ευθύνη να διεξάγει τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα. Η Υπηρεσία 
διενήργησε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της κατόπιν των οδηγιών της Επιτροπής σε σχετική συνεδρία της και µε 
την ολοκλήρωση αυτής καταχώρισε σχετικό σηµείωµα στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.  
Εν συνεχεία, η Επιτροπή, αφού µελέτησε το σηµείωµα της Υπηρεσίας κατέληξε σε εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενες 
παραβάσεις και προχώρησε στον καταρτισµό Εκθέσεων Αιτιάσεων κοινοποιώντας τις στα εµπλεκόµενα µέρη. Τονίζεται 
ότι η Έκθεση Αιτιάσεων αποτελεί στην ουσία µια γραπτή έκθεση, την οποία καταρτίζει η Επιτροπή προς ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, αναφορικά µε τις αιτιάσεις που εκ πρώτης όψεως διατυπώνονται εις βάρος τους 
για πιθανολογούµενες παραβάσεις των διατάξεων του Νόµου. Υπογραµµίζεται ότι στην έκθεση αυτή, που είναι το 
έναυσµα της όλης διαδικασίας, η όποια αναφορά σε «παράβαση», συνοδεύεται από τη λέξη «πιθανολογούµενη» ή «εκ 
πρώτης όψεως». Για να διαπιστωθεί τελικά παράβαση προηγείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 17 του 
Νόµου, και καταγράφηκε πιο πάνω, µε ενδιάµεσα στάδια την πραγµατοποίηση επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου και 
τις ενδιάµεσες συνεδρίες της Επιτροπής κατά τις οποίες οι καταγγελλόµενες εταιρείες υποβάλλουν τις γραπτές 
παρατηρήσεις επί της έκθεσης αιτιάσεων καθώς και προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής όπου τα µέρη έχουν 
το δικαίωµα να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να αναλύσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους.  
Όλα τα παραπάνω βήµατα της προβλεπόµενης διαδικασίας, έχουν ακολουθηθεί κατά γράµµα από την Επιτροπή στην 
παρούσα υπόθεση. Καθίσταται λοιπόν αντιληπτό ότι στην υπό εξέταση υπόθεση τηρήθηκαν οι αρχές της αµεροληψίας 
και της φυσικής δικαιοσύνης από την Επιτροπή στη βάση των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. Άλλωστε, οι 
αποφάσεις της Επιτροπής υπόκεινται σε έλεγχο από το ∆ικαστήριο στα πλαίσια άσκησης προσφυγής δυνάµει του 
Άρθρου 146 του Συντάγµατος, ο έλεγχος του οποίου παρέχει τα εχέγγυα του Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης και 
του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος. 
Η Επιτροπή, εξέτασε σωρεία αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και αφού υπογραµµίζει ότι σε µεγάλο αριθµό 
αποφάσεων αυτού, έχει αποφασιστεί το θέµα τελεσιδίκως, σηµειώνει την απόφαση της Πλήρους Ολοµέλειας στην 
υπόθεση Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.∆, 134, στην οποία γίνεται αναφορά ότι 
µια διοικητική αρχή δεν είναι ∆ικαστήριο stricto sensu και δεν υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και 
του άρθρου 6.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε την προϋπόθεση πάντοτε ότι ο Νόµος και οι 
Κανονισµοί του διοικητικού οργάνου παρέχουν, όπως και εδώ το εχέγγυο της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας.38

  
Παράλληλα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι παρόµοιο µε το υπό εξέταση θέµα τέθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
το 1980, στην Υπόθεση 209-215/78 Heintz van Landewyck Sarl κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, 3125. Το 
∆ικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 6(1) της Συνθήκης δεν ήταν σχετικό, καθότι η Επιτροπή δεν ήταν ∆ικαστήριο, σύµφωνα 
µε την έννοια του εν λόγω άρθρου. Έκτοτε το ∆ικαστήριο επανέλαβε την ίδια θέση σε σωρεία αποφάσεών του 
(Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις 100-103/80 Musique Diffusion Francaise SA and others v. Commission, Συλλογή 1983, 
1825, Υπόθεση T-11/89 Shell v. Commission, Συλλογή 1992, II-757.) Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σε σχετικά νεώτερες 
αποφάσεις, το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι: «η αποτελεσµατικότητα του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού θα 
επηρεαζόταν σοβαρά αν γινόταν δεκτή η άποψη ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού υπάγεται στο ποινικό» (βλ. αποφάσεις C-
388/00, Volskwage, Συλλογή 2003, Ι-9189, σκέψη 97 και Τ-276/04, Compagnie Maritime Belge, Συλλογή 2008, θθ-1277, 
σκέψη 66). 
Ακόµα, η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην Υπόθεση Τ-348/94, Espanola SA κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σελ. ΙΙ-1875, η 
προσφεύγουσα υποστήριξε ότι η σώρευση των λειτουργιών της ανακρίσεως και της αποφάσεως στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προσβάλλει το θεµελιώδες δικαίωµα του κρίνεσθαι από αµερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστήριο, µε επίκληση 
του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης. Μεταξύ άλλων, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι παρόλο που η µεροληψία 
της Επιτροπής θα µπορούσε να επανορθωθεί εάν υπήρχε η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαιοδοτικού 
οργάνου το οποίο διαθέτει εξουσία πλήρους δικαιοδοσίας, εντούτοις ο έλεγχος που ασκεί το Πρωτοδικείο «ουδόλως είναι 
έλεγχος πλήρους δικαιοδοσίας καθιστών δυνατή την έρευνα όλων των πραγµατικών και νοµικών εκτιµήσεων». Το Γενικό 
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 Βλ. Απόφαση Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην προσφυγή αρ. 1006/2009, Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ, Aspis Holding Public 
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∆ικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο) απέρριψε τον προβληθέντα λόγο ακύρωσης τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως «δικαστήριο» κατά την έννοια του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, ενώ ο έλεγχος νοµιµότητας 
που ασκεί το Πρωτοδικείο επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση των 
κανόνων του ανταγωνισµού και επιβάλλονται πρόστιµα «πρέπει να θεωρηθεί ως αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος της 
προσβαλλόµενης πράξης.» Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
∆ηµοσιότητα 
Η εταιρεία Lukoil ισχυρίζεται ότι, υφίσταται υπερβολική δηµοσιότητα τόσο στον τύπο όσο και υπό µορφή 
δηλώσεων/παρεµβάσεων του Υπουργού Ενέργειας Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού και άλλων δηµόσιων 
λειτουργών και πολιτικών προσώπων και µελών της Επιτροπής. Η εταιρεία Lukoil ισχυρίζεται ότι η εν λόγω δηµοσιότητα 
έχει δηµιουργήσει πεποίθηση καταδικαστικής απόφασης της Επιτροπής εναντίον της Lukoil και άλλες εµπλεκόµενες 
εταιρείες.  
Σε σχέση µε τους ως άνω ισχυρισµούς, η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Papon v France. Στην εν λόγω απόφαση αποφασίστηκε ότι σύµφωνα µε την 
αρχή της ελευθερίας της έκφρασης, κάλυψη από τα ΜΜΕ είναι αναµενόµενη σε δίκες που αφορούν ζητήµατα ιδιαίτερου 
δηµοσίου ενδιαφέροντος. Περαιτέρω το ∆ικαστήριο, έκρινε στην απόφαση Sunday Times v UK, ότι το αποτέλεσµα µίας 
τέτοιας κάλυψης από τα ΜΜΕ είναι πιθανό να είναι περιορισµένο σε δίκες που λαµβάνουν χώρα αρκετό καιρό αργότερα. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι η αµερόληπτη κρίση της δεν επηρεάζεται ούτε από τα ΜΜΕ ούτε από ενδεχόµενες 
δηλώσεις άλλων προσώπων και ιδίως σε υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον της. 
Παρενθετικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι απόψεις του τέως προέδρου της Επιτροπής ενώπιον κοινοβουλευτικής 
επιτροπής αποτελούν προσωπικές του κρίσεις οι οποίες δεν δεσµεύουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την Επιτροπή ούτε 
επηρεάζουν την αµερόληπτη κρίση της. 
Ως εκ των ανωτέρω, απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Πρόσβαση στο ∆ιοικιτικό Φάκελο/Αίθουσα ∆εδοµένων 
Η Lukoil ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή παράνοµα και παράτυπα δεν επέτρεψε στον κ. Παναγιώτη Αγησιλάου της Trojan 
Economics να πραγµατοποιήσει πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων. Ισχυρίζεται επίσης ότι η πρόσβαση στην Αίθουσα 
∆εδοµένων δεν έχει συµµορφωθεί σε ικανοποιητικό βαθµό για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας αναφορικά µε τις 
Βέλτιστες Πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Lukoil ισχυρίζεται επίσης ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην 
Έκθεση Αιτιάσεων καθώς δεν έχει στη διάθεσή της τα αναγκαία στοιχεία κατά παράβαση του Νόµου, τον Περί των 
Γενικών Αρχών ∆ιοικητικού ∆ικαίου και της Νοµολογίας του ∆ΕΕ. Συγκεκριµένα ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν έδωσε 
πρόσβαση στην Lukoil σε όλα τα έγγραφα που χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για τη σύνταξη της Έκθεσης Αιτιάσεων, ότι η 
Επιτροπή δεν έδωσε πρόσβαση στα ονόµατα των πρατηριούχων, ότι ο χρόνος για επιθεώρηση ήταν ανεπαρκής τόσο 
κατά την πρόσβαση στους διοικητικούς φακέλους όσο και στην Αίθουσα ∆εδοµένων και ότι δεν δόθηκαν αντίγραφα για 
περαιτέρω µελέτη. 
Η Επιτροπή σηµειώνει σε σχέση µε τους ισχυρισµούς της µη πρόσβασης της Lukoil σε έγγραφα του ∆ιοικητικού 
Φακέλου και επίσης ότι η µη πρόσβαση στερεί το δικαίωµα της Επιτροπής από το να χρησιµοποιήσει τα µη προσβάσιµα 
στην Lukoil στοιχεία, ότι η µη πρόσβαση σε ορισµένες πληροφορίες που κρίθηκαν ως εµπιστευτικές δεν δύναται σε 
καµία περίπτωση να επηρεάσει το δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών καθώς τα εµπλεκόµενα 
µέρη λαµβάνουν γνώση και έχουν πρόσβαση όλων των στοιχειών που χρησιµοποιήθηκαν για την στοιχειοθέτηση των εκ 
πρώτης όψεως πιθανολογούµενων παραβάσεων. Εξάλλου, το εµπλεκόµενο µέρος, δεν αιτιολόγησε τους ακριβείς 
λόγους για τους οποίους η πρόσβαση σε επιπλέον έγγραφα τα οποία δεν χρησιµοποιήθηκαν για την στοιχειοθέτηση των 
εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενων παραβάσεων, θα µπορούσαν να αποβούν ενοχοποιητικά ή αθωωτικά για την 
εταιρεία. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει περαιτέρω ότι, έχει δώσει κάθε δικαίωµα πρόσβασης στους διοικητικούς φακέλους της 
υπόθεσης σε όλες τις καταγγελλόµενες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή συγκεκριµένα παραπέµπει στο άρθρο 17(9)(α) του 
Νόµου που ορίζει ότι: 
«(9) Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 
(α) η Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων εναντίον της οποίας 
στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, ολόκληρο το σχηµατισθέντα από την Επιτροπή φάκελο επί της 
υπόθεσης· οφείλει όµως, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 33, να κοινοποιήσει προς αυτήν εκείνα τα έγγραφα του 
φακέλου πάνω στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν 
επαγγελµατικά απόρρητα

.
 ή, εάν τα έγγραφα αυτά είναι ήδη προσιτά στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, να της τα 

υποδείξει γραπτώς, ώστε αυτή η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων  να είναι έγκαιρα ενήµερη για όλα τα έγγραφα που θα 
χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως αποδεικτικά στοιχεία»

.
 

Το άρθρο 33(1) του Νόµου επιβάλλει προς την Επιτροπή και την Υπηρεσία υποχρέωση προς εχεµύθεια για την 
προστασία επιχειρηµατικών απορρήτων και πληροφοριών εµπιστευτικής φύσης:  
«33.-(1) Ο Πρόεδρος, τα άλλα µέλη και τα αναπληρωµατικά της Επιτροπής, τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται υπό την 
εποπτεία της Επιτροπής, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας και άλλοι δηµόσιοι υπάλληλοι που λαµβάνουν γνώση, ένεκα της 
θέσης τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, επιχειρηµατικών απορρήτων και πληροφοριών 
εµπιστευτικής φύσης, έχουν υποχρέωση προς εχεµύθεια και οφείλουν να µην κοινοποιούν και/ή δηµοσιοποιούν αυτές, 
εκτός κατά την έκταση όπου επιβάλλεται- 
(α) για να αποδειχθεί µια παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόµου και/ ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 ΕΚ

. 

(β) προς εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.»  
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ»

39
 (εφεξής η «Ανακοίνωση»), αναφέρονται τα ακόλουθα σηµαντικά: 
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 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής δυνάµει των 
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
139/2004 του Συµβουλίου, (2005/C 325/07). 



 
 

«Επαγγελµατικά µυστικά 
18. Ενόσω η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της επιχείρησης αυτής, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν επαγγελµατικά µυστικά (3). Στις 
πληροφορίες που είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελµατικά µυστικά περιλαµβάνονται: τεχνικές και/ή 
οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την τεχνογνωσία µιας επιχείρησης, οι µέθοδοι κοστολόγησης, τα µυστικά και οι 
µέθοδοι παραγωγής, οι πηγές εφοδιασµού, οι παραγόµενες και πωλούµενες ποσότητες, τα µερίδια αγοράς, οι πίνακες 
πελατών και διανοµέων, τα σχέδια διαχείρισης της αγοράς, η διάρθρωση του κόστους και των τιµών και η στρατηγική 
πωλήσεων. 
Λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες 
19. Η κατηγορία «λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες» περιλαµβάνει πληροφορίες πέραν των επαγγελµατικών µυστικών οι 
οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως εµπιστευτικές ενόσω η αποκάλυψή τους θα µπορούσε να βλάψει ουσιωδώς ένα 
πρόσωπο ή επιχείρηση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις κάθε υπόθεσης, τούτο µπορεί να ισχύει για 
πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα µέρη για επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση να ασκήσουν πολύ µεγάλη 
οικονοµική ή εµπορική πίεση στους ανταγωνιστές τους ή στους εµπορικούς εταίρους, πελάτες ή προµηθευτές τους. Το 
Πρωτοδικείο και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν αναγνωρίσει ότι είναι σύννοµη η απόρριψη της 
αποκάλυψης σε τέτοιες επιχειρήσεις ορισµένων επιστολών που λαµβάνονται από πελάτες τους, δεδοµένου ότι η 
αποκάλυψη αυτή θα µπορούσε εύκολα να εκθέσει τους αποστολείς των επιστολών στον κίνδυνο αντιποίνων (4). Ως εκ 
τούτου, η έννοια των λοιπών εµπιστευτικών πληροφοριών είναι δυνατόν να περιλαµβάνει και πληροφορίες που θα 
επέτρεπαν στα µέρη να αναγνωρίσουν τους καταγγέλλοντες ή άλλους τρίτους που προβάλλουν εύλογη επιθυµία να 
παραµείνουν ανώνυµοι. 
24. Σε διαδικασίες δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ο χαρακτηρισµός µιας πληροφορίας ως εµπιστευτικής 
δεν εµποδίζει την αποκάλυψή της εάν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την απόδειξη εικαζόµενης παράβασης 
(«ενοχοποιητικό έγγραφο»), ή εάν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την απαλλαγή εµπλεκόµενου µέρους 
(«απενοχοποιητικό έγγραφο»). Στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη διαφύλαξης των δικαιωµάτων άµυνας των µερών µέσω 
της παροχής της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στον φάκελο της Επιτροπής είναι δυνατόν να υπερβαίνει σε 
σπουδαιότητα τη µέριµνα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών άλλων εµπλεκοµένων (5). 
Εναπόκειται στην Επιτροπή να αξιολογεί αν οι περιστάσεις αυτές συντρέχουν στην εκάστοτε περίπτωση. Προς τούτο 
απαιτείται να αξιολογούνται όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως: 
η χρησιµότητα της πληροφορίας για τη στοιχειοθέτηση ή µη µιας παράβασης, καθώς και η αποδεικτική της αξία· 
το αν η πληροφορία είναι απαραίτητη· 
το κατά πόσον αποτελεί ευαίσθητο στοιχείο (δηλαδή σε ποιον βαθµό η αποκάλυψή της θα έβλαπτε τα συµφέροντα του 
εµπλεκόµενου προσώπου ή επιχείρησης)· 
η προκαταρκτική εκτίµηση της σοβαρότητας της εικαζόµενης παράβασης.» 
Ακολούθως, η Επιτροπή τονίζει ότι σηµαντικό είναι, πέραν των ανωτέρω, και το άρθρο 43(6) του περί των Γενικών 
Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο του 1999, Ν. 158(Ι)/99, όπου στη βάση του δικαιώµατος ακρόασης που παρέχεται, 
επιβάλλεται ότι:  
«43(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λάβει γνώση των 
στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να 
απορρίψει ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίηση του παραβλάπτει το υπηρεσιακό συµφέρον ή το συµφέρον 
τρίτου προσώπου.» 
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παραθέτει σχετική νοµολογία του ∆ΕΕ, το οποίο θεωρεί ότι:  
«Το δικαίωµα προσβάσεως στον φάκελο, απόρροια της αρχής του σεβασµού των δικαιωµάτων άµυνας, συνεπάγεται ότι η 
Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση τη δυνατότητα εξετάσεως όλων των εγγράφων που 
περιλαµβάνονται στον φάκελο έρευνας και τα οποία ενδέχεται να είναι κρίσιµα για την άµυνά της (βλ., υπό την έννοια 
αυτή, αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 1995, Τ-30/91, Solvay κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. ΙΙ-1775, 
σκέψη 81, και του ∆ικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2003, C-199/99 P, Corus UK κατά Επιτροπής, η οποία δεν έχει ακόµα 
δηµοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψεις 125 έως 128). Στα έγγραφα αυτά περιλαµβάνονται τόσο τα ενοχοποιητικά όσο και τα 
απαλλακτικά στοιχεία, µε εξαίρεση τα επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων, τα εσωτερικά έγγραφα της 
Επιτροπής και άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες (βλ. αποφάσεις της 13ης Φεβρουαρίου 1979, 85/76, Hoffmann-La 
Roche κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1979/Ι, σ. 215, σκέψεις 9 και 11, της 8ης Ιουλίου 1999, C-51/92 P, Hercules 
Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. Ι-4235, σκέψη 75, και της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, 
C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P έως C-252/99 P, και C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά 
Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. Ι-8375, σκέψη 315).»
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ειδικότερα, µέσα και από τη σχετική νοµολογία του ∆ΕΕ, ότι αν και τα εµπλεκόµενα µέρη και δη 
οι καταγγελλόµενες επιχειρήσεις, πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνουν γνώση των πληροφοριακών στοιχείων που 
περιλαµβάνονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, προκειµένου να µπορούν να διατυπώσουν ουσιαστικά τις 
απόψεις τους επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων που τους κοινοποιήθηκαν µέσω της Έκθεσης Αιτιάσεων, 
ωστόσο, δεν υφίσταται υποχρέωση της Επιτροπής να τους αποκαλύπτει το σύνολο του περιεχοµένου του φακέλου της  
υπόθεσης.41

  
Από τη νοµολογία και πρακτική των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διαφανεί ότι, το δικαίωµα πρόσβασης στο 
φάκελο δεν επεκτείνεται στο επιχειρηµατικό απόρρητο, στις πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα και στα εσωτερικά 
έγγραφα της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών, 
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 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P, Aalborg 
Portland A/S κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νοµολογίας 2004 σελίδα I-00123. 
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 Βλ. ενδεικτικά υποθέσεις ∆ΕΕ C-43/82 και 63/82, VBVB & VBBB κατά Επιτροπής, Συλλ. 1984, σελ. 1984, σκ. 25, 
καθώς και ∆ΕΕ C-62/86, Αkzo κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991, σελ. Ι-3359, σκ. 16. 



 
 

καθώς και στη µεταξύ τους αλληλογραφία.
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 Εποµένως, θα πρέπει να σταθµίζεται κάθε φορά αφενός το δικαίωµα 
άµυνας των καταγγελλόµενων επιχειρήσεων, και αφετέρου το δικαίωµα προστασίας των απορρήτων και των λοιπών 
εµπιστευτικών πληροφοριών των επιχειρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων κάθε υπόθεσης. 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά 
απαραίτητη είναι η στάθµιση των συµφερόντων των εµπλεκοµένων µερών από τη µία πλευρά, τα εµπορικά συµφέροντα 
των καταγγελλουσών εταιρειών και των τρίτων, από τους οποίους λήφθηκαν στοιχεία και από την άλλη πλευρά το 
δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισης της υπόθεσης των καταγγελλόµενων εταιρειών. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή στη 
συγκεκριµένη περίπτωση έδωσε στην Lukoil το δικαίωµα πρόσβασης δύο (2) περιπτώσεις 
Η Επιτροπή τονίζει ότι στην υπό εξέταση καταγγελία, έγινε ενδελεχής εξέταση των σηµείων/στοιχείων και εγγράφων που 
θεωρήθηκαν ως εµπιστευτικά και δεν κατέστησαν προσβάσιµα κατ’ αναλογία, σταθµίζοντας σε αυτά το δικαίωµα 
προστασίας του επαγγελµατικού απορρήτου/επαγγελµατικών µυστικών, σε συνάρτηση µε την κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων άµυνας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη θέση των µερών και κρίνοντας στη βάση της χρησιµότητας, της 
αναγκαιότητας και της πιθανής βλάβης στα συµφέροντα τρίτων, σε σχέση µε τη σοβαρότητα της πιθανολογούµενης 
παράβασης. 
Είναι η θέση της Επιτροπής ότι, για να αποφασισθούν τα ανωτέρω, λήφθηκαν υπόψη όλα τα κριτήρια που προκύπτουν 
µέσα από την καταγεγραµµένη νοµοθεσία, τη σχετική νοµολογία και ιδιαίτερα τις αποφάσεις του ∆ΕΕ και συνεκτιµήθηκαν 
οι θέσεις των εµπλεκοµένων µερών και η αιτιολογία που δόθηκε για τα έγγραφα και στοιχεία που θεώρησαν 
εµπιστευτικά, µε σκοπό, όπως έχει ήδη τονιστεί, να διαφυλαχθεί και να διασφαλιστεί ότι, οι καταγγελλόµενες εταιρείες θα 
έχουν πρόσβαση στα πλείστα από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης για την υπεράσπιση της υπόθεσής 
τους.  
Όσον αφορά τα µη αποκαλυφθέντα στοιχεία/σηµεία και έγγραφα που κρίθηκαν ως εµπιστευτικά και δεν αποκαλύφθηκαν, 
η Επιτροπή υπογραµµίζει εµφαντικά ότι, αφού είχε αξιολογήσει τις προαναφερόµενες παραµέτρους αποφάσισε ότι η µη 
αποκάλυψη αυτών δεν θα εµπόδιζε την άσκηση του δικαιώµατος άµυνας από µέρους των εµπλεκοµένων µερών. 
Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση της Ολοµέλειας της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού 
369/V/2007 που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία 
γαλακτοκοµικών προϊόντων: 
«68. Καταρχάς, λεκτέον ότι, αντίθετα απ’ ό,τι ισχυρίζονται οι ως άνω επιχειρήσεις και ο ΣΕΒΓΑΠ, γενικώς το δικαίωµα 
πρόσβασης σε έγγραφα δεν συνιστά απόλυτο δικαίωµα, ενώ τα στοιχεία του προγράµµατος επιείκειας και οι αιτήσεις 
των επιχειρήσεων περί υπαγωγής σ’ αυτό είναι και παραµένουν απόρρητα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να αρθεί το 
απόρρητό τους και να δοθεί πρόσβαση στις λοιπές εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, διότι άλλως θα ανατρεπόταν η τελολογία 
της θεσπίσεως του, που συνίσταται όχι µόνο στη διευκόλυνση της ελέγχουσας αρχής κατά τη διαπίστωση των 
παραβάσεων αλλά και στην προστασία επιχειρήσεων ή µαρτύρων, που καταγγέλλουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού 
αντιανταγωνιστικές συµπεριφορές. 
69. [….] Ειδικότερα, η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 του Συµβουλίου και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 του Κανονισµού 1/2003 «Κατά τη διεξαγωγή 
της διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα υπεράσπισης των εµπλεκόµενων µερών, τα οποία έχουν το 
δικαίωµα να αποκτούν γνώση του φακέλου της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη του έννοµου συµφέροντος των 
επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηµατικού απόρρητου. Το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο δεν καλύπτει τις 
εµπιστευτικές πληροφορίες και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της Επιτροπής ή των αρχών ανταγωνισµού των κρατών 
µελών. Από το δικαίωµα πρόσβασης εξαιρούνται ιδίως η αλληλογραφία µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών 
ανταγωνισµού των κρατών µελών ή µεταξύ των τελευταίων, συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων που συντάσσονται κατ' 
εφαρµογή των άρθρων 11 και 14. Καµία διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εµποδίζει την Επιτροπή να 
δηµοσιοποιεί και να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί µια παράβαση». […]  
75. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα και µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΚ και ΠΕΚ και τις αντίστοιχες κοινοτικές 
διατάξεις, τις οποίες εφαρµόζει άµεσα, έχει υποχρέωση εκ του νόµου διαφύλαξης των επαγγελµατικών / επιχειρηµατικών 
απορρήτων των επιχειρήσεων, είτε αυτές είναι καταγγέλλουσες, είτε καταγγελλόµενες ή τρίτες εταιρίες. Σε κάθε 
περίπτωση, εµπιστευτικές πληροφορίες και απόρρητα εξαιρούνται από την ανακοίνωση στον καταγγέλλοντα ή σε άλλον 
συµµετέχοντα στη διαδικασία. Η διαφύλαξη των απορρήτων είναι ισότιµη αξία προς το δικαίωµα υπεράσπισης των 
ελεγχόµενων επιχειρήσεων και αποτελεί εκάστοτε αντικείµενο στάθµισης. [….] (Η υπογράµµιση είναι της 
Επιτροπής) 
76. Πάγια είναι επίσης και η νοµολογία του ∆ΕΚ και ΠΕΚ ως προς το θέµα αυτό. Το ∆ΕΚ και ΠΕΚ, αναγνωρίζοντας το 
δικαίωµα των επιχειρήσεων να διαθέτουν πρόσβαση στο φάκελο της Επιτροπής, αποφαίνονται ότι το δικαίωµα αυτό 
υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 
Επιτροπής και των εννόµων συµφερόντων τρίτων. Τούτο έγινε δεκτό και στην απόφαση Tokai Carbon κατά Επιτροπής 
(αποφάσεις ΠΕΚ της 29ης Απριλίου 2004, Τ-236/01,Τ-239/01, Τ-244/01 έως Τ-246/01, Τ-251/01 και Τ-252/01 Συλλογή 
2004, σελ.ΙΙ-1181), στην οποία το ΠΕΚ έκρινε, ότι «η Επιτροπή, προκειµένου να παράσχει στις εµπλεκόµενες 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αµυνθούν αποτελεσµατικά κατά των αιτιάσεων που διατυπώνονται κατ’ αυτών στην 
ανακοίνωση των αιτιάσεων, υποχρεούται να τους καταστήσει προσιτό ολόκληρο το φάκελο έρευνας της υποθέσεως, 
εξαιρουµένων των εγγράφων που περιέχουν επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων ή άλλα εµπιστευτικά 
πληροφοριακά στοιχεία και των εσωτερικών εγγράφων της Επιτροπής. Ως προς τα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής, ο 
περιορισµός προσβάσεως δικαιολογείται από την ανάγκη διασφαλίσεως της εύρυθµης λειτουργίας της Επιτροπής στον 
τοµέα της πατάξεως των παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΚ.». 
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 Βλ. σχετικά  άρθρο 27 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 και άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 16 παρ. 1 του Εκτελεστικού 
Κανονισµού (ΕΚ) 773/2004. Βλ. επίσης, ενδεικτικά, υπόθεση Γεν∆ΕΕ T-7/89, Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, 
Συλλ. 1991, σελ. II-1711, σκ. 54. 



 
 

77. Εν προκειµένω διασφαλίστηκαν απόλυτα τα δικαιώµατα υπεράσπισης των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, δεδοµένου 
ότι τους χορηγήθηκε πλήρης κατάλογος µε όλα τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης, όπως προκύπτει από τα έγγραφα 
του Προέδρου Επιτροπής Ανταγωνισµού υπ’ αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 (για τη ΦΑΓΕ), υπ’ αριθµ. 972/14.2.2007 (για 
την ΟΛΥΜΠΟΣ), 983/15.2.2007 και 1049/30.5.2007 (για τον ΣΕΒΓΑΠ) και 982/15.2.2007 (για τη ∆ΕΛΤΑ) αλλά και από τα 
έγγραφα παραλαβής εγγράφων από τις εταιρίες, όπως παρατίθενται ανωτέρω. Στα προαναφερθέντα έγγραφα του 
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού αιτιολογείται πλήρως η άρνηση πρόσβασης στα ονόµατα των επιµέρους 
παραγωγών. Ειδικότερα, στο εν λόγω υπ’ αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού αναφέρεται, ότι «σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας της ΕΑ, οι καταθέσεις που 
προκύπτουν σε συνάρτηση µε κινηθείσες διαδικασίες δεν είναι προσβάσιµες ως προς την ταυτότητα των προσώπων που 
κατέθεσαν, καθώς και των στοιχείων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα αυτών. Τούτο διότι, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση 
της ΕΕ (βλ. παρ. 19) και κατά πάγια νοµολογία (βλ. Τ-203/01 παρ. 124, C- 310/93 παρ.26-27), ασθενέστερες επιχειρήσεις 
ή πρόσωπα δύναται να εκτεθούν στον κίνδυνο λήψεως µέτρων αντιποίνων από ισχυρές επιχειρήσεις που είτε κατέχουν 
δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά είτε είναι σε θέση να ασκήσουν οικονοµική πίεση στους πελάτες και προµηθευτές 
τους. Για τους ίδιους λόγους τα τιµολόγια και οι χηµικές αναλύσεις που υπέβαλλαν οι παραγωγοί ως συνηµµένα 
αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι προσβάσιµα». Αντίθετα, κρίθηκε, ότι δεν είναι απόρρητα και συνεπώς χορηγήθηκαν στην 
αιτούσα τα ονόµατα των Συλλόγων. Κατά τα λοιπά, κατάλογοι εγγράφων, έγγραφα ή αποσπάσµατα αυτών, που για όλους 
τους ανωτέρω λόγους δεν περιήλθαν στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, δεν λαµβάνονται υπόψη για τη στοιχειοθέτηση της 
παραβάσεως. Αντίστοιχα, αναφέρονται στα λοιπά ανωτέρω έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
78. Πάντως, υπό κάθε εκδοχή, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώνει, ότι σε συγκεκριµένη περίπτωση οι 
επιχειρήσεις στερήθηκαν του δικαιώµατος υπεράσπισης, η διαπίστωση αυτή δεν επιφέρει αυτόµατα ακυρότητα της 
διαδικασίας ή της εκδοθησοµένης απόφασης, αλλά επιβάλλει να εξετάζεται εκάστοτε αν η παράλειψη ανακοίνωσης 
εγγράφων της υπόθεσης στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσµα να θιγεί το δικαίωµα υπεράσπισης, µε 
συνέπεια δυσµενέστερη για την επιχείρηση εξέλιξη της διαδικασίας και δυσµενέστερο περιεχόµενο απόφασης (βλ. Τ-
305/94, LVM κατά Επιτροπής, σκ. 1020-1021 και Τ-36/91, σκ. 78, Συλλογή σελ. ΙΙ-931).».  
Η Επιτροπή, αναφορικά µε το δικαίωµα πρόσβασης και τη διαδικασία άσκησής του, παραπέµπει επίσης στη σηµαντική 
απόφαση της Ολοµέλειας της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού 520/VI/2011 επί των καταγγελιών της εταιρείας µε τη 
διακριτική επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ Βιοµηχανία Τροφίµων-Σνακς» κατά της εταιρίας «TASTY FOODS ΑΒΓΕ» και 
συγκεκριµένα, στις παραγράφους 7-13. 
Σε σχέση µε το ζήτηµα της µη λήψης αντιγράφων, η Επιτροπή σηµειώνει τα πιο κάτω. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43(6) του περί Γενικών Αρχών ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου 158(I)/99: 
«(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λάβει γνώση των 
στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να 
απορρίψει ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίησή του παραβλάπτει το υπηρεσιακό συµφέρον ή το συµφέρον 
τρίτου προσώπου». 
Από την παραπάνω διάταξη, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η προϋπόθεση που τίθεται να «λαµβάνει γνώση των στοιχείων 
του σχετικού ∆ιοικητικού φακέλου», είναι εξαιρετικά ευρεία µε αποτέλεσµα να πληρείται στην προκειµένη περίπτωση 
καθώς ικανοποιήθηκε το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο της υπόθεσης, χωρίς να απαιτείται η αποστολή αντιγράφων. 
Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµη την άντληση καθοδήγησης από την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε την 
παράγραφο 44 της Ανακοίνωσης της Ε.Ε. για την πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης: 
«44. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να αποφασίσει την παροχή πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης µε τους ακόλουθους 
τρόπους, λαµβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές δυνατότητες των µερών: 

• µε CD-ROM ή οποιοδήποτε άλλο µέσο καταχώρησης ηλεκτρονικών δεδοµένων που είναι δυνατόν να τεθεί σε 
χρήση στο µέλλον· 

• µε αντίγραφα του προσπελάσιµου φακέλου σε χαρτί, τα οποία αποστέλλονται ταχυδροµικώς· 

• µε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόµενους να εξετάσουν τον προσπελάσιµο φάκελο, ή µέρος του, στους 
χώρους της Επιτροπής. 

Είναι δυνατόν η Επιτροπή να επιλέξει και συνδυασµό των τρόπων αυτών
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». 
Ως εκ τούτου, από τα παραπάνω αναντίλεκτα, προκύπτει η ύπαρξη διακριτικής ευχέρειας για επιλογή του τρόπου µε τον 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί η πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης.  
Η Επιτροπή τονίζει ότι έχει καθιερώσει την πρακτική της επί τόπου επιθεώρησης των διοικητικών φακέλων των 
υποθέσεων της εντός των γραφείων της. Η εν λόγω πρακτική της παρούσας Επιτροπής έχει εφαρµοστεί σε όλες τις 
διαδικασίες πρόσβασης που έχουν πραγµατοποιηθεί έως τώρα. Η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω πρακτική διασφαλίζει 
πλήρως τα δικαιώµατα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών. 
Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να επισηµάνει ότι η εταιρεία δεν προέβη σε επαρκή 
αιτιολόγηση καθώς δεν παρέθεσαν τους λόγους για τους οποίους η λήψη αντιγράφων των εν λόγω εγγράφων που 
αιτούνται είναι ουσιώδης για την άµυνα και υπεράσπισή τους.  
Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά την νοµολογία του ∆ικαστηρίου44

, δυνάµει της αρχής της αναλογικότητας, οι 
πράξεις των οργάνων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του κατάλληλου και αναγκαίου για την επίτευξη των σκοπών 
που νοµίµως επιδιώκονται από την οικεία ρύθµιση, εξυπακουόµενου ότι οσάκις υφίσταται επιλογή µεταξύ πλειόνων 
κατάλληλων µέτρων, πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο επαχθές και ότι τα προξενούµενα µειονεκτήµατα δεν πρέπει  να 
είναι δυσανάλογα προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς. Στην προκειµένη περίπτωση, δεν τίθεται θέµα παραβίασης της 
εν λόγω αρχής από την Επιτροπή καθώς η Επιτροπή έλαβε τις πιο πάνω αποφάσεις σχετικά µε την απόκρυψη των 
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 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής δυνάµει των 
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
139/2004 του Συµβουλίου (2005/C 325/07). 
44

 ∆ΕΕ, απόφαση της 12.9.1996, συνεκδ. υποθ. C-254/94, C-255/94 και C-269/94,Fattoria autonoma tabacchi κατά 
Ministero dell’ Agricultura, Συλλ.1996, σ. I-4235. 



 
 

εµπιστευτικών στοιχείων σταθµίζοντας τα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων µερών σεβόµενη µάλιστα απόλυτα τα 
δικαιώµατα άµυνας και υπεράσπισης των εµπλεκοµένων µερών.   
Η Επιτροπή για σκοπούς διασφάλισης των δικαιωµάτων άµυνας και υπεράσπισης της Lukoil, έκρινε σκόπιµο να 
ικανοποιήσει τα αιτήµατά της για πρόσβαση στους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης και συγκεκριµένα στις 17/2/2015 
και 8/6/2015.  
Σε σχέση µε τα έγγραφα που λήφθηκαν από την αιφνίδια έρευνα, σηµειώνεται ότι  αυτά δεν χρησιµοποιήθηκαν για την 
στοιχειοθέτηση των συµπερασµάτων της Επιτροπής που κοινοποιήθηκαν µε την Έκθεση Αιτιάσεων. 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµούς για την πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι για σκοπούς 
διασφάλισης των δικαιωµάτων άµυνας και υπεράσπισης της Lukoil δόθηκε η απαραίτητη πρόσβαση κατά αναλογία των 
Βέλτιστων Πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριµένα, δόθηκε επιτόπια πρόσβαση στο λογισµικό Stata και 
σε όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποίησε η Επιτροπή για την επαλήθευση της µεθοδολογίας που ακολούθησε στις 
οικονοµετρικές της αναλύσεις. 
Η Lukoil ισχυρίστηκε ότι η πρόσβαση δεν έγινε σε ικανοποιητικό βαθµό. Η Επιτροπή επεσήµανε ότι οι εξωτερικοί 
σύµβουλοι της εν λόγω εταιρείας εταιρείας είχαν πρόσβαση στα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν, τους κώδικες, και τα 
αποτελέσµατα για σκοπούς επαλήθευσης ότι αυτά πράγµατι έχουν χρησιµοποιηθεί µε τον ορθό τρόπο. Αυτό είναι 
πλήρως συµβατό µε τις Βέλτιστες Πρακτικές Χώρων ∆εδοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Data Room Best 
Practices).

45
 ∆εν είναι υπεύθυνη η Επιτροπή αν η εταιρεία ή οι εξωτερικοί σύµβουλοι αποφάσισαν µετέπειτα ότι ήθελαν 

περισσότερη ευελιξία από αυτή που είχαν ζητήσει. 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµό για την αναιτιολόγητη απόφαση της Επιτροπής να µην επιτρέψει πρόσβαση στην Αίθουσα 
∆εδοµένων στον κ. Παναγιώτη Αγησιλάου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι καταρχάς ενέκρινε τον διορισµό της εταιρείας 
Trojan Economics Ltd ως εξωτερικών οικονοµολόγων συµβούλων της Lukoil στην οποία ∆ιευθυντής είναι ο 
κ.Παναγιώτης Αγησιλάου. Σε σχέση µε τον ίδιο τον κ.Αγησιλάου, η Επιτροπή έκρινε µε αιτιολογηµένη απόφασή της 
ηµεροµηνίας 2 Ιουλίου 2015 ότι η προηγούµενη άµεση συµµετοχή του κ. Αγησιλάου στη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης 
που κατέληξε στην καταδικαστική απόφαση της Επιτροπής το 2009 αντίκειται στο σκοπό και το πνεύµα των Βέλτιστων 
Πρακτικών Χώρων ∆εδοµένων (Data Room Best Practices)
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 και επιπρόσθετα έκρινε ότι δεν θα ήταν θεµιτό η µία από 

τις τέσσερις εµπλεκόµενες εταιρείες να διορίσει ως εξωτερικό οικονοµολόγο σύµβουλο πρόσωπο το οποίο κάλλιστα 
γνωρίζει ότι εργαζόταν κατά το παρελθόν στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού, άµεσα εµπλεκόµενο στη 
στοιχειοθέτηση της υπόθεσης, έχοντας µάλιστα πρόσβαση σε ∆εδοµένα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα 
διαδικασία και τα οποία είναι εµπιστευτικής φύσεως καθώς θα αποκτούσε έτσι αθέµιτο πλεονέκτηµα έναντι των 
υπολοίπων εταιρειών. Η Επιτροπή επεσήµανε ακόµα ότι, έχει υποχρέωση να διαφυλάξει το δηµόσιο συµφέρον και 
επειδή προς τούτο έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια και επιθυµεί να διαφυλάξει το κύρος της διαδικασίας και ιδιαίτερα την 
ανεξαρτησία των συµβούλων που θα έχουν πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων ώστε να µην ευνοήσει το ένα από τα 
τέσσερα εµπλεκόµενα µέρη και / ή να µην εγερθούν οποιεσδήποτε υπόνοιες τέτοιας ευνοϊκής µεταχείρισης καταλήγουν 
ότι πρέπει να επιτραπεί πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων µόνο στον κ. Μιχαήλ Πολέµη ή / και σε οποιοδήποτε άλλο 
συνεργάτη της εταιρείας Trojan Economics Consultants Ltd, εξαιρουµένου του κ. Αγησιλάου. 
Η Επιτροπή επίσης σηµειώνει σε σχέση µε τον ισχυρισµό της Lukoil  ότι δεν αποκαλύφθηκαν τα ονόµατα των 
πρατηριούχων που απάντησαν σε ερωτηµατολόγια της Επιτροπής ώστε αν έχει την ευκαιρία να απαντήσει συγκεκριµένα 
για κάθε πρατηριούχο και για συγκεκριµένα γεγονότα/ισχυρισµούς, τα ακόλουθα: 
Σύµφωνα µε την παρ. 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης αρ. 
2005/C325/07, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
«Λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες 
19. Η κατηγορία «λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες» περιλαµβάνει πληροφορίες πέραν των επαγγελµατικών µυστικών οι 
οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως εµπιστευτικές ενόσω η αποκάλυψή τους θα µπορούσε να βλάψει ουσιωδώς ένα 
πρόσωπο ή επιχείρηση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις κάθε υπόθεσης, τούτο µπορεί να ισχύει για 
πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα µέρη για επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση να ασκήσουν πολύ µεγάλη 
οικονοµική ή εµπορική πίεση στους ανταγωνιστές τους ή στους εµπορικούς εταίρους, πελάτες ή προµηθευτές τους. Το 
Πρωτοδικείο και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν αναγνωρίσει ότι είναι σύννοµη η απόρριψη της 
αποκάλυψης σε τέτοιες επιχειρήσεις ορισµένων επιστολών που λαµβάνονται από πελάτες τους, δεδοµένου ότι η 
αποκάλυψη αυτή θα µπορούσε εύκολα να εκθέσει τους αποστολείς των επιστολών στον κίνδυνο αντιποίνων

47
. Ως εκ 

τούτου, η έννοια των λοιπών εµπιστευτικών πληροφοριών είναι δυνατόν να περιλαµβάνει και πληροφορίες που θα 
επέτρεπαν στα µέρη να αναγνωρίσουν τους καταγγέλλοντες ή άλλους τρίτους που προβάλλουν εύλογη επιθυµία να 
παραµείνουν ανώνυµοι.» 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή επισηµάνει σε σχέση µε το πρώτο αίτηµα, ότι τα ονόµατα των πρατηριούχων δεν 
µπορούν να αποκαλυφθούν γιατί θεωρούνται λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες καθώς παρέχονται από τρίτα µέρη, οι 
οποίες αν αποκαλυφθούν είναι σε θέση να ασκήσουν πολύ µεγάλη εµπορική και οικονοµική πίεση στη βάση της 
παραγράφου 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσβαση στο φάκελο της υπόθεσης αρ. 
2005/C325/07. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει την εν λόγω θέση. 
Καθεστώς επανεξέτασης-Παράνοµο υλικό 
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 Βλ. Βέλτιστες Πρακτικές Χώρων ∆εδοµένων, υποσηµείωση 14. 
46

 Ibid. 
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 Τα κοινοτικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί επί του ζητήµατος αυτού τόσο σε υποθέσεις εικαζόµενης κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ) (υπόθεση T-65/89, BPB Industries και British Gypsum, Συλλογή 1993, 
II-389, και υπόθεση C-310/93P, BPB Industries και British Gypsum Συλλογή 1995, I-865), όσο και σε υποθέσεις 
συγκεντρώσεων (υπόθεση T-221/95, Endemol κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, II-1299, σκέψη 69, και υπόθεση T-5/02, 
Laval κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, II-4381, σκέψεις 98 και επόµ.). 



 
 

Η Lukoil ισχυρίζεται ότι, η Επιτροπή όφειλε να επανεξετάσει την υπόθεση µε αφετηρία τις 20/10/2005 και ότι το υλικό που 
βρίσκεται στο διοικητικό φάκελο είναι παράνοµο γιατί είναι αποτέλεσµα παράνοµων αποφάσεων/πράξεων. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 7/2/2014, αποφάσισε την επανεξέταση της υπόθεσης 
αφού προηγουµένως υιοθέτησε την απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 3/9/2012. Στην εν λόγω συνεδρία η Επιτροπή 
υιοθετήσει την απόφαση ηµεροµηνίας 11/1/2008, δίδοντας οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στη διεξαγωγή έρευνας µε 
βάση το υφιστάµενο κατά το κρίσιµο χρόνο, νοµικό και πραγµατικό καθεστώς. Συγκεκριµένα στις 11/1/2008, η Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της κατά τη λήψη της ανακληθείσας απόφασης ηµεροµηνίας 
20/10/2005 για διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογούσε τη διεξαγωγή 
αυτεπάγγελτης έρευνας από την Υπηρεσία στην αγορά των πετρελαιοειδών. Συνεπώς όπως προκύπτει η αφετηρία της 
επανεξετασθείσας υπόθεσης είναι στις 20.10.2005. 
Η Επιτροπή επίσης επισηµαίνει ότι, στην προκειµένη υπόθεση, η Νοµολογία επιτρέπει στην Επιτροπή να κάνει χρήση 
του υπάρχοντος στο φάκελο υλικού καθώς αποτελεί νόµιµο στοιχείο κρίσης ή στοιχείο για το οποίο δεν διαπιστώνεται 
οποιαδήποτε µεµπτότητα στον τρόπο µε τον οποίο έχει εξασφαλιστεί. [Βλέπε Α.Η.Κ. v . Ευσταθιάδη (2002) 3 Α.Α.∆. 436, 
439, Χατζηγεωργίου v. ∆ηµοκρατίας (1999) 3 Α.Α.∆. 23,29 και τις υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σ’ αυτή, και 
Συµεωνίδου κ.ά v. ∆ηµοκρατίας (1997) 3 Α.Α.∆. 145,146, στην οποία ύστερα από ακυρωτική απόφαση, τα στοιχεία τα 
οποία είχαν προσκοµιστεί στο πλαίσιο της αρχικής διαδικασίας είχαν νοµίµως τεθεί ενώπιον του διοικητικού οργάνου στα 
πλαίσια της διαδικασίας που ακολούθησε ως αποτέλεσµα της ακυρωτικής απόφασης.  
Η Επιτροπή σηµειώνει αναφορικά µε την αναφερθείσα υπόθεση Ευσταθιάδη, ότι σε αυτήν γίνεται διαχωρισµός µεταξύ 
νόµιµων και µη νόµιµων στοιχείων κρίσης, όσον αφορά τα στοιχεία που µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την 
επανεξέταση µίας υπόθεσης µετά από ακύρωση ή ανάκληση µίας διοικητικής πράξης.  
Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι στην εν προκειµένω περίπτωση δεν λήφθηκε υπόψη κατά την επανεξέταση κανένα 
στοιχείο κρίσης. Το εντός του διοικητικού φακέλου υλικό, όπως τα στοιχεία που απεστάλησαν αποτελούν καθαρά 
αντικειµενικό στοιχείο και όχι υποκειµενικό. 
Θα ήταν άλλωστε άσκοπο να αναζητηθεί να ληφθεί κατά την επανεξέταση, εκ νέου, το ίδιο ακριβώς υλικό που υπήρχε 
ήδη στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση, χρησιµοποίησε µεν τα υπάρχοντα 
πραγµατικά στοιχεία, αλλά προχώρησε σε νέα αξιολόγησή τους. 
Στην απόφαση ηµεροµηνίας 13/1/2009, στην Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 120/2006, ∆ηµήτρης Μπαρτζός v. Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, η Ολοµέλεια του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, απορρίπτοντας την έφεση, αποφάσισε ότι: 
«[…] τίποτε δεν εµπόδιζε την Έφορο ΦΠΑ να βασισθεί στα ήδη εξασφαλισθέντα πραγµατικά δεδοµένα, δηλαδή τα βιβλία 
των εφεσειόντων, το ηµερολόγιο, και τα άλλα τεκµήρια που εξασφαλίστηκαν ως αποτέλεσµα της έρευνας.  Τα στοιχεία και 
δεδοµένα αυτά ήταν ήδη στην κατοχή της Εφόρου ΦΠΑ, θα ήταν δε χωρίς έννοια οποιαδήποτε ενέργεια για νέα έρευνα 
µε σκοπό την εξασφάλιση στοιχείων. 
Είναι προφανές, ότι η Έφορος ΦΠΑ επανεξέτασε και ερεύνησε µε βάση αυτά τα στοιχεία την περίπτωση των 
εφεσειόντων, άκουσε δε και τις θέσεις τους, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον λογιστή τους.» (δική µας υπογράµµιση). 
Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να αναφερθεί και στην υπόθεση Χατζηγεωργίου v. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µέσω 
Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, (1999) 3 Α.Α.∆. 145, για την οποία το ∆ικαστήριο αναφέρει τα εξής: 
«Η ανάκληση της απόφασης δε συνεπαγόταν και εξαφάνιση των στοιχείων, τα οποία υφίσταντο όταν λήφθηκε. Ό,τι 
ανακλήθηκε, ήταν αυτή τούτη η απόφαση της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ώστε να επιστρωθεί το έδαφος για τη 
θεώρηση των ενώπιόν της στοιχείων των υποψηφίων, σε σχέση µε το πρόσθετο προσόν, κάτω από τα παραδεκτά 
γεγονότα. ∆ε σηµειώθηκε οποιαδήποτε µεταβολή στη σύνθεση της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, ώστε να 
δικαιολογείται η διαγραφή της αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τις προφορικές συνεντεύξεις και ο αποκλεισµός τους ως 
εξωγενές στοιχείο - (βλ., µεταξύ άλλων, Ieronymides and Others v. Republic (1986) 3 C.L.R. 2424, Ιερωνυµίδης ν. 
∆ηµοκρατίας (1990) 3 Α.Α.∆. 3234.». 
Επίσης, σχετική είναι και η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου υπ’ αριθµό 259/2013 ηµεροµηνίας 7/12/2015 όπου 
σηµειώνονται τα ακόλουθα: «[…] η Επιτροπή ορθά ΚΑΙ µε παραποµπή σε σχετική νοµολογία, τεκµηρίωσε το νόµιµο της 
επιλογής της να χρησιµοποιήσει το υφιστάµενο υλικό, στο βαθµό που δεν αναγόταν ασφαλώς σε ουσιαστικές κρίσεις ή 
συµπεράσµατα της προηγούµενης Επιτροπής που κηρύχτηκε παράνοµα συγκροτηµένη (Μπάρτζος κ.α. ν. ∆ηµοκρατίας 
(2009) 3ΑΑ∆ 7). Η συλλογή νέου υλικού στα πλαίσια νέας έρευνας εκτός του ουσιώδους χρόνου, εξάλλου, θα παραβίαζε 
το πραγµατικό καθεστώς του ουσιώδους χρόνου που λαµβάνεται υπόψη λόγω αναδροµικότητας της ακύρωσης.» 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει τις εν λόγω θέσεις.  
4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 
Ο περί Ρυθµίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόµος του 1968 του οποίου η τελευταία τροποποίηση  έγινε το 1999, 
ρυθµίζει την κατασκευή, καθίδρυση και λειτουργία πρατηρίων πετρελαιοειδών και ορίζει την αρµόδια αρχή (∆ήµος, 
Έπαρχος, Κοινοτικό Συµβούλιο και οποιοδήποτε συµβούλιο οριστεί ως τέτοιο από το Υπουργικό Συµβούλιο) για την 
παραχώρηση άδειας για  κατασκευή, ανοικοδόµηση και κατεδάφιση πρατηρίων πετρελαιοειδών ή προσθήκη, µετατροπή 
ή επισκευή οποιουδήποτε υφιστάµενου πρατηρίου πετρελαιοειδών. 
Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρµογή της Λιανικής Τιµής Πωλήσεως) Νόµοι, οι οποίοι καταργήθηκαν στις 24/5/2004 
από τον περί Πετρελαιοειδών(Καθορισµός Ανώτατων Τιµών Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις ) Νόµο του 2004 
(Αριθµός 115(Ι)/2004), παρείχαν εξουσία στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού να αναπροσαρµόζει στο 
τέλος κάθε εξαµήνου τις λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών, εκτός αν ο ίδιος για λόγους δηµόσιου συµφέροντος 
θεωρούσε σκόπιµο να προβεί στην αναπροσαρµογή αυτή νωρίτερα. Οι εν λόγω τιµές ελέγχονταν από την Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, εφαρµόζοντας το 
γνωστό ως σύστηµα PNBS. 
Συγκεκριµένα για την πραγµατοποίηση του πιο πάνω ελέγχου αξιολογούνταν τα ακόλουθα  

• οι τιµές εισαγωγής του αργού πετρελαίου και των έτοιµων προϊόντων σε συνάρτηση µε τις διεθνείς τιµές της 
συγκεκριµένης περιόδου, 

• το κόστος διύλισης, το οποίο χρέωνε το Κυπριακό ∆ιυλιστήριο Πετρελαίου, 



 
 

• τα έξοδα εµπορίας, όπως µισθοί και ηµεροµίσθια, ενοίκια και συντήρηση κτιρίων, µεταφορικά, φόροι και ασφάλειες, 
χρεώσεις και τόκοι δανείων τραπεζών, αποσβέσεις και άλλα, 

• η αποδοτικότητα του κεφαλαίου των εταιρειών πετρελαιοειδών. 
Σύµφωνα µε το Νόµο 115(Ι)/2004, το ύψος των τιµών λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών καθορίζεται πλέον 
ελεύθερα από τις εταιρείες πετρελαιοειδών και τους πρατηριούχους έχοντας υπόψη τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες 
αγοράς µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας περί προστασίας του ανταγωνισµού. Σε ειδικές περιπτώσεις ο Υπουργός 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού είναι δυνατό ενεργώντας µε βάση τον εν λόγω Νόµο να καθορίσει µε σχετικό 
διάταγµα ανώτατες λιανικές τιµές για περίοδο µέχρι σαράντα πέντε ηµέρες για όλα ή µερικά πετρελαιοειδή, όταν το ύψος 
των λιανικών τιµών στις οποίες διατίθενται τα πετρελαιοειδή στην αγορά, είναι σε υπερβολικά πιο υψηλό επίπεδο από, 
ότι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες.  
Για το σκοπό αυτό συστάθηκε στις 30 Μαρτίου 2005 από το Υπουργικό Συµβούλιο, Συµβουλευτική Επιτροπή για την 
Παρακολούθηση των Τιµών των Πετρελαιοειδών, στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, του Τµήµατος Τελωνείων, του Γενικού Λογιστή της ∆ηµοκρατίας και της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, η οποία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τον τοµέα αυτό και ενηµερώνει ανάλογα τον Υπουργό Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού.  
5. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Με τον ορισµό της σχετικής αγοράς, προσδιορίζονται τα όρια εντός των οποίων ασκείται ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
επιχειρήσεων. Ο ορισµός αυτός επιτρέπει τον καθορισµό του πλαισίου εντός του οποίου, θα εφαρµοστούν οι κανόνες 
του ανταγωνισµού στην υπό εξέταση έρευνα. 
Η σχετική αγορά στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται η υπό αναφορά έρευνα προσδιορίζεται µε το συνδυασµό της αγοράς 
του σχετικού προϊόντος και της γεωγραφικής αγοράς. 
5.1 Σχετική Αγορά Προϊόντος/Υπηρεσιών  
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τον καθορισµό της σχετικής αγοράς για σκοπούς 
εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού48

, η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή/ και 
υπηρεσίες που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αµοιβαία από τον  καταναλωτή, λόγω των 
αντικειµενικών τους χαρακτηριστικών, των τιµών, και της χρήσης για την οποία προορίζονται.  
Η χρήση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας από τον  τελικό χρήστη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας και διαφορετικά προϊόντα η υπηρεσίες δύνανται να χρησιµοποιούνται 
από τον τελικό καταναλωτή για τον ίδιο σκοπό. Σε τέτοια περίπτωση τα διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες 
συµπεριλαµβάνονται στην ίδια σχετική αγορά.   
Επιπρόσθετα, η διαφορά στην τιµή µεταξύ διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών δεν τα κατατάσσει αυτόµατα σε 
διαφορετική αγορά, κυρίως εάν η αντίδραση των τελικών χρηστών σε περίπτωση αύξησης της τιµής είναι να τα 
θεωρήσουν ως υποκατάστατα. Παράλληλα, κατά την εξέταση της πιθανότητας υποκατάστασής τους θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη το πιθανό κόστος (ή άλλα εµπόδια) µεταστροφής σε άλλο προϊόν ή υπηρεσία, το οποίο εάν είναι 
σηµαντικό δύναται να εµποδίζει τη θεώρηση του εναλλακτικού προϊόντος ή υπηρεσίας ως υποκατάστατων. 
Κατά την έρευνα συγκεντρώθηκαν στοιχεία τα οποία αφορούσαν τη διαµόρφωση και το ύψος των τιµών πώλησης των 
πετρελαιοειδών από τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις και τα πρατήριά τους και ειδικότερα τα προϊόντα αµόλυβδη 
βενζίνη 95 οκτανίων, αµόλυβδη βενζίνη  98 οκτανίων καθώς και το πετρέλαιο LS µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο. 
Τα ανωτέρω προϊόντα ανήκουν στον κλάδο των πετρελαιοειδών ο οποίος µπορεί  να οριοθετηθεί σε πέντε (5) επιµέρους 
βαθµίδες αγοράς, (εισαγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, χονδρική διανοµή,  λιανική εµπορία) της όλης διαδικασίας 
προµήθειας πετρελαιοειδών στην Κυπριακή αγορά.   
Οι καθοδηγητικές γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τον καθορισµό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του 
δικαίου του ανταγωνισµού49

, εκτιµούν τα ακόλουθα: 
“∆ιαδικασία που ακολουθείται για τον ορισµό της σχετικής αγοράς 
Προϊόντα 
Βασιζόµενη στις πρώτες διαθέσιµες πληροφορίες ή σε πληροφορίες που της κοινοποιούν οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, η 
Επιτροπή είναι συνήθως σε θέση να προσδιορίσει σε γενικές γραµµές, τις πιθανές σχετικές αγορές εντός των οποίων θα 
εκτιµήσει, για παράδειγµα, µία συγκέντρωση ή ένα περιορισµό του ανταγωνισµού. Κατά κανόνα, και για πρακτικούς 
λόγους, όταν εξετάζει µεµονωµένες περιπτώσεις, πρέπει να αποφασίσει µεταξύ ενός µικρού αριθµού πιθανών σχετικών 
αγορών. Για παράδειγµα, το ερώτηµα που τίθεται συχνά όσον αφορά τον ορισµό µιας αγοράς σχετικών προϊόντων είναι 
κατά πόσο ένα προϊόν Α και ένα προϊόν Β ανήκουν ή όχι ίδια αγορά σχετικού προϊόντος. Συχνά, αρκεί να συµπεριληφθεί 
το προϊόν Β στον ορισµό της αγοράς για να επιλυθεί κάθε πρόβληµα από την άποψη του ανταγωνισµού. 
Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να εξεταστεί κατά πόσο η αγορά περιλαµβάνει επίσης άλλα προϊόντα και να 
οριοθετηθεί οριστικά η αγορά σχετικού προϊόντος. Αν, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους δυνατούς ορισµούς της αγοράς, η 
εν λόγω πράξη δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα από την άποψη του ανταγωνισµού, το θέµα του ορισµού της αγοράς 
µένει εκκρεµές, περιορίζοντας έτσι τον αριθµό των πληροφοριών που οφείλουν να παράσχουν οι επιχειρήσεις.” 
Με βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες, η Επιτροπή έχει εκτιµήσει ότι σε γενικές γραµµές, η υπό κρίση υπόθεση αφορά τη 
λιανική εµπορία των πετρελαιοειδών, ήτοι την αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, την αµόλυβδη βενζίνη  98 οκτανίων καθώς 
και  το πετρέλαιο LS µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο. 
Ειδικότερα: 
α) Οι Βενζίνες, οι οποίες χρησιµοποιούνται κυρίως για την κίνηση βενζινοκίνητων οχηµάτων και χαρακτηρίζονται από την 
αντικροτική τους ικανότητα και την περιεκτικότητά τους σε µόλυβδο που περιέχεται στα αντικροτικά πρόσθετα, 
διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
Βενζίνη Απλή Αµόλυβδη (µε αριθµό οκτανίων 95), η οποία χρησιµοποιείται για τον εφοδιασµό καταλυτικών αυτοκινήτων. 
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Βενζίνη Σούπερ Αµόλυβδη (µε αριθµό οκτανίων 98), η οποία χρησιµοποιείται για τον εφοδιασµό καταλυτικών 
αυτοκινήτων και διαφοροποιείται από την απλή αµόλυβδη βάσει των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών και της τιµής 
πώλησής της. 
β) Το Πετρέλαιο LS το οποίο χρησιµοποιείται σε πετρελαιοκινητήρες (φορτηγά, λεωφορεία, ταξί, κλπ.)  
Στις καθοδηγητικές γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισηµαίνεται ότι: 
«η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή 
να υποκαθίστανται αµοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιµών και της χρήσης για την οποία 
προορίζονται»

50
. 

Κάθε ένα από τα επιµέρους προϊόντα διαφέρει ως προς τα υπόλοιπα κυρίως όσον αφορά τα συστατικά του, την τιµή του, 
τη χρήση για την οποία προορίζεται, στοιχεία τα οποία οδηγούν στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρά µόνο 
µερικής υποκατάστασης µεταξύ ορισµένων, όπως για π.χ. η αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και  η αµόλυβδη βενζίνη 98 
οκτανίων µε τη διαφορά µεταξύ τους ως προς την τιµή αλλά και την αναλογία των συστατικών τους. Υπογραµµίζεται ότι 
στον καθορισµό της σχετικής αγοράς, η βασική έννοια είναι αυτή της άµεσης ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιµή 
του ίδιου προϊόντος και όχι αυτή της σταυροειδούς ελαστικότητας που µετράει στην ποσοστιαία µεταβολή στη ζήτηση 
ενός προϊόντος λόγω µιας µικρής µεταβολής στην τιµή ενός άλλου προϊόντος.51

 Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη δεν 
θεωρούνται µεταξύ τους εναλλάξιµα ή υποκατάστατα προϊόντα αφού τα µηχανοκίνητα οχήµατα καταναλώνουν είτε τον 
ένα είτε τον άλλο τύπο καυσίµων, δηλαδή, ανάλογα αν είναι βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα. Άνευ επηρεασµού των πιο 
πάνω, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο προσδιορισµός του βαθµού της υποκατάστασης στην προκειµένη υπόθεση 
ενδέχεται να παρέλκει καθώς, όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στο επόµενο µέρος του 
σηµειώµατος, δεν θα µπορούσε να επηρεάσει µε οποιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση των τεθέντων υπό κρίση 
στοιχείων. 
Συνεπώς µε βάση τα πιο πάνω, η υπό εξέταση υπόθεση αφορά τις ακόλουθες σχετικές αγορές προϊόντων: 
Α) της λιανικής πώλησης αµόλυβδης βενζίνη 95 οκτανίων,  
B) της λιανικής πώλησης αµόλυβδης βενζίνης  98 οκτανίων 
Γ) της λιανικής πώλησης πετρελαίου κίνησης LS 
5.2 Σχετική Γεωγραφική Αγορά 
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει τη γεωγραφική αγορά στα όρια της οποίας οι υπό εξέταση εταιρείες 
εµπλέκονται σε δραστηριότητες που αφορούν την προσφορά ή ζήτηση των σχετικών προϊόντων (υπηρεσιών)  µε 
επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες και η οποία µπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές επειδή οι 
συνθήκες ανταγωνισµού είναι αισθητά διαφορετικές. 52

 
Στην προκειµένη υπόθεση, οι εταιρείες πετρελαιοειδών διακινούν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν µέσω των 
πρατηριούχων τους σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια. Επίσης, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, εκτείνεται το δίκτυο και 
αναπτύσσεται η δραστηριότητά των εταιρειών πετρελαιοειδών υπό οµοιόµορφες συνθήκες ανταγωνισµού. 
Επισηµαίνεται εντούτοις ότι, η εφαρµογή των απαγορευτικών άρθρων του Νόµου στη δεδοµένη περίπτωση δεν 
επηρεάζεται όπως και να οριοθετηθεί η σχετική γεωγραφική αγορά 
Με βάση τα πιο πάνω, η σχετική γεωγραφική αγορά καθορίζεται για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ως η 
γεωγραφική έκταση η οποία ελέγχεται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

        5. ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ  
1. Ιστορικό ίδρυσης εταιρειών πετρελαιοειδών  
Mε βάση τα στοιχεία που έχει ενώπιόν της η Επιτροπή, πιο κάτω γίνεται αναφορά στο ιστορικό ίδρυσης των τεσσάρων 
εταιρειών πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο: 
α) Petrolina 
Η εταιρεία Petrolina ιδρύθηκε το 1959 στην Κύπρο και έκτοτε δραστηριοποιείται στην Κυπριακή αγορά πετρελαιοειδών. 
Η εταιρεία προέβη κατά διαστήµατα σε σειρά σταδιακών εξαγορών άλλων εταιρειών πετρελαιοειδών που 
δραστηριοποιούνταν στην Κυπριακή αγορά όπως η εταιρείες Agip (Cyprus) Co Ltd, Fina (Cyprus) Ltd και Shell (Cyprus) 
Ltd. Η εταιρεία από το 2000 είναι δηµόσια εταιρεία, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου µε την ονοµασία 
Petrolina (Holdings) Public Ltd. Κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, το δίκτυο της Petrolina αποτελείτο 
από ενενήντα πέντε (95) πρατήρια παγκύπρια τα οποία φέρουν τις εµπορικές επωνυµίες «Petrolina», «Lina» και «Agip». 
β)  Ελληνικά Πετρέλαια  
Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ δραστηριοποιείται στον τοµέα των πετρελαιοειδών στην Κύπρο από τις 
31/12/2002,  ηµεροµηνία κατά την οποία εξαγόρασε την εταιρεία ΒP Cyprus Ltd. Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου 
είναι θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Τα Ελληνικά Πετρέλαια (Κύπρου) διαθέτουν, δίκτυο που 
αποτελείτο από εβδοµήντα δύο (72) πρατήρια παγκύπρια µε την εµπορική ονοµασία «Ελληνικά Πετρέλαια»

53
.  

γ) ExxonMobil 
Η εταιρεία ExxonMobil δραστηριοποιείται στον τοµέα των πετρελαιοειδών στην Κύπρο από το 2001 µετά τη συγχώνευση 
των πολυεθνικών εταιρειών Exxon (Esso) και Mobil. Τόσο η εταιρεία Exxon (Esso) όσο και η εταιρεία Mobil είχαν ήδη 
εµπορικές δραστηριότητες στην Κύπρο µέσω των θυγατρικών τους Esso Cyprus Inc και Mobil Oil Cyprus Ltd, αντίστοιχα. 
Κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Ο συνολικός αριθµός πρατηρίων παγκύπρια της ExxonMobil, µε την 
εµπορική ονοµασία «Esso» ανερχόταν στα πενήντα οκτώ (58).   
δ) Lukoil 
Η εταιρεία Lukoil εισήλθε στην Κυπριακή αγορά πετρελαιοειδών το 2001 µετά από σχετικό διάταγµα του Υπουργικού 
Συµβουλίου ηµεροµηνίας 7/9/2001 το οποίο ζητούσε από τις εταιρείες Mobil Oil Cyprus, Esso Cyprus και BP Cyprus να 
διαθέσουν δεκαπέντε (15) πρατήρια στη νέα ενδιαφερόµενη εταιρεία η οποία µέχρι τότε δεν είχε δραστηριότητες στην 
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Κύπρο. Σταδιακά η Lukoil απόκτησε ακόµα δεκατρία
περίοδο διεξαγωγής της έρευνας να ανέρχεται
ονοµασία «Lukoil». 
2.  Γεωγραφική κατανοµή πρατηρίων ανά
α) Petrolina 
Από Από το σύνολο των ενενήντα πέντε (95) 
(ποσοστό 34,74%), βρίσκονται στην επαρχία
26,32%), βρίσκονται στην επαρχία της Λεµεσού
επαρχία Λάρνακας. Στην επαρχία Πάφου βρίσκονται
(ποσοστό 7,37%), βρίσκονται στην επαρχία Αµµοχώστου
∆ιάγραµµα 1 

 
β) Ελληνικά Πετρέλαια  
Από το σύνολο των εβδοµήντα δύο (72) πρατηρίων
βρίσκονται στην επαρχία της Λευκωσίας. Στην
ενώ έντεκα (11) πρατήρια (ποσοστό 15,28%), 
(7) πρατήρια (ποσοστό 9,72%), και τέλος πέντε
∆ιάγραµµα 2 

γ) ExxonMobil 
Από πό το σύνολο των πενήντα οκτώ (58) πρατηρίων
βρίσκονται στην επαρχία Λευκωσίας. Στην επαρχία
ενώ έξι (6) πρατήρια (ποσοστό 10,34%), βρίσκονται
πρατήρια (ποσοστό 8,62%), και τέλος τέσσερα
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ακόµα δεκατρία (13) πρατήρια µε το δίκτυο πρατηρίων που διέθετε
ανέρχεται στα είκοσι οκτώ (28) πρατήρια παγκύπρια, τα οποία φέρουν

πρατηρίων ανά εταιρεία πετρελαιοειδών  

πέντε (95) πρατηρίων της εταιρείας Petrolina, τριάντα τρία (33) 
επαρχία Λευκωσίας. Είκοσι πέντε  (25) από τα πρατήρια της εταιρείας
Λεµεσού, ενώ είκοσι ένα (21) από πρατήρια (ποσοστό 22,11%), 

Πάφου βρίσκονται εννέα (9) πρατήρια, (ποσοστό 9,47%) και τέλος
επαρχία Αµµοχώστου.  

 

πρατηρίων της εταιρείας, τριάντα δύο (32) από τα πρατήρια (
Λευκωσίας. Στην επαρχία Λεµεσού βρίσκονται δεκαεπτά (17) πρατήρια (

 15,28%), βρίσκονται στην επαρχία Λάρνακας. Στην επαρχία Πάφου
τέλος πέντε (5) πρατήρια (ποσοστό 6,94%), βρίσκονται στην επαρχία

  

 (58) πρατηρίων της εταιρείας, είκοσι εννέα (29) από τα πρατήρια
Στην επαρχία Λεµεσού βρίσκονται δεκατέσσερα (14) πρατήρια

 10,34%), βρίσκονται στην επαρχία Λάρνακας. Στην επαρχία Πάφου βρίσκονται
τέσσερα (4) πρατήρια (ποσοστό 6,90%), βρίσκονται στην επαρχία

Πετρέλαια

Πάφος; 7

Αµµόχωστος ; 5

Πάφος Αµµόχωστος 
Πάφος Αµµόχωστος

 

διέθετε κατά τη χρονική 
οποία φέρουν την εµπορική 

 (33) από τα πρατήρια 
της εταιρείας  (ποσοστό 

 22,11%), βρίσκονται στην 
τέλος επτά (7) πρατήρια 

πρατήρια (ποσοστό 44,44%), 
πρατήρια (ποσοστό 23,61%), 

Πάφου βρίσκονται επτά 
επαρχία Αµµοχώστου. 

πρατήρια (ποσοστό 50%), 
πρατήρια (ποσοστό 24,14%), 
Πάφου βρίσκονται πέντε (5) 
επαρχία Αµµοχώστου. 



∆ιάγραµµα 3 

δ) Lukoil 
Από το σύνολο των είκοσι οκτώ (28) πρατηρίων
βρίσκονται στην επαρχία Λευκωσίας. Στην επαρχία
πρατήρια (ποσοστό 10,71%), βρίσκονται στην
(ποσοστό 7,14%), και τέλος δύο (2) πρατήρια
∆ιάγραµµα 4 
 

 
Η εταιρεία Petrolina υπερέχει σε αριθµό πρατηρίων
υπερβαίνει το 50%. ∆εύτερη σε αριθµό πρατηρίων
ακολουθούν η ExxonMobil και Lukoil.  
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πρατηρίων της εταιρείας, δέκα τέσσερα (14) από τα πρατήρια
Στην επαρχία Λεµεσού βρίσκονται επτά (7) πρατήρια (ποσοστό

βρίσκονται στην επαρχία Λάρνακας. Στην επαρχία Πάφου βρίσκονται
πρατήρια (ποσοστό 7,14%), βρίσκονται στην επαρχία Αµµοχώστου

 

αριθµό πρατηρίων σε όλες τις επαρχίες, µε το ποσοστό της στην επαρχία
αριθµό πρατηρίων σε όλες τις επαρχίες είναι η εταιρεία Ελληνικά

ExxonMobil

; 6
Πάφος; 5

Αµµόχωστος; 4 

Λάρνακα Πάφος Αµµόχωστος

Πάφος Αµµόχωστος 

 

πρατήρια, (ποσοστό 50%), 
ποσοστό 25%), ενώ τρία (3) 
βρίσκονται δύο (2) πρατήρια 
Αµµοχώστου. 

στην επαρχία Λάρνακας να 
Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ 



 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από το σύνολο των διακοσίων πενήντα τριών (253) πρατηρίων παγκύπρια, η εταιρεία Petrolina έχει συνολικά ενενήντα 
πέντε (95), δηλαδή ποσοστό 37,55%, η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια έχει συνολικά εβδοµήντα (72) πρατήρια, δηλαδή 
ποσοστό 28,46%, η εταιρεία ΕxxonMobil  έχει συνολικά πενήντα οκτώ (58) πρατήρια, δηλαδή ποσοστό 22,92%, ενώ η 
εταιρεία Lukoil έχει συνολικά είκοσι οκτώ (28) πρατήρια, δηλαδή ποσοστό 11,07% του συνολικού αριθµού πρατηρίων 
παγκυπρίως.  
∆ιάγραµµα 5 

 
3.Ιδιοκτησιακό καθεστώς των πρατηρίων των εταιρειών πετρελαιοειδών
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Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι, τον µεγαλύτερο αριθµό των πρατηρίων της κάθε εταιρείας 
διαχειρίζονται οι πρατηριούχοι και όχι οι εταιρείες πετρελαιοειδών. Συγκεκριµένα, επί συνόλου διακοσίων πενήντα τριών 
(253) πρατηρίων παγκυπρίως, επτά (7), δηλαδή ποσοστό 2,77%, διαχειρίζονται οι ίδιες οι εταιρείες πετρελαιοειδών, ενώ 
τα υπόλοιπα διακόσια σαράντα έξι (246) πρατήρια (ποσοστό 97,23%), διαχειρίζονται πρατηριούχοι. Σηµειώνεται επίσης 
ότι τα περισσότερα πρατήρια είναι κτισµένα σε ακίνητα τα οποία ενοικιάζουν οι εταιρείες πετρελαιοειδών από τρίτους, 
ενώ ένας µικρός αριθµός πρατηρίων έχει ανεγερθεί σε γη η οποία είναι ιδιοκτησία των εταιρειών πετρελαιοειδών.  
Αναλυτικότερα, παρατίθενται τα πιο κάτω στοιχεία: 
α) Petrolina 
Στην επιστολή της ηµεροµηνίας 22/6/2006 η εταιρεία αναφέρει ότι τα είκοσι (20) από τα ενενήντα πέντε (95) πρατήρια 
είναι κτισµένα σε γη που ανήκει στην εταιρεία. Η γη των υπολοίπων πρατηρίων είναι µισθωµένη από την εταιρεία. Από 
το σύνολο των ενενήντα πέντε (95) πρατηρίων της εταιρείας, δύο (2) διαχειρίζεται η ίδια η εταιρεία ενώ τα υπόλοιπα 
ενενήντα τρία (93) τα διαχειρίζονται πρατηριούχοι. Όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, η εταιρεία συνάπτει συµβάσεις  
παραχώρησης άδειας χρήσεως και εµπορικής συνεργασίας µε πρατηριούχους για τα πρατήρια της όπου ο 
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 Κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. 

Κατανοµή Πρατηρίων ανά Εταιρεία

Ελληνικά 

Πετρέλαια
28,46%

Exxon Mobil

22,92%

Petrolina

37,55%

Lukoil

11,07%

Ελληνικά Πετρέλαια Exxon Mobil Petrolina Lukoil

Επαρχία Petrolina 
Ελληνικά 
Πετρέλαια 

ExxonMobil Lukoil 

Σύνολο  
πρατηρίων 
κατά 
επαρχία 

Λευκωσία 
Ποσοστό ανά 
επαρχία 

33 
30,56% 

32 
29,63% 

29 
26,85% 

14 
12,96% 

108 

Λεµεσός 
Ποσοστό ανά 
επαρχία 

25 
39,68% 

17 
26,99% 

14 
22,22% 

7 
11,11% 

63 

Λάρνακα 
Ποσοστό ανά 
επαρχία 

21 
51,22% 

11 
26,83% 

6 
14,63% 

3 
7,32% 

41 

Πάφος 
Ποσοστό ανά 
επαρχία 

9 
39,13% 

7 
30,43% 

5 
21,74% 

2 
8,7% 

23 

Αµµόχωστος 
Ποσοστό ανά 
επαρχία 

7 
38,89% 

5 
27,78% 

4 
22,22% 

2 
11,11% 

18 

Σύνολο ανά 
εταιρεία 
Ποσοστό ανά 
εταιρεία 

95 
37.55% 

72 
28.45% 

58 
22.93% 

28 
11.07% 

253 



 
 

πρατηριούχος διαχειρίζεται το πρατήριο µε αποκλειστικό σκοπό να πωλεί, χειρίζεται, διανέµει και γενικά να εµπορεύεται 
και προωθεί τα προϊόντα τα οποία προµηθεύει η εταιρεία. Όλα τα πρατήρια, εκτός από τα δύο που διαχειρίζεται η 
εταιρεία, έχουν γενικά τους ίδιους όρους διαχείρισης.  
β) Ελληνικά Πετρέλαια  
Στις επιστολές της ηµεροµηνίας 30/6/2006 και 22/12/2006 η εταιρεία αναφέρει ότι, όλα  τα πρατήρια είναι ιδιόκτητα της 
εταιρείας. Από αυτά, εξήντα επτά (67) τα διαχειρίζονται πρατηριούχοι. Τα υπόλοιπα (πέντε) 5 ιδιόκτητα πρατήρια τα 
διαχειρίζεται η ίδια η εταιρεία. Η γη επί της οποίας βρίσκονται όλα τα πρατήρια της εταιρείας είναι µισθωµένη 
µακροπρόθεσµα από την εταιρεία ή είναι ιδιοκτησία της εταιρείας. Όπως αναφέρεται η επένδυση για την κατασκευή και 
εξοπλισµό των πρατηρίων έγινε από την εταιρεία. 
γ) ExxonMobil 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………}∗ 
δ) Lukoil  
Στην επιστολή της ηµεροµηνίας 26/7/2006 η Lukoil αναφέρει ότι, δεν είναι ιδιοκτήτρια οποιουδήποτε ακινήτου επί του 
οποίου βρίσκονται πρατήρια της. Από το σύνολο των είκοσι οκτώ (28) πρατηρίων της,  είκοσι τέσσερα (24) έχουν 
ανεγερθεί σε γη η οποία ενοικιάζεται από τη Lukoil, η διαχείριση των οποίων γίνεται από πρατηριούχους. Τα υπόλοιπα 
τέσσερα (4) πρατήρια της Lukoil ενοικιάζονται από τους πρατηριούχους οι οποίοι διαχειρίζονται τα πρατήρια εκτός από 
µία περίπτωση όπου η σχέση µεταξύ εταιρείας και πρατηριούχου είναι σχέση αποκλειστικής προµήθειας πετρελαιοειδών 
και συναφών προϊόντων. Σύµφωνα µε τη Lukoil οι όροι διαχείρισης δεν είναι οι ίδιοι για όλα τα πρατήρια. Σχετικά η 
εταιρεία Lukoil αναφέρει ότι όταν αγόρασε τα οκτώ (8) πρατήρια από την BP και τα είκοσι (20) από την ExxonMobil 
Cyprus δεσµεύτηκε να συνεχίσει µε τους υφιστάµενους όρους που αναφέρονταν στα συµβόλαια που είχαν υπογράψει οι 
πιο πάνω αναφερόµενες εταιρείες (BP και Exxon Mobil) µε τους πρατηριούχους τους.  
4.Εισαγωγή και αποθήκευση πετρελαιοειδών ανά εταιρεία 
Η Κύπρος εξαρτάται πλήρως από τις εισαγωγές για κάλυψη του συνόλου των αναγκών της σε πετρελαιοειδή. Οι 
εταιρείες πετρελαιοειδών στην Κύπρο εισάγουν πετρελαιοειδή από την αγορά της Μεσογείου και συγκεκριµένα από 
Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ και Ρουµανία. Καθόσον αφορά την αποθήκευση των πετρελαιοειδών σηµειώνεται ότι όλες οι 
εταιρείες, µε εξαίρεση την Lukoil, διατηρούν ιδιόκτητους χώρους αποθήκευσης.   
Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τις εταιρείες πετρελαιοειδών σε απάντηση των σχετικών ερωτηµατολογίων που 
τους απέστειλε η Επιτροπή,  παρατίθενται αναλυτικά τα πιο κάτω:  
α) Petrolina 
Χώρες προέλευσης πετρελαιοειδών   
Η Petrolina εισάγει αµόλυβδη βενζίνη  95 οκτανίων από την Oil Refineries Ltd (Haifa, Israel) και την Total Oil Trading S.A 
(Konstanza, Romania) ενώ  αγοράζει αµόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων από τα Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ. 
Επιπρόσθετα η εν λόγω εταιρεία εισάγει κηροζίνη και πετρέλαιο κίνησης από τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ (Θεσσαλονίκη, 
Ελλάδα)  και την Oil refineries Ltd (Haifa, Israel).  
Αποθηκευτικοί χώροι  
Τα αποθέµατα της Petrolina αποθηκεύονται στους χώρους που διαθέτει η εταιρεία στη Λάρνακα σε πέντε εγκαταστάσεις: 
Η εταιρεία διαθέτει δύο αποθηκευτικούς χώρους για καθαρά προϊόντα πετρελαίου (βενζίνη, καθαρό και ακάθαρτο 
πετρέλαιο όλων των τύπων) και τρεις αποθηκευτικούς χώρους για υγραέριο. Ποσότητα αποθεµάτων ακάθαρτου 
πετρελαίου και ασφάλτου αποθηκεύεται σε χώρους που ενοικιάζει η εταιρεία από την Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης 
Πετρελαιοειδών, (ΚΕΤΑΠ). Επιπλέον, η εταιρεία αποθηκεύει µαζούτ σε εγκατάσταση που ενοικιάζει από την εταιρεία 
Τσιµεντοποιία Βασιλικού Λτδ στο Βασιλικό.  
β) Ελληνικά Πετρέλαια  
Χώρες προέλευσης πετρελαιοειδών   
Οι βασικές πηγές προµήθειας πετρελαιοειδών της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε στην 
Ελλάδα.  
Αποθηκευτικοί χώροι  
Οι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας βρίσκονται στις υπέργειες δεξαµενές της εταιρείας στη Λάρνακα και στις δεξαµενές 
της ΚΕΤΑΠ.  
γ) ExxonMobil 
Χώρες προέλευσης των πετρελαιοειδών της εταιρείας ExxonMobil  

                                                
∗ Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και στη συνέχεια 
καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο 
{………………………………..}. 



 
 

Οι Η εταιρεία ExxonMobil εισάγει από την Haifa, (Israel) και Augusta Refinery (Italy). Επίσης, η εν λόγω εταιρεία 
προµηθεύεται πετρελαιοειδή από εγχώριες εταιρείες πετρελαιοειδών, όταν παρίσταται ανάγκη. 
Αποθηκευτικοί χώροι  
Η ExxonMobil διατηρεί ιδιόκτητες δεξαµενές για σκοπούς αποθήκευσης πετρελαιοειδών στη Λάρνακα. Επίσης 
αποθέµατά της διατηρούνται στην ΚΕΤΑΠ καθώς και στις εγκαταστάσεις των αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου. 
δ) Lukoil 
Χώρες προέλευσης των   πετρελαιοειδών της εταιρείας  Lukoil  
Η εταιρεία Lukoil εισάγει από τις εταιρείες του διεθνούς συγκροτήµατος Lukoil. Επίσης, η εν λόγω εταιρεία αγοράζει 
αµόλυβδη βενζίνη 98 και κηροζίνη από τα Ελληνικά Πετρέλαια (Κύπρου) και την Petrolina.  
Αποθηκευτικοί χώροι  
Η εταιρεία Lukoil δεν διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους. Χρησιµοποιεί χώρους στην ΚΕΤΑΠ, την Petrolina και 
τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ως εκ τούτου, οι φορτώσεις των βυτιοφόρων της Lukoil γίνονται από τα τερµατικά της Petrolina 
και της εταιρείας Ελλ.ηνικά Πετρέλαια. 

        7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ 
1. Καθορισµός ύψους προτεινόµενων τιµών 
α) Petrolina 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………}   
β) Ελληνικά Πετρέλαια 
Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια σε επιστολές που απέστειλε στην Επιτροπή, ως απάντηση σε σχετικά ερωτηµατολόγια, 
µε ηµεροµηνίες 30/6/2006 και 22/12/2006 αναφέρει ότι οι τιµές πωλήσεων πετρελαιοειδών στους πρατηριούχους της 
βασίζονται: 

• στο κόστος εισαγωγής το οποίο καθορίζεται από τις διεθνείς τιµές PLATT’S Oilgram based on Mediterranean Italy.    

• στο περιθώριο το οποίο καλύπτει τα σταθερά λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και επιτρέπει την πραγµατοποίηση 
κέρδους ως αµοιβή στο επενδυµένο κεφάλαιο 

• στο µεταφορικό κόστος 
• στη συναλλαγµατική ισοτιµία αµερικάνικου δολαρίου και κυπριακής λίρας 
• στα αποθέµατα πετρελαιοειδών  

Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της εν λόγω εταιρείας, µε τον συνυπολογισµό των πιο πάνω 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………}. 
Επιπλέον, η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια στην επιστολή της ηµεροµηνίας 22/12/2006 αναφέρει ότι 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… }.  
γ) ExxonMobil 
Η ExxonMobil σε επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή ηµεροµηνίας 20/12/2006 αναφέρει ότι οι τιµές στις οποίες 
πωλεί πετρελαιοειδή στους πρατηριούχους της επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, ήτοι τους ακολούθους: 

• τις αλλαγές στην τιµή του αργού πετρελαίου 

• τις  προδιαγραφές των προϊόντων 



 
 

•  τη φορολογία 

•  το κόστος εισαγωγής και µεταφοράς  
• το µεικτό περιθώριο κέρδους 

Επιπλέον, η εν λόγω εταιρεία αναφέρει στην επιστολή της ηµεροµηνίας 29/6/2006 αναφέρει ότι οι όροι πληρωµής που  
δίνονται διαφέρουν από πρατηριούχο σε πρατηριούχο και συµφωνούνται µε κάθε ένα ξεχωριστά. Οι όροι πληρωµής 
περιλαµβάνουν: { 

• ………………………………………………………… 

• …………………………………………… 

• ………………………………………………………….  

• …………………………………………………………………………. }. 
δ) Lukoil  
Η Lukoil σε επιστολές που απέστειλε στην Επιτροπή  ηµεροµηνίας 26/7/2006 και 22/12/2006  αναφέρει ότι οι τιµές 
πώλησης πετρελαιοειδών στα πρατήρια της καθορίζονται από: 

• τις τιµές εισαγωγής βασισµένες σε PLATT’S FOB MED 

• το κόστος αποθήκευσης και διακίνησης  
• τις προµήθειες των πρατηριούχων  
• τους φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ 

• τον ΚΟ∆ΑΠ  
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..} 
2.Προµήθειες Πρατηριούχων 
Βάσει των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων σε σχέση µε τις προµήθειες προς τους πρατηριούχους από τις εταιρείες 
πετρελαιοειδών διαµορφώθηκε ο πιο κάτω πίνακας. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Είδος καυσίµων 
 

Εταιρεία 

Petrolina Ελληνικά Πετρέλαια ExxonMobil Lukoil 

 Αµόλυµβη 95 και 
αµόλυβδη 98 

- 
 
{……………} 
 

 
{……………} 
 

 
{……………} 
 

Πετρέλαιο LS - 
 
{……………} 
 

 
{……………} 
 

 
{……………} 
 

 
Πιο κάτω παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία αναφορικά µε τις προµήθειες που προσφέρονται από κάθε εταιρεία 
πετρελαιοειδών προς τους πρατηριούχους. 
α) Petrolina 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………}  
β) Ελληνικά Πετρέλαια 
Τα Ελληνικά Πετρέλαια, σε επιστολή τους ηµεροµηνίας 30/6/2006, αναφέρουν ότι τα επίπεδα προµηθειών καθορίζονται 
µετά από κατ΄ ιδίαν συναντήσεις µε κάθε ένα πρατηριούχο ξεχωριστά. Στον καθορισµό των προµηθειών λαµβάνονται 
υπόψη διάφορα κριτήρια όπως οι όγκοι πωλήσεων του πρατηρίου, η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών κ.α. Η 
τακτοποίηση γίνεται µε την έκδοση του τιµολογίου σε τιµές χονδρικής πώλησης. Η εν λόγω εταιρεία αναφέρει επίσης ότι 
παρέχει πιστώσεις στους πρατηριούχους της οι οποίες στηρίζονται στον όγκο πωλήσεων του κάθε πρατηρίου.  
 
γ) ExxonMobil  
Η εταιρεία ExxonMobil σε επιστολή της ηµεροµηνίας 29/6/2006 αναφέρει ότι όλοι οι πρατηριούχοι λαµβάνουν την ίδια 
προµήθεια. Η πληρωµή της προµήθειας παρουσιάζεται στα τιµολόγια τα οποία εκδίδονται από την εταιρεία σε σχέση µε 
τις πωλήσεις των σχετικών προϊόντων, υπό την µορφή έκπτωσης (discount). Περαιτέρω, υπάρχει ένα σχέδιο κινήτρων 
(incentive scheme) για τους πρατηριούχους όπου όταν υπερκαλυφθούν οι συµφωνηµένες ποσότητες (οι οποίες 
καθορίζονται από τη γεωγραφική τοποθεσία του πρατηρίου, αριθµό κατοίκων της περιοχής, τροχαία κίνηση, κ.τ.λ.) 
καταβάλλεται επί πλέον προµήθεια/έκπτωση. Το σχέδιο αυτό συµφωνείται µε τον κάθε πρατηριούχο ξεχωριστά. 
 
δ) Lukoil  
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. }. 
3.∆ιαδικασία αλλαγής τιµών στα πρατήρια  
Με βάση τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία,  παρατίθεται  πιο κάτω, η  διαδικασία αλλαγής τιµών στα πρατήρια της 
κάθε εταιρείας:  
α) Petrolina  
Η εταιρεία Petrolina σε επιστολή της ηµεροµηνίας 7/9/2006, αναφέρει ότι σε περίπτωση αυξοµείωσης των τιµών οι νέες 
προτεινόµενες τιµές διαβιβάζονται στους πρατηριούχους µε τηλεοµοιότυπο και ταυτόχρονα αποστέλλεται γραπτή 
ειδοποίηση αλλαγής των τιµών στο κεντρικό λογισµικό των κεντρικών γραφείων της εταιρείας από όπου ενηµερώνεται ο 
υπολογιστής του κάθε πρατηρίου. Η Petrolina αναφέρει ότι µε βάση το λογισµικό σύστηµα το οποίο είναι εγκατεστηµένο 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατήριων της  υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι αλλαγής των τιµών αντλίας. 
Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο ο κάθε πρατηριούχος µετά από την παραλαβή των προτεινόµενων τιµών αναλαµβάνει να 
αλλάξει την τιµή αντλίας µετά από σχετική διαδικασία στο POS (point-of-sale) του πρατηρίου του, δηλαδή στον 
υπολογιστή και στο χρηµατοδέκτη. Στην περίπτωση που κάποιος πρατηριούχος της δεν επιθυµεί να ακολουθήσει τις 
προτεινόµενες τιµές τότε έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει µε την εταιρεία του και να κοινοποιήσει τις δικές του τιµές, 
οι οποίες ακολούθως καταχωρούνται στο κεντρικό της λογισµικό. Για την τελική αλλαγή των τιµών  αντλίας  ο 
πρατηριούχος πρέπει να επαναλάβει  τη διαδικασία αλλαγής τιµών στο POS (point-of-sale) του πρατηρίου του.  
Σύµφωνα µε το δεύτερο τρόπο αλλαγής τιµών αντλίας, κατά την εταιρεία ο πρατηριούχος µπορεί να προβεί σε απευθείας 
αλλαγή τιµών στο χρηµατοδέκτη του πρατηρίου χωρίς την οποιαδήποτε εµπλοκή της εταιρείας. 
β) Ελληνικά Πετρέλαια  
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................}. 
 
γ) ExxonMobil 
Η εταιρεία ExxonMobil, σε δύο επιστολές που απέστειλε στην Υπηρεσία, ηµεροµηνίας 11/9/2006 και 20/12/2006, 
αναφέρει ότι οι προτεινόµενες τιµές σε περίπτωση 
αυξοµείωσης{……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………}. Επίσης, η 
εταιρεία στις ίδιες επιστολές επίσης αναφέρει ότι το ηλεκτρονικό σύστηµα του κάθε πρατηρίου το οποίο χρησιµοποιείται 
για την αλλαγή των τιµών είναι «ανεξάρτητο» και δεν είναι συνδεδεµένο µε το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα της 
εταιρείας.  
δ) Lukoil  
Η εταιρεία Lukoil, αναφέρει ότι οι τιµές πώλησης πετρελαιοειδών προς τους πρατηριούχους αυξοµειώνονται µε βάση τις 
αυξοµειώσεις στα κόστη εισαγωγής των προϊόντων που διαθέτει στην Κυπριακή αγορά. Οι προτεινόµενες τιµές 
αποστέλλονται στους πρατηριούχους µέσω τηλεοµοιότυπου που αποστέλλεται συνήθως µια ηµέρα πριν την αλλαγή της 
τιµής. Χαρακτηριστικά στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 12/10/2006 η Lukoil αναφέρει ότι «η διαδικασία αλλαγής των 
τιµών αντλίας δεν γίνεται µέσω κεντρικού υπολογιστή ή οποιουδήποτε άλλου λογισµικού. Επίσης αναφέρει ότι η εταιρεία 
δεν αναµιγνύεται ούτε και προωθεί την αλλαγή τιµών αντλίας. Η τιµή αντλίας είναι θέµα το οποίο αφορά αποκλειστικά τους 
πρατηριούχους». 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………}. 
4.Προτεινόµενες τιµές 
 Οι ηµεροµηνίες αλλαγής των προτεινόµενων τιµών που διαβιβάζονται στους πρατηριούχους των σχετικών προϊόντων 
των εταιριών πετρελαιοειδών για τη χρονική περίοδο 1/10/2004 µέχρι 21/12/2006 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ηµεροµηνίες αλλαγής προτεινόµενων τιµών 

PETROLINA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ EXXONMOBIL LUKOIL 

Ηµ. Αλ. 95 98 LS Ηµ. Αλ. 95 98 LS 
Ηµ. 
Αλ. 

95 98 LS 
Ηµ. 
Αλ. 

95 98 LS 

    
11/10/2
004 

48,3 49,9 45,8         

            
12/10/
2004 

47,9 49,8 45,6 

13/10/2004 48,3 49,8 45,8             

        
15/10
/2004 

48,2 49,8 45,7     

    
12/11/2
004 

45,9 47,8 43,8         

16/11/2004 45,8 47,6 43,7     
16/11
/2004 

45,8 47,7 43,7 
16/11/
2004 

45,9 47,9 43,8 

1/12/2004 46,8 48,6 45,2         
1/12/2
004 

46,4 48,4 44,3 

7/12/2004 45,8 47,7 43,7             

    
10/12/2
004 

43,8 46,3 41,6         

13/12/2004 43,6 46,2 41,5             

        
15/12
/2004 

43,5 46,2 41,5 
15/12/
2004 

44,4 46,2 42,2 

20/12/2004 43,6 46,2 41,5             

        
1/1/2
005 

43,9 46,6 41,9     

3/1/2005 44 46,6 41,9 
3/1/200
5 

44 46,7 42     
3/1/20
05 

44,8 46,6 42,6 

            
18/1/2
005 

44,8 46,6 43,8 

    
19/1/20
05 

44,5 47,2 43,8         

20/1/2005 44,5 47,1 43,8             

            
25/1/2
005 

44,8 47,1 43,8 

        
26/1/
2005 

44,4 47,1 42,8     

2/2/2005 44,5 47,1 42,7             

    
7/2/200
5 

44,5 47,2 43,3         

    
8/2/200
5 

45,5 47,8 43,3         

10/2/2005 45,5 47,8 43,3     
10/2/
2005 

45,4 47,7 43,2     

            
16/2/2
005 

45,6 47,9 43,4 

            
19/2/2
005 

45,6 47,9 43,4 

1/3/2005 46 47,8 44,3             

    
2/3/200
5 

45,9 47,8 44,3         

        
3/3/2
005 

45,8 47,7 44,2 
3/3/20
05 

46,2 47,9 44,5 

15/3/2005 46,8 48,6 46,3             

    
16/3/20
05 

46,8 48,6 46,3     
16/3/2
005 

47,1 48,6 46,6 

        
17/3/
2005 

46,7 48,5 46,2     

    
5/4/200
5 

48,6 50,6 47,3         

6/4/2005 48,6 50,5 47,3         
6/4/20
05 

48,5 50,5 47,2 

    
7/4/200
5 

48,5 50,5 47,1 
7/4/2
005 

48,5 50,5 47,2     

            
16/5/2
005 

48,5 50,5 47,1 

20/5/2005 48,6 50,5 46,5             

    
25/5/20
05 

47,9 49,9 46,4         

27/5/2005 47,3 49 46,3     
27/5/
2005 

47,3 48,9 46,2     

            
31/5/2
005 

47,2 49 46,1 

    
1/6/200
5 

47,3 48,9 46,2         

2/6/2005 47,3 48,8 46,1             

16/6/2005 48,9 50,3 48,9             



 
 

    
17/6/20
05 

48,9 50,4 48,9     
17/6/2
005 

49 50,3 49 

        
18/6/
2005 

48,8 50,3 48,8     

    
29/6/20
05 

50,9 52,9 49,9         

30/6/2005 50,9 52,8 49,9     
30/6/
2005 

50,8 52,8 49,8     

            
1/7/20
05 

50,5 52,7 49,5 

25/7/2005 51,5 53,4 50,3             

    
26/7/20
05 

51,5 53,5 50,3         

        
27/7/
2005 

51,4 53,4 50,2 
27/7/2
005 

51,2 53,4 50 

    
17/8/20
05 

54,3 56,2 51,9         

18/8/2005 54,2 56,1 51,9             

        
19/8/
2005 

54,2 56,1 51,8 
19/8/2
005 

54 56,1 51,6 

    
20/8/20
05 

54,2 56,1 51,8         

    
6/9/200
5 

57,2 59,1 53,8         

7/9/2005 57,1 59 53,8             

        
8/9/2
005 

57,1 59 53,7 
8/9/20
05 

57 59 53,5 

    
9/9/200
5 

57,1 59 53,6         

14/9/2005 55,7 57,6 52,8             

            
15/9/2
005 

55,5 57,6 52,5 

    
17/9/20
05 

55,1 56,9 52,6         

        
19/9/
2005 

55,1 56,8 52,5     

20/9/2005 55 56,8 52,5             

            
22/9/2
005 

54,9 56,9 52 

    
23/9/20
05 

54,9 56,7 52,4         

        
24/9/
2005 

54,9 56,7 52,3     

5/10/2005 56,9 58,7 53,5             

    
6/10/20
05 

56,9 58,7 53,4         

        
8/10/
2005 

56,8 58,6 53,3     

12/10/2005 55,9 57,7 52,9             

    
14/10/2
005 

55,9 57,7 52,9     
14/10/
2005 

55,8 57,7 52,7 

        
15/10
/2005 

55,8 57,6 52,8     

    
22/10/2
005 

53,9 55,7 52,9         

24/10/2005 53,5 55,3 52,9             

        
25/10
/2005 

53,4 55,2 52,8 
25/10/
2005 

53,3 55,3 52,7 

    
27/10/2
005 

53,3 55,2 52,8         

        
28/10
/2005 

53,2 55,2 52,8     

1/11/2005 51,9 54,3 52,9         
1/11/2
005 

53,3 55,3 52,7 

            
2/11/2
005 

51,7 54,3 52,5 

    
5/11/20
05 

51,3 53,2 51,9         

        
7/11/
2005 

51,2 53,1 51,8     

8/11/2005 51,2 53,2 51,9             

            
9/11/2
005 

51 53,2 51,7 

16/11/2005 50,2 52,2 50,4             

    
17/11/2
005 

50,2 52,2 50,3         

        
18/11
/2005 

50,1 52,1 50,2 
18/11/
2005 

50 52,2 50,2 



 
 

    
24/11/2
005 

50,1 52,2 50,2         

    
10/12/2
005 

50,1 52,2 49,7         

13/12/2005 49,9 51,9 49,6     
13/12
/2005 

50 52,1 49,6     

            
14/12/
2006 

49,7 51,9 49,4 

        
17/12
/2005 

49,8 51,9 49,5     

    
21/12/2
005 

49,8 51,9 49,5         

    
16/1/20
06 

52,8 54,9 49,9         

17/1/2006 52,7 54,7 49,9             

            
19/1/2
006 

52,4 54,9 49,7 

        
21/1/
2006 

52,6 54,7 49,8     

    
27/1/20
06 

52,6 54,7 49,9         

        
30/1/
2006 

52,5 54,7 49,8     

            
31/1/2
006 

52,5 54,9 49,7 

    
15/2/20
06 

51,6 53,7 49,9         

17/2/2006 51,6 53,7 49,9     
17/2/
2006 

51,5 53,6 49,8     

            
22/2/2
006 

51,4 53,7 49,7 

25/2/2006 51,4 53,7 49,6             

            
3/3/20
06 

51 53,7 49,7 

14/3/2006 52,4 54,7 50,9             

    
15/3/20
06 

52,4 54,6 50,9     
15/3/2
006 

52,2 54,7 50,7 

        
18/3/
2006 

52,3 54,5 50,8     

23/3/2006 52,9 55,2 51,6             

    
24/3/20
06 

52,9 55,1 51,5     
24/3/2
006 

52,7 55,1 51,5 

        
27/3/
2006 

52,8 55 51,4     

            
1/4/20
06 

52,7 55,1 51,5 

    
4/4/200
6 

53,9 55,9 51,9         

5/4/2006 53,9 55,8 51,9         
5/4/20
06 

53,7 56 51,9 

        
10/4/
2006 

53,8 55,8 51,8     

26/4/2006 56,6 58,5 53,9             

    
27/4/20
06 

56,6 58,6 53,9     
27/4/2
006 

56,4 58,5 53,8 

        
2/5/2
006 

56,5 58,5 53,8     

20/6/2006 56,1 57,9 53,4             

    
23/6/20
06 

56,2 57,9 53,3 
23/6/
2006 

55,9 57,8 53,3     

6/7/2006 58,1 59,9 54,4         
6/7/20
06 

55,8 57,9 53,2 

    
7/7/200
6 

58,2 59,9 54,3         

        
11/7/
2006 

58,1 59,8 54,2     

            
12/7/2
006 

58 59,9 54 

14/7/2006 58,1 59,9 54,2             

    
26/7/20
06 

60,4 62,2 54,7         

28/7/2006 60,3 61,9 54,7             

        
29/7/
2006 

60,2 62,3 54,6     

            
1/8/20
06 

59,9 62,2 54,3 

    
10/8/20
06 

60,2 61,9 54,7         

    
23/8/20
06 

58,7 60,4 54,7         



 
 

24/8/2006 58,5 60 54,7     
24/8/
2006 

58,6 60,5 54,6     

            
25/8/2
006 

58,3 60,4 54,3 

        
1/9/2
006 

58,4 59,9 54,6     

    
4/9/200
6 

55,7 57,4 54,4         

5/9/2006 55,7 57,3 54,3     
5/9/2
006 

55,6 58,4 54,2     

            
6/9/20
06 

55,3 57,4 53,9 

15/9/2006 52,7 55,3 53,8 
15/9/20
06 

52,6 55,3 52,1 
15/9/
2006 

52,6 55,4 52,2     

            
16/9/2
006 

52,3 55,3 51,9 

19/9/2006 52,3 55,3 51,9             

    
22/9/20
06 

51,6 54,3 50,9 
22/9/
2006 

52,2 55,2 51,8     

23/9/2006 51,4 54,2 50,9         
23/9/2
006 

51,3 54,3 50,5 

        
26/9/
2006 

51,5 54,2 50,8     

    
12/10/2
006 

50,3 52,3 49,8         

13/10/2006 50,2 52,2 49,7     
13/10
/2006 

50,1 52,1 49,7     

            
14/10/
2006 

49,9 52,3 49,6 

        
17/10
/2006 

50,1 52,1 49,7     

    
6/11/20
06 

50,1 52,1 49,4         

        
17/11
/2006 

50,1 52,1 49,3     

22/11/2006 49,9 52,2 49,3             

        
7/12/
2006 

50,1 51,6 49,3     

    
12/12/2
006 

50,6 52,6 49,9         

15/12/2006 50,5 52,5 49,9             

            
21/12/
2006 

50,3 52,6 49,6 

 
Η διαχρονική εξέλιξη των προτεινόµενων τιµών των εταιρειών πετρελαιοειδών απεικονίζεται διαγραµµατικά πιο κάτω.  
∆ιάγραµµα 10 
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∆ιάγραµµα 11 

 
 
∆ιάγραµµα 12 

 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόµενες τιµές των εταιρειών πετρελαιοειδών για τα υπό διερεύνηση 
σχετικά προϊόντα που ίσχυαν για την περίοδο 1/10/2004 µέχρι 21/12/2006.  
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Προτεινόµενες τιµές περιόδου 1/10/2004 µέχρι 21/12/2006 

 PETROLINA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ EXXONMOBIL  LUKOIL  

Ηµ. Αλ. 95 98 LS 95 98 LS 95 98 LS 95 98 LS 

01/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

02/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

03/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

04/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

05/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

06/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

07/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

08/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

09/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

10/10/2004 47.2 49.3 44.7 47.2 49.4 44.7 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

11/10/2004 47.2 49.3 44.7 48.3 49.9 45.8 47.1 49.3 44.6 47.4 49.6 44.6 

12/10/2004 47.2 49.3 44.7 48.3 49.9 45.8 47.1 49.3 44.6 47.9 49.8 45.6 

13/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 47.1 49.3 44.6 47.9 49.8 45.6 

Αμόλυβδη 98

Petrolina Ελληνικά Πετρέλαια ExxonMobil Lukoil

Πετρέλαιο LS

Petrolina Ελληνικά Πετρέλαια ExxonMobil Lukoil



 
 

14/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 47.1 49.3 44.6 47.9 49.8 45.6 

15/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

16/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

17/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

18/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

19/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

20/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

21/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

22/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

23/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

24/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

25/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

26/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

27/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

28/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

29/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

30/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

31/10/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

01/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

02/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

03/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

04/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

05/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

06/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

07/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

08/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

09/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

10/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

11/11/2004 48.3 49.8 45.8 48.3 49.9 45.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

12/11/2004 48.3 49.8 45.8 45.9 47.8 43.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

13/11/2004 48.3 49.8 45.8 45.9 47.8 43.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

14/11/2004 48.3 49.8 45.8 45.9 47.8 43.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

15/11/2004 48.3 49.8 45.8 45.9 47.8 43.8 48.2 49.8 45.7 47.9 49.8 45.6 

16/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

17/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

18/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

19/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

20/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

21/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

22/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

23/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

24/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

25/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

26/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

27/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

28/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

29/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

30/11/2004 45.8 47.6 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 45.9 47.9 43.8 

01/12/2004 46.8 48.6 45.2 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

02/12/2004 46.8 48.6 45.2 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

03/12/2004 46.8 48.6 45.2 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

04/12/2004 46.8 48.6 45.2 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

05/12/2004 46.8 48.6 45.2 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

06/12/2004 46.8 48.6 45.2 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 



 
 

07/12/2004 45.8 47.7 43.7 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

08/12/2004 46.8 48.6 45.2 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

09/12/2004 46.8 48.6 45.2 45.9 47.8 43.8 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

10/12/2004 46.8 48.6 45.2 43.8 46.3 41.6 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

11/12/2004 46.8 48.6 45.2 43.8 46.3 41.6 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

12/12/2004 46.8 48.6 45.2 43.8 46.3 41.6 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

13/12/2004 46.8 48.6 45.2 43.8 46.3 41.6 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

14/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 45.8 47.7 43.7 46.4 48.4 44.3 

15/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

16/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

17/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

18/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

19/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

20/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

21/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

22/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

23/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

24/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

25/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

26/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

27/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

28/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

29/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

30/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

31/12/2004 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.5 46.2 41.5 44.4 46.2 42.2 

01/01/2005 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.9 46.6 41.9 44.4 46.2 42.2 

02/01/2005 43.6 46.2 41.5 43.8 46.3 41.6 43.9 46.6 41.9 44.4 46.2 42.2 

03/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

04/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

05/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

06/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

07/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

08/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

09/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

10/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

11/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

12/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

13/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

14/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

15/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

16/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

17/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 42.6 

18/01/2005 44 46.6 41.9 44 46.7 42 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 43.8 

19/01/2005 44 46.6 41.9 44.5 47.2 43.8 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 43.8 

20/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 43.8 

21/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 43.8 

22/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 43.8 

23/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 43.8 

24/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 43.9 46.6 41.9 44.8 46.6 43.8 

25/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 43.9 46.6 41.9 44.8 47.1 43.8 

26/1/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

27/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

28/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

29/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 



 
 

30/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

31/01/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

01/02/2005 44.5 47.1 43.8 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

02/02/2005 44.5 47.1 42.7 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

03/02/2005 44.5 47.1 42.7 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

04/02/2005 44.5 47.1 42.7 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

05/02/2005 44.5 47.1 42.7 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

06/02/2005 44.5 47.1 42.7 44.5 47.2 43.8 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

07/02/2005 44.5 47.1 42.7 44.5 47.2 43.3 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

08/02/2005 44.5 47.1 42.7 45.5 47.8 43.3 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

09/02/2005 44.5 47.1 42.7 45.5 47.8 43.3 44.4 47.1 42.8 44.8 47.1 43.8 

10/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 44.8 47.1 43.8 

11/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 44.8 47.1 43.8 

12/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 44.8 47.1 43.8 

13/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 44.8 47.1 43.8 

14/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 44.8 47.1 43.8 

15/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 44.8 47.1 43.8 

16/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

17/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

18/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

19/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

20/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

21/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

22/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

23/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

24/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

25/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

26/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

27/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

28/02/2005 45.5 47.8 43.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

01/03/2005 46 47.8 44.3 45.5 47.8 43.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

02/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.4 47.7 43.2 45.6 47.9 43.4 

03/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

04/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

05/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

06/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

07/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

08/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

09/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

10/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

11/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

12/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

13/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

14/03/2005 46 47.8 44.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

15/03/2005 46.8 48.6 46.3 45.9 47.8 44.3 45.8 47.7 44.2 46.2 47.9 44.5 

16/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 45.8 47.7 44.2 47.1 48.6 46.6 

17/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

18/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

19/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

20/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

21/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

22/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

23/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

24/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 



 
 

25/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

26/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

27/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

28/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

29/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

30/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

31/03/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

01/04/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

02/04/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

03/04/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

04/04/2005 46.8 48.6 46.3 46.8 48.6 46.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

05/04/2005 46.8 48.6 46.3 48.6 50.6 47.3 46.7 48.5 46.2 47.1 48.6 46.6 

06/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.6 50.6 47.3 46.7 48.5 46.2 48.5 50.5 47.2 

07/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

08/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

09/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

10/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

11/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

12/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

13/04/2004 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

14/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

15/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

16/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

17/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

18/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

19/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

20/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

21/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

22/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

23/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

24/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

25/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

26/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

27/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

28/04/2004 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

29/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

30/04/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

01/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

02/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

03/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

04/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

05/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

06/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

07/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

08/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

09/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

10/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

11/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

12/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

13/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

14/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

15/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.2 

16/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

17/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 



 
 

18/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

19/05/2005 48.6 50.5 47.3 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

20/05/2005 48.6 50.5 46.5 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

21/05/2005 48.6 50.5 46.5 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

22/05/2005 48.6 50.5 46.5 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

23/05/2005 48.6 50.5 46.5 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

24/05/2005 48.6 50.5 46.5 48.5 50.5 47.1 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

25/05/2005 48.6 50.5 46.5 47.9 49.9 46.4 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

26/05/2005 48.6 50.5 46.5 47.9 49.9 46.4 48.5 50.5 47.2 48.5 50.5 47.1 

27/05/2005 47.3 49 46.3 47.9 49.9 46.4 47.3 48.9 46.2 48.5 50.5 47.1 

28/05/2005 47.3 49 46.3 47.9 49.9 46.4 47.3 48.9 46.2 48.5 50.5 47.1 

29/05/2005 47.3 49 46.3 47.9 49.9 46.4 47.3 48.9 46.2 48.5 50.5 47.1 

30/05/2005 47.3 49 46.3 47.9 49.9 46.4 47.3 48.9 46.2 48.5 50.5 47.1 

31/05/2005 47.3 49 46.3 47.9 49.9 46.4 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

01/06/2005 47.3 49 46.3 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

02/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

03/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

04/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

05/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

06/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

07/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

08/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

09/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

10/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

11/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

12/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

13/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

14/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

15/06/2005 47.3 48.8 46.1 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

16/06/2005 48.9 50.3 48.9 47.3 48.9 46.2 47.3 48.9 46.2 47.2 49 46.1 

17/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 47.3 48.9 46.2 49 50.3 49 

18/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

19/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

20/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

21/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

22/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

23/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

24/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

25/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

26/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

27/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

28/06/2005 48.9 50.3 48.9 48.9 50.4 48.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

29/06/2005 48.9 50.3 48.9 50.9 52.9 49.9 48.8 50.3 48.8 49 50.3 49 

30/06/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 49 50.3 49 

01/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

02/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

03/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

04/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

05/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

06/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

07/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

08/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

09/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

10/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 



 
 

11/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

12/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

13/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

14/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

15/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

16/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

17/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

18/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

19/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

20/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

21/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

22/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

23/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

24/07/2005 50.9 52.8 49.9 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

25/07/2005 51.5 53.4 50.3 50.9 52.9 49.9 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

26/07/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 50.8 52.8 49.8 50.5 52.7 49.5 

27/07/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

28/07/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

29/07/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

30/07/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

31/07/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

01/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

02/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

03/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

04/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

05/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

06/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

07/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

08/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

09/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

10/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

11/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

12/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

13/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

14/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

15/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

16/08/2005 51.5 53.4 50.3 51.5 53.5 50.3 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

17/08/2005 51.5 53.4 50.3 54.3 56.2 51.9 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

18/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.3 56.2 51.9 51.4 53.4 50.2 51.2 53.4 50 

19/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.3 56.2 51.9 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

20/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

21/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

22/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

23/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

24/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

25/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

26/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

27/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

28/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

29/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

30/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

31/08/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

01/09/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

02/09/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 



 
 

03/09/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

04/09/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

05/09/2005 54.2 56.1 51.9 54.2 56.1 51.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

06/09/2005 54.2 56.1 51.9 57.2 59.1 53.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

07/09/2005 57.1 59 53.8 57.2 59.1 53.8 54.2 56.1 51.8 54 56.1 51.6 

08/09/2005 57.1 59 53.8 57.2 59.1 53.8 57.1 59 53.7 57 59 53.5 

09/09/2005 57.1 59 53.8 57.1 59 53.6 57.1 59 53.7 54 59 53.5 

10/09/2005 57.1 59 53.8 57.1 59 53.6 57.1 59 53.7 54 59 53.5 

11/09/2005 57.1 59 53.8 57.1 59 53.6 57.1 59 53.7 54 59 53.5 

12/09/2005 57.1 59 53.8 57.1 59 53.6 57.1 59 53.7 54 59 53.5 

13/09/2005 57.1 59 53.8 57.1 59 53.6 57.1 59 53.7 54 59 53.5 

14/09/2005 55.7 57.6 52.8 57.1 59 53.6 57.1 59 53.7 54 59 53.5 

15/09/2005 55.7 57.6 52.8 57.1 59 53.6 57.1 59 53.7 55.5 57.6 52.5 

16/09/2005 55.7 57.6 52.8 57.1 59 53.6 57.1 59 53.7 55.5 57.6 52.5 

17/09/2005 55.7 57.6 52.8 55.1 56.9 52.6 57.1 59 53.7 55.5 57.6 52.5 

18/09/2005 55.7 57.6 52.8 55.1 56.9 52.6 57.1 59 53.7 55.5 57.6 52.5 

19/09/2005 55.7 57.6 52.8 55.1 56.9 52.6 55.1 56.8 52.5 55.5 57.6 52.5 

20/09/2005 55 56.8 52.5 55.1 56.9 52.6 55.1 56.8 52.5 55.5 57.6 52.5 

21/09/2005 55 56.8 52.5 55.1 56.9 52.6 55.1 56.8 52.5 55.5 57.6 52.5 

22/09/2005 55 56.8 52.5 55.1 56.9 52.6 55.1 56.8 52.5 54.9 56.9 52 

23/09/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 55.1 56.8 52.5 54.9 56.9 52 

24/09/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

25/09/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

26/09/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

27/09/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

28/09/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

29/09/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

30/09/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

01/10/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

02/10/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

03/10/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

04/10/2005 55 56.8 52.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

05/10/2005 56.9 58.7 53.5 54.9 56.7 52.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

06/10/2005 56.9 58.7 53.5 56.9 58.7 53.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

07/10/2005 56.9 58.7 53.5 56.9 58.7 53.4 54.9 56.7 52.3 54.9 56.9 52 

08/10/2005 56.9 58.7 53.5 56.9 58.7 53.4 56.8 58.6 53.3 54.9 56.9 52 

09/10/2005 56.9 58.7 53.5 56.9 58.7 53.4 56.8 58.6 53.3 54.9 56.9 52 

10/10/2005 56.9 58.7 53.5 56.9 58.7 53.4 56.8 58.6 53.3 54.9 56.9 52 

11/10/2005 56.9 58.7 53.5 56.9 58.7 53.4 56.8 58.6 53.3 54.9 56.9 52 

12/10/2005 55.9 57.7 52.9 56.9 58.7 53.4 56.8 58.6 53.3 54.9 56.9 52 

13/10/2005 55.9 57.7 52.9 56.9 58.7 53.4 56.8 58.6 53.3 54.9 56.9 52 

14/10/2005 55.9 57.7 52.9 55.9 57.7 52.9 56.8 58.6 53.3 55.8 57.7 52.7 

15/10/2005 55.9 57.7 52.9 55.9 57.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

16/10/2005 55.9 57.7 52.9 55.9 57.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

17/10/2005 55.9 57.7 52.9 55.9 57.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

18/10/2005 55.9 57.7 52.9 55.9 57.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

19/10/2005 55.9 57.7 52.9 55.9 57.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

20/10/2005 55.9 57.7 52.9 55.9 57.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

21/10/2005 55.9 57.7 52.9 55.9 57.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

22/10/2005 55.9 57.7 52.9 53.9 55.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

23/10/2005 55.9 57.7 52.9 53.9 55.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

24/10/2005 53.5 55.3 52.9 53.9 55.7 52.9 55.8 57.6 52.8 55.8 57.7 52.7 

25/10/2005 53.5 55.3 52.9 53.9 55.7 52.9 53.4 55.2 52.8 53.3 55.3 52.7 

26/10/2005 53.5 55.3 52.9 53.9 55.7 52.9 53.4 55.2 52.8 53.3 55.3 52.7 



 
 

27/10/2005 53.5 55.3 52.9 53.3 55.2 52.8 53.4 55.2 52.8 53.3 55.3 52.7 

28/10/2005 53.5 55.3 52.9 53.3 55.2 52.8 53.2 55.2 52.8 53.3 55.3 52.7 

29/10/2005 53.5 55.3 52.9 53.3 55.2 52.8 53.2 55.2 52.8 53.3 55.3 52.7 

30/10/2005 53.5 55.3 52.9 53.3 55.2 52.8 53.2 55.2 52.8 53.3 55.3 52.7 

31/10/2005 53.5 55.3 52.9 53.3 55.2 52.8 53.2 55.2 52.8 53.3 55.3 52.7 

01/11/2005 51.9 54.3 52.9 53.3 55.2 52.8 53.2 55.2 52.8 53.3 55.3 52.7 

02/11/2005 51.9 54.3 52.9 53.3 55.2 52.8 53.2 55.2 52.8 51.7 54.3 52.5 

03/11/2005 51.9 54.3 52.9 53.3 55.2 52.8 53.2 55.2 52.8 51.7 54.3 52.5 

04/11/2005 51.9 54.3 52.9 53.3 55.2 52.8 53.2 55.2 52.8 51.7 54.3 52.5 

05/11/2005 51.9 54.3 52.9 51.3 53.2 51.9 53.2 55.2 52.8 51.7 54.3 52.5 

06/11/2005 51.9 54.3 52.9 51.3 53.2 51.9 53.2 55.2 52.8 51.7 54.3 52.5 

07/11/2005 51.9 54.3 52.9 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51.7 54.3 52.5 

08/11/2005 51.2 53.2 51.9 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51.7 54.3 52.5 

09/11/2005 51.2 53.2 51.9 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51 53.2 51.7 

10/11/2005 51.2 53.2 51.9 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51 53.2 51.7 

11/11/2005 51.2 53.2 51.9 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51 53.2 51.7 

12/11/2005 51.2 53.2 51.9 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51 53.2 51.7 

13/11/2005 51.2 53.2 51.9 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51 53.2 51.7 

14/11/2005 51.2 53.2 51.9 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51 53.2 51.7 

15/11/2005 51.2 53.2 51.9 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51 53.2 51.7 

16/11/2005 50.2 52.2 50.4 51.3 53.2 51.9 51.2 53.1 51.8 51 53.2 51.7 

17/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.2 52.2 50.3 51.2 53.1 51.8 51 53.2 51.7 

18/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.2 52.2 50.3 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

19/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.2 52.2 50.3 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

20/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.2 52.2 50.3 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

21/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.2 52.2 50.3 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

22/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.2 52.2 50.3 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

23/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.2 52.2 50.3 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

24/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

25/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

26/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

27/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

28/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

29/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

30/11/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

01/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

02/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

03/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

04/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

05/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

06/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

07/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

08/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

09/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 50.2 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

10/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 49.7 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

11/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 49.7 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

12/12/2005 50.2 52.2 50.4 50.1 52.2 49.7 50.1 52.1 50.2 50 52.2 50.2 

13/12/2005 49.9 51.9 49.6 50.1 52.2 49.7 50 52.1 49.6 50 52.2 50.2 

14/12/2005 49.9 51.9 49.6 50.1 52.2 49.7 50 52.1 49.6 49.7 51.9 49.4 

15/12/2005 49.9 51.9 49.6 50.1 52.2 49.7 50 52.1 49.6 49.7 51.9 49.4 

16/12/2005 49.9 51.9 49.6 50.1 52.2 49.7 50 52.1 49.6 49.7 51.9 49.4 

17/12/2005 49.9 51.9 49.6 50.1 52.2 49.7 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

18/12/2005 49.9 51.9 49.6 50.1 52.2 49.7 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

19/12/2005 49.9 51.9 49.6 50.1 52.2 49.7 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 



 
 

20/12/2005 49.9 51.9 49.6 50.1 52.2 49.7 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

21/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

22/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

23/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

24/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

25/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

26/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

27/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

28/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

29/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

30/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

31/12/2005 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

01/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

02/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

03/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

04/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

05/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

06/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

07/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

08/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

09/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

10/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

11/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

12/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

13/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

14/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

15/01/2006 49.9 51.9 49.6 49.8 51.9 49.5 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

16/01/2006 49.9 51.9 49.6 52.8 54.9 49.9 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

17/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

18/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 49.8 51.9 49.5 49.7 51.9 49.4 

19/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 49.8 51.9 49.5 52.4 54.9 49.7 

20/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 49.8 51.9 49.5 52.4 54.9 49.7 

21/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 52.6 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

22/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 52.6 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

23/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 52.6 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

24/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 52.6 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

25/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 52.6 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

26/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.8 54.9 49.9 52.6 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

27/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.6 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

28/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.6 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

29/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.6 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

30/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.4 54.9 49.7 

31/01/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

01/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

02/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

03/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

04/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

05/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

06/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

07/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

08/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

09/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

10/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

11/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 



 
 

12/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

13/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

14/02/2006 52.7 54.7 49.9 52.6 54.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

15/02/2006 52.7 54.7 49.9 51.6 53.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

16/02/2006 52.7 54.7 49.9 51.6 53.7 49.9 52.5 54.7 49.8 52.5 54.9 49.7 

17/02/2006 51.6 53.7 49.9 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 52.5 54.9 49.7 

18/02/2006 51.6 53.7 49.9 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 52.5 54.9 49.7 

19/02/2006 51.6 53.7 49.9 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 52.5 54.9 49.7 

20/02/2006 51.6 53.7 49.9 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 52.5 54.9 49.7 

21/02/2006 51.6 53.7 49.9 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 52.5 54.9 49.7 

22/02/2006 51.6 53.7 49.9 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51.4 53.7 49.7 

23/02/2006 51.6 53.7 49.9 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51.4 53.7 49.7 

24/02/2006 51.6 53.7 49.9 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51.4 53.7 49.7 

25/02/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51.4 53.7 49.7 

26/02/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51.4 53.7 49.7 

27/02/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51.4 53.7 49.7 

28/02/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51.4 53.7 49.7 

01/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51.4 53.7 49.7 

02/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51.4 53.7 49.7 

03/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

04/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

05/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

06/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

07/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

08/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

09/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

10/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

11/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

12/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

13/03/2006 51.4 53.7 49.6 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

14/03/2006 52.4 54.7 50.9 51.6 53.7 49.9 51.5 53.6 49.8 51 53.7 49.7 

15/03/2006 52.4 54.7 50.9 52.4 54.6 50.9 51.5 53.6 49.8 52.2 54.7 50.7 

16/03/2006 52.4 54.7 50.9 52.4 54.6 50.9 51.5 53.6 49.8 52.2 54.7 50.7 

17/03/2006 52.4 54.7 50.9 52.4 54.6 50.9 51.5 53.6 49.8 52.2 54.7 50.7 

18/03/2006 52.4 54.7 50.9 52.4 54.6 50.9 52.3 54.5 50.8 52.2 54.7 50.7 

19/03/2006 52.4 54.7 50.9 52.4 54.6 50.9 52.3 54.5 50.8 52.2 54.7 50.7 

20/03/2006 52.4 54.7 50.9 52.4 54.6 50.9 52.3 54.5 50.8 52.2 54.7 50.7 

21/03/2006 52.4 54.7 50.9 52.4 54.6 50.9 52.3 54.5 50.8 52.2 54.7 50.7 

22/03/2006 52.4 54.7 50.9 52.4 54.6 50.9 52.3 54.5 50.8 52.2 54.7 50.7 

23/03/2006 52.9 55.2 51.6 52.4 54.6 50.9 52.3 54.5 50.8 52.2 54.7 50.7 

24/03/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.3 54.5 50.8 52.7 55.1 51.5 

25/03/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.3 54.5 50.8 52.7 55.1 51.5 

26/03/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.3 54.5 50.8 52.7 55.1 51.5 

27/03/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.8 55 51.4 52.7 55.1 51.5 

28/03/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.8 55 51.4 52.7 55.1 51.5 

29/03/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.8 55 51.4 52.7 55.1 51.5 

30/03/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.8 55 51.4 52.7 55.1 51.5 

31/03/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.8 55 51.4 52.7 55.1 51.5 

01/04/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.8 55 51.4 52.7 55.1 51.5 

02/04/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.8 55 51.4 52.7 55.1 51.5 

03/04/2006 52.9 55.2 51.6 52.9 55.1 51.5 52.8 55 51.4 52.7 55.1 51.5 

04/04/2006 52.9 55.2 51.6 53.9 55.9 51.9 52.8 55 51.4 52.7 55.1 51.5 

05/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 52.8 55 51.4 53.7 56 51.9 

06/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 52.8 55 51.4 53.7 56 51.9 



 
 

07/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 52.8 55 51.4 53.7 56 51.9 

08/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 52.8 55 51.4 53.7 56 51.9 

09/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 52.8 55 51.4 53.7 56 51.9 

10/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

11/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

12/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

13/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

14/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

15/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

16/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

17/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

18/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

19/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

20/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

21/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

22/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

23/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

24/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

25/04/2006 53.9 55.8 51.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

26/04/2006 56.6 58.5 53.9 53.9 55.9 51.9 53.8 55.8 51.8 53.7 56 51.9 

27/04/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 53.8 55.8 51.8 56.4 58.5 53.8 

28/04/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 53.8 55.8 51.8 56.4 58.5 53.8 

29/04/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 53.8 55.8 51.8 56.4 58.5 53.8 

30/04/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 53.8 55.8 51.8 56.4 58.5 53.8 

01/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 53.8 55.8 51.8 56.4 58.5 53.8 

02/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

03/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

04/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

05/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

06/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

07/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

08/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

09/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

10/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

11/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

12/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

13/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

14/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

15/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

16/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

17/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

18/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

19/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

20/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

21/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

22/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

23/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

24/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

25/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

26/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

27/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

28/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

29/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

30/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 



 
 

31/05/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

01/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

02/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

03/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

04/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

05/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

06/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

07/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

08/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

09/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

10/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

11/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

12/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

13/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

14/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

15/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

16/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

17/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

18/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

19/06/2006 56.6 58.5 53.9 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

20/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

21/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

22/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.6 58.6 53.9 56.5 58.5 53.8 56.4 58.5 53.8 

23/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

24/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

25/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

26/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

27/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

28/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

29/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

30/06/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

01/07/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

02/07/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

03/07/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

04/07/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

05/07/2006 56.1 57.9 53.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 56.4 58.5 53.8 

06/07/2006 58.1 59.9 54.4 56.2 57.9 53.3 55.9 57.8 53.3 55.8 57.9 53.2 

07/07/2006 58.1 59.9 54.4 58.2 59.9 54.3 55.9 57.8 53.3 55.8 57.9 53.2 

08/07/2006 58.1 59.9 54.4 58.2 59.9 54.3 55.9 57.8 53.3 55.8 57.9 53.2 

09/07/2006 58.1 59.9 54.4 58.2 59.9 54.3 55.9 57.8 53.3 55.8 57.9 53.2 

10/07/2006 58.1 59.9 54.4 58.2 59.9 54.3 55.9 57.8 53.3 55.8 57.9 53.2 

11/07/2006 58.1 59.9 54.4 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 55.8 57.9 53.2 

12/07/2006 58.1 59.9 54.4 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

13/07/2006 58.1 59.9 54.4 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

14/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

15/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

16/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

17/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

18/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

19/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

20/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

21/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

22/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

23/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 



 
 

24/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

25/07/2006 58.1 59.9 54.2 58.2 59.9 54.3 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

26/07/2006 58.1 59.9 54.2 60.4 62.2 54.7 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

27/07/2006 58.1 59.9 54.2 60.4 62.2 54.7 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

28/07/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 58.1 59.8 54.2 58 59.9 54 

29/07/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 58 59.9 54 

30/07/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 58 59.9 54 

31/07/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 58 59.9 54 

01/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

02/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

03/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

04/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

05/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

06/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

07/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

08/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

09/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.4 62.2 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

10/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

11/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

12/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

13/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

14/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

15/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

16/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

17/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

18/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

19/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

20/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

21/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

22/08/2006 60.3 61.9 54.7 60.2 61.9 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

23/08/2006 60.3 61.9 54.7 58.7 60.4 54.7 60.2 62.3 54.6 59.9 62.2 54.3 

24/08/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.6 60.5 54.6 59.9 62.2 54.3 

25/08/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.6 60.5 54.6 58.3 60.4 54.3 

26/08/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.6 60.5 54.6 58.3 60.4 54.3 

27/08/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.6 60.5 54.6 58.3 60.4 54.3 

28/08/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.6 60.5 54.6 58.3 60.4 54.3 

29/08/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.6 60.5 54.6 58.3 60.4 54.3 

30/08/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.6 60.5 54.6 58.3 60.4 54.3 

31/08/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.6 60.5 54.6 58.3 60.4 54.3 

01/09/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.4 59.9 54.6 58.3 60.4 54.3 

02/09/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.4 59.9 54.6 58.3 60.4 54.3 

03/09/2006 58.5 60 54.7 58.7 60.4 54.7 58.4 59.9 54.6 58.3 60.4 54.3 

04/09/2006 58.5 60 54.7 55.7 57.4 54.4 58.4 59.9 54.6 58.3 60.4 54.3 

05/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 58.3 60.4 54.3 

06/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 55.3 57.4 53.9 

07/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 55.3 57.4 53.9 

08/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 55.3 57.4 53.9 

09/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 55.3 57.4 53.9 

10/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 55.3 57.4 53.9 

11/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 55.3 57.4 53.9 

12/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 55.3 57.4 53.9 

13/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 55.3 57.4 53.9 

14/09/2006 55.7 57.3 54.3 55.7 57.4 54.4 55.6 58.4 54.2 55.3 57.4 53.9 

15/09/2006 52.7 55.3 53.8 52.6 55.3 52.1 52.6 55.4 52.2 55.3 57.4 53.9 



 
 

16/09/2006 52.7 55.3 53.8 52.6 55.3 52.1 52.6 55.4 52.2 52.3 55.3 51.9 

17/09/2006 52.7 55.3 53.8 52.6 55.3 52.1 52.6 55.4 52.2 52.3 55.3 51.9 

18/09/2006 52.7 55.3 53.8 52.6 55.3 52.1 52.6 55.4 52.2 52.3 55.3 51.9 

19/09/2006 52.3 55.3 51.9 52.6 55.3 52.1 52.6 55.4 52.2 52.3 55.3 51.9 

20/09/2006 52.3 55.3 51.9 52.6 55.3 52.1 52.6 55.4 52.2 52.3 55.3 51.9 

21/09/2006 52.3 55.3 51.9 52.6 55.3 52.1 52.6 55.4 52.2 52.3 55.3 51.9 

22/09/2006 52.3 55.3 51.9 51.6 54.3 50.9 52.2 55.2 51.8 52.3 55.3 51.9 

23/09/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 52.2 55.2 51.8 51.3 54.3 50.5 

24/09/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 52.2 55.2 51.8 51.3 54.3 50.5 

25/09/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 52.2 55.2 51.8 51.3 54.3 50.5 

26/09/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

27/09/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

28/09/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

29/09/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

30/09/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

01/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

02/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

03/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

04/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

05/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

06/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

07/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

08/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

09/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

10/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

11/10/2006 51.4 54.2 50.9 51.6 54.3 50.9 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

12/10/2006 51.4 54.2 50.9 50.3 52.3 49.8 51.5 54.2 50.8 51.3 54.3 50.5 

13/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 51.3 54.3 50.5 

14/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

15/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

16/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

17/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

18/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

19/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

20/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

21/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

22/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

23/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

24/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

25/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

26/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

27/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

28/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

29/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

30/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

31/10/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

01/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

02/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

03/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

04/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

05/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.3 52.3 49.8 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

06/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

07/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

08/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 



 
 

09/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

10/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

11/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

12/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

13/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

14/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

15/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

16/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.7 49.9 52.3 49.6 

17/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

18/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

19/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

20/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

21/11/2006 50.2 52.2 49.7 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

22/11/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

23/11/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

24/11/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

25/11/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

26/11/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

27/11/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

28/11/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

29/11/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

30/11/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

01/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

02/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

03/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

04/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

05/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

06/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 52.1 49.3 49.9 52.3 49.6 

07/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

08/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

09/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

10/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

11/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.1 52.1 49.4 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

12/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.6 52.6 49.9 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

13/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.6 52.6 49.9 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

14/12/2006 49.9 52.2 49.3 50.6 52.6 49.9 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

15/12/2006 50.5 52.5 49.9 50.6 52.6 49.9 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

16/12/2006 50.5 52.5 49.9 50.6 52.6 49.9 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

17/12/2006 50.5 52.5 49.9 50.6 52.6 49.9 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

18/12/2006 50.5 52.5 49.9 50.6 52.6 49.9 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

19/12/2006 50.5 52.5 49.9 50.6 52.6 49.9 50.1 51.6 49.3 49.9 52.3 49.6 

20/12/2006
55

 
50.5 52.5 49.9 50.6 52.6 49.9 - - - 49.9 52.3 49.6 

21/12/2006
56

 
- - - 50.6 52.6 49.9 - - - 50.3 52.6 49.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
55

 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ενώπιων της Επιτροπής για την ExxonMobil. 
56

 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ενώπιων της Επιτροπής για την Petrolina και την ExxonMobil. 
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Προτεινόµενες τιµές περιόδου 1/10/2004 µέχρι 21/12/2006 για την αµόλυβδη βενζίνη 95
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5.Εκτίµηση συντελεστή συσχέτισης προτεινόµενων τιµών που διαβιβάζονται στους πρατηριούχους 
∆ύο µεταβλητές συσχετίζονται (γραµµικά) εάν οι τιµές της µίας µεταβλητής µεταβάλλονται όταν µεταβάλλονται και οι τιµές 
της άλλης µεταβλητής.  
Ο συντελεστής συσχέτισης rΧΥ µεταξύ δύο µεταβλητών Χ και Υ δίνεται από τη σχέση:  
rΧΥ = Cov(X,Y) / SQRT (Var(x) Var(Y)). 
Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης κυµαίνεται µεταξύ -1 (πλήρως αρνητική συσχέτιση) έως 1 (πλήρως θετική συσχέτιση).  
Αν οι µεταβλητές Χ και Υ είναι ανεξάρτητες τότε ο συντελεστής συσχέτισης είναι ίσος µε µηδέν. 
Η Επιτροπή εκτίµησε, στη βάση των στοιχείων του Πίνακα 6, το συντελεστή συσχέτισης σε σχέση µε τις προτεινόµενες 
τιµές που διαβιβάζονται από τις εταιρείες στους πρατηριούχους για την περίοδο 1/10/2004 µέχρι 15/12/2006. 
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Επιτροπής αποδεικνύεται ότι για την συγκεκριµένη περίοδο (1/10/2004 µέχρι 
15/12/2006) υπάρχει πλήρης οµοιοµορφία τιµών. Ειδικότερα, ο συντελεστής συσχέτισης  των προτεινόµενων τιµών των 
εταιρειών πετρελαιοειδών ανέρχεται σε 0,99 τόσο για την αµόλυβδη 95 και 98 οκτανίων όσο και για το πετρέλαιο LS.  
Πίνακας 7 

Συντελεστής Συσχέτισης - Αµόλυβδη 95 

Εταιρεία 
 

Εταιρεία 

Eλληνικά Πετρέλαια ExxonMobil Petrolina Lukoil 

Ελληνικά Πετρέλαια 1.00 0.99 0.99 0.99 

ExxonMobil 0.99 1.00 0.99 0.99 

Petrolina 0.99 0.99 1.00 0.99 

Lukoil 0.99 0.99 0.99 1.00 

 
Πίνακας 8 

Συντελεστής Συσχέτισης - Αµόλυβδη 98 

Εταιρεία 
 

Εταιρεία 

Eλληνικά Πετρέλαια ExxonMobil Petrolina Lukoil 

Ελληνικά Πετρέλαια 1.00 0.99 0.99 0.99 

ExxonMobil 0.99 1.00 0.99 0.99 

Petrolina 0.99 0.99 1.00 0.99 

Lukoil 0.99 0.99 0.99 1.00 

 
 
 

Προτεινόµενες τιµές περίοδου 1/10/2004 µέχρι 21/12/2006 για το πετρέλαιο LS
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Πίνακας 9 

Συντελεστής Συσχέτισης – Πετρέλαιο LS 

Εταιρεία 
 

Εταιρεία 

Eλληνικά Πετρέλαια Exxon Petrolina Lukoil 

Ελληνικά Πετρέλαια 1.00 0.99 0.99 0.99 

ExxonMobil 0.99 1.00 0.99 0.99 

Petrolina 0.99 0.99 1.00 0.99 

Lukoil 0.99 0.99 0.99 1.00 

 
8. Οριζόντια Σύµπραξη 
8.1Απόφαση κατά πλειοψηφία 
Η πλειοψηφία της Επιτροπής, κκ. Χάρης Παστελλής, Ανδρέας Καρύδης, Χρίστος Τσίγγης, κρίνει ότι, ο ∆ιοικητικός 
φάκελος της υπόθεσης δεν συµπεριλαµβάνει κανένα στοιχείο, και εξάλλου δεν υπάρχει και τέτοιος ισχυρισµός στην 
έκθεση αιτιάσεων, για την ύπαρξη οποιασδήποτε συνάντησης, επικοινωνίας ή άλλης άµεσης επαφής µεταξύ των 
εταιρειών πετρελαιοειδών µε σκοπό τη συζήτηση, την ανταλλαγή ή τον καθορισµό των χονδρικών τιµών πώλησης 
πετρελαιοειδών. Κατά την άποψη της πλειοψηφίας της Επιτροπής αυτό είναι από µόνο του προβληµατικό αφού η 
σηµασία εξεύρεσης αποδεικτικών στοιχείων, αντί δηλαδή της χρήσης οικονοµετρικών ευρηµάτων από αριθµητικά 
στοιχεία, υπογραµµίζεται σε σειρά σηµαντικών συγγραµµάτων και εκθέσεων Ευρωπαϊκών Αρχών Ανταγωνισµού. 
Σύµφωνα µε το Σύγγραµµα του ∆ρ. Massimo Motta, “inferring illegal collusive behavior – i.e. inferring conspiracy in the 
US or infringement of Article 101 in the EU – from market data (that is, only looking at the outcomes) would not be 
desirable, and the legal approach which requests some kind of hard evidence as proof of collision is sensible practice. 
Firms should be convicted for anti-competitive behavior only insofar as there is proof that they have communicated with 
each other to sustain collision”

57
. Η άποψη του ∆ρ Massimo Motta δεν µπορεί παρά να έχει βαρύνουσα σηµασία αφού 

πρόκειται για τον Chief Competition Economistτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,αναφέρεται ότι το εν λόγω Σύγγραµµα: «is the standard international reference on the economics of antitrust, 
and is used by teachers, scholars, and practitioners

58
».  

Σύµφωνα επίσης µε το Σύγγραµµα του ∆. Τζουγανάτο: «η εφαρµογή του νόµου για τον έλεγχο παράλληλης 
συµπεριφοράς πρέπει, (ελλείψει αποδείξεων για εναρµονισµένη πρακτική, όπως συναντήσεις κλπ) σχεδόν να αποκλειστεί 
εκ των προτέρων σε αγορές, όπως το στενό ολιγοπώλιο, όπου η (απαγορευµένη) εναρµόνιση της συµπεριφοράς των 
ολιγοπωλητών δεν αποτελεί τη µόνη εύλογη εξήγηση για την οµοιοµορφία της

59
». 

Σε παρόµοιο συµπέρασµα καταλήγει και η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισµού στην Έκθεση της περί διανοµής Καυσίµων για το 
2012, σηµειώνοντας ότι: “οι επτά εταιρείες πετρελαιοειδών που επιχειρούν σε εθνικό επίπεδο στην λιανική αγορά 
διανοµής  πετρελαιοειδών, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι, ακόµη και εν έτη 2011, προσεγγίζουν την αγορά µε τρόπο που, 
ουσιαστικά, δεν διαφοροποιεί ιδιαίτερα τη συµπεριφορά µεταξύ εταιρειών. Πρόκειται για ένα σενάριο που υπονοεί 
ξεκάθαρα σύµπραξη, η οποία θα µπορούσε, θεωρητικά, να είναι το αποτέλεσµα συντονισµού µεταξύ των εταιρειών µε 
κάθετη οργάνωση. Εντούτοις δεν βρέθηκε κατά την διάρκεια της έρευνας κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τέτοιο 
συντονισµό”

60
. 

Σύµφωνα µε την κρίση της πλειοψηφίας της Επιτροπής, το δεύτερο σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να σηµειωθεί, είναι 
ότι η σχετική, πάγια, νοµολογία του ∆ΕΕ έχει επανειληµµένα καταστήσει σαφές ότι ελλείψει άµεσων αποδείξεων για 
άµεσες ή έµµεσες επαφές µεταξύ ανταγωνιστών, εναρµονισµένη πρακτική µπορεί όντως να προκύψει από στοιχεία 
έντονης ενδείξεως παράλληλης συµπεριφοράς, αλλά µόνο εφόσον η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής αποτελεί τη 
µόνη βάσιµη εξήγηση για τη συµπεριφορά αυτή. Σύµφωνα µε το ∆ΕΕ “δεδοµένου ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει έγγραφα 
που να αποδεικνύουν άµεσα την ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ των ενδιαφερόµενων παραγωγών, πρέπει να 
εξακριβωθεί κατά πόσον το σύστηµα τριµηνιαίων ανακοινώσεων τιµών, η ταυτόχρονη ή σχεδόν ταυτόχρονη  ανακοίνωση 
των τιµών αυτών και η παράλληλη εξέλιξη των ανακοινωθεισών τιµών κατά την περίοδο 1975 – 1981 αποτελούν µια 
δέσµη σοβαρών, συγκεκριµένων και αλληλοσυµπληρωµένων ενδείξεων για την ύπαρξη προηγούµενης εναρµονίσεως. 
Προκειµένου να προσδιοριστεί η αποδεικτική αξία των διαφόρων αυτών στοιχείων, πρέπει να υποµνηστεί ότι η ύπαρξη 
παράλληλης συµπεριφοράς δεν µπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη εναρµονισµένης πρακτικής, παρά µόνο όταν η ύπαρξη 
εναρµονισµένης πρακτικής αποτελεί τη µόνη βάσιµη εξήγηση (only plausible explanation) για τη συµπεριφορά αυτή”

61
. (η 

υπογράµµιση είναι της πλειοψηφίας της Επιτροπής) 
Είναι εποµένως ξεκάθαρο από τα πιο πάνω, ότι η παράλληλη συµπεριφορά δεν είναι defacto παράνοµη. Μόνο όταν 
υπάρχει το στοιχείο της αµοιβαίας και ενσυνείδητης εναρµόνισης υφίσταται εναρµονισµένη πρακτική62

. Και εν τη απουσία 
κατηγορηµατικών αποδεικτικών στοιχείων, και εφόσον η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής αποτελεί the only plausible 
explanation µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει απόδειξη τέτοιας εναρµονισµένης πρακτικής. Επιπλέον έχοντας υπόψη τις 

                                                
57

 Massimo Motta, “Competition Policy: Theory and Practice”, Cambridge University Press 2004, σελ 189. 
58

http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/role_en.html 
59

 «Ολιγοπώλιο & Συλλογική ∆εσπόζουσα Θέση στο ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού», 2004, σελ. 54 και εκεί 
παραποµπές. 
60

 Press Release Summarizing the Full Report of December 19, 2012 “IC44 – Impianti Di Distribuzione Carburanti 
Indipendenti”. 
61

 Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-89/85, C-104/85, C-116/85, C-117/85 καιC-125/85 έως C-129/85 (“Woodpulp”) 
(σκέψεις 70-71). Βλέπεεπίσης Tremblay, Cement, Sumimoto Metal Industries and Nippon Steel v Commission  
62ΣύµφωναµετονΚαθηγητή Whish, “there must be a mental consensus whereby practical cooperation is knowingly 
substituted for competition”. Whish, R (2008), Competition Law, 6

th
 edition, Butterworths. 



 
 

οικονοµικές συνθήκες των ολιγοπωλιακών αγορών, όπως ο τοµέας των πετρελαιοειδών στην Κύπρο, η πλειοψηφία της 
Επιτροπής παραπέµπει σε σχετική ενωσιακή νοµολογία η οποία αποδέχεται ότι: “η απαίτηση της αυτοτέλειας δεν 
αποκλείει το δικαίωµα των επιχειρηµατιών να προσαρµόζονται ευφυώς στη διαπιστωθείσα ή αναµενόµενη συµπεριφορά 
των ανταγωνιστών τους”

63
.Οµοίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι “παράλληλη τιµολογιακή πολιτική σε ένα 

ολιγοπώλιο όπου παράγονται οµοιογενή προϊόντα, δεν θα αποτελούσε από µόνη της επαρκή απόδειξη εναρµονισµένης 
πρακτικής”64

. 
Σε αυτό το σηµείο, η πλειοψηφία της Επιτροπής κρίνει σκόπιµο να αξιολογήσει το κατά πόσο τα τέσσερα δηµοσιεύµατα 
που κυκλοφόρησαν ευρέως κατά την περίοδο που εξετάζεται, τα οποία κάνουν αναφορές ως προς την αναµενόµενη 
αύξηση η µείωση τιµών, µπορούν να αποτελέσουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι εταιρείες χρησιµοποιούσαν τον τύπο ως 
µηχανισµό ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών µε σκοπό την επίτευξη του συντονισµού στην τιµολογιακή πολιτική. 
∆ηλαδή, κατά πόσο µπορεί η µέσω του τύπου πληροφόρηση στους ανταγωνιστές να θεωρηθεί άµεση ή έµµεση επαφή 
µεταξύ ανταγωνιστών. 
Κατά την άποψη της πλειοψηφίας της Επιτροπής, τα τέσσερα δηµοσιεύµατα στον γραπτό τύπο, δεν ικανοποιούν τα 
κριτήρια τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση της “Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του 
Άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Συµφωνίες Οριζόντιας Συνεργασίας”

65
.Οι 

πληροφορίες που παρατίθενται στα σχετικά δηµοσιεύµατα, δεν είναι εξακριβωµένες και εξατοµικευµένες, αλλά αόριστες. 
Επίσης τα εν λόγω δηµοσιεύµατα δεν συνιστούναναγγελίες πρόθεσης των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων ως προς την 
µελλοντική συµπεριφορά τους, παρά µόνο ανεξακρίβωτες δηµοσιογραφικές πληροφορίες. 
Το πιο σηµαντικό στοιχείο αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, είναι το ότι η υπό διερεύνηση περίοδος είναι πέραν των 24 
µηνών, περίοδος κατά την οποία υπήρξαν πέραν των 190 αλλαγών τιµών και από τις τέσσερις εν λόγω εταιρείες, δηλαδή 
ένας µέσος όρος 47,5 αλλαγών ανά εταιρεία, ενώ αντιθέτως τα δηµοσιεύµατα που βρίσκονται στο ∆ιοικητικό Φάκελο της 
εν λόγω υπόθεσης είναιµόνο τέσσερα. Κατά την κρίση της πλειοψηφίας της Επιτροπής, ένας πολύ µικρός αριθµός 
δηµοσιευµάτων, σε µια µεγάλη χρονική περίοδο που ξεπερνά τα δύο έτη, σε σχέση µε τις προτεινόµενες αλλαγές που 
έκαναν οι εταιρείες στις τιµές τους δεν µπορεί να αποτελέσουν το αποδεικτικό υλικό ενός στηµένου αθέµιτου µηχανισµού 
συνεργασίας. Επιπλέον, και εν πάση περίπτωση, οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους οι εταιρείες από άλλες 
πηγές για το κόστος και τη ζήτηση είναι εξίσου, εάν όχι και πιο χρήσιµες στην άµεση και γρήγορη πρόβλεψη των τιµών 
των ανταγωνιστών τους παρά ότι τέσσερα δηµοσιεύµατα σε περίοδο 25 και πλέον µηνών. 
Εν κατακλείδι, συµφωνούµε µε την κατάληξη, στις γραπτές θέσεις του νοµικού συµβούλου της εταιρείας Ελληνικά 
Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ότι “πράγµατι, εάν όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, τα δηµοσιεύµατα αυτά αντιστοιχούν στις 
χρονικά επόµενες µεταβολές τιµών, αναρωτιέται εύλογα κανείς µε ποιού είδους µηχανισµό signaling ή ανταλλαγής 
πληροφοριών συντονίστηκαν οι δεκάδες άλλες µεταβολές τιµών που στοιχειοθετούν την υποτιθέµενη παράβαση”. 
Κατά την κρίση της πλειοψηφίας της Επιτροπής τα τέσσερα δηµοσιεύµατα στο γραπτό τύπο δεν µπορούν να 
αποτελέσουν άµεση ή έµµεση επαφή µεταξύ των εµπλεκοµένων εταιρειών πετρελαιοειδών ούτε και µηχανισµός 
συνεργασίας των εν λόγω εταιρειών. 
Με δεδοµένη την παραπάνω ανάλυση, η πλειοψηφία της Επιτροπής συµπεραίνει ότι η στοιχειοθέτηση των παραβάσεων 
των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών αναφορικά µε το άρθρο 3(1) του Νόµου, εξαρτάται ουσιαστικά από τα ευρήµατα 
της Οικονοµετρικής ανάλυσης που έγινε από την Υπηρεσία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αυτό που πρέπει να απαντηθεί 
είναι κατά πόσο η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής αποτελεί τη µόνη βάσιµη εξήγηση (only plausible explanation) για 
τις διαχρονικές προτεινόµενες τιµολογιακές επιλογές των τεσσάρων εµπλεκοµένων εταιρειών σε σχέση µε τις 
προτεινόµενες τιµές αντλίας. (η υπογράµµιση είναι της πλειοψηφίας της Επιτροπής) 
Κατά την κρίση της πλειοψηφίας της Επιτροπής, προτού δοθεί απάντηση στο εν λόγω ερώτηµα, θα πρέπει να 
επισηµανθεί ότι τόσο το σηµείωµα της Υπηρεσίας όσο και η Έκθεση Αιτιάσεων διαπιστώνουν χρονική εγγύτητα συνήθως 
έως δύο ηµερών στην προσαρµογή των ανταγωνιστών σε νέες τιµές που θα εισάγει η εκάστοτε πρώτη εταιρεία. Είναι 
όµως γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται χρονική απόκλιση ακόµη και τεσσάρων µε πέντε ηµερών στην 
προσαρµογή της αυξοµείωσης της προτεινόµενης τιµής που πρώτος θα υιοθετήσει ένας ανταγωνιστής. Πληθώρα 
παραδειγµάτων υποστηρίζουν την πιο πάνω θέση  παρατίθενται στις γραπτές παραστάσεις που κατέθεσαν οι νοµικοί 
σύµβουλοι της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ηµεροµηνίας 21 Σεπτεµβρίου 2015, ως κατωτέρω: 
«Όλως ενδεικτικά, αναφέρουµε κατωτέρω περιπτώσεις αποκλίσεων των τιµών των εταιρειών που προκύπτουν εντός 
διαστηµάτων δήθεν "οµοιόµορφων" µεταβολών και οι οποίες αποκλίσεις αποδεικνύουν ότι όχι µόνο δεν µπορεί να γίνει 
λόγος για παράλληλη συµπεριφορά, αλλά ότι αναπτύσσεται καθόλη την εξεταζόµενη περίοδο ισχυρός τιµολογιακός 
ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών: 

1. Στις 11.10.2004 η εταιρεία µας αύξησε τις τιµές της στην αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων από 47,2 σε 48,3. Η 
Petrolina προέβη σε αύξηση στις 13.10.2004 από 47,2 σε 48,3. Η ΕxxonMobil, η οποία είχε στις 11.10.2004 τη 
φθηνότερη τιµή από όλες τις εταιρείες, αύξησε µετά από τέσσερις (4) ηµέρες από 47,1 σε 48,2. Ακολούθησε 
συνεπώς, ευλόγως, µια αύξηση των τιµών της µετά από µεγάλο για την αγορά χρονικό διάστηµα, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε και µετά την αύξηση να παραµείνει φθηνότερη από τις υπόλοιπες δύο εταιρείες. Η διαφορά δε αυτή 
των τιµών, δεν είναι διόλου µικρή όσον αφορά το προϊόν της βενζίνης, αντίθετα είναι σηµαντική και αντιστοιχεί, 
σε συνάρτηση και µε τον όγκο πωλήσεων, σε µεγάλη διαφορά κερδών. 
Περαιτέρω, η Lukoil η οποία στις 11.10.2004 είχε τιµή 27,4 αύξησε επίσης την τιµή της στις 12.10.2004 στο 
ποσό των 47,9, ήτοι µόνο κατά 0,5, ώστε αυξάνοντας την τιµή να παραµείνει η σηµαντικά (4 σεντς) φθηνότερη 
εταιρεία. Η κίνηση αυτή της µεταβολής των τιµών καταδεικνύει µία αγορά που λειτουργεί καθόλα ανταγωνιστικά. 
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2. Κατά την ίδια περίοδο, ίδια λογική παρατηρείται στην αµόλυβδη 98 οκτανίων. Συγκεκριµένα, η εταιρεία µας 
αύξησε στις 11.10.2004 από 49,4 σε 49,9. Η Petrolina αύξησε στις 13.10.2004 από 49,3 σε 49,8 ακολουθώντας 
την ανοδική τάση ώστε να έχει όµως τιµή φθηνότερη. Μετά από τέσσερις ηέρες, στις 15.10.2000, η ExxonMobil 
προσαρµόστηκε στην αύξηση των τιµών αυξάνοντας σε 49,8, ήτοι τιµή φθηνότερη και το ίδιο και η Lukoil στις 
12.10.2004. Τέλος, ίδια φυσιολογική κίνηση της αγοράς παρατηρείται και σε σχέση µε το πετρέλαιο LS. Η 
εταιρεία µας αύξησε στις 11.10.2004 από 44,7 σε 45,8. Η Petrolina αύξησε επίσης σε 45,8 στις 13.10.2004 και η 
ExxonMobil στις 15.10.2005 σε 45,7, ώστε να έχει φθηνότερη, πιο ανταγωνιστική τιµή. Από την άλλη πλευρά, η 
Lukoil στις 12.10.2004 αυξάνει από 44,6 σε 45,6 ώστε να διατηρήσει, ως είχε, τη φθηνότερη τιµή στην αγορά. 

 
3. Στις 12.11.2004 η εταιρεία µας µείωσε την τιµή της αµόλυβδης 95 οκτανίων από 48,3 σε 45,9. Στις 16.11.2006, 

ήτοι µετά από τέσσερις (4) ηµέρες, η Petrolina µείωσε και αυτή από 48,3 σε 45,8 ούτως ώστε να καταστεί 
περισσότερο ανταγωνιστική µε τιµή φθηνότερη. Σε αντίστοιχη µείωση προέβησαν στις 16.11.2006 και οι εταιρείες 
ExxonMobil (από 48,2 σε 45,8) και Lukoil (από 47,9 σε 45,9) προσαρµοζόµενες ευφυώς και µετά από ικανό 
χρονικό διάστηµα τεσσάρων ηµερών στην πτώση των τιµών της αµόλυβδης 95. Αντιστοίχως, στην αµόλυβδη 98 
οκτανίων, η εταιρεία µας µείωσε στις 12.11.2004 από 49,9 σε 47,8. Μετά από τέσσερις ηµέρες η Petrolina 
µείωσε από 49,8 σε 47,6 και η ExxonMobil από 49,8 σε 47,7 σε τιµές δηλαδή µικρότερες και η Lukoil 
αντιστοίχως σε 47,9. Στο πετρέλαιο LS η εταιρεία µας µείωσε στις 12.11.2004 από 45,8 σε 43,8 και µετά από 
τέσσερεις ηµέρες µείωσαν οι λοιπές εταιρείες. Η Lukoil µείωσε στο ποσό των 43,8 ενσωµατώνοντας πολύ 
µικρότερη µείωση από την εταιρεία µας. Η δε Petrolina και η ExxonMobil µείωσαν σε 43,7 σε τιµή δηλαδή 
χαµηλότερη. 
 

4. Στις 17.212.2004 η Petrolina προβαίνει σε µείωση της αµόλυβδης 95 οκτανίων από 46,8 σε 45,8 και σε νέα 
αύξηση την εποµένη 8.12.2004 σε 46,8. Αντίθετα, η εταιρεία µας διατηρούσε σταθερή τιµή 45,9 σε αντίθεση, 
δηλαδή, µε την Petrolina η οποία είχε αυξήσει πριν δύο ηµέρες. Η Petrolina προσαρµόστηκε στην πτωτική τάση 
µετά από τέσσερις (4) ηµέρες, ήτοι στις 14.12.2004, µειώνοντας στην χαµηλότερη τιµή από αυτή της εταιρείας 
µας των 43,6. Αντίστοιχα, στην πτωτική τάση προσαρµόστηκε η ExxonMobil στις 15.12.2004 µετά δηλαδή πέντε 
(5) ηµέρες, µε νέα τιµή 43,5 ώστε να διατηρήσει τη χαµηλότερη τιµή της σε σχέση µε τους ανταγωνιστές µετά τη 
µείωση. Η δε Lukoil µείωσε κι αυτή µετά από πέντε (5) ηµέρες σε 44,4 σε τιµή τελικά µειωµένη αλλά σηµαντικά 
υψηλότερη των υπολοίπων. 
 

5. Ίδια ακριβώς ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική παρατηρείται κατά το διάστηµα αυτό για τα προϊόντα 
αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και πετρελαίου LS. Από το σηµείο αυτό προκύπτει το λογικό σφάλµα στο οποίο 
έχει υποπέσει και η Έκθεση Αιτιάσεων, η οποία αξιολογεί αποσπασµατικά τις µεταβολές των τιµών και όχι σε µια 
συνολική κίνηση. Έτσι λ.χ. δεν παρακολουθεί την συνολική πορεία των τιµών ήδη από τις 7.12.2004 και σε κάθε 
περίπτωση από τις 10.12.2004, οπότε και η εταιρεία µας προέβη σε µείωση, αλλά αποσπασµατικά αναφέρει "η 
ExxonMobil ανταποκρίθηκε […] όπως για παράδειγµα η ενδεικτική αναφορά στις 15.12.2004 – (αλλαγή από 
Petrolina στις 13.12.2004)" Άλλωστε η αλλαγή της Petrolina έγινε στις 14.12.2004 και όχι στις 13.12.2004 όπως 
εσφαλµένα αναφέρει η Έκθεση Αιτιάσεων. 
 

6. Την 1.1.2005 η ExxonMobil αυξάνει την τιµή της αµόλυβδης 95 οκτανίων από 43,5 σε 43,9. Στις 3.1.2005 η 
Petrolina αυξάνει από 43,6 σε 44 η εταιρεία µας από 43,8 σε 44 και η Lukoil από 44,4 σε 44,8. Οι αποκλίσεις 
µεταξύ αυτών των τιµών είναι για το σχετικό προϊόν τεράστιες. Αντίστοιχες παρατηρήσεις µπορούµε να κάνουµε 
και για την αµόλυβδη 98 οκτανίων καθώς και για το πετρέλαιο LS στο οποίο οι αποκλίσεις στις τιµές που 
προκύπτουν από τις αυξήσεις είναι της τάξης των 0,7 σεντς, (Petrolina 41,9, ΕΛΠΕ 42, ExxonMobil 41,9, Lukoil 
42,6). 
 

7. Στις 18.1.2005 η Lukoil αυξάνει µόνο την τιµή του πετρελαίου LS από 42,6 σε 43,8 διατηρώντας τις τιµές των 
λοιπών προϊόντων ίδιες. Στις 19.1.2005 η εταιρεία µας αυξάνει την τιµή της αµόλυβδης 95 οκτανίων σε 44,5, της 
αµόλυβδης 98 οκτανίων σε 47,2 και του πετρελαίου LS σε 43,8 (αό 42). Σε αυξήσεις προέβη και η Petrolina στις 
20.1.2005. Ωστόσο, η ExxonMobil δεν µετέβαλλε καθόλου τις τιµές της διατηρώντας τις χαµηλότερες τιµές της 
αγοράς µε µεγάλη διαφορά σε απόλυτα ποσά (αµόλυβδη 95 οκτ. 43,9, αµόλυβδη 98οκτ. 46,6 και πετρέλαιο 
41,9), σταθερές µέχρι και τις 25.1.2005, οπότε προσαρµόστηκε στην ανοδική τάση (44,4, 47,1 και 42,8 
αντιστοίχως), µετά δηλαδή από οκτώ (8) ηµέρες από την αντίστοιχη µεταβολή της εταιρείας µας. Στο πετρέλαιο 
µάλιστα αύξησε διατηρώντας, ωστόσο, τη χαµηλότερη τιµή της αγοράς (42,8). Την ανταγωνιστική τιµή αυτή του 
πετρελαίου, µπόρεσε να προσεγγίσει µόνο η Petrolina, η οποία µείωσε στις 2.2.2005 από 43,8 σε 42,7, µετά 
δηλαδή από επτά (7) ηµέρες!  
 

8. Εξάλλου, παρά τις παραπάνω µεταβολές από την εταιρεία µας και την Petrolina, η Lukoil άλλαξε µόνο την τιµή 
του πετρελαίου, ως είδαµε, ενώ άφησε σταθερές την τιµή αµόλυβδης 95 οκτανίων στην υψηλότερη τιµή της 
αγοράς (44,8) και της αµόλυβδης 98 οκτανίων στη χαµηλότερη τιµή της αγοράς (46,6) µέχρι τις 25.1.2005, οπότε 
αύξησε σε 47,1 µετά από έξι (6) ηµέρες από την αντίστοιχη αύξηση της εταιρείας µας. 
 

9. Στις 7.2.2005 η εταιρεία µας µείωσε την τιµή του πετρελαίου σε 43,3, τιµή δηλαδή που πόρρω απέχει από τη 
χαµηλή τιµή που κατόρθωσαν να διατηρήσουν Petrolina και ExxonMobil. Σε αυτήν την τιµή αύξησε η Petrolina 
στις 10.2.2004. Στις 10.2.2004 αύξησε, επίσης, η ExxonMobil η οποία παρακολούθησε την αύξηση διατηρώντας 
την χαµηλότερη και ανταγωνιστικότερη τιµή των 43,2. Η Lukoil διατηρούσε την υψηλότερη τιµή των 43,8 µέχρι τις 
16.2.2005 οπότε µείωσε σε 43,4 ήτοι εννέα (9) ηµέρες µετά την εταιρεία µας. Στην ουσία ωστόσο, όπως 



 
 

προκύπτει από την ανωτέρω πορεία, παρακολούθησε µια τιµολογιακή τάση η οποία είχε εκκινήσει για το 
πετρέλαιο LS ήδη από την αύξηση της ExxonMobil στις 26.1.2005, ήτοι είκοσι µίας (21) ηµέρες µετά! 
 

10. Αντιστοίχως, στις 8.2.2005 αυξήσαµε τις τιµές ης βενζίνης, αµόλυβδης 95 και 98 οκτανίων, σε 45,5 και 47,8 
αντιστοίχως. Στις 10.2.2005 αύξησαν επίσης και η Petrolina και η ExxonMobil, η οποία µάλιστα δεύτερη εταιρεία 
διατήρησε τις χαµηλότερες τιµές των 45,4 και 47,7 αντιστοίχως. Αντίθετα η Lukoil, αύξησε τις αντίστοιχες τιµές 
στις 16.2.2005, οκτώ (8) ηµέρες µετά, σε επίπεδα υψηλότερα των δικών µας (45,6 και 47,9). 
 

11. Την 1.3. 2005 η Petrolina αύξησε τις τιµές της αµόλυβδης 95 οκτανίων και του πετρελαίου σε 46 και 44,3 
αντιστοίχως. Η εταιρεία µας αύξησε στις 2.3.2005 στις τιµές των 45,9 και 44,3 διατηρώντας όµως φθηνότερη και 
περισσότερο ανταγωνιστική τιµή στην αµόλυβδη. Και η ExxonMobil αύξησε στις 3.3.2005 σε ακόµη χαµηλότερες 
όµως τιµές (45,8 και 44,2 αντιστοίχως), ενώ την ίδια µέρα η Lukoil αύξησε στις υψηλότερες τιµές της αγοράς. 
Αντίστοιχες παρατηρήσεις µπορούν να γίνουν και για το διάστηµα 15.3.2005 µε 17.3.2005 που το αποτέλεσµα 
της διαµόρφωσης των τιµών έδινε µια πολύ µεγάλη απόκλιση µεταξύ των τιµών των εταιρειών της τάξης 46,2 – 
46,6 για το πετρέλαιο LS. 
 

12. Στις 16.5.2005 η Lukoil µείωσε την τιµή του πετρελαίου LS σε 47,1. Στις 20.5.2005, ήτοι τέσσερις (4) ηµέρες 
µετά, η Petrolina µείωσε επίσης την τιµή του ίδιου προϊόντος από 47,3 σε 46,5. Η εταιρεία µας µείωσε την τιµή 
από 47,1 σε 46,4 στις 25.5.2005, ήτοι πέντε (5) ηµέρες µετά την Petrolina και εννέα ηµέρες µετά τη Lukoil.  
Ακολούθως, η Petrolina µείωσε ακόµη περισσότερο στην τιµή των 46,3 στις 27.5.2005 και η ExxonMobil µείωσε 
σε 46,2. Στη συνέχεια, στις 31.5.2005 η Lukoil µείωσε στην τιµή των 46,1 και την εποµένη, 1.6.2005, η εταιρεία 
µας µείωσε την τιµή της στο ποσό των 46,2. Στις 2.6.2005 η Petrolina µείωσε στο ποσό των 46,1. Την ίδια 
πορεία έντονου τιµολογιακού ανταγωνισµού µπορεί κανείς να παρατηρήσει σχετικά µε τις µεταβολές των τιµών 
αµόλυβδης 95 και 98 οκτανίων µεταξύ των τεσσάρων εταιρειών για το διάστηµα από 25.5.2005 µέχρι 2.6.2005. 
 

13. Οι µεταβολές των τιµών των τεσσάρων εταιρειών µεταξύ 16.6.2005 και 18.6.2005 είναι και αυτές προϊόν 
ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών, αφού η χρονική εγγύτητα µεταξύ των αλλαγών είναι εγγενές της αγοράς 
στοιχείο, ενώ οι τιµές που προκύπτουν από τις αλλαγές έχουν τεράστιες διαφορές, όπως λ.χ. η απόκλιση µεταξύ 
των τιµών 48,8, 48,9 και 49 για το πετρέλαιο LS. Το ίδιο ισχύει και για τα διαστήµατα 29.6.2005 – 1.7.2005 (λ.χ. 
η διαφορά που προκύπτει µετά τις αλλαγές για τις τιµές τα ης αµόλυβδης 95 οκτανίων της τάξης του 0,4 είναι 
καίριας σηµασίας για τις συνθήκες ανταγωνισµού στη σχετική αγορά), όπως και για την περίοδο 25.7.2005 – 
27.7.2005. Επίσης, συνολικά πρέπει να εξετάζονται και οι µεταβολές κατά το διάστηµα 17.8.2005 – 20.8.2005. 
Παρατηρούµε ότι µετά την αύξηση των τιµών από την εταιρεία µας, αύξησαν και οι υπόλοιπες εταιρείες µετά από 
δύο ή και τρεις ηµέρες, διατήρησαν όµως πιο χαµηλές τιµές ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές. Έτσι, ευλόγως η 
εταιρεία µας προέβη σε νέα µείωση τιµών στις 20.8.2005 ώστε να καταστεί ανταγωνιστική. 
 

14. Εξάλλου, το διάστηµα από 6.9.2005 έως 24.9.2005 είναι επίσης διαφωτιστικό και µαρτυρά την ανταγωνιστική 
λειτουργία της αγοράς. Έτσι, λ.χ. η εταιρεία µας αύξησε τις τιµές της στην αµόλυβδη 95 οκτανίων στις 6.9.2005 
στο ποσό των 57,2. Τις τιµές τους αύξησαν σε διαφορετικές ηµέρες οι υπόλοιπες εταιρείες έως τις 8.9.2005, 
διατηρώντας αυτές όµως πιο χαµηλές και ελκυστικότερες. Έτσι, η εταιρεία µας προέβη σε νέα µείωση στις 
9.9.2005 (57,1). Στις 13.9.2005 η Petrolina µείωσε ακόµη περισσότερο την τιµή στο ποσό των 55,7 µε 
αποτέλεσµα, λόγω του ανταγωνισµού, να προβούν σε µειώσεις η Lukoil στις 15.9.2005, σε σηµαντική µείωση 
(55,1) η εταιρεία µας στις 17.9.2005, ήτοι µετά από τέσσερις ηµέρες, αλλά και η ExxonMobil στις 19.9.2005 (µετά 
από έξι ηµέρες) µε εξαίρεση τη Lukoil η οποία προχώρησε σε αύξηση (από 54 σε 55,5). Στη συνέχεια, η Lukoil 
µείωσε την τιµή της στις 22.9.2005 και η εταιρεία µας µείωσε εκ νέου τις τιµές της στις 23.9.2005. Η ίδια 
κατάσταση ανταγωνισµού ερµηνεύει και τη µεταβολή των τιµών στα υπόλοιπα προϊόντα. 
 

15. Όπως και παραπάνω, συνολικά πρέπει να ερµηνεύει κανείς και τις µεταβολές των τιµών στο διάστηµα από 
5.10.2005 έως 15.10.2005 κατ΄ ελάχιστον, αλλά και ύστερα. Έτσι, σφάλλει η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων, 
όπου καταδεικνύει την περίοδο αυτή ως ένδειξη ηθεληµένης εναρµόνισης από πλευράς της εταιρείας µας. Η 
αξιολόγηση µιας τιµολογιακής συµπεριφοράς µόνο µε βάση τη συσχέτιση των ηµεροµηνιών 5.10.2005 και 
6.10.2005 είναι αποσπασµατική και δεν δίνει την πραγµατική εικόνα για το επίµαχο χρονικό διάστηµα. Πρέπει, 
λοιπόν, κανείς να παρατηρήσει ότι οι αυξήσεις των τιµών κατά το διάστηµα 5.10.2005 µε 8.10.2008 
ανακόπτονται από τις µειώσεις των τιµών από τις 12.10.2005 έως τις 15.10.2005, ενώ τη στιγµή που λόγω του 
ανταγωνισµού οι περισσότερες εταιρείες µείωναν τις τιµές τους η Lukoil προέβη σε αύξηση στις 14.10.2005, είχε 
δε αυτή τη δυνατότητα λόγω της προηγούµενης χαµηλής, ανταγωνιστικής τιµής της. 
 

16. Οι συνθήκες αυτές ανταγωνισµού συνεχίζονται δε καθόλο το επόµενο χρονικό διάστηµα, όπως φαίνεται από την 
εκ νέου µείωση από πλευράς της εταιρείας µας στις 22.10.2005. Την τάση αυτή παρακολουθούν και οι λοιπές 
εταιρείες σε διάστηµα δύο ή και τριών ηµερών όσον αφορά τα δύο είδη αµόλυβδης και η εταιρεία µας µειώνει εκ 
νέου τις τιµές της στις 27.10.2005. Αντίστοιχες µειώσεις παρατηρούνται από την ExxonMobil στις 28.10.2005, 
την Petrolina την 1.11.2005 (πέντε ηµέρες µετά) όσον αφορά στις τιµές αµόλυβδης και τη Lukoil έξι ηµέρες µετά. 
Μάλιστα, σε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα οι τιµές διαφοροποιούνται σε πολύ µεγάλο βαθµό, όπως µπορούµε 
λ.χ. να παρατηρήσουµε στο διάστηµα µεταξύ των µεταβολών από την εταιρεία µας στις 27.10.2005 και στις 
5.11.2006. Η τιµή µας στην αµόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν φ53,3 ενώ την 1.11.2005 η Petrolina είχε ήδη 
µειώσει σε 51,9 και στις 2.11.2005 η Lukoil se 51,7. H ΕxxonMobil, από την άλλη διατήρησε την τιµή των 53,2 
για ηµέρες µετά την από πλευράς µας αλλαγή, ήτοι µέχρι τις 7.11.2005. 
 



 
 

17. Αντίστοιχα εύλογες εµπορικές κινήσεις παρατηρούνται σε όλο το επίµαχο χρονικό διάστηµα του έτους 2006. 
Έτσι, λ.χ. στις 15.2.2006 η εταιρεία µας µειώνει τις τιµές της (51,6 αµόλυβδη 95 οκτ., 53,7 αµόλυβδη 98 οκτ., 
49,9 πετρέλαιο). Σε µειώσεις προχωρούν και οι Petrolina και ExxonMobil στις 17.2.2006, η δεύτερη δε εταιρεία 
προβαίνει σε µεγαλύτερες µειώσεις (π.χ. 53,6 έναντι 53,7 της τιµής αµόλυβδης 98 οκτανίων της εταιρείας µας). Η 
Lukoil δεµ µεταβάλλει τις τιµές της παρά στις 22.2.2006 (επτά – 7 ηµέρες µετά), φτάνοντας στην τιµή των 51,4 για 
την αµόλυβδη των 95 οκτανίων. Τη µείωση αυτή δεν ακολουθεί παρά η Petrolina τρεις ηµέρες µετά, ενώ η 
εταιρεία µας διατηρεί την τιµή των 51,6 µέχρι και τις 15.3.2006. Τούτο παρότι η Lukoil µείωσε εκ νέου στις 
3.3.2006 στην τιµή των 51. 
 

18. Αντιστοίχως και η µεταβολή των τιµών µας στις 15.3.2006, για την οποία κάνει λόγο η Επιτροπή, είναι όλως 
εύλογη, ιδιαίτερα στο βαθµό που η εταιρεία µας αύξησε τις τιµές της διατηρώντας όµως τιµή χαµηλότερη από 
αυτήν της ανταγωνίστριας στην αµόλυβδη 98 οκτανίων. Έτσι και η Lukoil η οποία αύξησε τις τιµές διατηρώντας 
τη µικρότερη τιµή στην αµόλυβδη 95 οκτανίων. Η δε ExxonMobil δεν µετέβαλλε τις τιµές της παρά στις 
18.3.2006, ήτοι τρεις (3) ηµέρες µετά. 
 

19. Στις 20.6.2006 η Petrolina µείωσε τις τιµές της. Η εταιρεία µας δεν τις µείωσε παρά µετά από τρεις ηµέρες, στις 
23.6.2006, καταλήγοντας σε ακριβότερη τιµή ως προς την αµόλυβδη των 95 οκτανίων, χαµηλότερη και 
ανταγωνιστικότερη όµως για το πετρέλαιο. Τις τιµές της µείωσε και η ExxonMobil ενώ η Lukoil διατήρησε 
σταθερές τις τιµές της µέχρι και τις 6.7.2006 (14 ηµέρες). Έτσι, στις 6.7.2009 η Lukoil µείωσε τις τιµές της 
σηµαντικά ενώ, αντίθετα, η Petrolina τις αύξησε. Στις 7.7.2009 αύξησε τις τιµές η εταιρεία µας, ενώ σε αύξηση 
προέβησαν η ExxonMobil πέντε (5) ηµέρες µετά και η Lukoil έξι (6) ηµέρες µετά. Άλλωστε, η Petrolina µείωσε εκ 
νέου την τιµή του πετρελαίου στις 14.7.2006. 
 

20. Εξάλλου, ούτε η µεµονωµένη περίπτωση της 15.9.2006 στην οποία τρεις εταιρείες µείωσαν τις τιµές τους µπορεί 
να αποτελέσει ένδειξη εναρµόνισης, εφόσον την εξετάσουµε όχι αποσπασµατικά αλλά ενταγµένη στο 
συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο. Παρατηρούµε, λοιπόν, µια πτωτική τάση των τιµών ήδη από την 1.9.2006 µε τη 
µείωση από πλευράς ExxonMobil. Η εταιρεία µας µείωσε τις τιµές της µετά από τρεις (3) ηµέρες και η Petrolina 
µετά από τέσσερις (4), ενώ στις 5.9.2006 η ExxonMobil µείωσε εκ νέου και ακολούθησε η Lukoil στις 6.9.2006 µε 
µεγάλη µείωση φτάνοντας την τιµή της αµόλυβδης 95 οκτανίων στο ποσό των 55,3 και του πετρελαίου στο ποσό 
των 53,9 (οι τιµές των άλλων εταιρειών κινούνταν στα 55,6 – 55,7 για την αµόλυβδη και στα 54,2 – 54,3 για το 
πετρέλαιο). Στις 15.9.2006 συνεχίζεται η πτωτική τάση των τιµών για τις τρεις εταιρείες πλην της Lukoil. Έκτοτε 
και µέχρι και τις 11.12.2006 παρατηρείται πτωτική τάση των τιµών, η οποία αποκαλύπτει και την ανταγωνιστική 
πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις. 
 

Τα ανωτέρω, ενδεικτικώς και µόνο αναφερόµενα παραδείγµατα, αποδεικνύουν ότι δεν µπορεί να γίνει λόγος για 
παράλληλη συµπεριφορά των τεσσάρων εµπλεκοµένων επιχειρήσεων. Πράγµατι, αν ληφθεί υπόψη η φύση της σχετικής 
αγοράς, όπου διαφορά ενός ή δύο σεντς του ευρώ συνεπάγεται σηµαντική απόκλιση τιµής, προκύπτει ότι οι εταιρείες του 
κλάδου και διαφορετικές τιµές πρότειναν προς τους πρατηριούχους τους πρατηριούχους τους (µε τις αποκλίσεις τιµών 
συχνά να είναι της τάξης των 3,4 5 σεντς) και οι όποιες χρονικά προσαρµογές στην αύξηση ή την µείωση γινόντουσαν µε 
αξιόλογη για µια τόσο διαφανή και ανταγωνιστική αγορά υστέρηση αρκετών ηµερών». 
 
Είναι γεγονός ότι, παρά τις οποιεσδήποτε πιθανές µεθοδολογικές αδυναµίες, οι οποίες επισηµαίνονται λεπτοµερώς στις 
διάφορες εκθέσεις των ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων που κλήθηκαν από τις εταιρείες πετρελαιοειδών να 
αξιολογήσουν τα ευρήµατα της οικονοµετρικής ανάλυσης, και τα προβλήµατα σε σχέση µε τα δεδοµένα που 
χρησιµοποιήθηκαν για αυτή, τα αποτελέσµατα της πιο πάνω ανάλυσης δείχνουν ότι οι µεταβολές στις προτεινόµενες 
τιµές επηρεάζονται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις µεταβολές των προτεινόµενων τιµών των ανταγωνιστών παρά 
από την ύπαρξη και την εξελικτική πορεία των συντελεστών κοινού κόστους και ζήτησης. 
Όπως όµως επισηµαίνει και ο DrJorge Padilla στη δική του Οικονοµική Εκτίµηση σε σχέση µε τα αποδεικτικά στοιχεία 
που παρατίθενται στην οικονοµετρική ανάλυση της Υπηρεσίας, “τα εµπειρικά µοντέλα που χρησιµοποιεί η ΕΜΑ δεν 
λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι, τόσο η εξαρτηµένη µεταβλητή (προτεινόµενη τιµή του κάθε προµηθευτή) όσο και η 
βασική ερµηνευτική µεταβλητή που χρησιµοποιείται στην ανάλυση (η προτεινόµενη τιµή των ανταγωνιστών), είναι 
συνάρτηση της εξέλιξης του κόστους της πρώτης ύλης […] η εξέλιξη της προτεινόµενης τιµής κάθε προµηθευτή µπορεί να 
προβλεφθεί σχεδόν επακριβώς κάνοντας αναφορά στην εξέλιξη του κοινού κόστους της πρώτης ύλης στο παρελθόν και 
στις αλλαγές που παρατηρούνται στις γενικότερες συνθήκες ζήτησης. Η αδυναµία των µοντέλων της ΕΠΑ να λάβουν 
υπόψη το γεγονός ότι, το µεγαλύτερο µέρος της µεταβλητότητας στις προτεινόµενες τιµές όλων των προµηθευτών είναι 
συνάρτηση του παρελθοντικού κόστους της πρώτης ύλης και των γενικότερων συνθηκών ζήτησης, οδηγεί τα µοντέλα στο 
λανθασµένο συµπέρασµα ότι οι προτεινόµενες τιµές των ανταγωνιστών ευθύνονται για κάτι που είναι, απλά, το 
αποτέλεσµα της επίδρασης του κοινού κόστους πρώτης ύλης και των συνθηκών ζήτησης επί των προτεινόµενων τιµών 
της κάθε προµηθεύτριας εταιρείας. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση της ΕΠΑ δεν µπορεί, εκ κατασκευής, να αναγνωρίσει το 
είδος της στρατηγικής συµπεριφοράς που συνάδει µε εναρµονισµένη πρακτική”

66
. Η προσέγγιση του Dr. Padilla 

αναφορικά µε την επεξήγηση των ευρηµάτων δεν είναι αναγκαία η σωστή, όπως το ίδιο εξάλλου ισχύει και για την 
προσέγγιση της οικονοµετρικής ανάλυσης της υπηρεσίας, είναι ξεκάθαρο όµως ότι το ενδεχόµενο η συµπεριφορά των 
τιµών αντλίας να είναι περισσότερο ευφυής προσαρµογή παρά εναρµονισµένη πρακτική δεν µπορεί να αποκλειστεί. 
Η Έκθεση Αιτιάσεων ορθώς επισηµαίνει ότι τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης αγοράς διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και διατήρηση εναρµονισµένης πρακτικής. Ταυτόχρονα όµως και µε την ίδια λογική, τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν, 
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ή τουλάχιστον δεν αποκλείουν, και άλλες εξηγήσεις για τις προτεινόµενες τιµές αντλίας, πλην της εναρµόνισης. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν σηµαντικές αποφάσεις στην ενωσιακή νοµολογία που βρίσκουµε απόλυτα 
καθοδηγητικές. 
Η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισµού έκρινε ότι η τιµολογιακή οµοιοµορφία οφείλεται στην εγγενή ολιγοπωλιακή 
αλληλεξάρτηση και ειδικότερα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς ως ολιγοπωλίου, µε οµοιογενές προϊόν που είχε 
ως αποτέλεσµα οι τιµές να κινούνται παράλληλα, ανεξαρτήτως συνεννόησης συµπεραίνοντας ότι “ο παραλληλισµός 
µεταξύ των ανταγωνιστών, που συνίσταται µόνο σε ταυτόσηµη τιµολόγηση ή άλλη παράλληλη συµπεριφορά που πηγάζει 
µόνο από την ανεξάρτητη παρατήρηση και αντίδραση των ανταγωνιστών στην αγορά, δεν είναι παράνοµος”
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H Γερµανική Αρχή Ανταγωνισµού, στην Ερευνητική Έκθεση της στον Τοµέα Καυσίµων για το 2011, κατέληξε στο ότι “το 
γεγονός ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις απλά συµπεριφέρονται µε παράλληλο τρόπο, ακόµη και εάν κάτι τέτοιο συµβαίνει 
συνειδητά, δεν είναι αρκετό για να συνταχθεί η ύπαρξη καρτέλ. Αυτό είναι µάλλον χαρακτηριστικό ενός ολιγοπωλίου”
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Η Πορτογαλική Αρχή Ανταγωνισµού στην Έκθεση της για το 2009 για τους τοµείς υγρών καυσίµων, αφού διαπίστωσε 
παράλληλη συµπεριφορά, σηµείωσε ότι “Εντούτοις, η παράλληλη αυτή συµπεριφορά δεν καταδεικνύει από µόνη της 
συντονισµό για τον οριζόντιο καθορισµό τιµών, καθώς , όταν τα προϊόντα είναι οµοιογενή και η αγορά διαφανής, όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη τείνουν να γνωρίζουν τις σχετικές τιµές σε πραγµατικό χρόνο. Όπως έχει ήδη ξεκαθαριστεί στην 
Κοινοτική Νοµολογία, αυτά τα χαρακτηριστικά της αγοράς καθιστούν πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ενώπιον δικαστηρίου 
ότι η εν λόγω παράλληλη συµπεριφορά δεν καταδεικνύει, απλώς , έξυπνη προσαρµογή στις συνθήκες της αγοράς αλλά 
ότι πρέπει να είναι το αποτέλεσµα εναρµονισµένων πρακτικών”
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Καθοριστικής σηµασίας για την κατάληξη µας, βρίσκουµε την απόφαση του Εφετείου των Παρισίων70
 για τα πρατήρια 

καυσίµων στους αυτοκινητόδροµους µετά που η Γαλλική Επιτροπή προστασίας του Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµα 27 
εκ. ευρώ στις ESSO, Total France, BPFrance και PetrolesShell για εναρµονισµένη πρακτική και αντιανταγωνιστική 
σύµπραξη71

, κρίνοντας ότι οι πιο πάνω εταιρείες ανέπτυξαν ένα σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών µε σκοπό την 
ευθυγράµµιση των τιµών έτσι ώστε να µην υπάρχει ανταγωνισµός. Ακυρώνοντας την απόφαση, το εφετείο αποφάνθηκε 
ότι η ισχυρή συγκέντρωση στην αγορά, η οµοιογένεια σε δοµικά κόστη και σε κόστη διαχείρισης, η ανελαστικότητα της 
ζήτησης στην τιµή και η διαφάνεια στην αγορά διευκολύνουν την παράλληλη συµπεριφορά. Συµφώνα µε το Εφετείο 
λοιπόν, η ευθυγράµµιση των τιµών που παρατηρείται τοπικά, ανταποκρίνεται σε µια οικονοµική λογική που απορρέει 
από την ισχυρή διαφάνεια της αγοράς και εν τη απουσία οποιουδήποτε στοιχείου που να επιτρέπει τη διαπίστωση ότι οι 
πληροφορίες που διαχέονταν από τα πρατήρια καυσίµων στις εταιρείες τους τροποποιούσαν την εµπορική αυτονοµία 
της κάθε εταιρείας, ανέτρεψαν την απόφαση της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισµού.(η υπογράµµιση είναι της πλειοψηφίας 
της Επιτροπής) 
Τα ευρήµατα της οικονοµετρικής ανάλυσης δεν αρκούν για να αποκλειστεί η ανεξάρτητη ανταγωνιστική συµπεριφορά ή η 
εφυής προσαρµογή ως εύλογη εξήγηση των παρατηρούµενων τιµών τιµολόγησης. Η στενή και συστηµατική 
παρακολούθηση ανταγωνιστικών τιµών αντλίας και του ουσιαστικά πανοµοιότυπου κόστους πρώτης ύλης παρέχει 
ουσιαστικά όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι εταιρείες πετρελαιοειδών έτσι ώστε να µην µπορεί να απορριφθεί η 
ευφυής προσαρµογή σαν πιθανή εξήγηση. Σε µια διάφανη ολιγοπωλιακή αγορά, µικρού γεωγραφικού χώρου και 
οµοιογένειας προϊόντων, όπου οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πανοµοιότυπες συνθήκες αγοράς, µεταφοράς και 
αποθήκευσης πρώτης ύλης, τα στοιχεία υψηλού βαθµού παράλληλης τιµολόγησης και οµοιοµορφίας τιµών, δύναται να 
εξηγούνται και από άλλες παραµέτρους (alternative possible explanations) πέραν της εναρµονισµένης πρακτικής.  
Χαρακτηριστικά, αλλά και υποστηρικτικά, της πιο πάνω προσέγγισης, είναι τα στοιχεία για το cost structure των 
εταιρειών πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία του διοικητικού 
φακέλου για το 2006 τα κόστη σε φόρους και προµήθειες των πρατηριούχων για την Βενζίνη Unleaded 95 για την 
εταιρεία Petrolina ήταν {…} του συνολικού κόστους της εταιρείας. Το αντίστοιχο ποσοστό για την εταιρεία Ελληνικά 
Πετρέλαια ήταν {…} και για την ExxonMobil {…}. Για την εταιρεία Lukoil δεν υπάρχουν στοιχεία. Εάν προστεθεί στα πιο 
πάνω ποσοστά και το κόστος του προϊόντος (Cost of Product, CIF, δηλαδή Cost, Insurance, Freight), τα αντίστοιχα 
ποσοστά είναι για Petrolina {…}, Ελληνικά Πετρέλαια {…} και ExxonMobil {…}. Σε απόλυτους αριθµούς, για το ίδιο 
ηµερολογιακό έτος, τα κόστη σε φόρους και προµήθειες των πρατηριούχων για την Βενζίνη Unleaded 95 για την εταιρεία 
Petrolina ήταν {…} σεντ της λίρας. Το αντίστοιχο ποσό για την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ήταν {…} και για την 
ExxonMobil {…}. Εάν προστεθεί στα πιο πάνω ποσοστά και το κόστος του προϊόντος (Cost of Product, CIF, δηλαδή 
Cost, Insurance, Freight), τα αντίστοιχα ποσοστά είναι για Petrolina {…} σεντ της λίρας, Ελληνικά Πετρέλαια {…} και 
ExxonMobil {…}. Πανοµοιότυπη κοστολογική σχέση υπάρχει και στην βενζίνη Unleaded 98 αλλά και για το πετρέλαιο 
κίνησης. 
Τα πιο πάνω στοιχεία δεν µπορεί παρά να οδηγούν σε σχεδόν όµοιες τελικές τιµές αντλίας, ειδικά εάν υπολογιστεί και το, 
ποσοστιαία, πολύ µικρό περιθώριο κέρδους, η διαφορά δηλαδή µεταξύ του αριθµητικού κόστους και της τιµής αντλίας. 
Το ίδιο ισχύει και για τις διακυµάνσεις στις τιµές αντλίας. 
Συµπερασµατικά, είναι πασιφανές ότι υπάρχει σηµαντικός παραλληλισµός στις µεταβολές στις προτεινόµενες τιµές 
αντλίας των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών. Αυτό είναι πασιφανές από µία απλή ανάγνωση των προτεινόµενων 
τιµών αντλίας για όλες της ηµερολογιακές ηµέρες του εν λόγου χρονικού διαστήµατος όπως αυτές παρατίθενται τόσο 
στην έκθεση αιτιάσεων όσο και στο σηµείωµα της υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, η οικονοµετρική µελέτη της Υπηρεσίας, 
παρά τις οποιεσδήποτε αµφισβητήσεις σε σχέση µε τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε αλλά και την διαχείριση και 
επιλογή των δεδοµένων που χρησιµοποιηθήκαν, δείχνει έντονο συσχετισµό στις προτεινόµενες τιµές αντλίας µε τις 
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µεταβολές των προτεινόµενων τιµών των ανταγωνιστών, παρά στις µεταβολές στο κόστος προϊόντος. Εν τη απουσία 
όµως οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου, δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι η εν λόγω παράλληλη συµπεριφορά- έστω 
και εάν αυτή υπονοεί σύµπραξη, η οποία θα µπορούσε, θεωρητικά, να είναι το αποτέλεσµα συντονισµού των εταιρειών 
δεν καταδεικνύει απλώς, έξυπνη προσαρµογή στις συνθήκες της συγκεκριµένης, διαφανές ολιγοπωλιακής αγοράς αλλά 
πρέπει να είναι το αποτέλεσµα εναρµονισµένης πρακτικής.  
Κατάληξη πλειοψηφίας 
Καταληκτικά, η πλειοψηφία της Επιτροπής παραπέµπει στην νοµολογία του ∆ΕΕ, όπου τονίστηκε ότι εν τη απουσία 
κατηγορηµατικών αποδεικτών στοιχειών, παράλληλη συµπεριφορά από µόνη της δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκής 
απόδειξη στοιχειοθέτησης εναρµονισµένης πρακτικής, εκτός εάν η Επιτροπή είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν υπάρχει 
άλλη εξήγηση για την παράλληλη συµπεριφορά.
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 Η οικονοµετρική µελέτη της υπηρεσίας προσφέρει δυνατές ενδείξεις 

αλλά δεν µπορεί από µόνη της να αποκλείσει ούτε το ενδεχόµενο ευφυούς προσαρµογής ούτε την συνειδητή 
προσαρµογή στην αναµενόµενη αντίδραση των ανταγωνιστών σε µια διαφανή ολιγοπωλιακή αγορά µε σχεδόν όµοιο 
cost structure.  
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι ιστορικά, και παρά τις έντονες ενδείξεις αλλά και πληθώρα µελετών που συµπεραίνουν ότι 
υπάρχει, ίσως και συνειδητά, παράλληλος τρόπος τιµολογιακής προσέγγισης από τους παίκτες στην αγορά 
πετρελαιοειδών, δεν υπάρχει προηγούµενο τελεσίδικης καταδίκης εταιρειών του συγκεκριµένου τοµέα για εναρµονισµένη 
πρακτική σε καµία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Όπως παρατήρησε ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης στην Έκθεση του περί Ανταγωνισµού στην Αγορά Καυσίµων το 2013, “καθώς τα περισσότερα προβλήµατα 
ανταγωνισµού στις αγορές καυσίµων αφορούν στην έλλειψη ανταγωνισµού και στην σιωπηρή σύµπραξη, στις 
περισσότερες δικαιοδοσίες κάτι τέτοιο δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων του ανταγωνισµού. Κατά συνέπεια, δεν είναι 
δυνατή η δικαστική δίωξη εκ µέρους του νοµοθέτη». «Σε ολογοπωλιστικές αγορές, υπό ορισµένες συνθήκες της αγοράς, 
οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι η αλληλεξάρτηση τους είναι κοινή για όλες, κατανοώντας ότι είναι παίκτες σε ένα 
επαναλαµβανόµενο παίγνιο και κάθε εταιρεία προσαρµόζει συνειδητά τη στρατηγική της στην αναµενόµενη αντίδραση των 
ανταγωνιστών της […] Η δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι αρχές ανταγωνισµού έγκειται στο να ξεχωρίσουν εάν ο 
καθορισµός των τιµών προς τα πάνω είναι το αποτέλεσµα παράνοµης σύµπραξης ή εάν αποτελεί, απλά, µια λογική, 
αυθόρµητη και ανεξάρτητη απάντηση της κάθε εταιρείας στην αναγνωρισµένη κοινή αλληλεξάρτηση τους”
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συγκεκριµένα, ακόµη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Έκθεση της το 2001 η οποία εξέτασε τις αγορές λιανικής 
εµπορίας καυσίµων στην EU-15 δεν βρήκε παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού, συµπεραίνοντας ότι “market 
structure, more than market conduct of vertically integrated companies, may be an explanation for the general 
perception, whether right or wrong, that there is a competition deficit in the motor fuels markets”
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8.2 Θέσεις της µειοψηφίας 
H Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου, και το Μέλος της Επιτροπής κα Ελένη Καραολή, διαφωνούν µε τη 
θέση της πλειοψηφίας και θεωρούν ότι υφίσταται παράβαση των άρθρων 3(1)(α) και 101 ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, 
παραθέτουν τις δικές τους απαντήσεις επί των θέσεων των εταιρειών και εν συνέχεια προβαίνουν σε σχετική αξιολόγηση 
της οριζόντιας σύµπραξης. 
ΕΚΟ 
Θέσεις ΕΚΟ 
∆οµή χαρακτηριστικά και λειτουργία της αγοράς 
Η εταιρεία παραπέµπει σχετικά στην οικονοµική έκθεση της Charles River Associates (στο εξής «η CRA») και 
υιοθετώντας την παλαιότερη έκθεση της Oxera Consulting η οποία απαντούσε στην Έκθεση Αιτιάσεων του Νοεµβρίου 
2008. 
Η έκθεση της CRA αξιολόγησε την οικονοµική ανάλυση της Έκθεσης Αιτιάσεων και παραθέτει επιχειρήµατα σε σχέση µε 
δύο καταστάσεις: (i) κατά πόσον η οικονοµική ανάλυση µπορεί να στηρίξει την υπόθεση ότι η σύµπραξη ανάµεσα στις 
εταιρείες πετρελαιοειδών στην υπό εξέταση περίοδο ήταν πιθανή και µπορούσε να διατηρηθεί, και (ii) κατά πόσον τα 
οικονοµετρικά υποδείγµατα µπορούν να αποκλείσουν την πιθανότητα «αθώου» παραλληλισµού τιµών καταδεικνύοντας 
την ύπαρξη εναρµονισµένης συµπεριφοράς.  
Στην έκθεση της, η CRA έχει αξιολογήσει τα στοιχεία, τη µεθοδολογία και τα συµπεράσµατα της Έκθεσης Αιτιάσεων ενώ 
παρουσιάζει και δική της ανάλυση των δεδοµένων για να στηρίξει τους ισχυρισµούς της ότι οι δύο πιο πάνω καταστάσεις 
δεν ισχύουν στην υπό εξέταση υπόθεση. Στην πρώτη ενότητα της έκθεσης της, η CRA ισχυρίζεται ότι η σύµπραξη 
ανάµεσα στις εταιρείες πετρελαιοειδών στην υπό εξέταση περίοδο δεν ήταν πιθανή, βασιζόµενη σε µια θεωρητική 
άσκηση η οποία χρησιµοποιεί στοιχεία και δεδοµένα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την κυπριακή αγορά. Στη δεύτερη 
ενότητα της έκθεσης της, η CRA ισχυρίζεται ότι οι εκτιµήσεις των οικονοµετρικών υποδειγµάτων της Έκθεσης Αιτιάσεων 
δεν µπορούν να αποκλείσουν την πιθανότητα «αθώου» παραλληλισµού τιµών και ως εκ τούτου δεν µπορούν να 
στηρίξουν την εναρµονισµένη πρακτική ως τη µόνη λογική εξήγηση. 
Θέσεις µειοψηφίας 
Σε σχέση µε τις παραπάνω εκθέσεις, η µειοψηφία σηµειώνει τα ακόλουθα: 
Στην πρώτη ενότητα της έκθεσης της, η CRA ισχυρίζεται ότι η σύµπραξη ανάµεσα στις εταιρείες πετρελαιοειδών στην 
υπό εξέταση περίοδο δεν ήταν πιθανή, βασιζόµενη σε µια θεωρητική άσκηση η οποία χρησιµοποιεί στοιχεία και 
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δεδοµένα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την κυπριακή αγορά. Η θεωρητική άσκηση της CRA δεν µπορεί να γίνει 
αποδεκτή ως  σχετική για την υπό εξέταση υπόθεση για τους πιο κάτω λόγους: 
(α) Η CRA χρησιµοποιεί ένα θεωρητικό υπόδειγµα για να δείξει ότι η σύµπραξη στην αγορά πετρελαιοειδών δεν ήταν 
πιθανή. Στο θεωρητικό της υπόδειγµα η CRA υποθέτει ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών λαµβάνουν υπόψη την πιθανότητα 
εντοπισµού και επιτυχούς δίωξης µιας µεταξύ τους σύµπραξης από τις Αρχές Ανταγωνισµού. Αν χρησιµοποιηθεί µια 
υψηλή παράµετρος για αυτή την πιθανότητα εντοπισµού της σύµπραξης, το µοντέλο θα προβλέψει ότι η σύµπραξη θα 
είναι ασύµφορη. 
Κατά την άποψη της µειοψηφίας, υψηλή παράµετρος για την πιθανότητα εντοπισµού της σύµπραξης που υποθέτει η 
CRA, δεν αντικατοπτρίζει, κατ’ ανάγκη την Κυπριακή αγορά και εµπεριέχει τα εξής δύο προβλήµατα: (i) Η τιµή της 
παραµέτρου βασίζεται σε µελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας οι οποίες δεν µπορεί να θεωρηθούν, κατ’ ανάγκη, ως 
σχετικές για την Κυπριακή αγορά αφού: 1) χρησιµοποιούν δεδοµένα από άλλες χώρες (κυρίως από τις ΗΠΑ και τη 
Μεγάλη Βρετανία) για να εκτιµήσουν αυτή την πιθανότητα και 2) κανένας δεν µπορεί να γνωρίζει τον αριθµό και την 
έκταση των συµπράξεων που δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ. (ii) Οι εταιρείες που θα εµπλακούν σε τέτοιες πρακτικές, µπορεί 
να έχουν πολύ διαφορετικές πεποιθήσεις για την πιθανότητα εντοπισµού της δικής τους σύµπραξης από την εκτιµηµένη 
πιθανότητα που χρησιµοποιείται. Για παράδειγµα, εάν οι εταιρείες θεωρούν µικρή την πιθανότητα εντοπισµού της 
σύµπραξης, τότε προφανώς και έχουν ισχυρά κίνητρα για σύµπραξη. Ιδιαίτερα αυτό ισχύει όταν: 1) πρόκειται για µια 
αγορά που έχει µόλις απελευθερωθεί αφού οι Αρχές Ανταγωνισµού δεν µπορούν να συγκρίνουν εύκολα τις δύο 
περιόδους – πριν και µετά την απελευθέρωση και 2) οι εταιρείες που συµπράττουν θεωρούν ότι προφυλάσσονται καλά 
απέναντι στον εντοπισµό της σύµπραξης από τις Αρχές Ανταγωνισµού. 
(β) Η CRA υποθέτει στο θεωρητικό υπόδειγµα µια εξαιρετικά υψηλή εκτίµηση για το µέρος των κερδών της σύµπραξης 
που η εταιρεία που αποκλίνει υπολογίζει να έχει, ενώ στην πραγµατικότητα τα κέρδη της απόκλισης περιορίζονται 
σηµαντικά από τη µεγάλη διαφάνεια στην αγορά (που υπονοεί ότι η αντίδραση των άλλων εταιρειών θα είναι άµεση) και 
τους σηµαντικούς περιορισµούς στους αποθηκευτικούς χώρους και στον αριθµό των πρατηρίων της ΕΚΟ (που 
δηµιουργούν περιορισµένες δυνατότητες διατήρησης αποθέµατος και περιορισµένες δυνατότητες γεωγραφικής κάλυψης 
της λιανικής αγοράς αντίστοιχα). Η CRA αγνοεί παντελώς να λάβει υπόψη και ή να σχολιάσει τη δυνατότητα άµεσης 
αντίδρασης των εταιρειών και τους περιορισµούς στη δυνατότητα αποθήκευσης. 
(γ) Το θεωρητικό υπόδειγµα της CRA εµπεριέχει και άλλα µειονεκτήµατα, όπως η χρησιµοποίηση του ίδιου ύψους 
ποινής για κάθε εταιρεία σε περίπτωση εντοπισµού και επιτυχούς δίωξης των µελών της σύµπραξης. Σύµφωνα µε τη 
σχετική νοµοθεσία, το πρόστιµο είναι ποσοστό του κύκλου εργασιών της κάθε εταιρείας και όχι ένα σταθερό ποσό ίδιο 
για κάθε εταιρεία ανεξάρτητα του µεγέθους της. 
Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης της, η CRA ισχυρίζεται ότι οι εκτιµήσεις των οικονοµετρικών υποδειγµάτων της 
Έκθεσης Αιτιάσεων δεν µπορούν να αποκλείσουν την πιθανότητα «αθώου» παραλληλισµού τιµών και ως εκ τούτου δεν 
µπορούν να στηρίξουν την εναρµονισµένη πρακτική ως τη µόνη λογική εξήγηση. Η CRA ισχυρίζεται ότι το υπόδειγµα για 
τις προτεινόµενες τιµές εµπεριέχει τις εξής παραλείψεις:  
(i) ο παραλληλισµός τιµών µπορεί να εξηγηθεί και από υποδείγµατα τέλειου και ατελούς ανταγωνισµού, και όχι µόνο 

από υποδείγµατα συντονισµού,  
(ii) στο υπόδειγµα υπάρχει η πιθανότητα κίβδηλης σχέσης καθώς δεν λαµβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες 

κόστους που επηρεάζουν τις προτεινόµενες τιµές,  
(iii) το υπόδειγµα δεν µπορεί να διαχωρίσει την επίδραση του κόστους στην προτεινόµενη τιµή καθώς το κόστος 

εµπεριέχεται δύο φορές στο υπόδειγµα – µία ως η µεταβλητή κόστους και δεύτερη ως µέρος της µεταβλητής της 
τιµής του ανταγωνιστή-ηγέτη η οποία τιµή περιλαµβάνει κοινά κόστη,  

(iv) το κόστος που έχει εκτιµηθεί για την εταιρεία ΕΚΟ εµπεριέχει λάθη, και  
(v) το υπόδειγµα είναι πολύ απλό για να ελέγξει τη σχέση µεταξύ ηγέτη-ακόλουθου. 
Αναφορικά µε αυτούς τους ισχυρισµούς της CRA παρατίθενται τα εξής: 
(α) Σε σχέση µε τον ισχυρισµό (i), ότι ο παραλληλισµός τιµών µπορεί να είναι το αποτέλεσµα ανταγωνισµού, τονίζεται ότι 
οι οικονοµετρικές εκτιµήσεις δεν είναι το µόνο στοιχείο στο οποίο έχει βασιστεί η Έκθεση Αιτιάσεων για να καταλήξει σε 
εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενη παράβαση. Αντίθετα, έχουν ληφθεί υπόψη και άλλοι παράγοντες, δεδοµένο που 
καταδεικνύεται στην Έκθεση Αιτιάσεων προς την ΕΚΟ και συγκεκριµένα στις παραγράφους 112-120. 
(β) Σε σχέση µε τον ισχυρισµό (ii) – ότι στο υπόδειγµα υπάρχει η πιθανότητα κίβδηλης σχέσης – υπάρχουν κάποιοι 
παράγοντες  που είναι σχετικοί µε το υπόδειγµα αλλά δεν παρατηρούνται και ως εκ τούτου δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στο υπόδειγµα. Η πιθανότητα για κίβδηλη σχέση αποτελεί απλά µια υπόθεση της CRA, καθότι παρόλο 
που η CRA κατέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την εταιρεία ΕΚΟ, δεν παρουσιάζει καµία ανάλυση των στοιχείων που να 
υποδεικνύει κάτι τέτοιο. 
(γ) Σε σχέση µε τον ισχυρισµό (iii) – ότι δεν µπορεί να διαχωριστεί η επίδραση του κόστους στην προτεινόµενη τιµή – 
παρότι δύναται να είναι δύσκολο να διαχωριστεί η επίδραση του κόστους στην προτεινόµενη τιµή, ωστόσο ο παράγοντας 
κόστους που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση της Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί καλύτερη προσέγγιση του κόστους από 
το κόστος της τιµής spot στις διεθνείς αγορές που εµπεριέχεται στην προτεινόµενη τιµή του ηγέτη-ανταγωνιστή. 
(δ) Σε σχέση µε τον ισχυρισµό (iv) – ότι το κόστος που έχει εκτιµηθεί για την εταιρεία ΕΚΟ εµπεριέχει λάθη: 
Η CRA υποθέτει ότι η συναλλαγµατική ισοτιµία δεν λαµβάνεται υπόψη. Αντίθετα µε αυτή την άποψη σηµειώνεται ότι κατά 
την ανάλυση, έχει ληφθεί υπόψη η συναλλαγµατική ισοτιµία και ότι το κόστος εισαγωγής εκτιµάται σε ∆ολάρια Αµερικής 
και µετά µετατρέπεται σε Κυπριακές Λίρες, η CRA φαίνεται να έχει, καταχωρήσει αντίστροφα τις εκτιµήσεις για τις 
παραµέτρους της σταθεράς και των τιµών εισαγωγής Platts των άλλων εταιρειών, γεγονός που την οδηγεί σε 
λανθασµένα συµπεράσµατα. 
(ε) Σε σχέση µε τον ισχυρισµό (v) – ότι το υπόδειγµα είναι πολύ απλό για να ελέγξει τη σχέση µεταξύ ηγέτη-ακόλουθου, 
σηµειώνεται ότι το υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε έχει σκοπό να καταδείξει τις συσχετίσεις µεταξύ των τιµών του ηγέτη 
και του ακόλουθου, και όχι κάτι περισσότερο. 
Συνοψίζοντας, η ανάλυση της CRA επιχειρεί να καταρρίψει τα επιχειρήµατα στην Έκθεση Αιτιάσεων υποστηρίζοντας ότι 
η σύµπραξη ανάµεσα στις εταιρείες πετρελαιοειδών στην υπό εξέταση περίοδο δεν ήταν πιθανή και ότι η οικονοµετρική 



 
 

ανάλυση στην Έκθεση Αιτιάσεων δεν µπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα «αθώου» παραλληλισµού τιµών και ως εκ 
τούτου δεν µπορεί να στηρίξει την εναρµονισµένη πρακτική ως τη µόνη λογική εξήγηση.  
Είναι η θέση της µειοψηφίας ότι, η CRA κρίνεται ότι  αποτυγχάνει να αποδείξει τον πρώτο της ισχυρισµό καθώς 
χρησιµοποιεί µια θεωρητική άσκηση η οποία δεν αντικατοπτρίζει την κυπριακή αγορά. Σε σχέση µε το δεύτερο 
ισχυρισµό, η οικονοµετρική ανάλυση της στην Έκθεση Αιτιάσεων είχε σκοπό να ενισχύσει ή να απορρίψει τις ήδη 
υπάρχουσες ενδείξεις για παραβίαση της νοµοθεσίας. Οι ισχυρισµοί της CRA για πιθανά προβλήµατα «κίβδηλης 
σχέσης» και «ενδογένειας», δεν τεκµηριώνονται µε ανάλυση των δεδοµένων της υπό εξέταση υπόθεσης και ως εκ 
τούτου αποτελούν απλά υποθέσεις της CRA. 
Παράλληλη συµπεριφορά και εναρµονισµένη πρακτική 
Η εταιρεία ΕΚΟ υποστηρίζει ότι ο ισχυρισµός της Επιτροπής ως διατυπώνεται στην Έκθεση Αιτιάσεων, περί ύπαρξης 
εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών δεν ευσταθεί και ότι η Έκθεση Αιτιάσεων έχει προβεί σε 
σωρεία εσφαλµένων νοµικών και πραγµατικών εκτιµήσεων ως προς τις γενικές προϋποθέσεις θεµελίωσης της 
εναρµονισµένης πρακτικής όσο και ως προς την υπαγωγή των αρχών της θεωρίας αλλά και της πλούσιας σχετικής 
νοµολογίας στα πραγµατικά δεδοµένα της υπόθεσης. 
Θέσεις της µειοψηφίας 
Η µειοψηφία των µελών της Επιτροπής σηµειώνει ότι η αναπτυχθείσα παράλληλη συµπεριφορά µεταξύ των τεσσάρων 
εταιρειών πετρελαιοειδών  καταδεικνύει  σοβαρή  ένδειξη  ύπαρξης  εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ τους.   Η όλη 
συµπεριφορά των εταιρειών πετρελαιοειδών δηµιούργησε συνθήκες ανταγωνισµού που δεν αντιστοιχούν στις συνθήκες 
που φυσιολογικά  θα  έπρεπε να  επικρατούν στην  αγορά, λαµβάνοντας  υπόψη τη φύση των προϊόντων, το 
µέγεθος και τον αριθµό των επιχειρήσεων καθώς και τον  όγκο  της  αγοράς.     
Η µειοψηφία θεωρεί ότι η παράλληλη διακύµανση των τιµών των πετρελαιοειδών αλλά και η αναγγελία τους, που 
µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα, είναι οµοιόµορφη ή σχεδόν οµοιόµορφη, από πλευράς των εταιρειών, και 
εφαρµόζονταν καθόλη τη διάρκεια του ουσιώδους χρόνου, αποτελούν αναντίλεκτα ενδείξεις ύπαρξης εναρµονισµένης 
πρακτικής. Ουσιώδες ερώτηµα είναι κατά πόσο η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής αποτελεί τη µόνη βάσιµη 
εξήγηση στη συµπεριφορά αυτή. Το ερώτηµα αυτό σύµφωνα µε την µειοψηφία απαντάται µέσα από τη σωρευτική 
ανάλυση των δεδοµένων της υπόθεσης που παρατέθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων. 
Η µειοψηφία δεν παραβλέπει το δικαίωµα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται µε ευφυΐα στην τηρούµενη ή 
αναµενόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους. Πλην όµως σε απόλυτη συνάφεια µε την ενωσιακή νοµολογία, η 
µειοψηφία έχει την άποψη ότι η πολιτική αυτή πρέπει να είναι αποτέλεσµα µιας καθόλα αυτόνοµης απόφασης, χωρίς 
ίχνος άµεσης ή έµµεσης επαφής µεταξύ των επιχειρήσεων και χωρίς να στοχεύει τον επηρεασµό της συµπεριφοράς 
στην αγορά ενός πραγµατικού ή δυνητικού ανταγωνιστή ή να αποκαλύπτει σε ένα τέτοιο ανταγωνιστή την τακτική 
που οι ίδιες οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να υιοθετήσουν ή προβλέπουν να υιοθετήσουν στην αγορά. Η µειοψηφία έχει 
τη γνώµη ότι η Εταιρεία δεν έχει αποδείξει ότι η συµπεριφορά της στη συγκεκριµένη αγορά είναι το αποτέλεσµα της 
ευφυούς προσαρµογής της στις τιµές των ανταγωνιστών της. 
Η µειοψηφία δεν αποδέχεται τους ισχυρισµούς και τις εκτιµήσεις της εταιρείας αναφορικά µε την ύπαρξη παράλληλης 
συµπεριφοράς σε ολιγοπωλιακές αγορές καθώς η εν λόγω συµπεριφορά είναι το αποτέλεσµα εναρµονισµένης 
πρακτικής. Σύµφωνα µε την άποψη της µειοψηφίας, η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής από την Lukoil και τις άλλες 
τρεις εταιρείες πετρελαιοειδών, αποτελεί τη µόνη βάσιµη εξήγηση για τη συµπεριφορά αυτή. 
Το άρθρο 3 του Νόµου, διατυπώνει κατά τρόπο ενδεικτικό διάφορες µορφές απαγορευµένου περιεχοµένου 
συµπράξεων. Μεταξύ των αναφεροµένων µορφών είναι και ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός τιµών αγοράς ή πώλησης ή 
άλλων όρων συναλλαγής. Πρόκειται για την κυριότερη περίπτωση νόθευσης του ανταγωνισµού λόγω περιορισµού της 
αυτονοµίας των επιχειρήσεων ως προς τον καθορισµό της πολιτικής των τιµών τους. 
Σύµφωνα µε τη νοµολογία, για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 101 της Σ.Λ.Ε.Ε., η εκτίµηση των 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των συµπράξεων παρέλκει, όταν αυτές έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού75

. Τα κοινοτικά ∆ικαστήρια έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές, 
όσον αφορά εφαρµοστέες τιµές ή εκπτώσεις, περιορίζουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό υπό την έννοια του 
άρθρου 101(1)

76 της ΣΛΕΕ. 
Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Dyestuffs ανέφερε ότι: 
«Η λειτουργία του ανταγωνισµού των τιµών είναι να διατηρεί τις τιµές στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και να ενθαρρύνει 
τη διακίνηση αγαθών µεταξύ των κρατών µελών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη δυνατή κατανοµή δραστηριοτήτων όσον 
αφορά την παραγωγικότητα και την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται στις αλλαγές.»
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Από τη στιγµή που έχει αποδειχθεί ότι αντικείµενο της υπό εξέταση εναρµονισµένης πρακτικής ήταν ο καθορισµός των 
τιµών πώλησης των υπό εξέταση προϊόντων, δεν είναι πλέον αναγκαίο να εξακριβωθεί και το αποτέλεσµα της εν λόγω 
πρακτικής. 
Το πιο πάνω θέµα είναι διαφορετικό από τη διακρίβωση της ύπαρξης συµπεριφοράς στην αγορά συνακόλουθης κατά 
την άποψη της Επιτροπής προς τη  διευθέτηση  που  υπάρχει  µεταξύ  των  επιχειρήσεων  και  σχέση  αιτίου  και 
αιτιατού µεταξύ των δύο78

, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκµηρίωσης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ότι η 
συµπεριφορά αυτή επέφερε και συγκεκριµένο αποτέλεσµα, αφ’ ης στιγµής έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
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ανταγωνισµού. Στην παρούσα υπόθεση, καθίσταται εµφανές ότι υφίσταται συµπεριφορά στην αγορά συνακόλουθη προς 
τη διευθέτηση που υπάρχει µεταξύ των επιχειρήσεων και σχέση αιτίου και αιτιατού µεταξύ των δύο. 
Περαιτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών, χωρίς να έχουν φθάσει στο στάδιο σύναψης 
συµφωνίας, πέτυχαν µε την εναρµονισµένη πρακτική τους τον καθορισµό ενός τεχνητά σταθερού επιπέδου τιµών στην 
σχετική αγορά, αντικαθιστώντας συνειδητά τους κινδύνους του ανταγωνισµού. Η συµπεριφορά αυτή όχι µόνο είχε 
ως αποτέλεσµα την εκµηδένιση του ανταγωνισµού µεταξύ των ίδιων των εταιρειών, αλλά και υπό το φως της υιοθέτησης 
των προτεινόµενων τιµών από τους πρατηριούχους κάθε Εταιρείας, έχει εξαλείψει τον ανταγωνισµό µεταξύ των 
πρατηριούχων της ίδιας Εταιρείας πετρελαιοειδών (ενδοσηµατικός ανταγωνισµός – intra-brand competition), αλλά και 
µεταξύ των πρατηριούχων των διαφόρων εταιρειών (διασηµατικός ανταγωνισµός – inter-brand competition). 
Η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι έχει κρίνει αυτόνοµα την οριζόντια και την κάθετη σύµπραξη χωρίς το αποτέλεσµα της 
ξεχωριστής κρίσης της σε κάθε µία από αυτές να συναρτάται από το αποτέλεσµα ή ακόµα τη συνέργεια της άλλης 
σύµπραξης. 
Η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι στην περίπτωση όπου υπάρχει εναρµονισµένη πρακτική σε οριζόντιο επίπεδο, στο 
επίπεδο της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται οι υπό εξέταση εταιρείες πετρελαιοειδών, και η οποία έχει ως 
αντικείµενο τον επηρεασµό του ανταγωνισµού τότε δεν υπάρχει καµία υποχρέωση να αποδειχθούν οποιεσδήποτε 
συγκεκριµένες επιπτώσεις στις υπό εξέταση αγορές. Η διάταξη αυτή απαλλάσσει την µειοψηφία από την υποχρέωση να 
αποδείξει περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει µια συµφωνία που έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού, όπως µια συµφωνία η οποία έχει ως αντικείµενο τον προκαθορισµό των τιµών. Η θέση αυτή 
προκύπτει από την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και η διαπίστωση της παράβασης δεν εξαρτάται από περαιτέρω 
διαπιστώσεις και αποδείξεις επί των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων της εναρµονισµένης πρακτικής79

. Παρά το 
γεγονός, ότι η νοµολογία αυτή είναι επαρκής και ξεκάθαρη ως προς το διακριτό και την ανεξαρτησία των δύο υπό 
εξέταση παραβάσεων, η µειοψηφία παραθέτει περαιτέρω τις εξής παρατηρήσεις. 
Η λιανική τιµή διάθεσης των σχετικών προϊόντων καθορίζεται σε γενικές γραµµές, σε δύο στάδια. Πρώτο, η Εταιρεία 
προτείνει τιµή λιανικής πώλησης προς τον πρατηριούχο και δεύτερο, ο πρατηριούχος καθορίζει την τελική τιµή 
λιανικής πώλησης. Εποµένως, έστω και θεωρητικά, δεν είναι απαραίτητο οι τελικές τιµές λιανικής διάθεσης των 
σχετικών προϊόντων στα πρατήρια να συµπίπτουν µε τις προτεινόµενες τιµές. 
Η µειοψηφία παρατηρεί ότι στην περίπτωση της οριζόντιας εναρµόνισης αντικείµενο της  εναρµόνισης είναι οι 
προτεινόµενες τιµές. Από την άλλη, στην περίπτωση της κάθετης συµφωνίας τιµών, αντικείµενο της είναι η τελική τιµή 
διάθεσης των προϊόντων σε λιανικό επίπεδο. Η εναρµόνιση των προτεινόµενων τιµών και το γεγονός οι πρατηριούχοι 
επηρεάζονται από προτεινόµενες τιµές, κατά τον καθορισµό των τιµών λιανικής πώλησης, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 
εναρµόνιση των προτεινόµενων τιµών σε αυτό το επίπεδο ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην 
αγορά τόσο της χονδρικής πώλησης όσο και της λιανικής πώλησης των σχετικών προϊόντων. 
Εξάλλου, η ύπαρξη ή µη οριζόντιας εναρµονισµένης πρακτικής αφορά διαφορετικές επιχειρήσεις από τις συµµετέχουσες 
στην κάθετη συµφωνία επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της κάθετης εναρµονισµένης πρακτικής συµµετέχουν εν 
προκειµένω η Lukoil και οι πρατηριούχοι της. Στην περίπτωση της οριζόντιας εναρµονισµένης πρακτικής συµµετέχουν 
οι εταιρείες Lukoil, Petrolina, Ελληνικά Πετρέλαια και Exxon Mobil.   
Υπογραµµίζεται ότι η ύπαρξη τέτοιου είδους κάθετης συµφωνίας απλώς ενισχύει τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα 
της εναρµόνισης των προτεινόµενων τιµών σε οριζόντιο επίπεδο, ενισχύοντας τη βεβαιότητα ότι οι πρατηριούχοι θα 
ακολουθήσουν τις προτεινόµενες τους τιµές, όπως αυτές προκαθορίζονται µέσω της οριζόντιας εναρµονισµένης 
πρακτικής. 
Συµπερασµατικά, η µειοψηφία σηµειώνει ότι για τη διαπίστωση της παράβασης της οριζόντιας εναρµονισµένης 
πρακτικής, η οποία έχει ως αντικείµενο τη νόθευση του ανταγωνισµού, δεν απαιτείται η εξέταση των τυχόν 
αποτελεσµάτων της εν λόγω πρακτικής στις σχετικές αγορές, αφού έχει εξετάσει µια οριζόντια εναρµονισµένη πρακτική 
που έχει ως αντικείµενο τον προκαθορισµό τιµών. 
Συναφώς η µειοψηφία θεωρεί ότι η ΕΚΟ παρέβη τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου λόγω της εναρµονισµένης 
πρακτικής µε την Petrolina, την Lukoil και την ExxonMobil, που συνίστατο στον έµµεσο καθορισµό τιµών λιανικής 
πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, η 
οποία είχε ως αντικείµενο και/ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός 
της ∆ηµοκρατίας, για την περίοδο από την 1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006. 
Ως εκ των ανωτέρω, η µειοψηφία απορρίπτει τον εν λόγω ισχυρισµό. 
ExxonMobil 
Θέσεις ExxonMobil 
Λανθασµένη ερµηνεία της νοµολογίας 
Η εταιρεία επικαλέστηκε, ότι η Επιτροπή ερµήνευσε λανθασµένα τη νοµολογία που παρατέθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων 
της. 
Θέσεις µειοψηφίας 
Η µειοψηφία καταρχάς επισηµαίνει ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών, χωρίς να έχουν φθάσει στο στάδιο σύναψης 
συµφωνίας, πέτυχαν µε την εναρµονισµένη πρακτική τους τον καθορισµό ενός τεχνητά όµοιου επιπέδου τιµών στην 
σχετική αγορά, αντικαθιστώντας συνειδητά τους κινδύνους του ανταγωνισµού. Η συµπεριφορά αυτή όχι µόνο είχε 
ως αποτέλεσµα την εκµηδένιση του ανταγωνισµού µεταξύ των ίδιων των εταιρειών, αλλά και υπό το φως της υιοθέτησης 
των προτεινόµενων τιµών από τους πρατηριούχους κάθε Εταιρείας, έχει εξαλείψει τον ανταγωνισµό µεταξύ των 
πρατηριούχων της ίδιας Εταιρείας πετρελαιοειδών (ενδοσηµατικός ανταγωνισµός – intra-brand competition), αλλά και 
µεταξύ των πρατηριούχων των διαφόρων εταιρειών (διασηµατικός ανταγωνισµός – inter-brand competition). 
Η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι έχει κρίνει αυτόνοµα την οριζόντια και την κάθετη σύµπραξη χωρίς το αποτέλεσµα της 
ξεχωριστής κρίσης της σε κάθε µία από αυτές να συναρτάται από το αποτέλεσµα ή ακόµα τη συνέργεια της άλλης 
σύµπραξης 
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Υπογραµµίζεται ότι η ύπαρξη τέτοιου είδους κάθετης συµφωνίας απλώς ενισχύει τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα 
της εναρµόνισης των προτεινόµενων τιµών σε οριζόντιο επίπεδο, ενισχύοντας τη βεβαιότητα ότι οι πρατηριούχοι θα 
ακολουθήσουν τις προτεινόµενες τους τιµές, όπως αυτές προκαθορίζονται µέσω της οριζόντιας εναρµονισµένης 
πρακτικής.  
Σε σχέση µε τους ισχυρισµούς που η Εταιρεία ανέπτυξε, αναφορικά µε το νοµικό υπόβαθρο που υιοθέτησε και τη 
νοµολογία που χρησιµοποίησε στην παρούσα υπόθεση, πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο η Επιτροπή όσο και η 
ExxonMobil, βασίζουν τις θέσεις τους και τα επιχειρήµατά τους στην ίδια νοµολογία και πως οι αποφάσεις αυτές 
αποτελούν κοινό έδαφος επιχειρηµατολογίας. 
Καταρχήν, η ExxonMobil στις γραπτές της θέσεις υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις παρερµηνεύονται και χρησιµοποιούνται 
λανθασµένα. Υποστηρίζεται ως εκ τούτου, ότι «λανθασµένα το Γενικό ∆ικαστήριο τείνει την έννοια της εναρµονισµένης 
πρακτικής πέραν από το νοµικό της πλαίσιο και την καθιστά άνευ περιεχοµένου ως νοµικό µέσο για τον διαχωρισµό 
µεταξύ συµπεριφορών παράνοµης σύµπραξης και νόµιµης συµπεριφοράς» και προς υποστήριξη της θέσης αυτής, 
παρέχεται αριθµός παραδειγµάτων. 
Προτού απαντηθούν ένα προς ένα τα επιχειρήµατα της Εταιρείας µε αναφορά στα παραδείγµατα που τίθενται, η 
µειοψηφία τονίζει ότι µελετήθηκαν όλες οι υπό αναφορά αποφάσεις, όπως και πλειάδα άλλων σχετικών αποφάσεων και 
ότι είναι γνώστης των πραγµατικών γεγονότων των εν λόγω υποθέσεων αλλά και του βαθµού και της έκτασης, η οποία 
τα διαφοροποιεί από την υπό εξέταση υπόθεση. ∆εν εµποδίζεται ως εκ τούτου να χρησιµοποιήσει τις αρχές και τους 
κανόνες που προκύπτουν από τις εν λόγω αποφάσεις, αφ’ ης στιγµής λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός και η έκταση της 
τυχόν διαφοροποίησης των πραγµατικών γεγονότων. 
Υποστηρίχτηκε ειδικότερα, από την ExxonMobil, ότι η Επιτροπή παραγνώρισε τη θέση που καθορίστηκε στην απόφαση 
της υπόθεσης Dyestuffs, όπου υποστηρίχτηκε ότι «κάθε παραγωγός είναι ελεύθερος να αλλάξει τις τιµές του 
λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ή προβλεπόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών του» και ότι « κατά την ανάλυση 
της ύπαρξης εναρµονισµένης πρακτικής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγορών των εν 
θέµατι προϊόντων καθώς και η συγκεκριµένη υπό συζήτηση συµπεριφορά.». 
Η µειοψηφία, απορρίπτοντας την εκτεθείσα θέση, ξεκαθαρίζει πως όχι µόνο αναγνωρίζει τις αρχές αυτές και την εν γένει 
εγκυρότητά τους, αλλά και θεωρεί πως αυτές αποτελούν έγκυρη πηγή καθοδήγησης. 
Σε σχέση µε τους ισχυρισµούς που τέθηκαν για την υπόθεση Cartonboard και τα όσα αναφέρθηκαν για να πείσουν ότι τα 
γεγονότα της εν λόγω υπόθεσης διαφοροποιούνται σαφώς από την υπό εξέταση υπόθεση, η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι 
η παράθεση του αυτούσιου αποσπάσµατος της εν λόγω απόφασης - το οποίο θέτει γενικές αρχές και κανόνες 
αξιολόγησης συγκεκριµένων συµπεριφορών - έγινε χωρίς να παραβλέπονται σε καµιά περίπτωση τα πραγµατικά 
δεδοµένα που περιβάλλουν την εν λόγω υπόθεση. Η µειοψηφία δεν συµφωνεί και δεν αποδέχεται τους ισχυρισµούς που 
η ExxonMobil προέβαλε για ό,τι αφορά την από µέρους της ανάλυση της υπόθεσης Cartonboard. Η µειοψηφία δεν 
υποστήριξε και δεν υποστηρίζει ότι η υπόθεση Cartonboard αποτελεί βάση για την εισήγηση ότι η παράλληλη 
διακύµανση των τιµών των ανταγωνιστών, από µόνη της, επαρκεί για να αποδειχθεί ύπαρξη παράνοµης συµφωνίας ή 
εναρµονισµένης πρακτικής. 
Η παρακολούθηση των τιµών των ανταγωνιστών δεν είναι η µοναδική παράµετρος που πρέπει να εξετάζεται για τη 
στοιχειοθέτηση, ή µη, παράβασης των σχετικών µε την υπόθεση διατάξεων του Νόµου. Αντίθετα αποτελεί ένα εκ των 
πολλών στοιχείων που αξιολογούνται σωρευτικά από την Επιτροπή για να καταλήξει στο τελικό συµπέρασµά της, 
πράγµα που διαφαίνεται να παραγνωρίζει η εταιρεία ExxonMobil. 
Η µειοψηφία σηµείωσε µεταξύ άλλων αποφάσεων του ∆ΕΕ, του Γεν∆ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υπόθεση 
Cartonboard καθότι αυτή θέτει παραµέτρους ιδιαίτερα σηµαντικές για την αντιµετώπιση του ζητήµατος που η Επιτροπή 
πραγµατεύεται. Το ακόλουθο απόσπασµα που παρατίθεται, είναι χαρακτηριστικό για τη σπουδαιότητα της υπόθεσης: 
«Ακόµα και χωρίς τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία για την αθέµιτη συνεργασία και τις λεπτοµερείς δηλώσεις της Stora, η 
οµοιοµορφία των αναγγελλόµενων αυξήσεων των τιµών από τους παραγωγούς χαρτονιού και η ταυτόχρονη επιβολή 
τους σε κάθε εθνική αγορά της ∆υτικής Ευρώπης επί σειρά ετών είναι τόσο εντυπωσιακή που αρκεί για να συνάγει κανείς 
το συµπέρασµα ότι η προηγούµενη αθέµιτη συνεργασία ήταν σχεδόν αναπόφευκτη».
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Με βάση την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και του Γεν∆ΕΕ, την οποία εφαρµόζει άµεσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή81
, για 

να στοιχειοθετηθεί εναρµονισµένη πρακτική δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι µια επιχείρηση ανέλαβε επισήµως 
δέσµευση έναντι ενός ή περισσότερων άλλων να υιοθετήσει την τάδε ή τη δείνα συµπεριφορά ή ότι οι ανταγωνιστές 
καθόρισαν από κοινού τη µελλοντική τους συµπεριφορά στην αγορά. Αρκεί, το γεγονός ότι µια επιχείρηση αποκαλύπτει 
τις µελλοντικές της προθέσεις ή τη συµπεριφορά της στην αγορά σε ανταγωνιστή, όταν ο τελευταίος το ζητά ή 
τουλάχιστον το αποδέχεται. 
Σε καµιά περίπτωση δεν υποστηρίζεται ότι τα γεγονότα της υπό εξέτασης υπόθεσης είναι ταυτόσηµα µε αυτά της 
Cartonboard. Άλλωστε στην Έκθεση Αιτιάσεων υιοθετήθηκε η αρχή της αυτόνοµης επιχειρηµατικής πολιτικής, ως 
αναλύθηκε ανωτέρω, στη βάση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Cartonboard αλλά και της νοµολογίας του 
∆ΕΕ και Γεν∆ΕΕ για αυτό και εξετάστηκαν, µεταξύ άλλων παραµέτρων, η διαπιστωθείσα οµοιόµορφη αναγγελία των 
τιµών των υπό εξέταση εταιρειών πετρελαιοειδών. 
Στην προκείµενη περίπτωση. η αναγγελία των τιµών φαίνεται να είναι οµοιόµορφη από πλευράς των εταιρειών 
πετρελαιοειδών και εφαρµοστέα και µάλιστα καθόλη τη διάρκεια του ουσιώδους χρόνου. Ιδιαίτερα όπως είχε επισηµανθεί 
στην Έκθεση Αιτιάσεων «…σε σηµείο µάλιστα που κάποια εκ των εταιρειών, διατηρούσε και σχετικό έντυπο το οποίο, 
κατόπιν παράκλησης συµπλήρωναν και της απέστελλαν οι πρατηριούχοι της». 
Η µειοψηφία ακολουθώντας τη γραµµή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάραξε για το ζήτηµα τούτο, διαπίστωσε πως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε την οµοιόµορφη αναγγελία τιµών και την ταυτόχρονη επιβολή τους στη σχετική αγορά 
και µάλιστα για µεγάλο χρονικό διάστηµα ιδιαίτερα εντυπωσιακή, σε σηµείο που. χωρίς έγγραφες αποδείξεις. κατέληξε 
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στο συµπέρασµα ότι η µεταξύ των επιχειρήσεων «...η προηγούµενη αθέµιτη συνεργασία ήταν σχεδόν αναπόφευκτη». 
Με την ίδια συλλογιστική παρατέθηκε και το σχετικό απόσπασµα από την υπόθεση Cement, σε σχέση µε τα 
επιχειρήµατα που προβλήθηκαν σε εκείνη την υπόθεση από τα εµπλεκόµενα µέρη. 
Τονίζεται ότι σε καµία περίπτωση δεν υποστηρίχθηκε ότι η υπόθεση Cement δίδει βάση για την εισήγηση ότι από µόνη 
της η ανταλλαγή πληροφοριών συνιστά παράβαση του Νόµου. 
Με βάση την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και Γεν∆ΕΕ, γίνεται σαφές ότι µια επιχείρηση, η οποία εγκρίνει σιωπηρά µια 
παράνοµη πρωτοβουλία χωρίς να αποστασιοποιηθεί δηµοσίως από το περιεχόµενο της ή να την καταγγείλει στις 
διοικητικές αρχές, ενθαρρύνει τη συνέχιση της παράβασης και να δυσχεραίνει την αποκάλυψή της. Η συνέργεια αυτή 
συνιστά παθητικό ρόλο συµµετοχής στην παράβαση και είναι ικανή, εποµένως, να επισύρει την ευθύνη της επιχείρησης 
στο πλαίσιο ενιαίας συµφωνίας82

. 
Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Verband κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκρινε ότι δεν απαιτείται αντιανταγωνιστική πρόθεση, αλλά 
αρκεί το αντικειµενικά ενδεχόµενο αντιανταγωνιστικό αποτέλεσµα. Εφόσον το αντιανταγωνιστικό αποτέλεσµα είναι 
αντικειµενικά ενδεχόµενο, η σύµπραξη είναι απαγορευµένη, έστω και αν οι συµπράττοντες δεν αποσκοπούν στο 
αποτέλεσµα αυτό83

. Στη συγκεκριµένη υπόθεση, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ενώπιον του ∆ΕΕ, ότι η σύσταση, που 
απηύθυνε στα µέλη της, δεν είχε σκοπό να περιορίσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των µελών, αλλά έγινε στο πλαίσιο της 
συνήθους και αναγκαίας µορφής συνεργασίας στην ασφαλιστική αγορά, ιδίως σε σχέση µε τον υπολογισµό του κινδύνου.  
Εντούτοις, σύµφωνα µε το ∆ΕΕ η σύσταση αφορούσε το συντονισµό της συµπεριφοράς των µελών της ένωσης 
αναφορικά µε τις τιµές, που (θα) εφαρµόζουν στη σχετική αγορά. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε, ότι η σύσταση είχε ως 
αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού, ανεξάρτητα από την υποκειµενική πρόθεση της ένωσης. Στην υπόθεση 
Belasco κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προσφεύγουσες υποστήριξαν, ότι δεν είχαν πρόθεση να παραβιάσουν το 
άρθρο 81 παρ. 1 της ΣΕΚ. Εντούτοις σύµφωνα µε το ∆ΕΕ δεν είναι απαραίτητο η επιχείρηση να έχει επίγνωση, ότι 
παραβιάζει την απαγόρευση του άρθρου 81 παρ. 1 της ΣΕΚ, αλλά αρκεί, ότι δεν µπορούσε να αγνοεί, ότι η επίµαχη 
συµπεριφορά είχε ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού84

. 
Ως εκ τούτου, µια επιχείρηση η οποία δεν αποστασιοποιείται από µία παράνοµη πρωτοβουλία ασχέτως εάν τούτη είχε 
επίγνωση ή όχι της παρανοµίας, δεν απαλλάσσεται της ευθύνης της ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσµατα της εν λόγω 
πρωτοβουλίας της είναι εµφανή στην αγορά. 
Στην Έκθεση Αιτιάσεων εξετάστηκε το ζήτηµα της εναρµονισµένης πρακτικής υπό το φως της πιο πάνω προσέγγισης 
την οποία υιοθέτησε στην περίπτωση της ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση µε τις τιµές και συγκεκριµένα σε αυτήν της 
εκ των προτέρων πληροφόρησης, αφού το ζήτηµα απασχόλησε την προκείµενη υπόθεση. Για αυτό, στην Έκθεση 
Αιτιάσεων, έγινε επίκληση µεταξύ άλλων αποφάσεων την απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση Cement η οποία αφορούσε 
ακριβώς θέµατα ανταλλαγής πληροφοριών συγκεκριµένα σε σχέση µε στοιχεία που αφορούσαν τιµές. Το συγκεκριµένο 
απόσπασµα της απόφασης του ∆ΕΕ στην υπόθεση Cement, που εµπεριέχεται στην Έκθεση Αιτιάσεων µιλά αφ' εαυτού: 
«Όπως εξέθεσε το Πρωτοδικείο στις σκέψεις 1510, 1511 και 1634 της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης, έστω και αν οι 
πληροφορίες που αποτελούσαν το αντικείµενο των εν λόγω ανταλλαγών έχουν δηµόσιο χαρακτήρα ή αφορούν ιστορικού 
και καθαρώς στατιστικού χαρακτήρα στοιχεία ως προς τις τιµές, η ανταλλαγή τους συνιστά παράβαση του άρθρου 85, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης όταν στηρίζει άλλον µηχανισµό που θίγει τον ανταγωνισµό. Η ερµηνεία αυτή στηρίζεται στη 
σκέψη ότι η κυκλοφορία πληροφοριών ως προς τις τιµές, περιοριζόµενη στα µέλη µιας συµπράξεως θίγουσας τον 
ανταγωνισµό, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της διαφάνειας σε µια αγορά, όπου ο ανταγωνισµός είναι ήδη πολύ 
εξασθενηµένος και τη διευκόλυνση του ελέγχου της τηρήσεως των όρων της συµπράξεως από τα µέλη της

85
». 

Πρέπει να τονιστεί  πώς στην 'Έκθεση Αιτιάσεων δεν υποστηρίχθηκε ότι τα γεγονότα της υπό εξέτασης υπόθεσης 
παροµοιάζουν µε αυτά της υπόθεσης Cement. Αντιθέτως, έγινε παράθεσή τους χωρίς να αµφισβητηθούν τα πραγµατικά 
γεγονότα και ή περιστατικά της υπόθεσης Cement, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι το πιο πάνω απόσπασµα αποτέλεσε 
τη βάση της µετέπειτα απόρριψης των κατατεθέντων επιχειρηµάτων των µερών στην υπόθεση Cement. Στην Έκθεση 
Αιτιάσεων παρατηρείται ότι: 
«Αξίζει ακόµα να σηµειωθεί ότι στην πιο πάνω υπόθεση τα µέρη είχαν θέσει ακριβώς το επιχείρηµα ότι οι περιστασιακές 
ανταλλαγές πληροφοριών ήταν ουδέτερες από πλευράς ανταγωνισµού, για µια σειρά από λόγους, µεταξύ των οποίων και 
το γεγονός ότι το κοινό µπορούσε εύκολα να πληροφορηθεί τις τιµές πώλησης του τσιµέντου, µάλιστα στη ιδανική αγορά 
οι τιµές αυτές δηµοσιεύονταν, ενώ ισχυρίστηκαν ότι οι τιµές αυτές αποτελούσαν συχνά αντικείµενο µέτρων δηµοσίου 
ελέγχου. Εντούτοις, το ∆ΕΕ απέρριψε τα επιχειρήµατα αυτά ενεργώντας στη βάση της πιο πάνω αιτιολόγησης». 
Στην Έκθεση Αιτιάσεων πέραν της υπόθεσης Cement, έγινε αναφορά σε σωρεία άλλων αποφάσεων σε σχέση µε 
ζητήµατα ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις τιµές. Αυτό καθίσταται σαφές, στο κοµµάτι εκείνο της Έκθεσης 
Αιτιάσεων που αξιολογούνται τα δηµοσιεύµατα. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, θεωρήθηκε πώς πρόσθετα έπρεπε να 
ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση, το ζήτηµα που τέθηκε στην υπόθεση Tate & Lyle Plc, British Sugar Pic και Napier 
Brown κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής86

, ότι δηλαδή ακόµα και σε µία ολιγοπωλιακή αγορά που ενδεχοµένως να είναι 
δυνατό κάθε επιχειρηµατίας να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αντιλαµβάνεται εκ των υστέρων την 
εµπορική πολιτική των άλλων, παρ' όλ' αυτά η αβεβαιότητα όσον αφορά τις πολιτικές τιµών που έχουν την πρόθεση να 
εφαρµόσουν στο µέλλον οι άλλοι έµποροι συνιστά, σε µια τέτοια αγορά, το κυριότερο κίνητρο ανταγωνισµού. Άποψη µε 
ιδιαίτερη σηµασία, λαµβάνοντας υπόψη, ότι στην προκειµένη υπόθεση η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση µε τις τιµές 
αφορούσε εκ των προτέρων πληροφόρηση. 
Υπογραµµίζεται ότι το κοµµάτι εκείνο της Έκθεσης Αιτιάσεων αφορούσε δηµοσιεύµατα που κυκλοφορούσαν ευρέως 
κατά τον ουσιώδη χρόνο και εµπεριείχαν σαφείς πληροφορίες ως προς το χρόνο που οι εµπλεκόµενες εταιρείες θα 
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προέβαιναν σε αυξήσεις και/ή µειώσεις, ως επίσης, σε κάποιες πληροφορίες σε σχέση µε το χρόνο παραλαβής νέων 
φορτίων από τις εταιρείες ως επίσης και για την αύξηση/µείωση που προτίθενται να εφαρµόσουν οι εταιρείες. Ιδιαίτερα, 
τονίζεται πώς  στην Έκθεση Αιτιάσεων επισηµάνθηκε ότι «Τονίζεται ότι τα δηµοσιεύµατα στα οποία κάνουµε αναφορά, 
κυκλοφορούσαν πριν τις προγραµµατιζόµενες αυξήσεις και/ή µειώσεις και στηρίζονται σε πληροφορίες από τις εταιρείες». 
Η επίκληση στην Έκθεση Αιτιάσεων, της απόφασης του ∆ΕΕ στην υπόθεση Cement ουσιαστικά επιβεβαιώνει µία από τις 
διάφορες προσεγγίσεις που ακολουθήθηκε σε σχέση µε το ζήτηµα της εναρµονισµένης πρακτικής, ότι δηλαδή µία 
επιχείρηση η οποία δεν αποστασιοποιείται από µία παράνοµη πρωτοβουλία ασχέτως εάν τούτη είχε επίγνωση ή όχι της 
παρανοµίας ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσµατα της εν λόγω πρωτοβουλίας της είναι εµφανή στην αγορά ή ότι αυτή δεν θα 
µπορούσε να αγνοήσει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία της στην πράξη θα είχε αυτά τα αποτελέσµατα, χωρίς να αποτελεί 
δικαιολογία ή βάσιµο επιχείρηµα για παράδειγµα το γεγονός ότι το κοινό γνώριζε τις εν λόγω τιµές87

, έχει ευθύνη και είναι 
συνεργός στην οποιαδήποτε παράβαση του Νόµου. 
Για ό,τι αφορά δε την υπόθεση Sugar, η µειοψηφία τονίζει ότι το σχετικό απόσπασµα παρατέθηκε ακριβώς για να τονίσει 
µια ιδιοµορφία της εν λόγω υπόθεσης, ότι δηλαδή µόνο η µια επιχείρηση εκ των µερών που συναντιόνταν έδινε 
πληροφορίες για την τιµολογιακή πολιτική της και παρά ταύτα το ∆ικαστήριο δέχθηκε την ύπαρξη εναρµονισµένης 
πρακτικής. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η αγορά στην εν λόγω υπόθεση ήταν µια ολιγοπωλιακή αγορά, ακριβώς όπως 
και η υπό εξέταση αγορά. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ένα εκ των πολλών στοιχείων που αξιολογήθηκαν σωρευτικά από την Επιτροπή στην Έκθεση 
Αιτιάσεων για να καταλήξει στο εκ πρώτης όψεως συµπέρασµά της για την ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ 
των εταιρειών πετρελαιοειδών, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά της υπό διερεύνησης αγοράς. Αφορµή της συγκεκριµένης 
ανάλυσης, αποτέλεσε η θέση του ∆ΕΕ στην απόφασή του στην υπόθεση Wood Pulp. 
Συγκεκριµένα, υιοθετήθηκε η αρχή που τέθηκε στην υπόθεση Wood Pulp, ότι: 
«Εξαιτίας της αποδεικτικής δυσχέρειας που υπό ορισµένες συνθήκες παρουσιάζει ο εντοπισµός και η ταυτοποίηση της 
εναρµονισµένης πρακτικής σε σχέση µε την καθ’ όλα νόµιµη παράλληλη συµπεριφορά, το ∆ΕΕ έχει κρίνει ότι και µια απλή 
παράλληλη συµπεριφορά αποτελεί εναρµονισµένη πρακτική όταν η συµπεριφορά αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί στις 
συνθήκες της αγοράς και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει άλλη βάσιµη εξήγηση γι'αυτήν»

88
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Στη βάση της εν λόγω προσέγγισης, έγινε η εξέταση της υπό διερεύνησης αγοράς και των διαφόρων χαρακτηριστικών 
της και συγκεκριµένα των ακολούθων ζητηµάτων που, όπως και αν κριθούν, συνθέτουν το συνολικό φάσµα της 
εξεταζόµενης αγοράς: 

•••• ο µικρός αριθµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές· 

•••• η συµµετρία στα µερίδια αγοράς (µε εξαίρεση τη Lukoil) · 

•••• ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης στις σχετικές αγορές· 

•••• η παρόµοια διάρθρωση κόστους (όχι το κόστος σε απόλυτο µέγεθος) · 

••••  οι ρυθµοί µεταβολής της ζήτησης και η απουσία απρόβλεπτων διακυµάνσεων· 

•••• η ανελαστικότητα της ζήτησης για τα σχετικά προϊόντα· 

•••• η απουσία δύναµης αγοραστών (buyer power) · 

••••  η ύπαρξη διαρθρωτικών και άλλων δεσµών µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών· 

•••• η απουσία καινοτοµιών· 

•••• η µεγάλη συχνότητα αλληλεπίδρασης και η δυνατότητα για συχνές, και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, προσαρµογές των 
προτεινόµενων τιµών· 

•••• ο υψηλός βαθµός διαφάνειας στην αγορά και η δηµιουργία συνθηκών τεχνητής διαφάνειας στις σχετικές αγορές· 

•••• η ανταλλαγή εµπιστευτικής φύσεως πληροφοριών· 

•••• οι προτεινόµενες τιµές· 

•••• η απουσία maverick επιχείρησης· 

•••• η ύπαρξη σοβαρών φραγµών εισόδου. 
H επίκληση στην Έκθεση Αιτιάσεων, της απόφασης του ∆ΕΕ στην υπόθεση WoodPulp ουσιαστικά καθιστά αντιληπτή 
την προσέγγιση που ακολουθήθηκε σε σχέση µε το ζήτηµα της εναρµονισµένης πρακτικής, ότι, δηλαδή, σε περίπτωση 
που δεν υφίστανται συγκεκριµένα έγγραφα ή µαρτυρίες ή άλλα τεκµήρια που να αφορούν στη συµπεριφορά των 
επιχειρήσεων κατά και τα οποία να αποκαλύπτουν σαφώς και πλήρως την ύπαρξη ρητής συνεργασίας µεταξύ τους, 
απόδειξη ότι ενδέχεται να έχει υπάρξει συντονισµός της συµπεριφοράς τους µε εναρµονισµένη πρακτική µπορεί να 
βασιστεί στην ανάλυση διαφόρων χαρακτηριστικών της αγοράς, θεσµικών χαρακτηριστικών και οικονοµικών στοιχείων 
των επιχειρήσεων την περίοδο αναφοράς. Η ανάλυση αυτή βασίστηκε σε µία λεπτοµερή και προσεκτική εξέταση των 
ευκαιριών για εναρµονισµένη πρακτική στη συγκεκριµένη αγορά, σε εξέταση των πιο πάνω χαρακτηριστικών και στην 
έµµεση εξαγωγή συµπερασµάτων τα οποία συνολικά και σωρευτικά συνεκτιµήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
έµµεσης απόδειξης. 
Στο σηµείο αυτό η µειοψηφία επιθυµεί να τονίσει εκ προοιµίου την πληθώρα των αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο, 
όπου επιχειρήσεις καταδικάστηκαν για εναρµονισµένη πρακτική και/ή συµφωνία, οι οποίες δρούσαν σε ολιγοπωλιακές 
αγορές. Αναφέρονται ενδεικτικά οι υποθέσεις Italian Flat Glass 11
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Alloy Surcharge
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, Belgian Beer
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. 
Ως εκ των ανωτέρω, η µειοψηφία απορρίπτει τον εν λόγω ισχυρισµό. 
Τα παρατηρούµενα πρότυπα καθορισµού τιµών, είναι σύµφωνα µε αυτόνοµη συµπεριφορά  
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας ExxonMobil, ισχυρίστηκε ότι τα παρατηρούµενα πρότυπα καθορισµού τιµών, είναι 
σύµφωνα µε αυτόνοµη συµπεριφορά, δεδοµένο που δεικνύει ότι οι ισχυρισµοί της Έκθεσης Αιτιάσεων κατά της 
ExxonMobil στηρίχθηκαν αποκλειστικά σε περιστασιακά στοιχεία -. Η εταιρεία υποστήριξε ότι το συµπέρασµα τούτο είναι 
αβάσιµο από οικονοµικής άποψης και προς ενίσχυση της θέσης της κατέθεσε έκθεση του οικονοµολόγου Dr. Jorge 
Padilla, (στο εξής «η έκθεση Padilla»)  
Ο κ. Padilla ισχυρίστηκε ότι µε την ανάλυση των στοιχείων στην έκθεση του 2009 έχει αποδείξει ότι: (α) δεν υπάρχει 
παραλληλισµός τιµών στις προτεινόµενες τιµές, (β) ο παραλληλισµός τιµών είναι συµβατός µε ανταγωνιστική 
συµπεριφορά, (γ) οι µεταβολές στις τιµές µπορούν να εξηγηθούν από κοινά κόστη και παράγοντες της ζήτησης, (δ) τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς δεν ευνοούν το συντονισµό, και (ε) ακόµη και αν παρατηρείται παραλληλισµός τιµών που δεν 
µπορεί να εξηγηθεί από κοινά κόστη και κοινούς παράγοντες ζήτησης, κανείς δεν µπορεί να συµπεράνει από αυτό και 
µόνο ότι υπάρχει συντονισµός µεταξύ των εταιρειών. 
Σε σχέση µε τους ισχυρισµούς (α)-(ε) του κ. Padilla η θέση της µειοψηφίας συµπεραίνει τα εξής: 

• Ο ισχυρισµός (α) – ότι δεν υπήρχε παραλληλισµός τιµών – βασίζεται σε υπολογισµούς, οι οποίοι φαίνεται να υπερτιµούν 
τις διαφορές στις τιµές. Η ανάλυση της Επιτροπής καταδεικνύει υψηλό βαθµό οµοιοµορφίας στις προτεινόµενες τιµές και 
παραλληλισµό τιµών. 

• Ο ισχυρισµός (β) – ότι ο παραλληλισµός τιµών είναι συµβατός µε ανταγωνιστική συµπεριφορά – δεν αµφισβητείται στην 
Έκθεση Αιτιάσεων, ωστόσο τονίζεται ότι αποτελεί µια επιπλέον ένδειξη συντονισµού καθώς δεν είναι το µόνο στοιχείο 
στο οποίο η Επιτροπή έχει βασιστεί για να καταλήξει σε εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενη παράβαση, ως 
καταγράφεται στην σχετική Έκθεση Αιτιάσεων προς την ExxonMobil Ltd. 

• Σε σχέση µ ε τον ισχυρισµό (γ) – ότι οι µεταβολές στις τιµές µπορούν να εξηγηθούν από κοινά κόστη και παράγοντες της 
ζήτησης – αφήνεται να νοηθεί ότι οι µεταβολές στα κοινά κόστη και στους κοινούς παράγοντες ζήτησης µπορούν να 
εξηγήσουν πλήρως τις µεταβολές στις προτεινόµενες τιµές. Αυτό, αποτυγχάνει να το καταδείξει η έκθεση του κ. Padilla, 
καθώς: (i) το κόστος που χρησιµοποιεί βασίζεται στις τιµές Platts ενώ η Επιτροπή χρησιµοποιεί τις πραγµατικές τιµές 
εισαγωγής των διυλισµένων προϊόντων, (ii) οι εκτιµηµένες τιµές της ανάλυσης του κ. Padilla έχουν στην πραγµατικότητα 
σηµαντική απόκλιση από τις πραγµατικές τιµές. 

• Ο ισχυρισµός (δ) – ότι τα χαρακτηριστικά της αγοράς δεν ευνοούν τον συντονισµό – δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα, καθώς στην ανάλυση του κ. Padilla παραγνωρίζονται σηµαντικοί παράγοντες όπως η περιορισµένη 
δυνατότητα αποθήκευσης των πετρελαιοειδών, και σε κάποιες περιπτώσεις παρερµηνεύονται θέµατα όπως η 
ανελαστική ζήτηση και οι υποτιθέµενες διαφορετικές στρατηγικές τιµολόγησης. 
Σε σχέση µε την εφαρµοσµένη οικονοµική ανάλυση για την οριζόντια σχέση µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών στην 
Έκθεση Αιτιάσεων, ο κος Padilla ισχυρίζεται στη συµπληρωµατική έκθεση του 2015 ότι το υπόδειγµα που συσχετίζει τις 
προτεινόµενες τιµές των εταιρειών περιέχει προβλήµατα προσδιορισµού αυτής της σχέσης λόγω της εξάρτησης των 
προτεινόµενων τιµών στο κόστος. Ο κος Padilla αναγνωρίζει ότι το κόστος λαµβάνεται υπόψη στις εκτιµήσεις του 
υποδείγµατος µε µεταβλητές που το προσεγγίζουν, αλλά θεωρεί ότι η προσέγγιση κόστους έχει σίγουρα υπολογιστεί 
λανθασµένα, χωρίς όµως να δικαιολογεί επαρκώς τη θέση του. Επίσης, παραλείπει να αναφέρει ότι στην Έκθεση 
Αιτιάσεων περιλαµβάνονται διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα πολιτικών που 
πιθανόν να ακολουθούν οι εταιρείες. Τέλος, ο κος Padilla παραλείπει να αναφέρει ότι η µεταβλητή κόστους βασίζεται σε 
πραγµατικά στοιχεία για το κόστος εισαγωγής των εταιρειών – από τα ίδια τα τιµολόγια εισαγωγής – και αποτελεί 
καλύτερη προσέγγιση κόστους από τη µεταβλητή τιµών Platts που χρησιµοποιεί στη δική του ανάλυση. 
Για τους πιο πάνω λόγους, η µειοψηφία θεωρεί ότι ο κος Padilla δεν έχει αποδείξει ότι ο παραλληλισµός τιµών είναι 
αποκλειστικά αποτέλεσµα της επίδρασης κοινών στοιχείων κόστους και κοινών παραγόντων ζήτησης. 
Συνοψίζοντας, κρίνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις εκθέσεις του κ. Padilla δεν µπορούν να καταρρίψουν την 
ύπαρξη παραλληλισµού τιµών στην αγορά χονδρικής πώλησης πετρελαιοειδών, κάτι το οποίο καταδεικνύει η έρευνα και 
ανάλυση της Επιτροπής, ως παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων. 
Η έκθεση Αιτιάσεων αδυνατεί να προβάλει οποιαδήποτε απόδειξη άµεσων ή έµµεσων επαφών µεταξύ της 
ExxonMobil και ανταγωνιστών προµηθευτών αναφορικά µε τις προτεινόµενες τιµές λιανικής και οι 
προτεινόµενες τιµές λιανικής της ExxonMobil είναι εν γένει χαµηλότερες από τις παρατηρούµενες τιµές αντλίας 
των κύριων ανταγωνιστών της. 
Στις γραπτές της θέσεις, η ExxonMobil, κάνει εκτενή αναφορά στα δηµοσιεύµατα στον τύπο στα οποία παραπέµπει η 
Έκθεση Αιτιάσεων και τα οποία θεωρεί ως µία εκ των ενδείξεων που στοιχειοθετεί την ύπαρξη της εναρµονισµένης 
πρακτικής. 
Η Εταιρεία σηµειώνει ότι «...δεν ανακοινώνει δηµόσια τις αλλαγές στις προτεινόµενες τιµές από αυτήν τιµές, 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………»}. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι οι εν λόγω ανακοινώσεις είναι µεµονωµένες και είναι « είτε ασαφείς ή 
ανακριβείς όσον αφορά στο χρόνο και το ποσό οιωνδήποτε αλλαγών στις τιµές.». 
Θέσεις µειοψηφίας 
Αναφορικά µε αυτό το επιχείρηµα, η µειοψηφία δηλώνει ότι και οι τρεις ανακοινώσεις, οι οποίες πρέπει να σηµειωθεί ότι 
είναι ενδεικτικές των ανακοινώσεων που κυκλοφορούσαν στον τύπο την υπό εξέταση περίοδο, δεικνύουν το χρόνο της 
επικείµενης αλλαγής των τιµών και δίνουν ένδειξη σαφή αναφορικά µε το κατά πόσο θα πραγµατοποιείτο µείωση ή 
αύξηση των τιµών. 
Ειδικότερα τα εν λόγω δηµοσιεύµατα αναφέρουν ως ακολούθως : 
Στις 13/3/2005, ηµέρα Κυριακή, σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Φιλελεύθερος µε τίτλο «Νέες αυξήσεις τιµών στα καύσιµα 
µελετούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών», αναφέρεται ότι: «Σχετικές πληροφορίες φέρουν τις εταιρείες να εφαρµόζουν 
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αυξήσεις από την επόµενη Τρίτη». 
Στις 15/2/2005, ηµέρα Τρίτη, η Εταιρεία Petrolina εφάρµοσε νέες αυξηµένες τιµές στα πρατήρια της, στις 16/3/2005, 
ηµέρα Τετάρτη, ακολούθησαν οι εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια και Lukoil και στις 17/3/2005 η ExxonMobil εφάρµοσε νέες 
αυξηµένες τιµές στα πρατήρια της. 
Στις 13/8/2005 σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Σηµερινή, αναφέρεται ότι: «Πληροφορίες µας από τις εταιρείες 
πετρελαιοειδών αναφέρουν ότι αυτές αναµένουν την παραλαβή των φορτίων προτού αποφασίσουν για το ύψος των 
αυξήσεων στις τιµές των καυσίµων. Οι αποφάσεις θα ληφθούν τη προσεχή Τρίτη. Σε περίπτωση που η τιµή του µαύρου 
χρυσού παρουσιάσει µείωση, τότε οι λιανικές τιµές δεν αποκλείεται να παραµείνουν στα σηµερινά επίπεδα.» Και σε αυτό 
το δηµοσίευµα περιέχεται πληροφόρηση ως προς το χρόνο επιβολής της αύξησης αλλά και δίνεται και κάποιο µήνυµα 
αναφορικά µε το ύψος της αύξησης των τιµών. Το δηµοσίευµα φέρει ηµεροµηνία 13/8/2005 και η αύξηση επιβλήθηκε 
από την πρώτη Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια στις 17/8/2005 ηµέρα Τρίτη, ακολούθησε την εποµένη η Εταιρεία Petrolina 
και στις 19/8/2005 οι εταιρείες ExxonMobil και Lukoil. 
Στις 3/9/2005, η εφηµερίδα Φιλελεύθερος µε τίτλο «Αύξηση 3 σεντ στη τιµή των καυσίµων», αναφέρει το χρονικό σηµείο 
της επιβολής αύξησης των τιµών, το οποίο όπως το δηµοσίευµα πληροφορούσε θα επιβαλλόταν «αρχές της επόµενης 
βδοµάδας». Το δηµοσίευµα κυκλοφόρησε το Σάββατο και την επόµενη Τρίτη 6/9/05 εφάρµοσαν αυξήσεις τα Ελληνικά 
Πετρέλαια, στις 7/9/05 η Petrollina και στις 8/9/2005 οι εταιρείες ExxonMobil και Lukoil. 
Στις 15/11/2005, ηµέρα Τρίτη, σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Φιλελεύθερος µε τίτλο «Νέες µειώσεις τιµών στα καύσιµα» 
αναφέρθηκε ότι «η νέα τιµολογιακή πολιτική των εταιρειών πετρελαιοειδών ενδέχεται να αρχίσει να τίθεται σε εφαρµογή 
από αύριο Τετάρτη και να ολοκληρωθεί σταδιακά µέχρι την επόµενη Παρασκευή». Ακολούθως, η Petrolina εφάρµοσε 
νέες τιµές στις 16/11/2005 ηµέρα Τετάρτη, τα Ελληνικά Πετρέλαια εφάρµοσαν νέες τιµές στις 17/11/2005 ηµέρα Πέµπτη, 
ενώ οι εταιρείες ExxonMobil και Lukoil εφάρµοσαν νέες τιµές στις 18/11/2008 ηµέρα Παρασκευή. 
Ως εκ των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι οι εν λόγω ανακοινώσεις κάθε άλλο παρά ανακριβείς ή ασαφείς είναι ως προς το 
χρόνο της αύξησης, ενώ επιπρόσθετα περιέχουν σαφή ένδειξη ως προς το κατά πόσο θα αυξάνονταν ή µειώνονταν οι 
τιµές. 
Σχετικά µε τους ισχυρισµούς που θέτει η Εταιρεία ότι τα εν λόγω δηµοσιεύµατα «δεν αποκαλύπτουν την πηγή της 
αναφερόµενης πληροφορίας» και «.. δεν περιέχουν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η ExxonMobil εµπλέκεται σε 
προηγούµενες ανακοινώσεις προτεινόµενων τιµών» η µειοψηφία, σε συνάφεια µε τα όσα έχουν τεθεί ανωτέρω, 
παραθέτει και το ακόλουθο απόσπασµα από σχετική υπόθεση του ∆ΕΕ93

, τα οποία απαντούν στους τιθέµενους 
ισχυρισµούς: 
«Πρέπει, επίσης, να παρατηρηθεί ότι, στην πράξη, η Επιτροπή είναι συχνά υποχρεωµένη να αποδεικνύει την ύπαρξη 
παραβάσεως υπό αντίξοες προς τούτο συνθήκες, στο µέτρο που µπορεί να έχουν παρέλθει πολλά έτη από την εποχή 
των περιστατικών που συνιστούν την παράβαση και που πολλές από τις επιχειρήσεις που αποτελούν το αντικείµενο της 
έρευνας δεν έχουν συνεργαστεί ενεργά µαζί της. Εναπόκειται µεν αναγκαστικά στην Επιτροπή να αποδείξει ότι συνήφθη 
µια παράνοµη συµφωνία περί κατανοµής των αγορών (βλ. ανωτέρω σκέψεις 177 και 178), θα ήταν όµως υπερβολικό να 
απαιτείται, επιπλέον, να αποδείξει τον ειδικό µηχανισµό µέσω του οποίου θα επιτυγχανόταν ο σκοπός αυτός (βλ., κατ’ 
αναλογία, απόφαση του Πρωτοδικείου της 14ης Μαΐου 1998, Τ-310/94, Gruber + Weber κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, 
σ. 11-1043, σκέψη 214). Πράγµατι, θα ήταν ιδιαίτερα εύκολο για µια επιχείρηση ευθυνόµενη για παράβαση να αποφύγει 
κάθε κύρωση, αν µπορούσε να αντλήσει επιχείρηµα από το ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία µιας παράνοµης 
συµφωνίας είναι ασαφείς, όταν η ύπαρξη της συµφωνίας και ο θίγων τον ανταγωνισµό σκοπός της έχουν επαρκώς 
αποδειχθεί. Οι επιχειρήσεις µπορούν να αµυνθούν λυσιτελώς σε µια τέτοια περίπτωση εφόσον έχουν τη δυνατότητα να 
σχολιάσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται εναντίον τους η Επιτροπή.» 
Αναφορικά µε το επιχείρηµα της ExxonMobil, ότι τα σχετικά δηµοσιεύµατα «δεν περιλαµβάνουν οιαδήποτε πληροφορία η 
οποία θα καθιστούσε την ExxonMobil ικανή να αντιδράσει ταχύτερα από ότι θα µπορούσε να αντιδράσει» και ότι «δεν 
καταδεικνύουν κανένα τύπο αµοιβαίας και συστηµατικής προηγούµενης κοινοποίησης τιµής µεταξύ των ανταγωνιστών», η  
µειοψηφία παρατηρεί καταρχήν ότι η Εταιρεία σε όλες τις ενδεικτικά αναφερόµενες περιπτώσεις ανταποκρίθηκε και 
µάλιστα υιοθετώντας οµοιόµορφη αύξηση. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµολογία « ...µολονότι σε µια 
ολιγοπωλιακή αγορά είναι δυνατό κάθε επιχειρηµατίας να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να 
αντιλαµβάνεται εκ των υστέρων την εµπορική πολιτική των άλλων, παρ' όλ' αυτά η αβεβαιότητα όσον αφορά τις πολιτικές 
τιµών που έχουν την πρόθεση να εφαρµόσουν στο µέλλον οι άλλοι έµποροι συνιστά, σε µια τέτοια αγορά, το κυριότερο 
κίνητρο ανταγωνισµού (αιτιολογική σκέψη 87 της προσβαλλοµένης αποφάσεως)»
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 Επιπλέον πάλι σε συνάρτηση µε την 

ενωσιακή νοµολογία τονίζεται ότι: «Μια τέτοια συµπεριφορά µπορεί να εµπίπτει στο άρθρο 85, παράγραφος 1, ως 
"εναρµονισµένη πρακτική", έστω και αν τα µέρη δεν έχουν συνεννοηθεί εκ των προτέρων βάσει κοινού σχεδίου 
καθορίζοντας τη δράση τους στην αγορά, αλλά υιοθετούν µηχανισµούς συµπαιγνίας ή προσχωρούν σε τέτοιους 
µηχανισµούς που διευκολύνουν τον συντονισµό της εµπορικής τους συµπεριφοράς»
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Petrolina 
Θέσεις Petrolina 
Η εταιρεία Petrolina αρχικά επεσήµανε ότι, η Έκθεση Αιτιάσεων είναι επανάληψη των συµπερασµάτων της Επιτροπής 
της αρχικής Έκθεσης Αιτιάσεων που προηγήθηκε της απόφασης ηµεροµηνίας 24/9/2009, η οποία ακυρώθηκε από το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο µε την απόφασή του ηµεροµηνίας 25/5/2011. Η εταιρεία δήλωσε ότι υιοθετεί τις θέσεις της που 
υπέβαλε στα πλαίσια της προηγούµενης Έκθεσης Αιτιάσεων και ότι προβαίνει σε επιπρόσθετες παρατηρήσεις σε σχέση 
µε την ισχύουσα Έκθεση Αιτιάσεων. 
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Η ισχυριζόµενη εναρµονισµένη πρακτική είναι αβάσιµη  
Η Petrolina παρέθεσε συνοπτικά τις θέσεις της επαναλαµβάνοντας και στην παρούσα διαδικασία αυτές που υπέβαλε 
στα πλαίσια της προηγούµενης διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης ενώπιον της Επιτροπής. Συγκεκριµένα, 
υποστήριξε ότι, η ισχυριζόµενη ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ αυτής και των άλλων εταιρειών 
πετρελαιοειδών, είναι τελείως αβάσιµη. Ισχυρίστηκε ότι για να καταδειχθεί η ύπαρξη παράβασης πρέπει να 
ικανοποιηθούν θεµελιώδεις αρχές και προϋποθέσεις, όπως καθιερώνονται στο Νόµο και τη νοµολογία και ειδικότερα: 
α) να καταδειχθεί η ύπαρξη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής, 
β) στην περίπτωση που η ισχυριζόµενη παράβαση επιζητείται να θεµελιωθεί στην ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής, 
στη βάση ισχυριζόµενης παράλληλης συµπεριφοράς, η αρµόδια αρχή θα πρέπει να έχει πάντοτε κατά νου ότι αφεαυτής 
η παράλληλη συµπεριφορά (εάν πράγµατι αυτή υφίσταται) δεν είναι µεµπτή και ότι απαιτείται να αποκλειστεί η 
ύπαρξης εξήγησης της παράλληλης συµπεριφοράς άλλης από την εναρµονισµένη πρακτική, 
γ) ο ισχυρισµός  για ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής (περιλαµβανοµένου και του αποκλεισµού άλλης εξήγησης για 
µια παράλληλη συµπεριφορά, της οποίας δυνατό να γίνεται επίκληση), θα πρέπει να αποδεικνύεται µε επαρκή, σαφή 
και συγκεκριµένα στοιχεία, το κύρος και η ισχύς των οποίων δεν µπορούν εύλογα να αµφισβητηθούν, 
(δ) εάν γίνει δεκτή η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής, πρέπει να αποδειχθεί ότι  αυτή αντιστρατεύεται τον υγιή 
ανταγωνισµό, 
(ε) το βάρος απόδειξης, φέρει η αρµόδια αρχή που προβάλλει ή εξετάζει την ενδεχόµενη παράβαση. 
Θέσεις µειοψηφίας 
Η µειοψηφία, στο σηµείο αυτό, διευκρινίζει ότι η νοµολογία, επί της οποίας στηρίχτηκε, ήταν το αποτέλεσµα ενδελεχούς 
µελέτης των αποφάσεων που σηµείωσε και υιοθετήθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων, όπως και σε πλειάδα άλλων σχετικών 
αποφάσεων και ότι είναι γνώστης των εν λόγω υποθέσεων. Είναι κατά συνέπεια θέση της µειοψηφίας, ότι δεν 
εµποδίζεται να χρησιµοποιήσει τις αρχές και τους κανόνες που προκύπτουν από τις εν λόγω αποφάσεις, αφής 
στιγµής λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός και η έκταση της τυχόν διαφοροποίησης των γεγονότων. 
Η µειοψηφία, ξεκαθαρίζει πως αναγνωρίζει τις αρχές, που οι αποφάσεις αυτές καθορίζουν, και θεωρεί πως αποτελούν 
έγκυρη πηγή καθοδήγησης.  
Αναφορικά µε την υπόθεση Cartonboard, η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι η παράθεση του αυτούσιου αποσπάσµατος της 
εν λόγω απόφασης - το οποίο θέτει γενικές αρχές και κανόνες αξιολόγησης συγκεκριµένων συµπεριφορών-, έγινε χωρίς 
να παραβλέπονται σε καµία περίπτωση τα πραγµατικά δεδοµένα που περιβάλλουν την εν λόγω υπόθεση. Η µειοψηφία 
δεν υποστήριξε και δεν υποστηρίζει ότι η υπόθεση Cartonboard αποτελεί βάση για την εισήγηση ότι η παράλληλη 
διακύµανση των τιµών των ανταγωνιστών, από µόνη της, επαρκεί για να αποδειχθεί ύπαρξη παράνοµης συµφωνίας 
ή εναρµονισµένης πρακτικής. 
Η παρακολούθηση των τιµών των ανταγωνιστών δεν είναι η µοναδική παράµετρος που πρέπει να εξετάζεται για τη 
στοιχειοθέτηση, ή µη, παράβασης των σχετικών µε την υπόθεση διατάξεων του Νόµου. Αντίθετα αποτελεί ένα εκ των 
πολλών στοιχείων που αξιολογούνται σωρευτικά από την µειοψηφία για να καταλήξει στο τελικό συµπέρασµά της. 
Η µειοψηφία σηµείωσε µεταξύ άλλων αποφάσεων του ∆ΕΕ, Γεν∆ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υπόθεση 
Cartonboard καθότι αυτή θέτει παραµέτρους ιδιαίτερα σηµαντικές για την αντιµετώπιση του ζητήµατος που η 
µειοψηφία πραγµατεύεται. Ενδεικτικά παρατίθεται, το ακόλουθο απόσπασµα: 
«Ακόµα και χωρίς τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία για την αθέµιτη συνεργασία και τις λεπτοµερείς δηλώσεις της 
Stora, η οµοιοµορφία των αναγγελλόµενων αυξήσεων των τιµών από τους παραγωγούς χαρτονιού και η 
ταυτόχρονη επιβολή τους σε κάθε εθνική αγορά της ∆υτικής Ευρώπης επί σειρά ετών είναι τόσο εντυπωσιακή που 
αρκεί για να συνάγει κανείς το συµπέρασµα ότι η προηγούµενη αθέµιτη συνεργασία ήταν σχεδόν αναπόφευκτη»

96
. (η 

υπογράµµιση είναι δική µας) 
Με βάση πάγια πολιτική του ∆ΕΕ και Γεν∆ΕΕ, την οποία εφαρµόζει άµεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή97

, για να 
στοιχειοθετηθεί εναρµονισµένη πρακτική δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί, ότι µια επιχείρηση ανέλαβε επισήµως 
δέσµευση έναντι ενός ή περισσότερων άλλων να υιοθετήσει την τάδε ή τη δείνα συµπεριφορά ή ότι οι ανταγωνιστές 
καθόρισαν από κοινού τη µελλοντική τους συµπεριφορά στην αγορά.  
Αρκεί το γεγονός ότι µια επιχείρηση αποκαλύπτει τις µελλοντικές της προθέσεις ή τη συµπεριφορά της στην αγορά σε 
ανταγωνιστή, όταν ο τελευταίος το  ζητά ή  τουλάχιστον το         αποδέχεται. 
Η µειοψηφία σε καµία περίπτωση δεν υποστηρίζει ότι τα γεγονότα της υπό εξέτασης υπόθεσης είναι ταυτόσηµα µε αυτά 
της Cartonboard. Άλλωστε στην Έκθεση Αιτιάσεων υιοθετήθηκε η αρχή της αυτόνοµης επιχειρηµατικής πολιτικής, ως 
αναλύθηκε ανωτέρω, στη βάση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Cartonboard αλλά και της νοµολογίας του 
∆ΕΕ και Γεν∆ΕΕ για αυτό εξετάστηκαν, µεταξύ άλλων παραµέτρων, η διαπιστωθείσα οµοιόµορφη αναγγελία των τιµών 
των υπό εξέταση εταιρειών πετρελαιοειδών. 
Στην προκείµενη περίπτωση, η αναγγελία των τιµών φαίνεται να είναι οµοιόµορφη από πλευράς των εταιρειών 
πετρελαιοειδών και εφαρµοστέα και µάλιστα καθόλη την διάρκεια του ουσιώδους χρόνου.  
Η µειοψηφία ακολουθώντας την γραµµή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χάραξε για το ζήτηµα τούτο, διαπίστωσε πως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε την οµοιόµορφη αναγγελία τιµών και την ταυτόχρονη επιβολή τους στη σχετική 
αγορά και µάλιστα για µεγάλο χρονικό διάστηµα ιδιαίτερα εντυπωσιακή, σε σηµείο που, χωρίς έγγραφες αποδείξεις, 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η µεταξύ των επιχειρήσεων «…η προηγούµενη αθέµιτη συνεργασία ήταν σχεδόν 
αναπόφευκτη». 
Με την ίδια συλλογιστική παρατέθηκε και το σχετικό απόσπασµα από την υπόθεση Cement, σε σχέση µε τα 
επιχειρήµατα που προβλήθηκαν σε εκείνη την υπόθεση από τα εµπλεκόµενα µέρη. 
Με βάση την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και Γεν∆ΕΕ, γίνεται σαφές ότι µια επιχείρηση, η οποία εγκρίνει σιωπηρά µια 
παράνοµη πρωτοβουλία χωρίς να αποστασιοποιηθεί δηµοσίως από το περιεχόµενο της ή να την καταγγείλει στις 
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διοικητικές αρχές, ενθαρρύνει τη συνέχιση της παράβασης και να δυσχεραίνει την αποκάλυψή της. Η συνέργεια αυτή 
συνιστά παθητικό ρόλο συµµετοχής στην παράβαση και είναι ικανή, εποµένως, να επισύρει την ευθύνη της επιχείρησης 
στο πλαίσιο ενιαίας συµφωνίας98

. 
Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Verband κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκρινε ότι δεν απαιτείται αντιανταγωνιστική πρόθεση, 
αλλά αρκεί το αντικειµενικά ενδεχόµενο αντιανταγωνιστικό αποτέλεσµα. Εφόσον το αντιανταγωνιστικό αποτέλεσµα είναι 
αντικειµενικά ενδεχόµενο, η σύµπραξη είναι απαγορευµένη, έστω και αν οι συµπράττοντες δεν αποσκοπούν στο 
αποτέλεσµα αυτό99

. Στη συγκεκριµένη υπόθεση, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ενώπιον του ∆ΕΕ, ότι η σύσταση, που 
απηύθυνε στα µέλη της, δεν είχε σκοπό να περιορίσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των µελών, αλλά έγινε στο πλαίσιο 
της συνήθους και αναγκαίας µορφής συνεργασίας στην ασφαλιστική αγορά, ιδίως σε σχέση µε τον υπολογισµό του 
κινδύνου.  Εντούτοις, σύµφωνα µε το ∆ΕΕ η σύσταση αφορούσε το συντονισµό της συµπεριφοράς των µελών της 
ένωσης αναφορικά µε τις τιµές, που (θα) εφαρµόζουν στη σχετική αγορά. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε, ότι η σύσταση 
είχε ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού, ανεξάρτητα από την υποκειµενική πρόθεση της ένωσης. Στην 
υπόθεση Belasco κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προσφεύγουσες υποστήριξαν, ότι δεν είχαν πρόθεση να 
παραβιάσουν το άρθρο 81 παρ. 1 της ΣΕΚ. Εντούτοις σύµφωνα µε το ∆ΕΕ δεν είναι απαραίτητο η επιχείρηση να έχει 
επίγνωση, ότι παραβιάζει την απαγόρευση του άρθρου 81 παρ. 1 της ΣΕΚ, αλλά αρκεί, ότι δεν µπορούσε να αγνοεί, ότι 
η επίµαχη συµπεριφορά είχε ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού100

. 
Ως εκ τούτου, µια επιχείρηση η οποία δεν αποστασιοποιείται από µία παράνοµη πρωτοβουλία ασχέτως εάν τούτη είχε 
επίγνωση ή όχι της παρανοµίας, δεν αποποιείται της ευθύνης της ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσµατα της εν λόγω 
πρωτοβουλίας της είναι εµφανή στην αγορά. 
Στην Έκθεση Αιτιάσεων, εξετάστηκε το ζήτηµα της εναρµονισµένης πρακτικής υπό το φως της πιο πάνω προσέγγισης 
την οποία υιοθέτησε στην περίπτωση της ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση µε τις τιµές και συγκεκριµένα σε αυτήν 
της εκ των προτέρων πληροφόρησης, αφού το ζήτηµα απασχόλησε την προκείµενη υπόθεση. Για αυτόν τον λόγο, 
στην Έκθεση Αιτιάσεων, έγινε επίκληση µεταξύ άλλων αποφάσεων την απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση Cement η 
οποία αφορούσε ακριβώς θέµατα ανταλλαγής πληροφοριών συγκεκριµένα σε σχέση µε στοιχεία που αφορούσαν τιµές. 
Το συγκεκριµένο απόσπασµα της απόφασης του ∆ΕΕ στην υπόθεση Cement, που εµπεριέχεται στην Έκθεση Αιτιάσεων 
µιλά αφ΄ εαυτού:  
«Όπως εξέθεσε το Πρωτοδικείο στις σκέψεις 1510, 1511 και 1634 της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης, έστω και αν οι 
πληροφορίες που αποτελούσαν το αντικείµενο των εν λόγω ανταλλαγών έχουν δηµόσιο χαρακτήρα ή αφορούν ιστορικού 
και καθαρώς στατιστικού χαρακτήρα στοιχεία ως προς τις τιµές, η ανταλλαγή τους συνιστά παράβαση του άρθρου 85, 
παράγραφος 1, της Συνθήκης όταν στηρίζει άλλον µηχανισµό που θίγει τον ανταγωνισµό.  Η ερµηνεία αυτή στηρίζεται 
στη σκέψη ότι η κυκλοφορία πληροφοριών ως προς τις τιµές, περιοριζόµενη στα µέλη µιας συµπράξεως θίγουσας τον 
ανταγωνισµό, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της διαφάνειας σε µια αγορά, όπου ο ανταγωνισµός είναι ήδη πολύ 
εξασθενηµένος και τη διευκόλυνση του ελέγχου της τηρήσεως των όρων της συµπράξεως από τα µέλη της
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Πρέπει να τονιστεί πώς στην Έκθεση Αιτιάσεων, πέραν της υπόθεσης Cement, έγινε αναφορά σε σωρεία άλλων 
αποφάσεων σε σχέση µε ζητήµατα ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις τιµές. Αυτό καθίσταται σαφές, στο 
µέρος εκείνο της Έκθεσης Αιτιάσεων, όπου η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των δηµοσιευµάτων που 
επικαλείται η εταιρεία.   
Η µειοψηφία παραπέµπει στην υπόθεση Tate & Lyle Plc, British Sugar Plc και Νapier Brown κατά της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής102

, όπου κρίθηκε ότι σε µία ολιγοπωλιακή αγορά που  ενδεχοµένως να είναι δυνατό κάθε επιχειρηµατίας 
να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αντιλαµβάνεται εκ των υστέρων την εµπορική πολιτική των 
άλλων, παρόλα αυτά η αβεβαιότητα όσον αφορά τις πολιτικές τιµών που έχουν την πρόθεση να εφαρµόσουν στο 
µέλλον οι άλλοι έµποροι συνιστά, σε µια τέτοια αγορά, το κυριότερο κίνητρο ανταγωνισµού, άποψη µε ιδιαίτερη σηµασία, 
λαµβάνοντας υπόψη, ότι στην προκειµένη υπόθεση η ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση µε τις τιµές αφορούσε εκ των 
προτέρων πληροφόρηση.  
Η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι τα δηµοσιεύµατα που κυκλοφορούσαν ευρέως κατά τον ουσιώδη χρόνο και εµπεριείχαν 
σαφείς πληροφορίες ως προς το χρόνο που οι εµπλεκόµενες εταιρείες θα προέβαιναν σε αυξήσεις και/ή µειώσεις, ως 
επίσης, σε κάποιες πληροφορίες σε σχέση µε το χρόνο παραλαβής νέων φορτίων από τις εταιρείες ως επίσης και για 
την αύξηση/µείωση που προτίθενται  να  εφαρµόσουν  οι  εταιρείες.  
Η επίκληση στην Έκθεση Αιτιάσεων, της απόφασης του ∆ΕΕ στην υπόθεση Cement ουσιαστικά επιβεβαιώνει µία από 
τις διάφορες προσεγγίσεις που ακολουθήθηκε σε σχέση µε το ζήτηµα της εναρµονισµένης πρακτικής, ότι δηλαδή µία 
επιχείρηση η οποία δεν αποστασιοποιείται από µία παράνοµη πρωτοβουλία ασχέτως εάν τούτη είχε επίγνωση ή όχι της 
παρανοµίας ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσµατα της εν λόγω πρωτοβουλίας της είναι εµφανή στην αγορά ή ότι αυτή δεν θα 
µπορούσε να αγνοήσει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία της στην πράξη θα είχε αυτά τα αποτελέσµατα, χωρίς να αποτελεί 
δικαιολογία ή βάσιµο επιχείρηµα για παράδειγµα το γεγονός ότι το κοινό γνώριζε τις εν λόγω τιµές103

, έχει ευθύνη 
και είναι συνεργός στην οποιαδήποτε παράβαση του Νόµου.  
Για ό,τι αφορά δε την υπόθεση Sugar, η µειοψηφία τονίζει ότι το σχετικό απόσπασµα παρατέθηκε ακριβώς για να 
τονίσει µία ιδιοµορφία της εν λόγω υπόθεσης, ότι δηλαδή µόνο η µία επιχείρηση εκ των µερών που συναντιόνταν έδινε 
πληροφορίες για την τιµολογιακή πολιτική της και παρά ταύτα το ∆ικαστήριο δέχθηκε την ύπαρξη εναρµονισµένης 
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πρακτικής. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η αγορά στην εν λόγω υπόθεση ήταν µία ολιγοπωλιακή αγορά, ακριβώς όπως 
και η υπό εξέταση αγορά.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ένα  εκ των πολλών στοιχείων που αξιολογήθηκαν σωρευτικά από την Επιτροπή στην Έκθεση 
Αιτιάσεων για να καταλήξει στο εκ πρώτης όψεως συµπέρασµά της για την ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ 
των εταιρειών πετρελαιοειδών, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά της υπό διερεύνησης αγοράς. Αφορµή της συγκεκριµένης 
ανάλυσης, αποτέλεσε η θέση του ∆ΕΕ στην απόφασή του στην υπόθεση Wood Pulp.  
Συγκεκριµένα υιοθετήθηκε η αρχή που τέθηκε στην υπόθεση Wood Pulp, ότι:  
«Εξαιτίας της αποδεικτικής δυσχέρειας που υπό ορισµένες συνθήκες παρουσιάζει ο εντοπισµός και η ταυτοποίηση της 
εναρµονισµένης πρακτικής σε σχέση µε την καθ’ όλα νόµιµη παράλληλη συµπεριφορά, το ∆ΕΚ έχει κρίνει ότι και µια 
απλή παράλληλη συµπεριφορά αποτελεί εναρµονισµένη πρακτική όταν η συµπεριφορά αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί 
στις συνθήκες της αγοράς και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει άλλη βάσιµη εξήγηση γι΄αυτήν».  
Στη βάση της εν λόγω προσέγγισης, έγινε η εξέταση της υπό διερεύνηση αγοράς και των διαφόρων χαρακτηριστικών 
της και συγκεκριµένα των ακολούθων ζητηµάτων που, όπως και αν κριθούν, συνθέτουν το συνολικό φάσµα της 
εξεταζόµενης αγοράς: 
• ο µικρός αριθµός των  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές· 
• η συµµετρία στα µερίδια αγοράς (µε εξαίρεση τη Lukoil)· 

• ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης στις σχετικές αγορές· 
• η παρόµοια διάρθρωση κόστους (όχι το κόστος σε απόλυτο µέγεθος)· 
• οι ρυθµοί µεταβολής της ζήτησης και η απουσία απρόβλεπτων διακυµάνσεων· 
• η ανελαστικότητα της ζήτησης για τα σχετικά προϊόντα· 

• η απουσία δύναµης αγοραστών (buyer power)· 

• η  ύπαρξη  διαρθρωτικών  και  άλλων  δεσµών  µεταξύ  των  εταιρειών πετρελαιοειδών· 
• η απουσία καινοτοµιών· 

• η µεγάλη συχνότητα αλληλεπίδρασης και η δυνατότητα για συχνές, και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, προσαρµογές των 
προτεινόµενων τιµών· 

• ο υψηλός βαθµός διαφάνειας στην αγορά και η δηµιουργία συνθηκών τεχνητής διαφάνειας στις σχετικές αγορές· 
• η ανταλλαγή εµπιστευτικής φύσεως πληροφοριών· 
• οι προτεινόµενες τιµές· 
• η απουσία maverick επιχείρησης· 

• η ύπαρξη σοβαρών φραγµών εισόδου. 
H επίκληση στην Έκθεση Αιτιάσεων, της απόφασης του ∆ΕΕ στην υπόθεση Wood Pulp ουσιαστικά καθιστά 
αντιληπτή την προσέγγιση που ακολουθήθηκε σε σχέση µε το ζήτηµα της εναρµονισµένης πρακτικής, ότι, δηλαδή, 
σε περίπτωση που δεν υφίστανται συγκεκριµένα έγγραφα ή µαρτυρίες ή άλλα τεκµήρια που να αφορούν στη 
συµπεριφορά των επιχειρήσεων κατά και τα οποία να αποκαλύπτουν σαφώς και πλήρως την ύπαρξη ρητής 
συνεργασίας µεταξύ τους, απόδειξη ότι ενδέχεται να έχει υπάρξει συντονισµός της συµπεριφοράς τους µε 
εναρµονισµένη πρακτική µπορεί να βασιστεί στην ανάλυση διαφόρων χαρακτηριστικών της αγοράς, θεσµικών 
χαρακτηριστικών και οικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων την περίοδο αναφοράς. Η ανάλυση αυτή βασίστηκε σε 
µία λεπτοµερή  και προσεκτική εξέταση των ευκαιριών για εναρµονισµένη πρακτική στη συγκεκριµένη αγορά, σε 
εξέταση των πιο πάνω χαρακτηριστικών και στην έµµεση εξαγωγή συµπερασµάτων τα οποία συνολικά και σωρευτικά 
συνεκτιµήθηκαν στο πλαίσιο της έµµεσης απόδειξης. 
Στο σηµείο αυτό η µειοψηφία επιθυµεί να τονίσει εκ προοιµίου την πληθώρα των αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο, 
όπου επιχειρήσεις καταδικάστηκαν για εναρµονισµένη πρακτική και/ή συµφωνία, οι οποίες δρούσαν σε 
ολιγοπωλιακές αγορές. Αναφέρονται ενδεικτικά οι υποθέσεις Italian Flat Glass II
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και Zinc Phosphate
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. 
Παραλληλισµός τιµών 
Στις γραπτές της θέσεις, η Petrolina, ισχυρίζεται ότι τα συµπεράσµατα της Επιτροπής αναφορικά µε τον αναµενόµενο 
χρόνο αντίδρασης είναι πεπλανηµένα. Επίσης η εταιρεία επιχειρεί να αντικρούσει τις κατηγορίες στην Έκθεση Αιτιάσεων 
παραθέτοντας οικονοµικά στοιχεία, τη γνωµάτευση της ανεξάρτητης εταιρείας KPMG σε σχέση µε την τιµολογιακή 
πολιτική της εταιρείας και µια ανάλυση για το χρονικό διάστηµα µεταβολής των τιµών κάθε εταιρείας. 
Θέσεις µειοψηφίας 
Η µειοψηφία, σε σχέση µε την ανάλυση για το διάστηµα µεταβολής των τιµών, έχει τη θέση πώς ακόµη και να θεωρηθεί 
ότι το χρονικό διάστηµα των δύο-τριών ηµερών είναι ένα διάστηµα µεταβολής των προτεινόµενων τιµών που µπορεί να 
κριθεί επαρκές ή/και που είναι λογικό για τον τρόπο που οι εταιρείες θα έπρεπε να συµπεριφέρονται, παραµένει 
αναπάντητο το ερώτηµα κατά πόσον αυτή η αντίδραση θα έπρεπε να ήταν και στον ίδιο ακριβώς βαθµό. Η µειοψηφία 
θεωρεί πώς µέσω της οικονοµικής και οικονοµετρικής ανάλυσης επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτηµα 
και πώς δόθηκε επαρκής και αιτιολογηµένη. Με άλλα λόγια, ακόµη και αν γίνει αποδεκτό ότι το µικρό χρονικό διάστηµα 
µεταξύ των µεταβολών των τιµών των εταιρειών δικαιολογείται από τα χαρακτηριστικά της αγοράς, αυτό δεν αποκλείει 
την περίπτωση εναρµονισµένης πρακτικής καθώς υπάρχει τέλεια οµοιοµορφία στο µέγεθος των µεταβολών όπως 
προκύπτει από την οικονοµική και οικονοµετρική ανάλυση της Έκθεσης Αιτιάσεων. 
Ως εκ των ανωτέρω, η µειοψηφία απορρίπτει τον εν λόγω ισχυρισµό. 
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∆ηµοσιεύµατα στον τύπο και οι περί πρόσθετων παραγόντων και ενισχυτικών στοιχείων θέσεις στην έκθεση 
αιτιάσεων 
Η Petrolina ισχυρίζεται ότι, υφίστανται µόνο τέσσερα δηµοσιεύµατα στην έκθεση αιτιάσεων αναφορικά µε επικείµενες 
αυξηµένες ή νέες τιµές καυσίµων µε γενικευµένη πληροφόρηση. Σύµφωνα µε την εταιρεία τα εν λόγω δηµοσιεύµατα δεν 
περιέχουν οποιαδήποτε εξιδεικευµένη πληροφόρηση που χρειάζονται οι εταιρείες για να καθορίσουν την συγκεκριµένη 
συµπεριφορά τους σε συγκεκριµένο χρόνο και ούτε υπάρχει βεβαιότητα ως προς το χρόνο ή το ύψος της αναµενόµενης 
µεταβολής τιµών. Τέλος. η Petrolina ισχυρίζεται ότι οι παράγοντες που αποδίδονται στις εταιρείες πετρελαιοειδών είναι η 
δηµιουργία συνθηκών τεχνικής διαφάνειας και η ανταλλαγή εµπιστευτικών φύσεως πληροφοριών, θέµατα τα οποία 
σύµφωνα µε την εταιρεία συνάπτονται µε τα τέσσερα δηµοσιεύµατα στον τύπο. 
Θέσεις µειοψηφίας 
Η µειοψηφία θεωρεί ότι η ανταλλαγή εµπιστευτικών και εξατοµικευµένων πληροφοριών µεταξύ των εταιρειών 
πετρελαιοειδών αναφορικά µε τη µελλοντική τιµολογιακή πολιτική µέσω του τύπου αναπόδραστα δηµιούργησε τεχνητή 
διαφάνεια, η οποία µετρίασε ή και εξάλειψε τους κινδύνους του ανταγωνισµού και ήρε την αβεβαιότητα που η κάθε 
Εταιρεία πετρελαιοειδών είχε σχετικά µε τη µελλοντική συµπεριφορά των ανταγωνιστών της, και στήριξε ένα µηχανισµό 
που αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της εφαρµογής της εναρµονισµένης πρακτικής και στη διευκόλυνση του 
συντονισµού της τιµολογιακής συµπεριφοράς των εταιρειών πετρελαιοειδών, καθώς αυτές είχαν τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν την εκτέλεση κάθε σιωπηρής συνεννόησης που αφορούσε τις τιµές. 
Το γεγονός ότι η ανταλλαγή  πληροφοριών γινόταν δηµόσια µέσω του τύπου δεν µπορεί να αποτελέσει ελαφρυντικό 
στην υπό εξέταση υπόθεση λόγω του ότι το περιεχόµενο των πληροφοριών δεν είχε καµία απολύτως αξία ή και σηµασία 
για τους καταναλωτές. Ο πελάτης έχει πάντοτε την ευχέρεια να αναζητήσει µέσω των µεγάλων πινακίδων που είναι 
αναρτηµένες στις εισόδους των πρατηρίων, τις χαµηλότερες τιµές αντλίας. 
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω αλλά και το γεγονός ότι η Petrolina 
1) δεν  έχει δώσει καµία άλλη λογική, βάσιµη και επαρκή εξήγηση αναφορικά µε την ανταλλαγή των πληροφοριών 
µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, και 2) δεν έχει δώσει πειστικές απαντήσεις ως προς το τι ακριβώς εξυπηρετούσε 
η ανταλλαγή πληροφοριών, η µειοψηφία είναι της γνώµης ότι ο µηχανισµός πληροφόρησης µεταξύ των εταιρειών 
πετρελαιοειδών δεν µπορεί παρά να εντάσσεται στο γενικότερο µηχανισµό παρακολούθησης των τιµών έτσι ώστε να 
καθίσταται δυνατή η εναρµόνιση της πρακτικής τους. Μοναδικός στόχος των δηµοσιευµάτων στο τύπο ήταν να 
αφήσουν τους ανταγωνιστές να σχηµατίσουν µια εικόνα για την τιµολογιακή πολιτική που επρόκειτο να ακολουθήσουν. 
Η πρακτική αυτή προσβάλλει το ιδανικό πρότυπο του ελεύθερου ανταγωνισµού και λειτουργεί περιοριστικά στην 
ελευθερία των επιχειρήσεων να καθορίζουν µε δική τους ευθύνη και επιχειρηµατικό κίνδυνο ανεξάρτητα και 
αυτόνοµα τις τιµές τους. 
Ως εκ των ανωτέρω, η µειοψηφία απορρίπτει τον εν λόγω ισχυρισµό. 
Η πολιτική τιµών της εταιρείας και ο Ανταγωνισµός 
Η Petrolina επισηµαίνει ότι η πολιτική τιµών της εταιρείας και ο Ανταγωνισµός έχει αξιολογηθεί από την KPMG, και τα 
ευρήµατα της οποίας βασίζονται σε αναντίλεκτα δεδοµένα. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι όπως προκύπτει από την έκθεση 
KPMG,ο ισχυρισµός της Επιτροπής ότι δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση για τον παραλληλισµό των τιµών, είναι έκδηλα 
πεπλανηµένος. 
Θέσεις της µειοψηφίας 
Σε σχέση µε τη µέθοδο αξιολόγησης της τιµολογιακής πολιτικής της Petrolina, η µειοψηφία επισηµαίνει ότι, η KPMG 
σύνδεσε τις µεταβολές στο κόστος και τις µεταβολές στις τιµές της Petrolina µε τέσσερις παράγοντες, υποθέτοντας εξ’ 
αρχής ότι η εναρµονισµένη πρακτική δεν αποτελεί πιθανότητα. Οπότε, δεν γίνεται αποδεκτό το συµπέρασµα της KPMG 
στη συνοπτική παρουσίαση της ότι η ανάλυση της καταδεικνύει ότι η τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας «συνάδει 
πλήρως µε την Οικονοµική Θεωρία [...] κάτω από ολιγοπωλιακές καταστάσεις». 
Επιπλέον, η KPMG δεν αµφισβητεί σε κανένα σηµείο της µελέτης της την ανάλυση στην Έκθεση Αιτιάσεων σε σχέση µε 
την εκτίµηση του υποδείγµατος για τις προτεινόµενες τιµές και το βασικό συµπέρασµα ότι οι προτεινόµενες τιµές των 
εταιρειών εξαρτώνται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις προτεινόµενες τιµές του «ηγέτη»- ανταγωνιστή παρά από το 
κόστος της ίδιας της εταιρείας. Αντίθετα, στην ανάλυση της, τόσο η KPMG όσο και η Petrolina, διαχωρίζουν την υπό 
εξέταση χρονική περίοδο σε υπο-περιόδους µε ηγέτες και ακόλουθους, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας τον παρόµοιο 
τρόπο διαχωρισµού της υπό-εξέταση περιόδου στην ανάλυση της Έκθεσης Αιτιάσεων  
Ως εκ των ανωτέρω, η µειοψηφία απορρίπτει τον εν λόγω ισχυρισµό. 
Eλαστικότητα της ζήτησης  
Η εταιρεία Petrolina σχολιάζει ότι η ζήτηση σε επίπεδο πρατηρίου είναι ελαστική και παρουσιάζει µια ανάλυση για να 
αξιολογήσει την επίδραση στις πωλήσεις των πρατηρίων της από τη διαφορά στην τιµή τους µε την τιµή γειτονικών 
πρατηρίων.  
Η µειοψηφία θεωρεί ότι, η ανάλυση της εταιρείας πράγµατι δείχνει µεγάλη ελαστικότητα ζήτησης σε επίπεδο πρατηρίου, 
και ένα παρόµοιο τεκµήριο παρέδωσε η Petrolina στην Ακρόαση ηµεροµηνίας 29/09/2015 για την οριζόντια σύµπραξη. 
Αυτό δεν αµφισβητείται στην Έκθεση Αιτιάσεων. Αντίθετα, αυτό που καταδεικνύει η εκτίµηση της ανελαστικής ζήτησης 
της αγοράς στην Έκθεση Αιτιάσεων είναι ένα στοιχείο που αυξάνει την πιθανότητα συντονισµού. 
Απορρόφηση πλεονασµάτων 
Σε σχέση µε το παραπάνω ζήτηµα, τα πλεονάσµατα στην Έκθεση Αιτιάσεων αναφέρονται σε διαθέσιµες προς πώληση 
σε άλλες εταιρείες ποσότητες πετρελαιοειδών. Σε σχέση µε αυτό οι πιο κάτω επιστολές των εταιρειών είναι 
χαρακτηριστικές: 
α. Επιστολή εταιρείας Petrolina ηµεροµηνίας 21/06/2006 στην οποία η εταιρεία αναφέρεται σε αγορά βενζίνης 98 
οκτανίων, ελαφριού µαζούτ, ασφάλτου και πετρελαίου θέρµανσης από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια. 
β. Επιστολή εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ηµεροµηνίας 21/06/2006 στην οποία η εταιρεία αναφέρεται σε αγορά και 
πώληση διαφόρων προϊόντων από και σε άλλες εταιρείες. 
γ. Επιστολή εταιρείας ExxonMobil ηµεροµηνίας 29/06/2006 στην οποία η εταιρεία αναφέρεται σε αγορά διαφόρων 
προϊόντων από άλλες εταιρείες. 



 
 

δ. Επιστολή εταιρείας Lukoil ηµεροµηνίας 26/07/2006 στην οποία αναφέρεται σε αγορά διαφόρων προϊόντων από τις 
εταιρείες Petrolina και Ελληνικά Πετρέλαια. 
ε. Επιστολή εταιρείας Petrolina ηµεροµηνίας 07/09/2006 στην οποία η εταιρεία αναφέρεται σε πώληση διαφόρων 
προϊόντων σε άλλες εταιρείες. 
στ. Επιστολή εταιρείας ExxonMobil ηµεροµηνίας 11/09/2006 στην οποία η εταιρεία αναφέρεται σε πώληση διαφόρων 
προϊόντων σε άλλες εταιρείες. 
ζ. Επιστολή εταιρείας Lukoil ηµεροµηνίας 12/10/2006 στην οποία αναφέρεται σε πώληση διαφόρων προϊόντων σε άλλες 
εταιρείες. 
Ως εκ των πιο πάνω στοιχείων που υπάρχουν στο φάκελο της υπόθεσης, διαφαίνεται ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών 
προµηθεύονταν διάφορα προϊόντα πετρελαιοειδών από ανταγωνιστές τους. 
Η έννοια και η απόδειξη της εναρµονισµένης πρακτικής 
Η Petrolina ισχυρίζεται ότι, τα δεδοµένα που επικαλείται η Επιτροπή για την απόδειξη εναρµονισµένης πρακτικής όπως ο 
ισχυριζόµενος ανεπαρκής χρόνος αντίδρασης στον ανταγωνισµό και κάποια γενικά δηµοσιεύµατα στον τύπο είναι 
πεπλανηµένα και ανεπαρκή για να θεµελιώσουν την ισχυριζόµενη έλλειψη εξήγησης. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι αποτελεί 
εύλογη εξήγηση παραλληλισµού τιµών ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας της αγοράς και η πλήρης διαφάνεια τιµών σε 
συνάρτηση µε τις λοιπές συνθήκες της αγοράς που οδηγούν σε περιοδικές αλλαγές τιµών σε σύντοµα χρονικά 
διαστήµατα.  
Θέσεις µειοψηφίας 
Η µειοψηφία θεωρεί ότι, η ανάλυση της KPMG για την τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας δεν µπορεί σε καµία περίπτωση 
να αποκλείσει την ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής.  
Εφόσον η µελέτη της KPMG δεν µπορεί να απαντήσει σε κάποιο από τα συµπεράσµατα στην Έκθεση Αιτιάσεων, τότε η 
εν λόγω µελέτη αποτελεί απλώς ένα έλεγχο κατά πόσον η τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας πράγµατι εφαρµόστηκε 
στην πράξη. Όµως δεν αποτελεί έλεγχο κατά πόσον αυτή η πολιτική είναι αντίθετη ή όχι µε τον Νόµο. Εξάλλου αυτό 
προκύπτει και από αναφορές της ίδιας της KPMG σε αρκετά σηµεία της µελέτης της. Επίσης, τα δεδοµένα τα οποία 
χρησιµοποίησε η KPMG στην ανάλυση της δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή για να µπορεί να επιβεβαιώσει τα 
αποτελέσµατα της εν λόγω ανάλυσης. Ακόµη και σε περίπτωση που υποθέσουµε ότι οι τιµές της Petrolina είναι 
προτεινόµενες (οι οποίες είναι στη διάθεση της Επιτροπής), το κόστος του προϊόντος βασισµένο στην κοστολόγηση 
FIFO είναι στοιχεία που δε έχουν δοθεί στην Επιτροπή. 
Επίσης, η µειοψηφία σηµειώνει ότι η αναπτυχθείσα παράλληλη συµπεριφορά µεταξύ των τεσσάρων εταιρειών 
πετρελαιοειδών  καταδεικνύει  σοβαρή  ένδειξη  ύπαρξης  εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ τους. Η όλη συµπεριφορά 
των εταιρειών πετρελαιοειδών δηµιούργησε συνθήκες ανταγωνισµού που δεν αντιστοιχούν στις συνθήκες που 
φυσιολογικά  θα  έπρεπε να  επικρατούν στην  αγορά, λαµβάνοντας  υπόψη τη φύση των προϊόντων, το µέγεθος 
και τον αριθµό των επιχειρήσεων καθώς και τον όγκο της αγοράς.     
Η µειοψηφία θεωρεί ότι η παράλληλη διακύµανση των τιµών των πετρελαιοειδών αλλά και η αναγγελία τους, που 
µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα, είναι οµοιόµορφη ή σχεδόν οµοιόµορφη, από πλευράς των εταιρειών, και 
εφαρµόζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του ουσιώδους χρόνου, αποτελούν αναντίλεκτα ενδείξεις ύπαρξης εναρµονισµένης 
πρακτικής. Ουσιώδες ερώτηµα είναι κατά πόσο η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής αποτελεί τη µόνη βάσιµη 
εξήγηση στη συµπεριφορά αυτή. Το ερώτηµα αυτό σύµφωνα µε την µειοψηφία απαντάται µέσα από τη σωρευτική 
ανάλυση των δεδοµένων της υπόθεσης που παρατέθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων. 
Η µειοψηφία δεν παραβλέπει το δικαίωµα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται µε ευφυΐα στην τηρούµενη ή 
αναµενόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους.  Πλην όµως σε απόλυτη συνάφεια µε την ενωσιακή νοµολογία, 
η µειοψηφία έχει την άποψη ότι η πολιτική αυτή πρέπει να είναι αποτέλεσµα µιας καθόλα αυτόνοµης απόφασης, χωρίς 
ίχνος άµεσης ή έµµεσης επαφής µεταξύ των επιχειρήσεων και χωρίς να στοχεύει τον επηρεασµό της συµπεριφοράς 
στην αγορά ενός πραγµατικού ή δυνητικού ανταγωνιστή ή να αποκαλύπτει σε ένα τέτοιο ανταγωνιστή την τακτική 
που οι ίδιες οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να υιοθετήσουν ή προβλέπουν να υιοθετήσουν στην αγορά. Η µειοψηφία έχει 
τη γνώµη ότι η Εταιρεία δεν έχει αποδείξει ότι η συµπεριφορά της στη συγκεκριµένη αγορά είναι το αποτέλεσµα της 
ευφυούς προσαρµογής της στις τιµές των ανταγωνιστών της. 
Η µειοψηφία δεν αποδέχεται τους ισχυρισµούς και τις εκτιµήσεις της εταιρείας αναφορικά µε την ύπαρξη παράλληλης 
συµπεριφοράς σε ολιγοπωλιακές   αγορές   καθώς η εν λόγω συµπεριφορά είναι το αποτέλεσµα εναρµονισµένης 
πρακτικής. Σύµφωνα µε την άποψη της µειοψηφίας, η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής από την Petrolina και τις άλλες 
τρεις εταιρείες πετρελαιοειδών, αποτελεί τη µόνη βάσιµη εξήγηση για τη συµπεριφορά αυτή. 
Το άρθρο 3 του Νόµου, διατυπώνει κατά τρόπο ενδεικτικό διάφορες µορφές απαγορευµένου  περιεχοµένου  
συµπράξεων. Μεταξύ των  αναφεροµένων µορφών είναι και ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός τιµών αγοράς ή πώλησης 
ή άλλων όρων συναλλαγής. Πρόκειται για την κυριότερη περίπτωση νόθευσης του ανταγωνισµού λόγω περιορισµού της 
αυτονοµίας των επιχειρήσεων ως προς τον καθορισµό της πολιτικής των τιµών τους. 
Σύµφωνα µε τη νοµολογία, για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, η εκτίµηση των 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των συµπράξεων παρέλκει, όταν αυτές έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού108

. Τα κοινοτικά ∆ικαστήρια έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές, 
όσον αφορά εφαρµοστέες τιµές ή εκπτώσεις, περιορίζουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό υπό την έννοια του 
άρθρου 101(1)

109 της ΣΛΕΕ. 
Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Dyestuffs ανέφερε ότι: 
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«Η λειτουργία του ανταγωνισµού των τιµών είναι να διατηρεί τις τιµές στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και να ενθαρρύνει 
τη διακίνηση αγαθών µεταξύ των κρατών µελών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη δυνατή κατανοµή δραστηριοτήτων όσον 
αφορά την παραγωγικότητα και την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται στις αλλαγές.»
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Από τη στιγµή που έχει αποδειχθεί ότι αντικείµενο της υπό εξέταση εναρµονισµένης πρακτικής ήταν ο καθορισµός των 
τιµών πώλησης των υπό εξέταση προϊόντων, δεν είναι πλέον αναγκαίο να εξακριβωθεί και το αποτέλεσµα της εν λόγω 
πρακτικής. 
Το πιο πάνω θέµα είναι διαφορετικό από τη διακρίβωση της ύπαρξης συµπεριφοράς στην αγορά συνακόλουθης προς 
τη διευθέτηση που υπάρχει µεταξύ των επιχειρήσεων και σχέση αιτίου και αιτιατού µεταξύ των δύο111

, χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη τεκµηρίωσης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ότι η συµπεριφορά αυτή επέφερε και συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα, αφ’ ης στιγµής έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Στην παρούσα υπόθεση, 
καθίσταται εµφανές ότι υφίσταται συµπεριφορά στην αγορά συνακόλουθη προς τη διευθέτηση που υπάρχει µεταξύ των 
επιχειρήσεων και σχέση αιτίου και αιτιατού µεταξύ των δύο. 
Περαιτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών, χωρίς να έχουν φθάσει στο στάδιο σύναψης 
συµφωνίας, πέτυχαν µε την εναρµονισµένη πρακτική τους τον καθορισµό ενός τεχνητά όµοιου επιπέδου τιµών στην 
σχετική αγορά, αντικαθιστώντας συνειδητά τους κινδύνους του ανταγωνισµού. Η συµπεριφορά αυτή όχι µόνο είχε 
ως αποτέλεσµα την εκµηδένιση του ανταγωνισµού µεταξύ των ίδιων των εταιρειών, αλλά και υπό το φως της υιοθέτησης 
των προτεινόµενων τιµών από τους πρατηριούχους κάθε Εταιρείας, έχει εξαλείψει τον ανταγωνισµό µεταξύ των 
πρατηριούχων της ίδιας Εταιρείας πετρελαιοειδών (ενδοσηµατικός ανταγωνισµός –  intra-brand competition), αλλά και 
µεταξύ των πρατηριούχων των διαφόρων εταιρειών (διασηµατικός ανταγωνισµός – inter-brand competition). 
Η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι έχει κρίνει αυτόνοµα την οριζόντια και την κάθετη σύµπραξη χωρίς το αποτέλεσµα της 
ξεχωριστής κρίσης της σε κάθε µία από αυτές να συναρτάται από το αποτέλεσµα ή ακόµα τη συνέργεια της άλλης 
σύµπραξης. 
Η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι στην περίπτωση όπου υπάρχει εναρµονισµένη πρακτική σε οριζόντιο επίπεδο, στο 
επίπεδο της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται οι υπό εξέταση εταιρείες πετρελαιοειδών, και η οποία έχει ως 
αντικείµενο τον επηρεασµό του ανταγωνισµού τότε δεν υπάρχει καµία υποχρέωση να αποδειχθούν οποιεσδήποτε 
συγκεκριµένες επιπτώσεις στις υπό εξέταση αγορές. Η διάταξη αυτή απαλλάσσει την µειοψηφία από την υποχρέωση να 
αποδείξει περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει µια συµφωνία που έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού, όπως µια συµφωνία η οποία έχει ως αντικείµενο τον προκαθορισµό των τιµών. Η θέση αυτή 
προκύπτει από την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και η διαπίστωση της παράβασης δεν εξαρτάται από περαιτέρω 
διαπιστώσεις και αποδείξεις επί των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων της εναρµονισµένης πρακτικής112

.  Παρά το 
γεγονός, ότι η νοµολογία αυτή είναι επαρκής και ξεκάθαρη ως προς το διακριτό και την ανεξαρτησία των δύο υπό 
εξέταση παραβάσεων, η µειοψηφία παραθέτει περαιτέρω τις εξής παρατηρήσεις. 
Η λιανική τιµή διάθεσης των σχετικών προϊόντων καθορίζεται σε γενικές γραµµές, σε δύο στάδια. Πρώτο, η Εταιρεία 
προτείνει τιµή λιανικής πώλησης προς τον πρατηριούχο και δεύτερο, ο πρατηριούχος καθορίζει την τελική τιµή 
λιανικής πώλησης. Εποµένως, έστω και θεωρητικά, δεν είναι απαραίτητο οι τελικές τιµές λιανικής διάθεσης των 
σχετικών προϊόντων στα πρατήρια να συµπίπτουν µε τις προτεινόµενες τιµές. 
Η µειοψηφία παρατηρεί ότι στην περίπτωση της οριζόντιας εναρµόνισης αντικείµενο της  εναρµόνισης είναι οι 
προτεινόµενες τιµές. Από την άλλη, στην περίπτωση της κάθετης συµφωνίας, αντικείµενο της είναι η τελική τιµή 
διάθεσης των προϊόντων σε λιανικό επίπεδο. Η εναρµόνιση των προτεινόµενων τιµών και το γεγονός οι πρατηριούχοι 
επηρεάζονται από προτεινόµενες τιµές, κατά τον καθορισµό των τιµών λιανικής πώλησης, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 
εναρµόνιση  των  προτεινόµενων  τιµών  σε  αυτό  το  επίπεδο  ενδέχεται  να επηρεάσει σηµαντικά τον 
ανταγωνισµό στην αγορά τόσο της χονδρικής πώλησης όσο και της λιανικής πώλησης των σχετικών προϊόντων. 
Εξάλλου, η ύπαρξη ή µη οριζόντιας εναρµονισµένης πρακτικής αφορά διαφορετικές επιχειρήσεις από τις συµµετέχουσες 
στην κάθετη εναρµονισµένη πρακτική επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της κάθετης εναρµονισµένης πρακτικής 
συµµετέχουν εν προκειµένω η Petrolina και οι πρατηριούχοι της. Στην περίπτωση της οριζόντιας εναρµονισµένης 
πρακτικής συµµετέχουν οι εταιρείες Lukoil, Petrolina, Ελληνικά Πετρέλαια και Exxon Mobil. 
Υπογραµµίζεται  ότι  η  ύπαρξη  τ έ τ ο ι ο υ  ε ί δ ο υ ς  κάθετης  συµφωνίας  απλώς ενισχύει  τα  
αντιανταγωνιστικά  αποτελέσµατα  της  εναρµόνισης  των προτεινόµενων τιµών σε οριζόντιο επίπεδο, ενισχύοντας τη 
βεβαιότητα ότι οι πρατηριούχοι θα ακολουθήσουν τις προτεινόµενες τους τιµές, όπως αυτές προκαθορίζονται µέσω της 
οριζόντιας εναρµονισµένης πρακτικής.  
Συµπερασµατικά, η µειοψηφία σηµειώνει ότι για τη διαπίστωση της παράβασης της οριζόντιας εναρµονισµένης 
πρακτικής, η οποία έχει ως αντικείµενο τη νόθευση του ανταγωνισµού, δεν απαιτείται η εξέταση των τυχόν 
αποτελεσµάτων της εν λόγω πρακτικής στις σχετικές αγορές, αφού έχει εξετάσει µια οριζόντια εναρµονισµένη πρακτική 
που έχει ως αντικείµενο τον προκαθορισµό τιµών. 
Συναφώς η µειοψηφία θεωρεί ότι η Petrolina παρέβη τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου λόγω της 
εναρµονισµένης πρακτικής µε την Lukoil, τα Ελληνικά Πετρέλαια και την ExxonMobil, που συνίστατο στον έµµεσο 
καθορισµό τιµών λιανικής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του 
πετρελαίου κίνησης LS, η οποία είχε ως αντικείµενο και/ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση 
του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, για την περίοδο από την 1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006. 
Ως εκ των ανωτέρω, η µειοψηφία απορρίπτει τον εν λόγω ισχυρισµό. 
Lukoil  
Θέσεις Lukoil  
Έλλειψη µαρτυρίας στην οριζόντια σύµπραξη 
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∆εν υπάρχει µαρτυρία ή έγγραφο που να αποδεικνύει ή να δηµιουργεί υποψία για συνάντηση των υπό κατηγορία 
εταιρειών πετρελαιοειδών, πόσο µάλλον για συµφωνία µεταξύ τους για περιορισµό του ανταγωνισµού. Η 
σύγκλιση/οµοιοµορφία τιµών δεν µπορεί να αποτελέσει βάση για την κατηγορία καθώς είναι λογική βάση των 
χαρακτηριστικών της αγοράς της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
Θέσεις µειοψηφίας: 
Σύµφωνα µε την άποψη της µειοψηφίας, οι θέσεις της Lukoil πάσχουν λόγω έλλειψης τεκµηρίωσης. 
Η µειοψηφία σηµειώνει ότι η αναπτυχθείσα παράλληλη συµπεριφορά µεταξύ των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών 
καταδεικνύει σοβαρή ένδειξη ύπαρξης εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ τους. Η όλη συµπεριφορά των εταιρειών 
πετρελαιοειδών δηµιούργησε συνθήκες ανταγωνισµού που δεν αντιστοιχούν στις συνθήκες που φυσιολογικά θα έπρεπε 
να  επικρατούν στην αγορά, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων, το µέγεθος και τον αριθµό των 
επιχειρήσεων καθώς και τον όγκο της αγοράς.     
Η µειοψηφία θεωρεί ότι η παράλληλη διακύµανση των τιµών των πετρελαιοειδών αλλά και η αναγγελία τους, που 
µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα, είναι οµοιόµορφη ή σχεδόν οµοιόµορφη, από πλευράς των εταιρειών, και 
εφαρµόζονταν καθόλη τη διάρκεια του ουσιώδους χρόνου, αποτελούν αναντίλεκτα ενδείξεις ύπαρξης εναρµονισµένης 
πρακτικής. Ουσιώδες ερώτηµα είναι κατά πόσο η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής αποτελεί τη µόνη βάσιµη 
εξήγηση στη συµπεριφορά αυτή. Το ερώτηµα αυτό σύµφωνα µε την µειοψηφία απαντάται µέσα από τη σωρευτική 
ανάλυση των δεδοµένων της υπόθεσης που παρατέθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων. 
Η µειοψηφία δεν παραβλέπει το δικαίωµα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται µε ευφυΐα στην τηρούµενη ή 
αναµενόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους. Πλην όµως σε απόλυτη συνάφεια µε την ενωσιακή νοµολογία, η 
µειοψηφία έχει την άποψη ότι η πολιτική αυτή πρέπει να είναι αποτέλεσµα µιας καθόλα αυτόνοµης απόφασης, χωρίς 
ίχνος άµεσης ή έµµεσης επαφής µεταξύ των επιχειρήσεων και χωρίς να στοχεύει τον επηρεασµό της συµπεριφοράς 
στην αγορά ενός πραγµατικού ή δυνητικού ανταγωνιστή ή να αποκαλύπτει σε ένα τέτοιο ανταγωνιστή την τακτική 
που οι ίδιες οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να υιοθετήσουν ή προβλέπουν να υιοθετήσουν στην αγορά. Η µειοψηφία έχει 
τη γνώµη ότι η Εταιρεία Lukoil δεν έχει αποδείξει ότι η συµπεριφορά της στη συγκεκριµένη αγορά είναι το αποτέλεσµα 
της ευφυούς προσαρµογής της στις τιµές των ανταγωνιστών της. 
Η µειοψηφία δεν αποδέχεται τους ισχυρισµούς και τις εκτιµήσεις της εταιρείας αναφορικά µε την ύπαρξη παράλληλης 
συµπεριφοράς σε ολιγοπωλιακές αγορές καθώς η εν λόγω συµπεριφορά είναι το αποτέλεσµα εναρµονισµένης 
πρακτικής. Σύµφωνα µε την άποψη της µειοψηφίας, η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής από την Lukoil και τις άλλες 
τρεις εταιρείες πετρελαιοειδών, αποτελεί τη µόνη βάσιµη εξήγηση για τη συµπεριφορά αυτή. 
Το άρθρο 3 του Νόµου, διατυπώνει κατά τρόπο ενδεικτικό διάφορες µορφές απαγορευµένου  περιεχοµένου  
συµπράξεων. Μεταξύ  των  αναφεροµένων µορφών είναι και ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός τιµών αγοράς ή πώλησης 
ή άλλων όρων συναλλαγής. Πρόκειται για  την κυριότερη περίπτωση νόθευσης του ανταγωνισµού λόγω περιορισµού της 
αυτονοµίας των επιχειρήσεων ως προς τον καθορισµό της πολιτικής των τιµών τους. 
Σύµφωνα µε τη νοµολογία, για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 101 της Σ.Λ.Ε.Ε., η εκτίµηση των 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των συµπράξεων παρέλκει, όταν αυτές έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού113

. Τα κοινοτικά ∆ικαστήρια έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές, 
όσον αφορά εφαρµοστέες τιµές ή εκπτώσεις, περιορίζουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό υπό την έννοια του 
άρθρου 101(1)

114 της ΣΛΕΕ. 
Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Dyestuffs ανέφερε ότι: 
«Η λειτουργία του ανταγωνισµού των τιµών είναι να διατηρεί τις τιµές στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και να ενθαρρύνει 
τη διακίνηση αγαθών µεταξύ των κρατών µελών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη δυνατή κατανοµή δραστηριοτήτων όσον 
αφορά την παραγωγικότητα και την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται στις αλλαγές.»
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Από τη στιγµή που έχει αποδειχθεί ότι αντικείµενο της υπό εξέταση εναρµονισµένης πρακτικής ήταν ο καθορισµός των 
τιµών πώλησης των υπό εξέταση προϊόντων, δεν είναι πλέον αναγκαίο να εξακριβωθεί και το αποτέλεσµα της εν λόγω 
πρακτικής. 
Το πιο πάνω θέµα είναι διαφορετικό από τη διακρίβωση της ύπαρξης συµπεριφοράς στην αγορά συνακόλουθης κατά 
την άποψη της Επιτροπής προς τη διευθέτηση που υπάρχει µεταξύ των επιχειρήσεων και σχέση αιτίου και αιτιατού 
µεταξύ των δύο116

, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκµηρίωσης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ότι η 
συµπεριφορά αυτή επέφερε και συγκεκριµένο αποτέλεσµα, αφ’ ης στιγµής έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού. Στην παρούσα υπόθεση, καθίσταται εµφανές ότι υφίσταται συµπεριφορά στην αγορά συνακόλουθη προς 
τη διευθέτηση που υπάρχει µεταξύ των επιχειρήσεων και σχέση αιτίου και αιτιατού µεταξύ των δύο. 
Περαιτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών, χωρίς να έχουν φθάσει στο στάδιο σύναψης 
συµφωνίας, πέτυχαν µε την εναρµονισµένη πρακτική τους τον καθορισµό ενός τεχνητά σταθερού επιπέδου τιµών στην 
σχετική αγορά, αντικαθιστώντας συνειδητά τους κινδύνους του ανταγωνισµού. Η συµπεριφορά αυτή όχι µόνο είχε 
ως αποτέλεσµα την εκµηδένιση του ανταγωνισµού µεταξύ των ίδιων των εταιρειών, αλλά και υπό το φως της υιοθέτησης 
των προτεινόµενων τιµών από τους πρατηριούχους κάθε Εταιρείας, έχει εξαλείψει τον ανταγωνισµό µεταξύ των 
πρατηριούχων της ίδιας Εταιρείας πετρελαιοειδών (ενδοσηµατικός ανταγωνισµός – intra-brand competition), αλλά και 
µεταξύ των πρατηριούχων των διαφόρων εταιρειών (διασηµατικός ανταγωνισµός – inter-brand competition). 
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Η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι έχει κρίνει αυτόνοµα την οριζόντια και την κάθετη σύµπραξη χωρίς το αποτέλεσµα της 
ξεχωριστής κρίσης της σε κάθε µία από αυτές να συναρτάται από το αποτέλεσµα ή ακόµα τη συνέργεια της άλλης 
σύµπραξης. 
Η µειοψηφία υπογραµµίζει ότι στην περίπτωση όπου υπάρχει εναρµονισµένη πρακτική σε οριζόντιο επίπεδο, στο 
επίπεδο της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται οι υπό εξέταση εταιρείες πετρελαιοειδών, και η οποία έχει ως 
αντικείµενο τον επηρεασµό του ανταγωνισµού τότε δεν υπάρχει καµία υποχρέωση να αποδειχθούν οποιεσδήποτε 
συγκεκριµένες επιπτώσεις στις υπό εξέταση αγορές. Η διάταξη αυτή απαλλάσσει την µειοψηφία από την υποχρέωση να 
αποδείξει περαιτέρω τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει µια συµφωνία που έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού, όπως µια συµφωνία η οποία έχει ως αντικείµενο τον προκαθορισµό των τιµών. Η θέση αυτή 
προκύπτει από την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και η διαπίστωση της παράβασης δεν εξαρτάται από περαιτέρω 
διαπιστώσεις και αποδείξεις επί των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων της εναρµονισµένης πρακτικής117

. Παρά το 
γεγονός, ότι η νοµολογία αυτή είναι επαρκής και ξεκάθαρη ως προς το διακριτό και την ανεξαρτησία των δύο υπό 
εξέταση παραβάσεων, η µειοψηφία παραθέτει περαιτέρω τις εξής παρατηρήσεις. 
Η λιανική τιµή διάθεσης των σχετικών προϊόντων καθορίζεται σε γενικές γραµµές, σε δύο στάδια. Πρώτο, η Εταιρεία 
προτείνει τιµή λιανικής πώλησης προς τον πρατηριούχο και δεύτερο, ο πρατηριούχος καθορίζει την τελική τιµή 
λιανικής πώλησης. Εποµένως, έστω και θεωρητικά, δεν είναι απαραίτητο οι τελικές τιµές λιανικής διάθεσης των 
σχετικών προϊόντων στα πρατήρια να συµπίπτουν µε τις προτεινόµενες τιµές. 
Η µειοψηφία παρατηρεί ότι στην περίπτωση της οριζόντιας εναρµόνισης αντικείµενο της εναρµόνισης είναι οι 
προτεινόµενες τιµές. Από την άλλη, στην περίπτωση της κάθετης συµφωνίας τιµών, αντικείµενο της είναι η τελική τιµή 
διάθεσης των προϊόντων σε λιανικό επίπεδο. Η εναρµόνιση των προτεινόµενων τιµών και το γεγονός οι πρατηριούχοι 
επηρεάζονται από προτεινόµενες τιµές, κατά τον καθορισµό των τιµών λιανικής πώλησης, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 
εναρµόνιση των προτεινόµενων τιµών σε αυτό το επίπεδο ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην 
αγορά τόσο της χονδρικής πώλησης όσο και της λιανικής πώλησης των σχετικών προϊόντων. 
Εξάλλου, η ύπαρξη ή µη οριζόντιας εναρµονισµένης πρακτικής αφορά διαφορετικές επιχειρήσεις από τις συµµετέχουσες 
στην κάθετη συµφωνία επιχειρήσεις. Στην περίπτωση της κάθετης εναρµονισµένης πρακτικής συµµετέχουν εν 
προκειµένω η Lukoil και οι πρατηριούχοι της. Στην περίπτωση της οριζόντιας εναρµονισµένης πρακτικής συµµετέχουν 
οι εταιρείες Lukoil, Petrolina, Ελληνικά Πετρέλαια και Exxon Mobil.  
Υπογραµµίζεται ότι η ύπαρξη τέτοιου είδους κάθετης συµφωνίας απλώς ενισχύει τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα 
της εναρµόνισης των προτεινόµενων τιµών σε οριζόντιο επίπεδο, ενισχύοντας τη βεβαιότητα ότι οι πρατηριούχοι θα 
ακολουθήσουν τις προτεινόµενες τους τιµές, όπως αυτές προκαθορίζονται µέσω της οριζόντιας εναρµονισµένης 
πρακτικής. 
Συµπερασµατικά, η µειοψηφία σηµειώνει ότι για τη διαπίστωση της παράβασης της οριζόντιας εναρµονισµένης 
πρακτικής, η οποία έχει ως αντικείµενο τη νόθευση του ανταγωνισµού, δεν απαιτείται η εξέταση των τυχόν 
αποτελεσµάτων της εν λόγω πρακτικής στις σχετικές αγορές, αφού έχει εξετάσει µια οριζόντια εναρµονισµένη πρακτική 
που έχει ως αντικείµενο τον προκαθορισµό τιµών. 
Συναφώς η µειοψηφία θεωρεί ότι η Lukoil παρέβη τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου λόγω της εναρµονισµένης 
πρακτικής µε την Petrolina, τα Ελληνικά Πετρέλαια και την ExxonMobil, που συνίστατο στον έµµεσο καθορισµό τιµών 
λιανικής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου 
κίνησης LS, η οποία είχε ως αντικείµενο και/ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του 
ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, για την περίοδο από την 1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006. 
Έκθεση της Trojan Economics 
Η εταιρεία Lukoil, επιχειρεί  να αντικρούσει τις κατηγορίες στην Έκθεση Αιτιάσεων παραθέτοντας, ως απάντηση στην 
οικονοµική ανάλυση, την έκθεση της Trojan Economics. Στην έκθεση της, η Trojan σχολιάζει τα στοιχεία, τη µεθοδολογία 
και τα συµπεράσµατα στην Έκθεση Αιτιάσεων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει κανένα επιπλέον στοιχείο ή επιπλέον 
ανάλυση των δεδοµένων για να στηρίξει τους διάφορους ισχυρισµούς της. 
Θέσεις µειοψηφίας 
Αυτό το οποίο διαφαίνεται να επιχειρεί η έκθεση της Trojan Economics είναι να υποβαθµίσει την αξία της Έκθεσης 
Αιτιάσεων της Επιτροπής επικρίνοντας τις µεθόδους εκτίµησης των υποδειγµάτων στην εµπειρική ανάλυση. Ωστόσο, η 
Trojan αγνοεί ότι η οικονοµετρική εκτίµηση παρέχει αποτελέσµατα που οδηγούν σε χρήσιµα συµπεράσµατα είτε 
ενισχύοντας είτε απορρίπτοντας κάποιες  λογικές ενδείξεις, χωρίς να αποτελεί τέλειο υποκατάστατο µιας έγγραφης 
συµφωνίας σύµπραξης ή µιας οµολογίας ενός µέλους ενός καρτέλ. Το Σηµείωµα που συνοδεύει την Έκθεση Αιτιάσεων 
παρουσιάζει οικονοµετρικές εκτιµήσεις στην ενότητα της εφαρµοσµένης οικονοµικής ανάλυσης, οι οποίες είναι 
ενισχυτικές ενδείξεις για οριζόντια σύµπραξη των εταιρειών πετρελαιοειδών. ∆ηλαδή, αυτές οι ενισχυτικές ενδείξεις 
ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις όπως για παράδειγµα την ανάλυση των χαρακτηριστικών της αγοράς και κυρίως 
την παρατήρηση του αποτελέσµατος στην αγορά το οποίο ήταν η απουσία διαφοροποίησης στις προτεινόµενες τιµές και 
στις τιµές αντλίας των πρατηριούχων. 
Η Trojan δεν παρουσιάζει καµία ανάλυση των στοιχείων που να καταδεικνύει ότι οι προσεγγίσεις που έχουν 
χρησιµοποιηθεί στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας είναι προβληµατικές, ούτε και προτείνει  εναλλακτικές  προσεγγίσεις. 
Η µειοψηφία τονίζει πως το πιο σηµαντικό είναι ότι η Trojan, παρά το ότι έχει όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, τουλάχιστον για 
τα υποδείγµατα που σχετίζονται µε την εταιρεία που αντιπροσωπεύει, δεν παρουσιάζει καµία ανάλυση αυτών των 
στοιχείων µε τους τρόπους που η ίδια ενδεχόµενα να θεωρεί πιο ορθούς. Στην έκθεση της Trojan δεν υπάρχει κανένα 
στοιχείο, καµία περιγραφική στατιστική ανάλυση, και καµία οικονοµετρική ανάλυση που να καταδεικνύει προβλήµατα στις 
εκτιµήσεις των υποδειγµάτων του Σηµειώµατος που συνοδεύει την Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής. 
Επιπλέον, στην ενότητα «ΆΠΟΨΗ TROJAN ECONOMICS» φαίνεται ότι η Trojan συµφωνεί µε το συµπέρασµα στην 
Έκθεση Αιτιάσεων ότι υπάρχει µια αιτιατή σχέση µεταξύ των προτεινόµενων τιµών όταν υποστηρίζει ότι αυτή η σχέση 
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δεν πρέπει να αποτελεί εύρηµα αναφορικά µε την ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής.118
 Η άποψη, όµως, που εκτίθεται 

στην Έκθεση Αιτιάσεων είναι ότι αυτή η σχέση των προτεινόµενων τιµών αποτελεί ένδειξη εναρµονισµένης πρακτικής, η 
οποία µαζί µε ένα ορισµένο αριθµό άλλων ενδείξεων µπορούν να στοιχειοθετήσουν  παραβίαση των κανόνων του 
ανταγωνισµού.119

 
Συνοψίζοντας, η µειοψηφία κρίνει πως η TROJAN ECONOMICS δεν έχει παρουσιάσει οποιαδήποτε στοιχεία και 
ανάλυση αυτών που να καταρρίπτουν τη θέση της Επιτροπής  σε σχέση µε την οικονοµετρική ανάλυση της, ως αυτή 
τέθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων. 
Ως εκ των όσων αναφέρονται πιο πάνω, σε σχέση µε τις θέσεις των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών,  η άποψη της 
µειοψηφίας των Μελών της Επιτροπής είναι  ότι, παρά την κριτική που έχει υποβληθεί σε σχέση µε την οικονοµετρική 
µελέτη που περιλήφθηκε από την Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων, αυτή δεν έχει καταρριφθεί ως λανθασµένη και ούτε 
έχει προταθεί οποιαδήποτε άλλη τέτοια οικονοµετρική ανάλυση η οποία να παρουσιάζει διαφορετικά συµπεράσµατα. 
Περαιτέρω η µειοψηφία των Μελών της Επιτροπής είναι της άποψης ότι, η οικονοµετρική ανάλυση σε συνδυασµό µε την 
υπόλοιπη οικονοµική ανάλυση και τα διάφορα χαρακτηριστικά της αγοράς πετρελαιοειδών στην Κύπρο συνεχίζουν να 
στηρίζουν το συµπέρασµα της Επιτροπής, ως αυτό τέθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων, ότι οι τέσσερεις εταιρείες 
πετρελαιοειδών προβαίνουν σε συντονισµένη συµπεριφορά σε ότι αφορά τον καθορισµό των χονδρικών τιµών πώλησης 
των προϊόντων τους.  
Νοµική Ανάλυση της µειοψηφίας 
Η Επιτροπή σηµείωσε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Νόµου: 
« 3.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, απαγορεύονται όλες οι συµφωνίες µεταξύ 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε 
εναρµονισµένη πρακτική, που έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη 
νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται – 
 (α) στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής

. 

(β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων
. 

(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανοµή των αγορών ή των πηγών προµήθειας
. 

(δ)στην εφαρµογή ανόµοιων όρων για ισοδύναµες συναλλαγές, µε συνέπεια ορισµένες επιχειρήσεις να τίθενται σε 
µειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση

. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές οι οποίες 
αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, καθίστανται άκυρες εξ’ υπαρχής, χωρίς να είναι 
αναγκαία η προηγούµενη έκδοση σχετικής απόφασης της Επιτροπής.» 

 

Για την εφαρµογή του πιο πάνω άρθρου, η Επιτροπή επισηµάνει ότι είναι σκόπιµο να διαπιστωθεί η συνδροµή µίας 
σειράς προϋποθέσεων, ήτοι η ύπαρξη επιχείρησης µε την έννοια που αποδίδει σε αυτήν ο Νόµος, προς την οποία ή τις 
οποίες απευθύνεται η απαγορευτική αυτή διάταξη, στη συνέχεια θα πρέπει να εξακριβωθεί η ύπαρξη σύµπραξης, ως η 
έννοια αυτή προσδιορίζεται στο Νόµο, και, τέλος, η σύµπραξη αυτή θα πρέπει να εξακριβωθεί ότι έχει ως αντικείµενο ή 
αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας.   
Επιχείρηση  
Το άρθρο 2 του Νόµου ορίζει ως Επιχείρηση «κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί οικονοµικής ή εµπορικής 
φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι κερδοσκοπικές ή όχι…».  
Κατά την παγιωµένη νοµολογία του ∆ΕΕ, η έννοια επιχείρηση, καλύπτει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηµατοδοτήσεώς του120

. Η 
οικονοµική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά121

.   
Στην προκειµένη περίπτωση οι τέσσερις εταιρείες πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά, και οι 
οποίες έχουν ως δραστηριότητα την προσφορά αγαθών και/ή υπηρεσιών σε σχέση µε την εισαγωγή, αποθήκευση και 
εµπορία διυλισµένων προϊόντων πετρελαίου, συνιστούν επιχειρήσεις σύµφωνα µε την πιο πάνω έννοια, καθότι ασκούν 
καθ’ όλα οικονοµικής και εµπορικής φύσεως δραστηριότητες, µε σκοπό µάλιστα την πραγµατοποίηση οικονοµικού 
κέρδους. Ως εκ τούτου συνιστούν επιχειρήσεις σύµφωνα µε την έννοια του Νόµου.   
Σύµπραξη  
Η Επιτροπή επεσήµανε ότι µε βάση την ερµηνεία που δίδεται στο Νόµο σύµπραξη σηµαίνει οποιαδήποτε τυπική ή 
άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόµο ή µη συµφωνία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ενώσεων 
επιχειρήσεων ή την εναρµονισµένη πρακτική δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων. 
Εναρµονισµένη πρακτική   
Η µειοψηφία έχει τη θέση πώς το εννοιολογικό στοιχείο που πρέπει να διαπιστωθεί για να διαπιστωθεί ότι συντρέχει 
ώστε να τύχει εφαρµογής το άρθρο 3 του Νόµου είναι η ύπαρξη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής. Στην παρούσα 
υπόθεση, αφού δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη οποιασδήποτε συµφωνίας, ως η έννοια αυτή διατυπώνεται στο Νόµο, στο 
επίπεδο των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών, κρίθηκε δόκιµο να διερευνηθεί το ενδεχόµενο της ύπαρξης ή µη 
εναρµονισµένης πρακτικής, σύµφωνα µε την έννοια του Νόµου.   
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Νόµου «εναρµονισµένη πρακτική σηµαίνει το συντονισµό µεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες 
χωρίς να έχουν φτάσει στο στάδιο της σύναψης συµφωνίας αντικατέστησαν συνειδητά τους κινδύνους του ανταγωνισµού 
µε µια πρακτική συνεργασία µεταξύ τους».  
Η πιο πάνω έννοια κρίθηκε σκόπιµο να αξιολογηθεί και να ερµηνευθεί σε συνάρτηση µε τη νοµολογία που έχει 
αναπτυχθεί σε κοινοτικό επίπεδο για το θέµα αυτό και µέσα στα πλαίσια πάντοτε του σκοπού και του πνεύµατος του 
νόµου που αποσκοπεί στην προστασία του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισµού στην  αγορά.  
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Ως καθοδηγητικά κρίνονται τα όσα έχουν λεχθεί κατ’ επανάληψη από το ∆ΕΕ, αναφορικά µε το περιεχόµενο της έννοιας 
«εναρµονισµένη πρακτική»:   
«article 85 draws a distinction between the concept of "concerted practices" and that of " agreements between 
undertakings " or of " decisions by associations of undertakings "; the object is to bring within the prohibition of that article 
a form of coordination between undertakings which, without having reached the stage where an agreement properly so-
called has been concluded, knowingly substitutes practical cooperation between them for the risks of competition by its 
very nature, then, a concerted practice does not have all the elements of a contract but may inter alia arise out of 
coordination which becomes apparent from the behaviour of the participants.»

122
 (υπογράµµιση δική µας)  

Επίσης, κρίνεται σκόπιµο όπως τονιστεί ότι στην ίδια πιο πάνω απόφαση το ∆ΕΕ προχώρησε και τόνισε τα ακόλουθα:  
«although parallel behavior may not by itself be identified with a concerted practice, it may however amount to strong 
evidence of such a practice if it leads to conditions of competition which do not correspond to the normal conditions of 
the market, having regard to the nature of the products, the size and number of the undertakings, and the volume of the 
said market. This is especially the case if the parallel conduct is such as to enable those concerned to attempt to 
stabilize prices at a level different from that to which competition would have led, and to consolidate established positions 
to the detriment of effective freedom of movement of the products in the common market and of the freedom of 
consumers to choose their suppliers»

123
.  

Επιπρόσθετα, ως καθοδηγητικό κρίνεται το ακόλουθο απόσπασµα σχετικής µε το θέµα νοµολογίας:  
 «The criteria of coordination and cooperation necessary for determining the existence of a concerted practice, far from 
requiring an actual `plan' to have been worked out, are to be understood in the light of the concept inherent in the Treaty 
provisions on competition, according to which each trader must determine independently the policy which he intends to 
adopt on the common market and the conditions which he intends to offer to his customer. 
Although it is correct to say that this requirement of independence does not deprive traders of the right to adapt 
themselves intelligently to the existing or anticipated conduct of their competitors, it does however strictly preclude any 
direct or indirect contact between such traders, the object or effect of which is to create conditions of competition which 
do not correspond to the normal conditions of the market in question, regard being had to the nature of the products or 
services offered, the size and number of the undertakings and the volume of the said market»

124
.  

Ως εκ τούτου, από τη νοµολογία που έχει παρατεθεί, ήτοι τις υποθέσεις Imperial Chemical Industries
125

 και John 
Deere

126
, καθίσταται εµφανές ότι η απαγόρευση του συντονισµού τίθεται κατά τρόπο απόλυτο, κατά λογική συνάφεια µε 

τη βασική αρχή σύµφωνα µε την οποία σε µία ελεύθερη αγορά, οι παίκτες της αγοράς πρέπει αυτόνοµα να καθορίζουν 
την επιχειρηµατική και εµπορική πολιτική τους και να δρουν κινούµενοι από τις δυνάµεις της αγοράς και όχι 
συντονίζοντας τις εµπορικές πολιτικές τους και τις δράσεις τους. Περαιτέρω η ίδια ενωσιακή πρακτική ξεκαθαρίζει ότι για 
την ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής δεν απαιτείται ο καταρτισµός ενός σχεδίου δράσης, αλλά απεναντίας πρόκειται 
για µία ευρεία έννοια που καλύπτει κάθε άµεση ή έµµεση επαφή µεταξύ των επιχειρήσεων, η οποία αντικαθιστά 
ηθεληµένα τους κινδύνους που ενέχει ο ανταγωνισµός µε την έµπρακτη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν 
στην εναρµονισµένη πρακτική.

127
    

Επίσης, άξια µνείας θεωρείται η ευρύτητα µε την οποία διατυπώνεται η έννοια της εναρµονισµένης πρακτικής, ακριβώς 
για να καλυφθεί κάθε άµεση ή έµµεση επαφή µεταξύ των επιχειρήσεων. Η συµπερίληψη του έµµεσου, έρχεται ακριβώς 
να καλύψει όλες τις πιθανές συµπαιγνίες µεταξύ των εταιρειών, ακριβώς γιατί είναι γενικά από ∆ΕΕ το ότι «Οι 
συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων, όπως στην περίπτωση cartels, που έχουν ως σκοπό τον καθορισµό των τιµών, [...] 
συνιστούν τις πιο σοβαρές παραβάσεις της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, λόγω του ότι επηρεάζουν δυσµενώς τα 
συµφέροντα τόσο των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων στην αγορά. Η στοιχειοθέτηση των αδικηµάτων αυτών 
εντούτοις, παραµένει εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των δυσχερειών στην εξεύρεση και περισυλλογή αποδεικτικών στοιχείων, 
που να καταδεικνύουν την ύπαρξη παράνοµων συµπράξεων»

128
    

Η παράθεση των πιο πάνω αρχών έχει κριθεί σκόπιµη καθότι είναι µε αυτό το πρίσµα που αναλύονται οι συµπεριφορές 
και δράσεις που διαφαίνεται ότι έχουν υιοθετηθεί από την πλευρά των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών, ώστε να 
διαπιστωθεί κατά πόσο παραβίασαν τον Νόµο, εναρµονίζοντας τη συµπεριφορά τους κατά τρόπο που νοθεύει, 
περιορίζει ή παρακωλύει τον ανταγωνισµό στη ∆ηµοκρατία.     
Οµοιόµορφη και ταυτόχρονη αύξηση τιµών σε συνάρτηση µε αναγγελίες σε σχέση µε τις τιµές 
(α) Πραγµατικά περιστατικά   
Για να εξεταστεί το ζήτηµα των οριζόντιων συµπράξεων, εξετάστηκαν οι σχετικές αυξοµειώσεις για τα υπό εξέταση 
προϊόντα, όπως τέθηκαν σε εφαρµογή, µέσα από την υιοθέτηση αυτών των τιµών από τους πρατηριούχους των 
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τεσσάρων (4) εταιρειών, και από τις τέσσερις (4) εταιρείες πετρελαιοειδών, για µια µακρά χρονική περίοδο, σε 
συνάρτηση µε αναγγελίες σε σχέση µε τις τιµές. 
Στη βάση των ενώπιον της µειοψηφίας στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι οι τιµές που προτείνουν οι εταιρείες πετρελαιοειδών 
προς τα πρατήρια των εταιρειών τους είναι οµοιόµορφες για όλες τις εταιρείες πετρελαιοειδών για ένα σχετικά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι οι εν λόγω εταιρείες µετέβαλλαν τις τιµές τους µε διαφορά µόλις λίγων 
ηµερών, κάτι που είναι απόλυτα συµβατό µε µια συντονισµένη σχέση µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών ή και 
εναρµονισµένη πρακτική,  λαµβανοµένου υπόψη ότι η ενιαία αυτή τιµολόγηση, δεν θα ήταν αναµενόµενη αν οι 
επιχειρήσεις συµπεριφέρονταν ανταγωνιστικά σε ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς στρεβλώσεις και 
παρεµβάσεις, όπου οι τιµές θα καθορίζονταν αποκλειστικά από τις δυνάµεις (προσφοράς και ζήτησης) και τις συνθήκες 
της αγοράς.  
Περαιτέρω, παρατηρήθηκε ότι, η οµοιοµορφία στις προτεινόµενες από τις εταιρείες πετρελαιοειδών προς τους 
πρατηριούχους τιµές, διατηρείτο κατά λογική αλληλουχία όταν υπήρχαν αυξοµειώσεις στη τιµή τους, δηλαδή οι εν λόγω 
εταιρείες, όταν άλλαζαν τις τιµές τους, τις άλλαζαν µε τέτοιο τρόπο έτσι που να διατηρείτο η οµοιοµορφία στις τιµές τους.    
Σηµειώνεται ότι παρατέθηκαν µε λεπτοµέρεια οι σχετικές αυξοµειώσεις για τα υπό εξέταση προϊόντα, όπως τέθηκαν σε 
εφαρµογή, µέσα από την υιοθέτηση αυτών των τιµών από τους πρατηριούχους των τεσσάρων εταιρειών, και από τις 
τέσσερις εταιρείες πετρελαιοειδών, για µια µακρά χρονική περίοδο. Τα δεδοµένα αυτά, λαµβανοµένων υπόψη των 
αρχών που τέθηκαν σε κοινοτικό επίπεδο, των πραγµατικοτήτων και ιδιαιτεροτήτων της κυπριακής αγοράς, συνολικά 
εκτιµώµενα  καταδεικνύουν την ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών.     
Η πιο πάνω αναφερόµενη πρακτική των τεσσάρων (4) εταιρειών πετρελαιοειδών αξιολογήθηκε σε συνάρτηση µε τη 
νοµολογία που έχει διαµορφωθεί σε ενωσιακό επίπεδο και λαµβανοµένης υπόψη της πάγιας θέσης των Ευρωπαϊκών 
∆ικαστηρίων ότι τα κριτήρια συντονισµού και συνεργασίας που ορίζονται στη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, που µε κανένα 
τρόπο δεν προαπαιτεί την κατάστρωση ενός πραγµατικού σχεδίου, πρέπει να ερµηνευτούν στα πλαίσια των διατάξεων 
της συνθήκης σχετικά µε τον ανταγωνισµό, σύµφωνα µε τις οποίες κάθε οικονοµικός παράγοντας πρέπει να χαράσσει 
ανεξάρτητα την εµπορική πολιτική που σκοπεύει να υιοθετήσει στη κοινή αγορά.    
Κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστεί εκ προοιµίου ότι αναγνωρίζεται η θέση που έχει τεθεί από την ίδια πιο πάνω νοµολογία 
σε σχέση µε το δικαίωµα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται µε ευφυΐα στην τηρούµενη ή αναµενόµενη συµπεριφορά 
των ανταγωνιστών τους. Σηµειώνεται όµως, το γεγονός ότι, η ίδια νοµολογία διακηρύσσει ότι, η πολιτική αυτή πρέπει να 
είναι το αποτέλεσµα µιας καθόλα αυτόνοµης απόφασης, η οποία δεν ενέχει το ίχνος άµεσης ή έµµεσης επαφής, µεταξύ 
τους, στόχος ή αποτέλεσµα της οποίας είναι είτε να επηρεαστεί η συµπεριφορά στην αγορά ενός πραγµατικού ή 
δυνητικού ανταγωνιστή ή να αποκαλυφθεί σε ένα τέτοιο ανταγωνιστή η τακτική την οποία οι ίδιες αποφάσισαν να 
υιοθετήσουν ή προβλέπουν να υιοθετήσουν στην αγορά129

.   
Σε σχέση µε την παράλληλη συµπεριφορά επιχειρήσεων, επισηµαίνεται ότι: «Η ύπαρξη παράλληλης συµπεριφοράς δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη εναρµονισµένης πρακτικής, παρά µόνο όταν η ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής 
αποτελεί τη µόνη βάσιµη εξήγηση για τη συµπεριφορά αυτή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το άρθρο 85 της 
Συνθήκης απαγορεύει µεν κάθε µορφή συµπαιγνίας που θα µπορούσε να νοθεύσει τον ανταγωνισµό, αλλά δεν αφαιρεί 
από τους επιχειρηµατίες το δικαίωµα να προσαρµόζονται ευφυώς στη διαπιστωθείσα ή αναµενόµενη συµπεριφορά των 
ανταγωνιστών τους.» 

130
 

Επιπρόσθετα, καθοδηγητική για το υπό εξέταση ζήτηµα είναι σχετική απόφαση του ∆ΕΕ131
, η οποία αφορούσε 

προσφυγή εναντίον απόφασης της Επιτροπής, κατά την οποία οι επιβληθείσες από 17 παραγωγούς αυξήσεις για 
βαφικές ύλες, οι οποίες επιβλήθηκαν ενιαία και γενικά µεταξύ 1964 και 1967, είχαν κριθεί ως αντιβαίνουσες το άρθρο 101 
Σ.Λ.Ε.Ε. (τότε άρθρο 85). Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θεωρήσει ως απόδειξη της ύπαρξης 
εναρµονισµένης πρακτικής το γεγονός ότι το ποσοστό της αύξησης που επιβλήθηκε από κάθε παραγωγό σε κάθε χώρα 
ήταν το ίδιο, ότι, πλην σπάνιων, εξαιρέσεων οι αυξήσεις αφορούσαν τις ίδιες βαφές και οι αυξήσεις τέθηκαν σε εφαρµογή 
µέσα σε πολύ µικρή χρονική περίοδο. Στην υπόθεση αυτή το ∆ΕΕ σχολίασε και την περίπτωση που οι αυξήσεις των 
τιµών ακολουθούν ανακοινώσεις από µέρους των εµπλεκοµένων όσον αφορά τις προθέσεις τους και το ύψος των 
αυξήσεων, τονίζοντας ότι132

:  
«as regards the increases of 1965 and 1967 concertation took place openly, since all the announcements of the intention 
to increase prices with effect from a certain date and for a certain range of products made it possible for producers to 
decide on their conduct regarding the special cases of France and Italy .  
Ιn proceeding in this way, the undertakings mutually eliminated in advance any uncertainties concerning their reciprocal 
behaviour on the different markets and thereby also eliminated a large part of the risk inherent in any independent 
change of conduct on those markets .  
Τhe general and uniform increase on those different markets can only be explained by a common intention on the part of 
those undertakings, first, to adjust the level of prices and the situation resulting from competition in the form of discounts, 
and secondly, to avoid the risk, which is inherent in any price increase, of changing the conditions of competition». 
Σχετική, επίσης, κρίνεται και η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση µε το χαρτόνι όπου επεξηγείται η σηµασία 
της οµοιόµορφης αναγγελίας για αυξήσεις στις τιµές: 
«Ακόµα και χωρίς τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία για την αθέµιτη συνεργασία και τις λεπτοµερείς δηλώσεις της Stora, η 
οµοιοµορφία των αναγγελλόµενων αυξήσεων των τιµών από τους παραγωγούς χαρτονιού και η ταυτόχρονη επιβολή τους 
σε κάθε εθνική αγορά της ∆υτικής Ευρώπης επί σειρά ετών είναι τόσο εντυπωσιακή που αρκεί για να συνάγει κανείς το 
συµπέρασµα ότι  η προηγούµενη αθέµιτη συνεργασία ήταν σχεδόν αναπόφευκτη»

133
.   
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Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω και σε σχέση µε την ανταλλαγή πληροφοριών και τη σηµασία και σπουδαιότητα της 
κυκλοφορίας πληροφοριών ως προς τις τιµές, επισηµαίνεται περαιτέρω ότι το ∆ΕΕ έχει τονίσει ότι: «Όπως εξέθεσε το 
Πρωτοδικείο στις σκέψεις 1510, 1511 και 1634 της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης, έστω και αν οι πληροφορίες που 
αποτελούσαν το αντικείµενο των εν λόγω ανταλλαγών έχουν δηµόσιο χαρακτήρα ή αφορούν ιστορικού και καθαρώς 
στατιστικού χαρακτήρα στοιχεία ως προς τις τιµές, η ανταλλαγή τους συνιστά παράβαση του άρθρου 85, παράγραφος 1, 
της Συνθήκης όταν στηρίζει άλλον µηχανισµό που θίγει τον ανταγωνισµό. Η ερµηνεία αυτή στηρίζεται στη σκέψη ότι η 
κυκλοφορία πληροφοριών ως προς τις τιµές, περιοριζόµενη στα µέλη µιας συµπράξεως θίγουσας τον ανταγωνισµό, έχει 
ως αποτέλεσµα την αύξηση της διαφάνειας σε µια αγορά, όπου ο ανταγωνισµός είναι ήδη πολύ εξασθενηµένος και τη 
διευκόλυνση του ελέγχου της τηρήσεως των όρων της συµπράξεως από τα µέλη της.» 

134
  

Κρίνεται σκόπιµο να σηµειωθεί ότι στην πιο πάνω υπόθεση τα µέρη είχαν θέσει ακριβώς το επιχείρηµα ότι οι 
περιστασιακές ανταλλαγές πληροφοριών ήταν ουδέτερες από πλευράς ανταγωνισµού, για µια σειρά από λόγους, µεταξύ 
των οποίων και το γεγονός ότι το κοινό µπορούσε εύκολα να πληροφορηθεί τις τιµές πώλησης του τσιµέντου, µάλιστα 
στη δανική αγορά οι τιµές αυτές δηµοσιεύονταν, ενώ ισχυρίστηκαν ότι οι τιµές αυτές αποτελούσαν συχνά αντικείµενο 
µέτρων δηµοσίου ελέγχου. Εντούτοις, σηµειώνεται ότι το ∆ΕΕ απέρριψε τα επιχειρήµατα αυτά ενεργώντας στη βάση της 
πιο πάνω αιτιολόγησης.     
Επισηµαίνεται επιπλέον ότι η σηµασία της εκ των προτέρων πληροφόρησης σε σχέση µε τις τιµές που θα επιβάλλουν οι 
ανταγωνιστές, έχουν επισηµανθεί σε αρκετές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην απόφαση Tate & Lyle Plc, 
British Sugar Plc και Napier Brown κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής135

,
 το ∆ικαστήριο έκανε αποδεκτό σχετικό 

ισχυρισµό της Επιτροπής τονίζοντας τα ακόλουθα: «Εξάλλου, όσον αφορά τον ολιγοπωλιακό χαρακτήρα της αγοράς της 
ζάχαρης στη Μεγάλη Βρετανία, πρέπει να γίνει αποδεκτός ο ισχυρισµός της Επιτροπής ότι, µολονότι σε µια ολιγοπωλιακή 
αγορά είναι δυνατό κάθε επιχειρηµατίας να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αντιλαµβάνεται εκ των 
υστέρων την εµπορική πολιτική των άλλων, παρ' όλ' αυτά η αβεβαιότητα όσον αφορά τις πολιτικές τιµών που έχουν την 
πρόθεση να εφαρµόσουν στο µέλλον οι άλλοι έµποροι συνιστά, σε µια τέτοια αγορά, το κυριότερο κίνητρο ανταγωνισµού 
(αιτιολογική σκέψη 87 της προσβαλλοµένης αποφάσεως)». 
Στην ίδια πιο πάνω απόφαση, όπου σηµειωτέον, υπήρξαν επαφές µεταξύ των εµπλεκοµένων εταιρειών, όπου µόνο ένα 
από αυτά πληροφόρησε τα υπόλοιπα για τη συµπεριφορά που είχε πρόθεση να ακολουθήσει στην αγορά ζάχαρης,  το 
∆ΕΕ επανέλαβε τα όσα λέχθηκαν και σε παλαιότερες αποφάσεις, δίδοντας έµφαση στο θέµα του αυτοτελούς καθορισµού 
πολιτικής των επιχειρήσεων στην αγορά.  Συγκεκριµένα το ∆ΕΕ ανέφερε τα ακόλουθα: «Πράγµατι, τα κριτήρια 
συντονισµού και συνεργασίας που δέχεται η νοµολογία σε θέµατα συµπράξεων, τα οποία δεν απαιτούν την επεξεργασία 
ενός πραγµατικού «σχεδίου», πρέπει να νοηθούν υπό το φως της αντιλήψεως που εµπεριέχεται στις διατάξεις της 
Συνθήκης περί ανταγωνισµού, σύµφωνα µε την οποία κάθε επιχειρηµατίας πρέπει να καθορίζει κατά τρόπο αυτοτελή την 
πολιτική που σκέπτεται να ακολουθήσει στην κοινή αγορά (απόφαση Suiker Unie, σκέψη 173). 
Είναι µεν αληθές ότι αυτή η απαίτηση της αυτοτέλειας δεν αποκλείει το δικαίωµα των εµπόρων να προσαρµόζονται 
ευφυώς στη διαπιστωθείσα ή αναµενόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους, εµποδίζει όµως αυστηρά κάθε άµεση ή 
έµµεση επαφή µεταξύ των εµπόρων, που έχει ως σκοπό ή ως αποτέλεσµα είτε να επηρεάσει τη συµπεριφορά στην αγορά 
ενός τωρινού ή δυνητικού ανταγωνιστή είτε να αποκαλύψει σ' έναν τέτοιο ανταγωνιστή τη συµπεριφορά που ένας 
επιχειρηµατίας έχει αποφασίσει ή αντιµετωπίζει να τηρήσει ο ίδιος στην αγορά (απόφαση Suiker Unie, σκέψη 174)»
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, το ∆ΕΕ, συνοψίζοντας κατά τρόπο πολύ καθοδηγητικό τις 
αρχές που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την αξιολόγηση µιας συµπεριφοράς, ως εναρµονισµένης πρακτικής, ανέφερε τα 
ακόλουθα, τα οποία κρίνονται ως καθοδηγητικά στην παρούσα υπόθεση:  
«Κατά την Απόφαση (αιτιολογική σκέψη 87, πρώτο εδάφιο), η Συνθήκη διατυπώνει την "εναρµονισµένη πρακτική" ως 
ξεχωριστή έννοια, για να εµποδίζει τις επιχειρήσεις να καταστρατηγούν την εφαρµογή του άρθρου 85, παράγραφος 1, 
διαµορφώνοντας, µε αµοιβαία συνεννόηση, µια συµπεριφορά αντιβαίνουσα µεν προς τον ανταγωνισµό, µη δυνάµενη 
όµως να εξοµοιωθεί προς οριστική συµφωνία, αλληλοενηµερωνόµενες, παραδείγµατος χάριν, εκ των προτέρων για τη 
στάση που προτίθεται να τηρήσει η καθεµία, έτσι ώστε να µπορέσει να ρυθµίζει την εµπορική συµπεριφορά της 
γνωρίζοντας ότι και οι ανταγωνιστές της θα ενεργήσουν κατά τον ίδιο τρόπο (βλ. προαναφερθείσα απόφαση του 
∆ικαστηρίου της 14ης Ιουλίου 1972, στην υπόθεση 48/69). 
Με την προαναφερθείσα απόφαση της 16ης ∆εκεµβρίου 1975, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 40/73 έως 48/73, 50/73, 
54/73 έως 56/73, 111/73, 113/73 και 114/73, το ∆ικαστήριο δέχτηκε ότι τα κριτήρια συντονισµού και συνεργασίας που 
έχουν καθοριστεί από τη νοµολογία του ουδόλως προϋποθέτουν την κατάρτιση πραγµατικού "σχεδίου", αλλά πρέπει να 
γίνονται νοητά υπό το πρίσµα της βαθύτερης αντίληψης που διέπει τις διατάξεις περί ανταγωνισµού της Συνθήκης, ότι 
κάθε επιχειρηµατίας πρέπει να διαµορφώνει αυτόνοµα την πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει στην κοινή αγορά. Και 
ναι µεν η επιταγή αυτή της αυτονοµίας δεν αναιρεί το δικαίωµα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται ευφυώς στην ήδη 
εκδηλωθείσα ή στην προβλεπόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους, αποκλείει όµως αυστηρώς κάθε άµεση ή 
έµµεση επαφή µεταξύ τους, επιδιώκουσα είτε να επηρεάσει τη συµπεριφορά ενός υπάρχοντος ή δυνητικού ανταγωνιστή 
στην αγορά, είτε να αποκαλύψει σ' ένα τέτοιο ανταγωνιστή τη συµπεριφορά που οι ίδιες έχουν αποφασίσει ή έχουν κατά 
νουν να τηρήσουν στην αγορά (Απόφαση, αιτιολογική σκέψη 87, δεύτερο εδάφιο). Μια τέτοια συµπεριφορά µπορεί να 
εµπίπτει στο άρθρο 85, παράγραφος 1, ως "εναρµονισµένη πρακτική", έστω και αν τα µέρη δεν έχουν συνεννοηθεί εκ των 
προτέρων βάσει κοινού σχεδίου καθορίζοντας τη δράση τους στην αγορά, αλλά υιοθετούν µηχανισµούς συµπαιγνίας ή 
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προσχωρούν σε τέτοιους µηχανισµούς που διευκολύνουν τον συντονισµό της εµπορικής τους συµπεριφοράς (Απόφαση, 
αιτιολογική σκέψη 87, τρίτο εδάφιο, πρώτη περίοδος)  
Για τον ορισµό της έννοιας της εναρµονισµένης πρακτικής, είναι αναγκαία η παραποµπή στη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, 
από όπου προκύπτει ότι τα κριτήρια συντονισµού και συνεργασίας τα οποία έθεσε προηγουµένως πρέπει να γίνονται 
νοητά υπό το πρίσµα της βαθύτερης αντίληψης που διέπει τις διατάξεις περί ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΟΚ, ότι κάθε 
επιχειρηµατίας πρέπει να διαµορφώνει αυτόνοµα την πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει στην κοινή αγορά. Και ναι 
µεν η επιταγή αυτή της αυτονοµίας δεν αναιρεί το δικαίωµα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται ευφυώς στην ήδη 
εκδηλωθείσα ή στην προβλεπόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους, αποκλείει όµως αυστηρώς κάθε άµεση ή 
έµµεση επαφή µεταξύ τους, επιδιώκουσα είτε να επηρεάσει τη συµπεριφορά ενός υπάρχοντος ή δυνητικού ανταγωνιστή 
στην αγορά, είτε να αποκαλύψει σ' ένα τέτοιο ανταγωνιστή τη συµπεριφορά που οι ίδιες έχουν αποφασίσει ή έχουν κατά 
νουν να τηρήσουν στην αγορά (προαναφερθείσα απόφαση της 16ης ∆εκεµβρίου 1975, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 
40/73 έως 48/73, 50/73, 54/73 έως 56/73, 111/73, 113/73 και 114/73, σκέψεις 173 και 174)».  
Στο πλαίσιο των πιο πάνω αποφάσεων, αξιολογήθηκαν και δηµοσιεύµατα που κυκλοφορούσαν ευρέως κατά την 
περίοδο που εξετάζεται και στα οποία υπάρχουν σαφείς πληροφορίες ως προς το χρόνο που οι εµπλεκόµενες εταιρείες 
θα προβούν σε αυξήσεις και/ή µειώσεις, ως επίσης, σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, πληροφορίες σε σχέση µε το 
χρόνο παραλαβής νέων φορτίων από τις εταιρείες ως επίσης και για την αύξηση/µείωση που προτίθενται να 
εφαρµόσουν οι εταιρείες. Τονίζεται ότι, τα δηµοσιεύµατα τα οποία έχουν αξιολογηθεί, κυκλοφορούσαν πριν τις 
προγραµµατιζόµενες αυξήσεις και/ή µειώσεις και στηρίζονται σε πληροφορίες από τις εταιρείες.   
Χαρακτηριστικά, στις 13/3/2005, σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Φιλελεύθερος µε τίτλο «Νέες αυξήσεις τιµών στα 
καύσιµα µελετούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών» αναφέρεται ότι «Σχετικές πληροφορίες φέρουν τις εταιρείες να 
εφαρµόζουν αυξήσεις από την επόµενη Τρίτη». Στις 15/3/2005, ηµέρα Τρίτη, η Petrolina εφάρµοσε νέες αυξηµένες τιµές 
στα πρατήρια της, στις 16/3/2005, ηµέρα Τετάρτη, ακολούθησαν οι εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια και Lukoil και στις 
17/3/2005 η ExxonMobil εφάρµοσε νέες αυξηµένες τιµές στα πρατήρια της. 
Επίσης στις 13/8/2005 σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Σηµερινή αναφέρεται «Πληροφορίες µας από τις εταιρείες 
πετρελαιοειδών αναφέρουν ότι αυτές αναµένουν την παραλαβή των φορτίων προτού αποφασίσουν για το ύψος των 
αυξήσεων στις τιµές των καυσίµων. Οι αποφάσεις θα ληφθούν τη προσεχή Τρίτη. Σε περίπτωση που η τιµή του µαύρου 
χρυσού παρουσιάσει µείωση, τότε οι λιανικές τιµές δεν αποκλείεται να παραµείνουν στα σηµερινά επίπεδα.». Και σε αυτό 
το δηµοσίευµα περιέχεται πληροφόρηση ως προς το χρόνο επιβολής της αύξησης και κάποιο µήνυµα και για το ύψος 
της αύξησης. Επίσης σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το δηµοσίευµα φέρει ηµεροµηνία 13/8/2005 και η αύξηση 
επιβλήθηκε από την πρώτη εταιρεία δηλαδή την ΕΚΟ στις 17/8/2005, η οποία ήταν ηµέρα Τρίτη, ακολούθησε την 
εποµένη 18/8/2005 η Petrolina και την επόµενη ηµέρα, στις 19/8/2005, ακολούθησαν οι ExxonMobil και Lukoil.     
Ακόµα στις 3/9/2005 η εφηµερίδα Φιλελεύθερος µε τίτλο «Αύξηση 3 σεντ στη τιµή των καυσίµων» αναφέρει και το 
χρονικό σηµείο της επιβολής, που όλες λέει το δηµοσίευµα θα επιβληθούν «αρχές της επόµενης βδοµάδας». Το 
δηµοσίευµα κυκλοφόρησε το Σάββατο και την επόµενη Τρίτη στις 6/9/05 εφάρµοσε αυξήσεις τα Ελληνικά Πετρέλαια, στις 
7/9/05 η Petrolina, στις 8/9/2005 οι ExxonMobil και Lukoil.  
Στις 15/11/2005, ηµέρα Τρίτη, σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Φιλελεύθερος µε τίτλο «Νέες µειώσεις τιµών στα καύσιµα» 
αναφέρεται ότι «η νέα τιµολογιακή πολιτική των εταιρειών πετρελαιοειδών ενδέχεται να αρχίσει να τίθεται σε εφαρµογή 
από αύριο Τετάρτη και να ολοκληρωθεί σταδιακά µέχρι την επόµενη Παρασκευή». Η Petrolina εφάρµοσε νέες τιµές στις 
16/11/2005, ηµέρα Τετάρτη, τα Ελληνικά Πετρέλαια εφάρµοσαν νέες τιµές µία ηµέρα µετά, ήτοι στις 17/11/2005, ηµέρα 
Πέµπτη, ενώ οι εταιρείες ExxonMobil και Lukoil εφάρµοσαν νέες τιµές στις 18/11/2008, ηµέρα Παρασκευή.  
∆ιαφαίνεται ότι οι εταιρείες παρείχαν µέσω του τύπου πληροφόρηση στους ανταγωνιστές τους «εκδιώκουσες είτε να 
επηρεάσουν τη συµπεριφορά ενός υπάρχοντος ή δυνητικού ανταγωνιστή στην αγορά, είτε να αποκαλύψουν σ' ένα τέτοιο 
ανταγωνιστή τη συµπεριφορά που οι ίδιες έχουν αποφασίσει ή έχουν κατά νουν να τηρήσουν στην αγορά». Υπό το φως 
των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, συνάγεται ότι µία συµπεριφορά µπορεί να χαρακτηριστεί ως εναρµονισµένη 
πρακτική όταν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχουν συµφωνήσει ή αποφασίσει εκ των προτέρων τί θα πράξει το κάθε ένα 
στην αγορά, υιοθετούν όµως ενσυνείδητα ένα µηχανισµό αθέµιτης συνεργασίας που ενθαρρύνει ή διευκολύνει τον 
συντονισµό των εµπορικών τους συµπεριφορών ή συµµετέχουν σε αυτόν.138

 
Επαναλαµβάνεται σε αυτό το σηµείο η αρχική διατύπωση της έννοιας της εναρµονισµένης πρακτικής, στο εθνικό δίκαιο, 
που ορίζει ότι οι επιχειρήσεις που εναρµονίζουν τη συµπεριφορά τους αντικαθιστούν συνειδητά τους κινδύνους του 
ανταγωνισµού µε µια πρακτική συνεργασίας µεταξύ τους. Η έννοια αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια µε την ενωσιακή 
νοµολογία όπου γίνεται λόγος για υιοθέτηση µηχανισµών συµπαιγνίας ή προσχώρηση σε τέτοιους µηχανισµούς που 
διευκολύνουν το συντονισµό της εµπορικής συµπεριφοράς των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων.139

  
Τα στοιχεία αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες αλλαγής τιµών πρέπει να διαβάζονται και να αξιολογούνται σε συνάρτηση µε 
τις συνθήκες και πρακτικές που ισχύουν στην υπό εξέταση αγορά, όπου όπως ήδη αναλύθηκε, οι εταιρείες αποστέλλουν 
προς τους πρατηριούχους τους τις λεγόµενες προτεινόµενες τιµές, οι οποίες, στο τέλος της ηµέρας, αποτελούν και την 
τελική τιµή του προϊόντος, καθότι υιοθετούνται από τη συντριπτική πλειοψηφία των πρατηριούχων. Στο σηµείο αυτό, 
αρκεί να λεχθεί ότι, ως πραγµατικότητα της αγοράς και ως γεγονός που αντικατοπτρίζει τα της λειτουργίας της, 
ανεξαρτήτων των λόγων, οι προτεινόµενες από τις τέσσερις εταιρείες πετρελαιοειδών, τιµές, προς τους πρατηριούχους 
τους αποτελούν την τιµή που εφαρµόζεται και επικρατεί στην αγορά και το γεγονός αυτό το γνωρίζουν και το επιδιώκουν 
οι εταιρείες που προτείνουν τις τιµές.  
Ειδικότερα, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στο χρονικό περιθώριο, εντός του οποίου οι εταιρείες πετρελαιοειδών, προβαίνουν 
σε σχετική αυξοµείωση των προτεινόµενων τιµών τους, από τη στιγµή που µια εκ των εταιρειών προβεί σε ανάλογη 
ενέργεια. Σηµειώνονται στη συνέχεια µια σειρά παραδειγµάτων που  ενισχύουν την άποψη περί συντονισµού των 
δράσεων των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών µεταπώλησης των υπό 
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εξέταση προϊόντων, λαµβανοµένων υπόψη και των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, που δεν αφήνουν οποιαδήποτε 
άλλη λογική εξήγηση πλην αυτής της υιοθέτησης µηχανισµών συµπαιγνίας ή προσχώρηση σε τέτοιους µηχανισµούς που 
διευκολύνουν το συντονισµό της εµπορικής συµπεριφοράς των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων.  
Σηµειώνεται ότι, στην απαντητική επιτολή της εταιρείας Petrolina, ηµερ. 21/6/2006, αναφέρεται ότι: «η αναθεώρηση των 
τιµών δεν γίνεται σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, αλλά όταν υπάρχουν προς τούτο συντείνουσες συνθήκες, όπως 
για παράδειγµα σηµαντική διαφοροποίηση των κόστων ή/και των συνθηκών και προοπτικών της αγοράς. Η απόφαση για 
τον καθορισµό η/και αναθεώρηση των τιµών είναι βασικά αρµοδιότητα του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ο οποίος ενεργεί 
αφού ακούσει τις γνώµες και απόψεις των στελεχών και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου»  
Η πολιτική που ακολουθείτο από την Petrolina, αναφορικά µε τις αλλαγές στις τιµές των προϊόντων της, προϋποθέτει ένα 
επαρκή χρονικό διάστηµα για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες λαµβάνονται, αφού ακουστούν τα στελέχη 
της εταιρείας,  και κοινοποιηθούν στους πρατηριούχους της. Το χρονικό αυτό διάστηµα, το οποίο σε πλείστες των 
περιπτώσεων δεν ξεπερνά τις 2 ηµέρες, δεν µπορεί να θεωρηθεί επαρκές. Σε σχέση µε το εν λόγω ζήτηµα, η µειοψηφία 
αναφέρει ενδεικτικά τις ακόλουθες περιπτώσεις: στις 13/10/2004 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 11/10/2004), στις 
3/1/2005 (αλλαγή από ExxonMobil την 1/1/2005, η οποία σηµειωτέον ήταν Σάββατο, και η ανταπόκριση ήλθε την αµέσως 
επόµενη ∆ευτέρα, µε µεσολάβηση καµίας εργάσιµης ηµέρας), στις 20/1/2005 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 
19/1/2005), στις 30/6/2005 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 29/6/2005), στις 18/8/2005 (αλλαγή από Ελληνικά 
Πετρέλαια στις 17/8/2005), στις 7/9/2005 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 6/9/2005), στις 17/1/2006 (αλλαγή από 
Ελληνικά Πετρέλαια στις 16/1/2006), στις 17/2/2006 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 15/2/2006), στις 5/4/2006 
(αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 4/4/2006), στις 24/8/2006 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 23/8/2006 και ίδια 
µέρα αλλαγής µε ExxonMobil), στις 5/9/2006 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 4/9/2006 και ίδια ηµέρα αλλαγής µε 
ExxonMobil), στις 23/9/2006 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια και ExxonMobil στις 22/9/2006). 
Σύµφωνα µε απαντητική επιστολή της εταιρείας ExxonMobil ηµεροµηνίας 20/12/2006, µέχρι και το Νοέµβριο του 2006, η 
εταιρεία πληροφορείτο τις τιµές των ανταγωνιστών της, κατόπιν πληροφόρησης, που µετά από παράκληση της εταιρείας, 
οι πρατηριούχοι της εθελοντικά της απέστελλαν για τις αναρτηµένες τιµές των ανταγωνιστών σε γειτονικά πρατήρια.  
Για να γίνει όµως αποδεκτό το ότι η υιοθέτηση οµοιόµορφων τιµών είναι ακριβώς το αποτέλεσµα αυτής της 
παρακολούθησης της αγοράς χωρίς οποιοδήποτε προηγούµενο συντονισµό ή υιοθέτηση µηχανισµού συµπαιγνίας των 
εταιρειών, θα πρέπει να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ανταπόκρισης, στις τιµές των ανταγωνιστών. Ακόµη και αν γίνει 
αποδεκτό ότι οι πρατηριούχοι ανταποκρίνονταν άµεσα και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της τιµής που εφάρµοζαν οι 
πρατηριούχοι άλλων εταιρειών, πληροφορούσαν εντός της ίδιας µέρας, την εταιρεία, από τη στιγµή που γίνεται η 
ενηµέρωση, είναι λογικό ότι η εταιρεία, χρειάζεται κάποιο λογικό χρονικό διάστηµα για να ανταποκριθεί, δεδοµένου ότι, 
όπως ισχυρίζονται στην ίδια επιστολή, κάθε αλλαγή στις τιµές γίνεται επί τη βάσει  αξιολόγησης των παραγόντων της 
αγοράς και τοπικών ανταγωνιστικών παραγόντων, λαµβανοµένων υπόψη των διεθνών τάσεων/τιµών πετρελαιοειδών, τα 
κόστη προµήθειας  και εισαγωγής, τους φόρους και ένα αποδεκτό  µεικτό κέρδος.  
Η διεργασία αυτή που απαιτεί τον πιο πάνω υπολογισµό, στη συνέχεια τη λήψη απόφασης από το αρµόδιο πρόσωπο 
της εταιρείας, την κοινοποίηση της απόφασης, την ετοιµασία σχετικών επιστολών και την αποστολής τους στα πρατήρια, 
δεν είναι λογικό να γίνει αποδεκτό ότι διεκπεραιώνεται εντός µίας ηµέρας ή και δύο ηµερών. Παρόλα αυτά, από την 
Έκθεση Αιτιάσεων, φαίνεται ότι η ExxonMobil ανταποκρίθηκε σε αρκετές περιπτώσεις άµεσα σε υιοθετηθείσα από άλλη 
εταιρεία τιµή. Σχετικά η µειοψηφία αναφέρει ως παράδειγµα την ενδεικτική αναφορά στις 15/12/2004 (αλλαγή από 
Petrolina στις 13/12/2004), στις 3/3/2005 (αλλαγή από Petrolina στις 1/3/2005 και Ελληνικά Πετρέλαια στις 2/3/2005), 
στις 17/3/2005 (αλλαγή από Petrolina στις 15/3/2005 και αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια και Lukoil στις 16/3/2005), στις 
7/4/2005 (αλλαγή από Ελληνικά στις 5/4/2005 και 7/4/2005 όπως επίσης και από Petrolina και Lukoil στις 6/4/2005), στις 
18/6/2005 (αλλαγή από Petrolina στις 16/6/2005, Ελληνικά Πετρέλαια και Lukoil στις 17/6/2005), στις 30/6/2005 (αλλαγή 
από Ελληνικά Πετρέλαια στις 29/6/2005), στις 27/7/2005 (αλλαγή από Petrolina στις 25/7/2005 και Ελληνικά Πετρέλαια 
στις 26/7/2005), στις 19/8/2005 (αλλαγή από Petrolina στις 18/8/2005), στις 8/9/2005 (αλλαγή από Petrolina στις 
7/9/2005), στις 18/11/2005 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 17/11/2005), στις 17/2/2006 (αλλαγή από Ελληνικά 
Πετρέλαια στις 15/2/2006) στις 29/7/2006 (αλλαγή από Petrolina στις 28/7/2006), στις 24/8/2006 (αλλαγή από Ελληνικά 
Πετρέλαια στις 23/8/2006), στις 5/9/2006 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 4/9/2006) στις 13/10/2006 (αλλαγή από 
Ελληνικά Πετρέλαια στις 12/10/2006). 
Επίσης, η Lukoil 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………}. Αυτές οι τιµές προτείνονται προς τους πρατηριούχους µας µέσω 
τηλεοµοιότυπου που αποστέλλεται συνήθως µια δύο µέρες πριν την αλλαγή της τιµής». Επίσης στις απαντητικές 
επιστολές της κάνει λόγο για απόφαση της ∆ιεύθυνσης όσον αφορά τις όποιες αυξοµειώσεις.  Τέλος, πρέπει να γίνει 
συνεκτίµηση και του γεγονός ότι η Lukoil στέλνει τις επιστολές της προς τους πρατηριούχους της κατά κανόνα την 
προηγούµενη ηµέρα – φαίνεται από το ίδιο το κείµενο της επιστολής- µε αποτέλεσµα να απαιτείται και µια επιπρόσθετη 
ηµέρα, κατά τον υπολογισµό του χρόνου αντίδρασης. Σε σχέση µε το πιο πάνω ζήτηµα, η µειοψηφία αναφέρει ενδεικτικά 
την αλλαγή στις 12/10/2004 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 11/10/2004), στις 1/12/2004 ( ίδια ακριβώς ηµέρα µε 
Petrolina), στις 15/12/2004 (αλλαγή από Petrolina στις 13/12/2004), 3/1/2005 (αλλαγή από ExxonMobil την 1/1/2005, η 
οποία σηµειωτέον ήταν ηµέρα Σάββατο, και η ανταπόκριση ήλθε την αµέσως επόµενη ∆ευτέρα, µε µεσολάβηση καµίας 
εργάσιµης ηµέρας), 3/3/2005 (αλλαγή από Petrolina την 1/3/2005 και Ελληνικά Πετρέλαια στις 2/3/2005), 16/3/2005 
(αλλαγή από Petrolina την 15/3/2005), 6/4/2005 (αλλαγή από Ελληνικά πετρέλαια στις  5/4/2005), στις 17/6/2005 (ίδια 
µέρα µε την αλλαγή των Ελληνικών Πετρελαίων), 1/7/2005 (αλλαγή των Ελληνικών Πετρελαίων στις 29/6/2005 και 
ExxonMobil στις 30/6/2005), 27/7/2005 (αλλαγή των Ελληνικών Πετρελαίων στις 26/7/2005), 19/8/2005 (αλλαγή των 
Ελληνικών Πετρελαίων στις 17/8/2005), 8/9/2005 (αλλαγή των Ελληνικών Πετρελαίων στις 6/9/2005 και Petrolina στις 
7/9/2005), 14/10/2005 (αλλαγή από Petrolina στις 12/10/2005), στις 14/12/2005 (αλλαγή από Petrolina και ExxonMobil 
στις 13/12/2005, στις 31/1/2006 (αλλαγή από ExxonMobil στις 30/1/2006), στις 15/3/2006 (αλλαγή από Petrolina στις 



 
 

14/3/2006), στις 27/4/2006 (αλλαγή από Petrolina στις 26/4/2006), στις 25/8/2006 (αλλαγή από Petrolina και ExxonMobil 
στις 24/8/2006), στις 14/10/2006 (αλλαγή από Ελληνικά Πετρέλαια στις 12/10/2006 και Petrolina στις 13/10/2006). 
Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια αναφέρει ρητά στην απαντητική επιστολή της ηµεροµηνίας 30/6/2006 ότι 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………}. Σε σχέση µε την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια 
σηµειώνουµε ενδεικτικά τις ακόλουθες ηµεροµηνίες, όπου η αυξοµείωση επιβλήθηκε µόλις µε διαφορά 2 το πολύ 
ηµερών, από την ηµέρα εφαρµογής ανάλογης αυξοµείωσης από ανταγωνίστρια εταιρεία. Η µειοψηφία αναφέρει 
ενδεικτικά, την αλλαγή στις 3/1/2005 (αλλαγή από ExxonMobil την 1/1/2005, η οποία σηµειωτέον ήταν ηµέρα Σάββατο, 
και η ανταπόκριση ήλθε την αµέσως επόµενη ∆ευτέρα, µε µεσολάβηση καµίας εργάσιµης ηµέρας), 2/3/2005 (αλλαγή 
από Petrolina την 1/3/2005), στις 16/3/2005 (αλλαγή από Petrolina  στις 15/3/2005), στις 17/6/2005 (αλλαγή από 
Petrolina στις 16/6/2005), στις 26/7/2005 (αλλαγή από Petrolina στις 25/7/2005), στις 6/10/2005 (αλλαγή από Petrolina 
στις 5/10/2005), στις 14/10/2005 (αλλαγή από Petrolina την 12/10/2005), στις 17/11/2005 (αλλαγή από Petrolina στις 
16/11/2005),  στις 15/3/2006 (αλλαγή από Petrolina στις 14/3/2006), στις 7/7/2006 (αλλαγή από Petrolina στις 6/7/2006), 
στις 15/9/2006 (ίδια µέρα αλλαγής µε Petrolina και Exxon Mobil). 
Η µειοψηφία έχει τη θέση ότι τα πιο πάνω, αναφερόµενα παραδείγµατα τα οποία καλύπτουν το σύνολο των 
αυξοµειώσεων που παρατηρήθηκαν για όλα τα υπό εξέταση προϊόντα, για µια χρονική περίοδο που καλύπτει πέραν των 
δύο ετών, δεικνύουν ότι δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση, πλην της εναρµόνισης µεταξύ των εταιρειών, καθότι, ο 
χρόνος που προσαρµόζονται δεν αφήνει περιθώρια για ευφυή και επιτήδεια ανταπόκριση σε εκδηλωθείσα συµπεριφορά 
ανταγωνιστή, αλλά και οι παράγοντες που ισχυρίζονται οι ίδιες οι εταιρείες ότι λαµβάνουν υπόψη κατά τον καθορισµό της 
τιµής, δεν µπορούν, ως αριθµητικά στοιχεία (και όχι ως στοιχεία του κόστους, υπό την έννοια της ίδιας δοµής κόστους) 
να είναι ταυτόσηµα, µε αποτέλεσµα να µην αφήνεται άλλη λογική εξήγηση, για την πιο πάνω συµπεριφορά τους.  
Η πιο πάνω συµπεριφορά δεν διαφαίνεται να εξηγείται από το γεγονός ότι η κάθε εταιρεία καθόρισε την δική της αύξηση 
ανεξάρτητα µεν από τους ανταγωνιστές της, προσαρµοζόµενοι όµως ευφυώς στην ήδη εκδηλωθείσα ή στην 
προβλεπόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους,  καθότι τα χρονικά διαστήµατα που µεσολαβούν µεταξύ των 
ανακοινώσεων από την πρώτη εταιρεία και οι επακολουθείς στη συνέχεια ανακοινώσεις των άλλων  εταιρειών δεν 
αφήνουν επαρκές χρονικό περιθώριο για να αντιδράσει µια επιχείρηση. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου, και το Μέλος της Επιτροπής, κα Ελένη 
Καραολή, καταλήγουν ότι οι τέσσερις εταιρείες πετρελαιοειδών αντικατέστησαν τους κινδύνους του ανταγωνισµού µε µια 
άτυπη µεταξύ τους συνεννόηση και υιοθέτηση ενός µηχανισµού, στη βάση του οποίου ακολουθούν την τιµή που 
εφαρµόζει µία οποιαδήποτε εκ των εταιρειών, ακριβώς για να αποφύγουν το µεταξύ τους ανταγωνισµό, ως προς τη 
βασική παράµετρο που αφορά τα υπό εξέταση προϊόντα, ήτοι τη τιµή, µε αποτέλεσµα η κοινή αυτή αντίληψη τους να 
διευκολύνει χωρίς την αναγκαιότητα οποιασδήποτε άλλης ενέργειας το συντονισµό της εµπορικής πολιτικής τους.      
Χαρακτηριστικά της αγοράς ως απαραίτητος παράγοντας της απόδειξης της  εναρµόνισης   
Σύµφωνα µε τη νοµολογία, όπου δεν καθίσταται δυνατό να ανευρεθούν οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία της άµεσης 
επαφής και συνεννόησης µεταξύ των εταιρειών, τα ίδια τα χαρακτηριστικά της υπό εξέταση αγοράς στα πλαίσια της 
οικονοµικής θεωρίας δύνανται να υποστηρίξουν την απόδειξη εναρµονισµένης πρακτικής. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται 
και σε σχετική απόφαση του ∆ΕΕ:  
«∆εδοµένου ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει έγγραφα που να αποδεικνύουν άµεσα την ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής 
µεταξύ των ενδιαφεροµένων παραγωγών, πρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσον το σύστηµα των τριµηνιαίων ανακοινώσεων 
τιµών, η ταυτόχρονη ή σχεδόν ταυτόχρονη ανακοίνωση των τιµών αυτών και η παράλληλη εξέλιξη των ανακοινωθεισών 
τιµών κατά την περίοδο 1975-1981 αποτελούν µια δέσµη σοβαρών, συγκεκριµένων και αλληλοσυµπληρουµένων 
ενδείξεων για την ύπαρξη προηγουµένης εναρµονίσεως.  
Προκειµένου να προσδιοριστεί η αποδεικτική αξία των διαφόρων αυτών στοιχείων, πρέπει να υποµνηστεί ότι η ύπαρξη 
παράλληλης συµπεριφοράς δεν µπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη εναρµονισµένης πρακτικής, παρά µόνο όταν η ύπαρξη 
εναρµονισµένης πρακτικής αποτελεί τη µόνη βάσιµη εξήγηση για τη συµπεριφορά αυτή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι το άρθρο 85 της Συνθήκης απαγορεύει µεν κάθε µορφή συµπαιγνίας που θα µπορούσε να νοθεύσει τον 
ανταγωνισµό, αλλά δεν αφαιρεί από τους επιχειρηµατίες το δικαίωµα να προσαρµόζονται ευφυώς στη διαπιστωθείσα ή 
αναµενόµενη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους (βλ. απόφαση Suiker Unie κατά Επιτροπής, όπ.π., σκέψη 174).  
Κατά συνέπεια, στην προκειµένη υπόθεση πρέπει να εξακριβωθεί αν για την επιδειχθείσα, κατά την Επιτροπή, παράλληλη 
συµπεριφορά δεν µπορεί, ενόψει της φύσεως των προϊόντων, του µεγέθους και του αριθµού των επιχειρήσεων και του 
όγκου της σχετικής αγοράς, να υπάρχει άλλη εξήγηση από την εναρµονισµένη πρακτική.» 
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Επισηµαίνεται άρα ότι η ύπαρξη µιας εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ επιχειρήσεων, κατά την έννοια του Νόµου, 
µπορεί να συναχθεί, εκτός από συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία, όπως είναι τα πρακτικά µιας συνεδριάσεως ή η 
οµολογία µιας από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, τα οποία αποτελούν, τις άµεσες αποδείξεις και από έναν ορισµένο 
αριθµό συµπτώσεων ή ενδείξεων που συνολικά θεωρούµενες µπορούν να αποτελέσουν, ελλείψει άλλων στοιχείων, 
απόδειξη περί παραβάσεως των κανόνων του ανταγωνισµού141

. Άλλωστε, γίνεται ∆ΕΕτό ότι ενδείξεις για την ύπαρξη και 
το περιεχόµενο µιας εναρµονισµένης πρακτικής µπορούν να συναχθούν, εµµέσως, από την παράλληλη συµπεριφορά 

                                                
140Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 και C-125/85 έως C-129/85,  A. 
Ahlström Osakeyhtiö και λοιπών κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
141

 Βλ. ∆ιοικΕφΑθ 1617/2009, Α’ ∆ηµοσίευση ΝΟΜΟΣ, σκ. 6 καθώς και αποφάσεις ∆ΕΕ, υποθ. C-204/00 P, C-205/00 P, 
C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P, Aalborg Portland κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλ. 2004, σελ. Ι-123, σκ. 
57 και συνεκδ. υποθ. C-403/04 P και C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries και Nippon Steel κατά Επιτροπής, Συλλ. 
2007, σελ. Ι-729, σκ. 51. 



 
 

των ενεχοµένων επιχειρήσεων, αν από τις εξηγήσεις που παρέχουν οι τελευταίες δεν αποδεικνύεται άλλη εύλογη 
ερµηνεία της συµπεριφοράς αυτής142

. 
Στη βάση της ισχύουσας νοµολογίας αναλύθηκαν διάφοροι παράγοντες που σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία 
διευκολύνουν την ανάπτυξη και διατήρηση εναρµονισµένης πρακτικής και ταυτόχρονα αποκλείουν κάθε άλλη εξήγηση σε 
σχέση µε τις επικρατούσες στην αγορά τιµές, πλην της εναρµόνισης και συνοπτικά καταγράφει τους πιο κάτω 
παράγοντες οι οποίες κρίνονται καθοριστικοί:  
• ο µικρός αριθµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές, 
• η συµµετρία στα µερίδια αγοράς (µε εξαίρεση την Lukoil), 

• ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης στις σχετικές αγορές, 
• η παρόµοια διάρθρωση κόστους (όχι το κόστος σε απόλυτο µέγεθος), 
• οι ρυθµοί µεταβολής της ζήτησης και η απουσία απρόβλεπτων διακυµάνσεων, 
• η ανελαστικότητα της ζήτησης για τα σχετικά προϊόντα, 

• η απουσία δύναµης αγοραστών (buyer power), 

• η ύπαρξη διαθρωτικών και άλλων δεσµών µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, 
• η απουσία καινοτοµιών, 
• η µεγάλη συχνότητα αλληλεπίδρασης και η δυνατότητα για συχνές, και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, προσαρµογές των 

προτεινόµενων τιµών, 
• ο υψηλός βαθµός διαφάνειας στην αγορά και η δηµιουργία συνθηκών τεχνίτης διαφάνειας στις σχετικές αγορές, 
• η ανταλλαγή εµπιστευτικής φύσεως πληροφοριών, 
• οι προτεινόµενες τιµές, 
• η απουσία maverick επιχείρησης, και 
• η ύπαρξη σοβαρών φραγµών εισόδου.  
Όλα τα πιο πάνω, αφορούν στοιχεία, τα οποία συνολικά και σε συνδυασµό µε την εφαρµοσµένη οικονοµική ανάλυση 
που έγινε όπου α) οι µεταβολές στις προτεινόµενες τιµές εξαρτώνται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις µεταβολές των 
προτεινόµενων τιµών των ανταγωνιστών παρά στις µεταβολές στο κόστος προϊόντος και οι εταιρείες έχουν τη 
δυνατότητα να αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους τους όταν η προτεινόµενη τιµή της εταιρείας ηγέτη-ανταγωνιστή είναι 
υψηλή, β) οι ελαστικότητες  της ζήτησης ήταν σχετικά χαµηλές, και γ) τα επιτόκια την εν λόγω περίοδο έδιναν κίνητρα για 
εναρµονισµένη πρακτική, υποστηρίζουν το συµπέρασµα ότι οι οµοιόµορφες τιµές µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών  
στην προκείµενη περίπτωση να µην µπορεί παρά να συνιστά το αποτέλεσµα της ύπαρξης µιας εναρµονισµένης 
πρακτικής µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών.  
Σε συνάρτηση σηµειώνεται ως καθοδηγητικό και το ακόλουθο απόσπασµα: «[…] Το ∆ικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, η ύπαρξη αντίθετης προς τον ανταγωνισµό πρακτικής ή συµφωνίας µπορεί να συναχθεί από 
ορισµένες συµπτώσεις και ορισµένα στοιχεία που λαµβανόµενα µαζί υπόψη, µπορούν να αποτελέσουν, ελλείψει άλλης 
συνεπούς εξηγήσεως, την απόδειξη µίας παραβάσεως των κανόνων ανταγωνισµού.» 
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Περαιτέρω έχει επίσης τεθεί κατά τρόπο ξεκάθαρο σε κοινοτικό επίπεδο ότι: «είναι απαραίτητο να προσκοµίσει η 
Επιτροπή ακριβή και συγκλίνοντα αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει την αταλάντευτη πεποίθηση ότι η παράβαση αυτή 
όντως διαπράχθηκε  Πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµιστεί ότι κάθε απόδειξη που προσκοµίζει η Επιτροπή δεν χρειάζεται 
να ανταποκρίνεται αναγκαστικά στα κριτήρια αυτά σε σχέση προς κάθε στοιχείο της παραβάσεως. Αρκεί η δέσµη των 
ενδείξεων που επικαλείται το εν λόγω όργανο, συνολικώς εκτιµώµενη, να ανταποκρίνεται στην απαίτηση αυτή».
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Τέλος σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω παρατίθεται και το ακόλουθο απόσπασµα από σχετική απόφαση του ∆ικαστηρίου: 
«Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι η απαγόρευση της συµµετοχής σε πρακτικές ή συµφωνίες θίγουσες τον ανταγωνισµό καθώς 
και οι κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στους παραβάτες είναι τοις πάσι γνωστές, είναι δε σύνηθες να 
αναπτύσσονται κρυφίως οι δραστηριότητες τις οποίες συνεπάγονται αυτές οι πρακτικές και συµφωνίες, να 
πραγµατοποιούνται µυστικές συναντήσεις, τις περισσότερες φορές σε τρίτες χώρες, και να περιορίζονται στο ελάχιστο τα 
συναφή έγγραφα. Ακόµη κι αν η Επιτροπή ανακαλύψει στοιχεία τα οποία πιστοποιούν ρητώς παράνοµες επαφές µεταξύ 
των επιχειρηµατιών, όπως τα πρακτικά µιας συνεδριάσεως, τα στοιχεία αυτά είναι συνήθως αποσπασµατικά και 
διασκορπισµένα, οπότε είναι συχνά απαραίτητη η ανασύσταση ορισµένων λεπτοµερειών διά της επαγωγής (απόφαση 
Aalborg Portland κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 76 ανωτέρω, σκέψεις 55 και 56)»

145
. 

Θεωρείται επίσης σηµαντικό να σηµειωθούν τα όσα καταγράφονται στην υπόθεση Dyestuffs
146

 Επισηµαίνεται ότι, στην 
εν λόγω υπόθεση ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κατηγορούµενες εταιρείες υποστήριξαν ότι οι παράλληλες 
τιµές ήταν το φυσικό αποτέλεσµα αντίδρασης στις αυξηµένες τιµές από τον ηγέτη  τιµών της αγοράς. Σε αντίθεση η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφασή της έκρινε ότι ήταν αδιανόητο χωρίς συντονισµένη πρακτική α) να αυξάνονται οι 
τιµές µε τα ίδια ακριβώς ποσοστά σε διάφορα προϊόντα το ίδιο χρονικό διάστηµα και β) να χρησιµοποιείται παρόµοια 
διατύπωση στις οδηγίες των εταιρειών προς τις θυγατρικές τους για αύξηση των τιµών. Επιπλέον, όπως διαφάνηκε ενώ 
υπήρχαν και στοιχεία για συχνές συναντήσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών όπου συζητείτο το θέµα των τιµών, δεν 
έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην απόφαση. Αξιοσηµείωτο αποτελεί το γεγονός ότι το ∆ΕΕ επιβεβαίωσε την απόφαση της 
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 Υπόθεση C-113/2004, Techische Unie BV –v- European Commission, παράγραφος 165, Υπόθεση C-49/92, Anic 
Partecipazioni SpA v. Commission  
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 Συνεκδιακσθείσες Υποθέσεις Τα-67/00, Τα-68/00, Τα-71/00 και Τα-78/00 JFE Engineering v. Commission, και 
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 Cases 48/69, etc., ICI v Commission (“Dyestuffs”) [1972] ECR 619.  



 
 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί όπως κατέληξε: «it was hardly conceivable that the same action could be taken 
spontaneously at the same time, on the same national markets and for the same range of products.»
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Το συµπέρασµα που δίνεται στην προκείµενη υπόθεση σε σχέση µε το ότι τα χαρακτηριστικά της αγοράς 
πετρελαιοειδών είναι απαραίτητος παράγοντας της απόδειξης της  εναρµόνισης επιβεβαιώνεται και από το Σύγγραµµα 
των Van Bael & Bellis
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, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: «Ακόµη και στην απουσία αποδεικτικών στοιχείων, όταν δεν 

υπάρχει εναλλακτική και λογική επεξήγηση για τον παραλληλισµό τιµών ή συµπεριφορών τότε υπάρχει συντονισµένη 
πρακτική».  
Επιπρόσθετα Ενισχυτικά Στοιχεία  
Κατά την ανάλυση των στοιχείων έχει επίσης ληφθεί υπόψη  η όλη οργάνωση και λειτουργία της υπό εξέτασης αγοράς, η 
οποία µόλις τον Μάιο του 2004 φιλελευθεροποιήθηκε, ενώ µέχρι τότε λειτουργούσε υπό ένα καθεστώς κυβερνητικού 
συστήµατος καθορισµού των λιανικών τιµών, κατόπιν συλλογικής διαπραγµάτευσης µε τις εταιρείες, οι οποίες γνώριζαν 
κατ’ αυτό τον τρόπο και αντίστοιχα βασικές παραµέτρους και στοιχεία καθοριστικά του κόστους των ανταγωνιστών της.  
Το γεγονός αυτό καθιστά την όποια εναρµόνιση από µέρους των εταιρειών πολύ ευκολότερη, υπό την έννοια ότι δεν 
απαιτούνταν πολύπλοκες και άµεσες επαφές µεταξύ τους, ώστε να καταλήξουν στην υιοθέτηση ενός µηχανισµού που θα 
υποκαθιστά τους κινδύνους που θα ενείχε ένας πραγµατικός ανταγωνισµός, ως προς τις τιµές, µεταξύ των εταιρειών.  
Αξιοσηµείωτο αποτελεί το γεγονός ότι όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα,  στην περίπτωση της υπό εξέτασης αγοράς, 
υπήρξαν φορές που οι εταιρείες πετρελαιοειδών προµηθεύονταν πετρελαιοειδή από τις ανταγωνίστριες τους εταιρείες, οι 
οποίες διέθεταν προσωρινό πλεόνασµα. Η διευθέτηση αυτή µεταξύ των εν λόγω εταιρειών διευκολύνει τις εν λόγω 
εταιρείες να ακολουθούν µία συντονισµένη δράση στην αγορά, αφού σε περίπτωση που κάποια από αυτές έχει κάποιο 
πλεόνασµα αυτό θα απορροφηθεί από κάποια άλλη ανταγωνίστριά της εταιρεία και επίσης χωρίς να χρειαστεί η εταιρεία 
που έχει το πλεόνασµα να µειώσει τις τιµές της, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο ην απόκλιση από ενδεχόµενο 
συντονισµό σε επίπεδο τιµών. 
Επίσης, έγινε αντιληπτό και αναγνωρίστηκε ότι η αγορά έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως η διαφάνεια, µε 
αποτέλεσµα όταν µία εταιρεία προβεί σε µείωση των τιµών της, οι υπόλοιπες, να µπορούν να υποστηρίξουν, ότι για να 
µην απολέσουν µερίδιο αγοράς προσαρµόζουν κατ’ ανάγκη τις τιµές του προς τα κάτω και αυτό θα ήταν µία λογική 
εξήγηση. Όµως στην περίπτωση των αυξήσεων όσον αφορά τη τιµή, δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση, πλην της 
εναρµόνισης, που να εξηγεί γιατί οι εταιρείες να υποχρεώνονται άµεσα να ακολουθήσουν µία αύξηση που εφάρµοσε µία 
ανταγωνίστρια τους, αντί να εκµεταλλευτούν το γεγονός αυτό και διατηρώντας χαµηλότερα τις τιµές τους, να κερδίσουν 
µερίδιο αγοράς και ως εκ τούτου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και κατά συνέπεια τα κέρδη τους. Η άµεση ανταπόκριση 
των εταιρειών δεν αφήνει άλλη λογική εξήγηση πλην της υιοθέτησης ενός µηχανισµού συµπαιγνίας µεταξύ τους, µε 
στόχο το συντονισµό των εµπορικών τους δράσεων.   
Περαιτέρω, στην παρούσα περίπτωση δεν µπορεί οι πιο πάνω συµπεριφορές να εξηγηθούν στη βάση της θεωρίας του 
“price leadership” καθότι δεν τίθεται θέµα από την εξέταση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, για την ύπαρξη στην 
αγορά µιας κυρίαρχης επιχείρησης της οποίας οι αναγγελθείσες τιµές υιοθετούνται από τις υπόλοιπες, αφού είναι 
εµφανές ότι η σειρά των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν κάθε φορά τις όποιες αυξοµειώσεις αλλάζει. Αυτό δύναται να 
αποτελεί µέρος της στρατηγικής των εταιρειών αυτών ούτως ώστε να µην είναι άµεσα αντιληπτό ότι αυτές 
εναρµονίζονται. Επιπρόσθετα, παρέχει την ελευθερία κινήσεως και δίδει το «δικαίωµα» σε κάθε εταιρεία να αλλάζει τις 
τιµές, αν αυτό καθίσταται αναγκαίο για αυτήν, χωρίς να πρέπει να αναµένει πρώτα κίνηση από τον «leader» και έτσι το 
παιχνίδι παίζεται επί ίσοις όροις διατηρώντας όλες τους ικανοποιηµένες. 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου, και το Μέλος της Επιτροπής, κα Ελένη Καραολή, καταλήγουν ότι, 
ως εκ των ανωτέρω, τα πιο πάνω στοιχεία ενισχύουν τον ισχυρισµό ότι οι ταυτόχρονες και ενιαίες αυξοµειώσεις καθώς 
και η διαµόρφωση ενιαίων τιµών πώλησης των επιµέρους διυλισµένων προϊόντων πετρελαίου που διακινούν οι 
προαναφερθείσες εταιρείες πετρελαιοειδών δεν µπορούν να δικαιολογηθούν άλλως πως, αλλά προφανώς διαφαίνεται να 
οφείλονται σε ενδιάθετο συντονισµό βασικής παραµέτρου της εµπορικής δραστηριότητας των συγκεκριµένων 
επιχειρήσεων.   
Περιορισµός του Ανταγωνισµού  
Η υπαγωγή µιας µορφής σύµπραξης στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 3 του Νόµου, προϋποθέτει κατ΄ αντικείµενο 
ή αποτέλεσµα περιορισµό, παρακώλυση ή νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας.   
Το άρθρο 3 του Νόµου, διατυπώνει κατά τρόπο ενδεικτικό διάφορες µορφές απαγορευµένου περιεχοµένου συµπράξεων. 
Μεταξύ των αναφεροµένων µορφών είναι και ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων 
συναλλαγής. Πρόκειται για  την κυριότερη περίπτωση νοθεύσεως ανταγωνισµού λόγω περιορισµού της αυτονοµίας των 
επιχειρήσεων ως προς την πολιτική των τιµών. Παρενθετικά, σηµειώνεται, ότι και σε αυτό το άρθρο γίνεται λόγος όχι 
µόνο για άµεσο καθορισµό τιµών αλλά καλύπτονται εξίσου και κάθε έµµεσος καθορισµός τιµών.  
Σύµφωνα µε τη νοµολογία σε ενωσιακό επίπεδο, για τους σκοπούς εφαρµογής του 101 ΣΛΕΕ, η εκτίµηση των 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των συµπράξεων παρέλκει, όταν αυτές έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού149

. Τα ενωσιακά ∆ικαστήρια έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές 
όσον αφορά εφαρµοστέες τιµές ή εκπτώσεις περιορίζουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό υπό την έννοια του άρθρου 
101 ΣΛΕΕ150

.  
Λόγω του ότι η «τιµή» ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, αποτελεί το κρισιµότερο µέσο/εργαλείο/στρατηγική επιλογή δια του 
οποίου οι επιχειρήσεις µίας αγοράς ανταγωνίζονται για προσέλκυση πελατών µε απώτερο σκοπό την επίτευξη 
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οικονοµικού κέρδους οι κάθε µορφής ρυθµίσεις και/ή συνεννοήσεις που έχουν ως σκοπό την αποφυγή του 
ανταγωνισµού και ειδικότερα την αποφυγή πολέµων τιµών οι οποίοι πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τα κέρδη όλων 
των επιχειρήσεων της αγοράς, θεωρούνται ως εκ της φύσεως τους, ως µέτρα περιοριστικά του ανταγωνισµού τα οποία 
µειώνουν την ευηµερία των καταναλωτών στρεβλώνοντας κατά ανεπανόρθωτο τρόπο άµεσα και έµµεσα τις τιµές αγοράς 
και την  πληροφόρηση που αυτές δίνουν.  
Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Dyestuffs ανέφερε ότι: «Η λειτουργία του ανταγωνισµού των τιµών είναι να διατηρεί τις τιµές στο 
χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και να ενθαρρύνει τη διακίνηση αγαθών µεταξύ των κρατών µελών επιτρέποντας έτσι την 
καλύτερη δυνατή κατανοµή δραστηριοτήτων όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ικανότητα των επιχειρήσεων να 
προσαρµόζονται στις αλλαγές.»

151
 

 
Ως εκ των ανωτέρω, από τη στιγµή που έχει αποδειχθεί ότι αντικείµενο της υπό εξέταση εναρµονισµένης πρακτικής ήταν 
ο καθορισµός των τιµών πώλησης των υπό εξέταση προϊόντων, δεν είναι πλέον αναγκαίο να εξακριβωθεί και το 
αποτέλεσµα της εν λόγω πρακτικής.  
Το πιο πάνω θέµα είναι διαφορετικό από την διακρίβωση της ύπαρξης συµπεριφοράς στην αγορά συνακόλουθη προς 
την διευθέτηση που υπάρχει µεταξύ των επιχειρήσεων και σχέση αιτίου και αιτιατού µεταξύ των δύο152

, χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη τεκµηρίωσης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ότι η συµπεριφορά αυτή επέφερε και συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα, αφ’ ης στιγµής έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Στην παρούσα υπόθεση, καθίσταται 
εµφανές από τα υπό εξέταση στοιχεία ότι, υφίσταται  συµπεριφορά στην αγορά συνακόλουθη προς την διευθέτηση που 
υπάρχει µεταξύ των επιχειρήσεων και σχέση αιτίου και αιτιατού µεταξύ των δύο.  
Περαιτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών, πέτυχαν µε την εναρµονισµένη πρακτική τους τον 
καθορισµό ενός τεχνητά σταθερού επιπέδου τιµών στην σχετική αγορά µε αποτέλεσµα τον εκµηδενισµό του 
ανταγωνισµού ως προς τις τιµές µεταξύ τους, συµπεριφορά που όχι µόνο είχε ως αποτέλεσµα την εκµηδένιση του 
ανταγωνισµό µεταξύ των ίδιων των εταιρειών, αλλά ενόψει και της υιοθέτησης των προτεινόµενων τιµών από τους 
πρατηριούχους κάθε εταιρείας, εξαλείφει τον ανταγωνισµό µεταξύ πρατηριούχων της ίδιας εταιρείας πετρελαιοειδών 
(ενδοσηµατικός ανταγωνισµός –  intra-brand competition), αλλά και µεταξύ πρατηριούχων των διαφόρων εταιρειών 
(διασηµατικός ανταγωνισµός –  inter-brand competition). 
Κατάληξη Μειοψηφίας 
Στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου, και το Μέλος 
της Επιτροπής, κα Ελένη Καραολή, καταλήγουν ότι είναι φανερό ότι οι τιµές που όπως δηλώνουν οι εταιρείες 
πετρελαιοειδών «προτείνονται» ή «προτείνονται ως ανώτατες τιµές» στους πρατηριούχους είναι όµοιες ή σχεδόν όµοιες 
για όλες τις εταιρείες πετρελαιοειδών και ότι µεταβάλλονται κατά τον ίδιο τρόπο µε διαφορά µίας ή δύο ηµερών, στις 
πλείστες των περιπτώσεων. ∆ιαφαίνεται ότι οι τέσσερις εταιρείες πετρελαιοειδών αντικατέστησαν τους κινδύνους του 
ανταγωνισµού µε µία άτυπη µεταξύ τους συνεννόηση και υιοθέτηση ενός µηχανισµού, στη βάση του οποίου ακολουθούν 
τη τιµή που εφαρµόζει µία οποιαδήποτε εκ των εταιρειών, ακριβώς για να αποφύγουν το µεταξύ τους ανταγωνισµό, ως 
προς τη βασική παράµετρο που αφορά τα υπό εξέταση προϊόντα, ήτοι τη τιµή, µε αποτέλεσµα η κοινή αυτή αντίληψη 
τους να διευκολύνει χωρίς την αναγκαιότητα οποιασδήποτε άλλης ενέργειες το συντονισµό της εµπορικής πολιτικής τους, 
κατά τρόπο που υιοθέτησαν µία εναρµονισµένη πρακτική που είχε ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού 
εντός της ∆ηµοκρατίας.      
Στην προκειµένη περίπτωση η οµοιοµορφία στις τιµές δείχνει την απουσία ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών 
πετρελαιοειδών, ιδιαίτερα λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος της χρονικής διάρκειας αυτής της ενιαίας τιµολόγησης 
από πλευράς των εταιρειών πετρελαιοειδών µε αποτέλεσµα την στεγανοποίηση της αγοράς. Ενώ µε βάση τα 
προαναφερθέντα, η αυτονοµία των εταιρειών πετρελαιοειδών και οι µεταξύ τους διαφοροποιήσεις (κόστος ανά λίτρο 
κ.λ.π.) θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσµα την διαφοροποίηση στις τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών και όχι την 
διαµόρφωση στο ίδιο ύψος. Εν πάση περιπτώσει, η χρονική διάρκεια της εναρµόνισης είναι τέτοια, ώστε θεωρείται 
αρκετά µακρά και η εναρµόνιση να µην µπορεί να αποδοθεί σε συµπωµατική παράλληλη συµπεριφορά ή σε έστω 
παροδική σύµπτωση των συνθηκών – παραγόντων διαµόρφωσης των τιµών από τις εν λόγω εταιρείες.  
Η υπό εξέταση εναρµονισµένη πρακτική, σε αντίθεση µε τους νόµους της ελεύθερης αγοράς έθεσε ένα τεχνητό επίπεδο 
τιµών, στερώντας τον καταναλωτή από τα οφέλη του ανταγωνισµού ως προς τις τιµές, σε πολλαπλά επίπεδα όπως 
εξηγήθηκε πιο πάνω, µε τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή, στον οποίο σε τελική ανάλυση µετακυλήθηκαν όλες οι 
αυξήσεις. Ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε, µέσω του µηχανισµού αυτού, η εξαφάνιση του όποιου ανταγωνισµού µεταξύ 
όλων των εµπλεκοµένων στην αγορά και κατά αυτό το τρόπο η µείωση του κινδύνου απώλειας κερδών και µεριδίων 
αγοράς µέσω πολέµων τιµών µεταξύ των εταιρειών και αποφυγή συµπεριφορών που διαταράσσουν την µονοπωλιακή 
ισορροπία της αγοράς. 
Ως εκ των ανωτέρω η εναρµονισµένη πρακτική µεταξύ των  εταιρειών πετρελαιοειδών για ενιαίο καθορισµό των λιανικών 
τιµών πώλησης των πετρελαιοειδών, είχε ως αντικείµενο τον περιορισµό, την παρακώλυση ή νόθευσή του 
ανταγωνισµού, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου.   
Στη βάση των ανωτέρω, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου, και το Μέλος της Επιτροπής, κα Ελένη 
Καραολή, καταλήγουν ότι στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, έχει στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 
3(1)(α) του Νόµου ως αποτέλεσµα της εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, ήτοι 
ExxonMobil, Ελληνικά Πετρέλαια, Petrolina και Lukoil, για ενιαίο, οµοιόµορφο καθορισµό των τιµών λιανικής πώλησης 
των πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αµόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αµόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων και του 
Πετρελαίου µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, η οποία είχε ως αντικείµενο τον περιορισµό, την παρακώλυση ή 
νόθευση του ανταγωνισµού. Η µειοψηφία της Επιτροπής, επισηµαίνει ότι έχει εξετάσει όλα τα στοιχεία του ∆ιοικητικού 
Φακέλου, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της κάθε εταιρείας, τα οικονοµικά στοιχεία της κάθε εταιρείας και 
επαναλαµβάνει την σχετική διαπίστωση της εφαρµοσµένης οικονοµικής ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε στο 
σηµείωµα της Υπηρεσίας, ότι το ύψος της προτεινόµενης τιµής της κάθε εταιρείας επηρεάζεται από διάφορους 
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παράγοντες όπως το κόστος της πρώτης ύλης, διάφορα άλλα κόστη, τις τιµές των ανταγωνιστών και χαρακτηριστικά της 
ζήτησης. Επίσης, η µειοψηφία της Επιτροπής επαναλαµβάνει ότι τα αποτελέσµατα της εφαρµοσµένης οικονοµικής 
ανάλυσης δείχνουν ότι οι µεταβολές στις προτεινόµενες τιµές εξαρτώνται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις µεταβολές 
των προτεινόµενων τιµών των ανταγωνιστών παρά στις µεταβολές στο κόστος προϊόντος. Ως εκ τούτου, υπάρχει 
σοβαρό κίνητρο να συντονίζεται η συµπεριφορά των εταιρειών ως προς τις τιµές, γεγονός που επισυµβαίνει στην 
προκείµενη περίπτωση. 
9. ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
 ΕΚΟ 
 
Θέσεις της Εταιρείας 
Οι θέσεις της εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως: 

1. Η Εταιρεία ΕΚΟ διαµορφώνει τις ανώτατες λιανικές τιµές πώλησης, τις οποίες επικοινωνεί ηλεκτρονικά σε όλα τα 
πρατήρια για εφαρµογή, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος εισαγωγής το οποίο και καθορίζεται σύµφωνα µε τις διεθνείς 
τιµές πετρελαιοειδών. Ο πρατηριούχος δεν δικαιούται  να καθορίσει τιµή µεγαλύτερη της ανώτερης που καθορίζει η 
Εταιρεία. Είναι θέση της Εταιρείας ότι ο καθορισµός από αυτήν µέγιστων τιµών συνάδει µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 
και Νοµολογία και συγκεκριµένα τον Κανονισµό 2790/1999 και τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραµµές για τους 
Κάθετους Περιορισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2. Οι συµβάσεις της Εταιρείας ΕΚΟ µε τους Πρατηριούχους και οι όροι και πρόνοιες αυτών είναι απόλυτα συµβατές 
µε τη νοµοθεσία και το ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού σε σχέση µε την απελευθέρωση της αγοράς αλλά και µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 

3. Η Εταιρεία ΕΚΟ σηµειώνει ότι το γεγονός ότι «καλύπτει µια σειρά από σοβαρούς κινδύνους, µεταξύ των οποίων 
και τον κίνδυνο από την αυξοµείωση της τιµής», της δίνει το νόµιµο δικαίωµα να «διαµορφώνει ανώτατες τιµές και να τις 
κοινοποιεί (και να επιµένει στην τήρησή τους)». 

4. Η Εταιρεία ΕΚΟ µέσα από την πρακτική της επέµενε πάντοτε αναφορικά µε τις σχέσεις της µε τους 
πρατηριούχους - στην ορθή εφαρµογή των αρχών του ανταγωνισµού. 
Θέσεις Επιτροπής 
Κατά τον ισχυρισµό της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ο καθορισµός από την Εταιρεία µέγιστων τιµών συνάδει µε την 
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και συγκεκριµένα µε τον Κανονισµό 2790/1999 και τις κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους 
περιορισµούς. Ο κοινοτικός κανονισµός 2790/1999 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 1999 για την εφαρµογή του 
άρθρου 81. παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών 
είναι ο λεγόµενος κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορίες. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία επικαλείται τα άρθρα 2.1 και 4 
του προαναφερόµενου σχετικού κοινοτικού κανονισµού που έχουν ως ακολούθως: 
«Άρθρο 2.1 
Σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, 
το άρθρο 81, παράγραφος 1, κηρύσσεται ανεφάρµοστο στις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που συνάπτονται 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, καθεµία εκ των οποίων δραστηριοποιείται, για το σκοπό της συµφωνίας, σε 
διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, και που αφορούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα µέρη 
µπορούν να προµηθεύονται, να πωλούν ή να µεταπωλούν ορισµένα αγαθά ή υπηρεσίες κάθετες συµφωνίες. 
Άρθρο 4 
Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 2 δεν ισχύει για τις κάθετες συµφωνίες οι οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα 
ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών έχουν ως αντικείµενο: (α) τον περιορισµό 
της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιµές πώλησης, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα του προµηθευτή να 
επιβάλλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συνιστά τιµή πώλησης, υπό τον όρο ότι αυτές δεν ισοδυναµούν µε πάγια ή ελάχιστη 
τιµή πώλησης συνεπεία πιέσεων οποιουδήποτε µέρους στη σύµβαση ή κινήτρων που προσφέρονται από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος.» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Όσον αφορά τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς η Εταιρεία προς υποστήριξη του ισχυρισµού 
της επικαλείται την παράγραφο (47) Τµήµα ΙΙΙ όπου αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµός που περιγράφεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισµού απαλλαγής κατά 
κατηγορίες αφορά τον καθορισµό των τιµών µεταπώλησης, δηλαδή τις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που έχουν 
ως άµεσο ή έµµεσο αντικείµενό τους τον καθορισµό πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής µεταπώλησης ή πάγιου ή 
ελάχιστου επιπέδου τιµής που ο αγοραστής οφείλει να τηρεί. [....] Ο εφοδιασµός του αγοραστή από τον πωλητή µε 
κατάλογο συνιστώµενων ή ανώτατων τιµών δεν θεωρείται αφ΄ εαυτού ότι οδηγεί σε καθορισµό των τιµών µεταπώλησης» 
Η Επιτροπή δεν διαφωνεί ή και δεν αµφισβητεί µε οποιοδήποτε τρόπο τις πιο πάνω διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. 
Επιπρόσθετα, τονίζει ότι οι κατ' επίκληση διατάξεις του Κανονισµού 2790/1999 µπορούν να ανευρεθούν και στην εθνική 
νοµοθεσία, στο ∆ιάταγµα περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες - Κάθετες Συµφωνίες και Εναρµονισµένες Πρακτικές153

, η 
οποία και εξετάστηκε από την Επιτροπή κατά την ανάλυση όλων των στοιχείων του διοικητικού φακέλου. Σύµφωνα µε το 
εν λόγω ∆ιάταγµα και συγκεκριµένα την παράγραφο 6 αυτού, προκύπτει ότι: 
«Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος δεν ισχύει για τις κάθετες συµφωνίες οι 
οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών, 
έχουν ως αντικείµενο- 
(α) Τον περιορισµό της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιµές πώλησης χωρίς να θίγεται η δυνατότητα του 
προµηθευτή να επιβάλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συνιστά τιµή πώλησης υπό τον όρο ότι αυτές δεν ισοδυναµούν µε 
πάγια ή ελάχιστη τιµή πώλησης συνεπεία πιέσεων οποιουδήποτε µέρους στη σύµβαση ή κινήτρων που προσφέρονται 
από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, ή ...» 
Η Επιτροπή τονίζει ότι σκοπός των κατευθυντήριων γραµµών για τους κάθετους περιορισµούς, όπως αυτός 
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περιγράφεται στο άρθρο 1 αυτών, είναι η παρουσίαση των αρχών αξιολόγησης των κάθετων συµφωνιών µε βάση το 
άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ. Όπως αναφέρεται, ο ορισµός των κάθετων συµφωνιών διατυπώνεται στο άρθρο 2, του 
Κοινοτικού Κανονισµού 2790/1999. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς έχουν την ακόλουθη 
διάρθρωση: 
- στο τµήµα ΙΙ (παράγραφοι 8 έως 20) περιγράφονται οι κάθετες συµφωνίες που δεν εµπίπτουν κατά κανόνα στο πεδίο 
εφαρµογής του άρθρου 81, παράγραφος 1- 
- στο τµήµα ΙΙΙ (παράγραφοι 21 έως 70) αναλύεται η εφαρµογή του κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορίες.

 
- στο τµήµα IV (παράγραφοι 71 έως 87) περιγράφονται οι αρχές σχετικά µε την άρση του ευεργετήµατος και τη µη 
εφαρµογή του κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορίες.

 
- στο τµήµα V (παράγραφοι 88 έως 99) πραγµατεύεται ζητήµατα ορισµού της αγοράς και υπολογισµού των µεριδίων 
αγοράς.

 
- στο τµήµα VI (παράγραφοι 100 έως 229) περιγράφεται το γενικό πλαίσιο ανάλυσης και η πολιτική που ακολουθεί η 
Επιτροπή για την εφαρµογή του κανονισµού σε ατοµικές περιπτώσεις κάθετων συµφωνιών. 
Όπως διαλαµβάνεται στο άρθρο 3 των ίδιων κατευθυντήριων γραµµών, οι κανόνες που διατυπώνονται στις 
κατευθυντήριες γραµµές δεν πρέπει να εφαρµόζονται µηχανικά, αλλά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες, κάθε 
υπόθεσης, η οποία θα αξιολογείται υπό το πρίσµα των δικών της πραγµατικών δεδοµένων. Όπως προνοείται στο άρθρο 
4, οι κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν µε την επιφύλαξη της ερµηνείας που µπορεί ναδώσει το Πρωτοδικείο και το 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 στις κάθετες συµφωνίες. 
Στα πλαίσια της εξέτασης του Κανονισµού απαλλαγής που επικαλείται η εταιρεία ΕΚΟ στο Τµήµα ΙΙΙ των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραµµών, αναλύεται µεταξύ άλλων το ζήτηµα των ιδιαίτερων σοβαρών περιορισµών ως αυτοί 
προβλέπονται στον Κοινοτικό κανονισµό 2790/1999. Συγκεκριµένα, σε σχέση µε έναν από αυτούς τους ιδιαίτερα 
σοβαρούς περιορισµούς, η παράγραφος 47 των κατευθυντήριων γραµµών προνοεί τα ακόλουθα: «(47) Ο ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµός που περιγράφεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορίες αφορά 
τον καθορισµό των τιµών µεταπώλησης, δηλαδή τις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που έχουν ως άµεσο ή 
έµµεσο αντικείµενό τους τον καθορισµό πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής µεταπώλησης ή πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου 
τιµής που ο αγοραστής οφείλει να τηρεί. Σε περίπτωση συµβατικών διατάξεων ή εναρµονισµένων πρακτικών µε τις οποίες 
καθορίζεται απευθείας η τιµή µεταπώλησης, ο περιορισµός είναι εµφανής. Ωστόσο, ο καθορισµός των τιµών 
µεταπώλησης µπορεί επίσης να επιτευχθεί µε έµµεσο τρόπο. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι συµφωνίες για 
καθορισµό του περιθωρίου κέρδους του διανοµέα, του ανωτάτου επιπέδου έκπτωσης που ο διανοµέας µπορεί να 
χορηγήσει από ένα καθορισµένο επίπεδο τιµών, η εξάρτηση της χορήγησης εκπτώσεων ή της επιστροφής των δαπανών 
προώθησης, από τον προµηθευτή, από την τήρηση συγκεκριµένου επιπέδου τιµών, η σύνδεση της καθορισµένης τιµής 
µεταπώλησης µε τις τιµές µεταπώλησης των ανταγωνιστών, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η επιβολή 
κυρώσεων, η καθυστέρηση ή αναβολή παραδόσεων ή η καταγγελία συµβάσεων σε συνάρτηση µε την τήρηση 
συγκεκριµένου επιπέδου τιµών. Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών µπορούν να 
γίνουν πιο αποτελεσµατικοί όταν συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για τον εντοπισµό διανοµέων που εφαρµόζουν 
µειωµένες τιµές, όπως η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών, ή η επιβολή υποχρέωσης στους λιανοπωλητές 
να καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. Επίσης, ο 
άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνεται περισσότερο αποτελεσµατικά όταν συνδυάζεται µε µέτρα που 
µπορεί να αποθαρρύνουν τον αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως στην περίπτωση που ο προµηθευτής 
αναγράφει τη συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον αγοραστή να εφαρµόζει µια ευνοϊκή 
ρήτρα για τους τακτικούς πελάτες. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους και εφαρµόζοντας τα ίδια "συνοδευτικά" µέτρα οι 
ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να λειτουργούν ως καθορισµός των τιµών µεταπώλησης. Ωστόσο, ο εφοδιασµός 
του αγοραστή από τον πωλητή µε κατάλογο συνιστώµενων ή ανώτατων τιµών δεν θεωρείται αφ' 
εαυτού ότι οδηγεί σε καθορισµό των τιµών µεταπώλησης.» 
Σε αυτό το σηµείο, η Επιτροπή οφείλει να σηµειώσει ότι η Εταιρεία κατά την καταγραφή των θέσεών της προέβη στην 
επίκληση, µεταξύ άλλων, και της συγκεκριµένης παραγράφου 47 των κατευθυντήριων γραµµών, όπως διαφαίνεται από 
τα προαναφερόµενα. Όµως η Εταιρεία δεν κατέγραψε όλο το περιεχόµενο αυτής αλλά µόνο ένα µέρος της, πράγµα το 
οποίο ασφαλώς και δεν βρίσκει σύµφωνη την Επιτροπή. 
Πέραν αυτού, η επίκληση από πλευράς της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια µόνο της παραγράφου 47 των 
κατευθυντήριων γραµµών, δεν προσδίδει όλες τις αρχές αξιολόγησης που παρατίθενται στις κατευθυντήριες γραµµές σε 
σχέση µε τις µέγιστες τιµές. Οι παράγραφοι 225-228 των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών σχολιάζουν εκτενώς το 
ζήτηµα των µέγιστων τιµών και µάλιστα ως συνέχεια των διαλαµβανοµένων στην παράγραφο 47. Η Εταιρεία Ελληνικά 
Πετρέλαια δεν σχολίασε καθόλου τις εν λόγω παραγράφους. Συγκεκριµένα οι παράγραφοι 225-228 των κατευθυντήριων 
γραµµών προνοούν τα ακόλουθα: 
«(225) Η πρακτική να συνιστάται στον µεταπωλητή µια τιµή µεταπώλησης ή να ζητείται από το µεταπωλητή να τηρεί µια 
µέγιστη τιµή µεταπώλησης καλύπτεται - µε την επιφύλαξη των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στις παραγράφους 46 
έως 56 σχετικά µε τον προκαθορισµό των τιµών µεταπώλησης - από τον κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορίες όταν το 
µερίδιο αγοράς του προµηθευτή δεν υπερβαίνει το όριο του 30%. Για τις περιπτώσεις που το µερίδιο αγοράς είναι 
µεγαλύτερο από το όριο αυτό και για τις περιπτώσεις άρσης του ευεργετήµατος της απαλλαγής κατά κατηγορία, 
παρέχονται οι εξής κατευθύνσεις. 

(226) Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό 
είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. 

(227) Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό των µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο 
ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια συνιστώµενη 
τιµή µεταπώλησης να οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του επιπέδου τιµών από 



 
 

τους µεταπωλητές διότι θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι µεταπωλητές µπορεί να πιστεύουν ότι 
είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι είναι αυτές που προτιµά 
ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή 
να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 81, παράγραφος 1 εάν οδηγεί στη διαµόρφωση ενός 
οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 

(228) Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν 
στον ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των ανταγωνιστών 
στην αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της δηµοσίευσης 
µέγιστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών 
µε την ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν, πράγµα που καθιστά λιγότερο πιθανή µια 
ενδεχόµενη µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται 
τιµές µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» (η 
υπογράµµιση είναι της Επιτροπής). 
Η πιο πάνω ανάλυση έχει ιδιαίτερη σηµασία για την προκείµενη περίπτωση αφού στο κείµενο των Κατευθυντηρίων 
Γραµµών τονίζεται σε σχέση µε τις µέγιστες αλλά και τις συνιστώµενες ή αλλιώς προτεινόµενες τιµές ότι θα «[...] 
λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές.» Όπως αναφέρει ο Bellamy
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concerned that the setting of a maximum resale price may become a focal point for all distributors. This risk should only 
be serious if the supplier has a strong market position, but in such circumstances if the result is a uniform price level the 
Commission has stαted that it may regard the practice as an infringement of Article 81(1).» 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε περιπτώσεις όπως την προκείµενη, κατά τις οποίες ο διανοµέας, δηλαδή ο πρατηριούχος, 
εξαρτάται κατά απόλυτο τρόπο από τον προµηθευτή του, δηλαδή την Εταιρεία όσον αφορά την προµήθεια των 
προϊόντων που πωλεί αλλά και τα οποιαδήποτε ωφελήµατα που αναµένει να έχει από τη διεξαγωγή των εργασιών του 
υπό συνθήκες µάλιστα αποκλειστικότητας, δηλαδή, να µην είναι σε θέση να προµηθευτεί τα προϊόντα από αλλού, η 
Εταιρεία κατέχει εξ αντικειµένου ισχυρή θέση έναντι του πρατηριούχου. Όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραµµές, 
σε τέτοιες περιπτώσεις: «Οι µεταπωλητές µπορεί να πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις 
προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι είναι αυτές που προτιµά ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής [...]». 
Στην προκείµενη περίπτωση η συµπεριφορά των πρατηριούχων και η αποδοχή από αυτούς των µέγιστων από την 
Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια τιµών, ως απόρροια των ανακοινώσεων/εγκυκλίων, το πολύ ψηλό ποσοστό συµµόρφωσης 
και/ή αποδοχής των πρατηριούχων των µέγιστων τιµών και άρα η επιτυχία εφαρµογής από την Εταιρεία της 
προαναφερόµενης τιµολογιακής πολιτικής δεν δύναται να ερµηνευτούν παρά µόνο ως τουλάχιστον de facto συναίνεση 
στην προτεινόµενη και υιοθετηθείσα τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας. Οι µέγιστες τιµές της Εταιρείας Ελληνικά 
Πετρέλαια λειτουργούν «ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου εφαρµόζονται από τους 
περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές.» 
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Επισηµαίνεται, επίσης, ότι µε βάση την αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων στα ερωτηµατολόγια, ποσοστό 
26,39% των πρατηριούχων, απάντησε πως αντιµετωπίζει συνέπειες, ποσοστό 38,89% απάντησε ότι δεν αντιµετωπίζει 
συνέπειες, ενώ ποσοστό 34,72%, δεν απάντησε στο εν λόγω ερώτηµα.  
Η Επιτροπή κρίνει ότι το ποσοστό του 26,39% είναι αρκετά υψηλό λαµβανοµένου υπόψη ότι ποσοστό της τάξης του 
34,72% δεν απάντησε στο εν λόγω ερώτηµα. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 46 των κατευθυντήριων γραµµών, για 
τους κάθετους περιορισµούς οι οποιεσδήποτε µορφές πιέσεων αποτελούν έµµεσους τρόπους για την επίτευξη του 
καθορισµού των τιµών. 
Υπό αυτό το πρίσµα, η Επιτροπή εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Νόµου έκρινε ότι δεν υπήρχε άλλη εξήγηση για την 
εξεταζόµενη περίπτωση από την ύπαρξη µίας σύµπραξης για καθορισµό τιµών από πλευράς της Εταιρείας Ελληνικά 
Πετρέλαια. 
Η Εταιρεία αντίθετα υποστηρίζει ότι, ο καθορισµός µέγιστων τιµών συνάδει και µε την Ευρωπαϊκή Νοµολογία. Προς 
υποστήριξη του εν λόγω ισχυρισµού της η Εταιρεία επικαλέστηκε την απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση C-161/84, 
Pronuptia de Paris v. Pronuptia de Schillgallis και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Repso l CPP 
SA. 
Συγκεκριµένα, η Εταιρεία υποστήριξε ότι µε βάση τη σκέψη 27 της απόφασης του ∆ΕΕ στην υπόθεση Pronuptia, το 
∆ικαστήριο υποστήριξε ότι η σύσταση τιµών για την καθοδήγηση των µεταπωλητών δεν µπορεί να θεωρηθεί πρακτική 
που περιορίζει τον ανταγωνισµό. 
Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να επισηµάνει ότι η πιο πάνω καταγραφή από πλευράς της Εταιρείας µόνο της σκέψης 27 
της απόφασης Pronuptia, είναι αποσπασµατική. Ως προς την εν λόγω απόφαση αναφέρονται συγκεκριµένα τα πιο κάτω: 
«25 Although provisions which impair the franchisee's freedom to determine his own prices are restrictive of competition, 
that is not the case where the franchisor simply provides franchisees with price guidelines, so long as there is no 
concerted practice between the franchisor and the franchisees or between the franchisees themselves for the actual 
application of such prices . it is for the national court to determine whether that is indeed the case [...] 
27 in view of the foregoing, the answer to the first question must be that: 

(1) the compatibility of franchise agreements for the distribution of goods with article 85 (1) depends on the 
provisions contained therein and on their economic context. 

(2) provisions which are strictly necessary in order to ensure that the knowhow and assistance provided by the 
franchisor do not benefit competitors do not constitute restrictions of competition for the purposes of article 85 (1). 

(3) provisions which establish the control strictly necessary for maintaining the identity and reputation of the network 
identified by the common name or symbol do not constitute restrictions of competition for the purposes of article 85 (1). 

(4) provisions which share markets between the franchisor and the franchisees or between franchisees constitute 
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restrictions of competition for the purposes of article 85 (1). 

(5) the fact that the franchisor makes price recommendations to the franchisee does not constitute a restriction of 
competition , so long as there is no_ concerted practice between the franchisor and the franchisees or between the 
franchisees themselves for the actual application of such prices . 

(6) franchise agreements for the distribution of goods which contain provisions sharing markets between the 
franchisor and the franchisees or between franchisees are capable of affecting trade between member states.» (η 
υπογράµµιση είναι δική µας) 
Με βάση την πιο πάνω ολοκληρωµένη καταγραφή της σκέψης 27 της απόφασης του ∆ΕΕ στην υπόθεση Pronuptia, η 
Επιτροπή διαπιστώνει ότι, ενώ το ∆ΕΕ σχολίασε ότι, όπως ισχυρίζεται η Εταιρεία, η σύσταση τιµών για την καθοδήγηση 
των µεταπωλητών δεν µπορεί να θεωρηθεί πρακτική που περιορίζει τον ανταγωνισµό, στη συνέχεια τόνισε ότι, ο εν 
λόγω σχολιασµός τελεί υπό την αίρεση ή και την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εναρµονισµένη πρακτική που οδηγεί 
στην πράξη σε εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν 
αναφέρθηκε από την Εταιρεία στις γραπτές της θέσεις. 
Επισηµαίνεται σε αυτό το σηµείο, ότι όπως αναφέρεται στο σύγγραµµα οι Bellamy και Child: «[...] in the absence of 
active collusion, the relevant agreement for the purpose of article 81(1) is that between supplier and distributor.» ∆ηλαδή 
η πιο πάνω αναφορά στην υπόθεση Pronuptia ότι «so long as there is no concerted practice between the franchisor and 
the franchisees or between the franchisees themselves for the actual application of such prices[ . . . ]»
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 δεν συνεπάγεται 

ότι αυτή ισχύει µόνο σε περιπτώσεις concerted practice, δηλαδή εναρµονισµένων πρακτικών. Όπως αναφέρεται στο εν 
λόγω σύγγραµµα, αυτή η αναφορά ισχύει και σε περιπτώσεις συµφωνίας και ή σύµπραξης.  
Όπως στην προκείµενη περίπτωση, όπου η υπό εξέταση σχέση είναι αυτή της Εταιρείας και του πρατηριούχου, η οποία, 
ναι µεν δεν εµπεριέχει στοιχείο εναρµόνισης, αλλά αποτελεί µία κάθετη συµφωνία /σύµπραξη µεταξύ της Εταιρείας και 
του πρατηριούχου. Αυτή η κάθετη συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και του πρατηριούχου σε σχέση µε την τιµολογιακή 
πολιτική και συγκεκριµένα τις προτεινόµενες µέγιστες τιµές, οι οποίες από την αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων 
διαφαίνεται ότι στην πράξη εφαρµόζονται και υιοθετούνται από τους πρατηριούχους, οδηγεί στην ουσία σε πραγµατική 
εφαρµογή των τιµών αυτών. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση Pronuptia αφορά προδικαστικό ερώτηµα της Γερµανικής 
Αρχής Ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα, λόγω διαφοράς που ανέκυψε, το 1981, µεταξύ της γερµανικής Εταιρείας Pronuptia 
GmbH (θυγατρική της Pronuptia) και ενός από τους δικαιοδόχους της, η οποία είχε σαν αντικείµενο µια σύµβαση 
franchise, το Γερµανικό ∆ικαστήριο (Bundesgerichtshof) ζήτησε από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 
έκδοση προδικαστικής απόφασης επί ορισµένων ζητηµάτων, µεταξύ άλλων και για τα πιο κάτω ερωτήµατα: 

i) αν το άρθρο 85 παράγραφος 1 εφαρµόζεται στις συµβάσεις franchise, όπως αυτές της συγκεκριµένης 
υπόθεσης και, στην περίπτωση αυτή, 

ii) αν ο κανονισµός αριθ.67/67/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρµόζεται στις εν λόγω συµβάσεις και, σε 
περίπτωση καταφατικής απάντησης, 

iii) αν ορισµένες ρήτρες των συµβάσεων αυτών καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισµό. 
Το ∆ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στις 28 Ιανουαρίου 1986. Η αναφορά από την Εταιρεία της σκέψης 27 της 
απόφασης του ∆ΕΚ αφορά ακριβώς την απάντηση που έδωσε το ∆ΕE στο προδικαστικό ερώτηµα (i). Ένα από τα 
ζητήµατα που τέθηκαν σε σχέση µε την εφαρµογή του άρθρου 85 της Συνθήκης (άρθρο 81 της Συνθήκης) ήταν το 
ζήτηµα των συνιστώµενων ή αλλιώς προτεινόµενων τιµών. 
Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια κατά την επίκληση, στις γραπτές της θέσεις, της πιο πάνω απόφασης του ∆ΕΕ, στην 
υπόθεση Pronuptia δεν σχολίασε την µετέπειτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση µε την ίδια υπό εξέταση 
σύµβαση franchise. Συγκεκριµένα, στην Απόφαση της Επιτροπής της 17ης ∆εκεµβρίου 1986 σχετικά µε διαδικασία 
εφαρµογής του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ (IV/30937 — Pronuptia), 87/17/ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη 
στην εξέταση της αίτησης αρνητικής πιστοποίησης που υπέβαλε στις 22 Απριλίου 1983 η γαλλική Εταιρεία S.A. 
Pronuptia de Paris, µε έδρα το Παρίσι (Γαλλία), όσον αφορά τη σύµβαση - τύπο για την παραχώρηση franchise την 
οποία προτείνει προς υπογραφή σε όλους τους δικαιούχους. Αποτέλεσµα της εν λόγω εξέτασης από πλευράς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η έκδοση της σχετικής απόφασης βάσει της οποίας η σύµβαση - τύπος franchise 
πληρούσε τους όρους του άρθρου 85 παράγραφος 3 και ως εκ τούτου η απαλλαγή µπορούσε να δοθεί. Η σχετική 
απαλλαγή άρχιζε να ισχύει από την ηµέρα της κοινοποίησης, δηλαδή από τις 22 Απριλίου 1983. Η απαλλαγή αυτή 
χορηγήθηκε για περίοδο οκτώ ετών. 
Στην εν λόγω Απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ότι η οποιαδήποτε τελική της θέση επί του θέµατος της 
αίτησης απαλλαγής της σύµβασης franchise θα εµπνέετο από τις αρχές και τις κατευθύνσεις που έδωσε το ∆ικαστήριο 
στην απόφασή του στις 28 Ιανουαρίου 1986 σε σχέση µε τα προδικαστικά ερωτήµατα. 
Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να αναφέρει τις πιο κάτω θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
«(26) Εξάλλου, η εν λόγω σύµβαση-τύπος περιλαµβάνει άλλες ρήτρες οι οποίες, από το αντικείµενο, τη φύση ή το 
αποτέλεσµα τους, δεν εµπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση: 

• της απαγόρευσης που επιβάλλεται στον δικαιοδόχο να χρησιµοποιεί το σήµα και διακριτικό τίτλο, µε άλλο τρόπο αντί να 
συνδυάζει αυτά µε την εµπορική επωνυµία του, ακολουθούµενη από την µνεία «δικαιοδόχος franchise της Pronuptia de 
Paris» (άρθρο 2). Τούτο, στην πραγµατικότητα, συνιστά διευκρίνηση του ίδιου του χαρακτήρα της σύµβασης franchise, 

• της υποχρέωσης του δικαιοδόχου να καταβάλει στο δικαιοπάροχο ένα αρχικό κατ' αποκοπή ποσό σαν δικαίωµα καθώς 
και συνδροµή ποσοστού 4 έως 5 % επί του συνολικού κύκλου εργασιών των πωλήσεων, στους άµεσους καταναλωτές, 
που πραγµατοποιήθηκαν από το κατάστηµά του (άρθρο 5), επειδή το ποσό αυτό αποτελεί την αντιπαροχή για τα 
δικαιώµατα που µεταβιβάζει και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δικαιοπάροχος. Πρέπει, εξάλλου, να σηµειωθεί ότι δεν 
καταβάλλονται δικαιώµατα για τα είδη που ο δικαιοδόχος πωλεί στους άλλους δικαιοδόχους του δικτύου της Pronuptia, 

• της υποχρέωσης του δικαιοδόχου να συνεισφέρει το ποσό ανάλογο µε την καταβαλλόµενη συνδροµή στη διαφήµιση και 
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την προώθηση του σήµατος Pronuptia (άρθρο 6). Στην πραγµατικότητα, η υποχρέωση αυτή, ενώ περιορίζει την 
οικονοµική ελευθερία του δικαιοδόχου όσον αφορά το ποσό που πρέπει να διαθέσει για τη διαφήµιση, τον τρόπο 
πραγµατοποίησής της ή και τη σκοπιµότητά της, δεν φαίνεται, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι είναι δυνατόν να 
περιορίσει αισθητά τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, 

• της ρήτρας, που αφορά τις ενδεικτικές τιµές που προτείνει ο δικαιοπάροχος και της ρήτρας που συνιστά στο δικαιοδόχο 
να µην υπερβαίνει τις τιµές που συνιστώνται από το δικαιοπάροχο στις εκστρατείες προώθησης των προϊόντων (άρθρο 
9). 
Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, όσον αφορά τις ενδεικτικές τιµές, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε την ύπαρξη εναρµονισµένης 
πρακτικής µεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχων ή µεταξύ των δικαιοδόχων που, να αποβλέπει στην εφαρµογή των 
τιµών αυτών στην πράξη. Υπ' αυτές τις συνθήκες, η απλή ανακοίνωση των ενδεικτικών τιµών από το δικαιοπάροχο δεν 
µπορεί να θεωρηθεί περιορισµός του ανταγωνισµού, όπως δέχτηκε το ∆ικαστήριο στην προαναφερθείσα απόφασή του 
(στοιχείο ε) του διατακτικού). 
Οι διατυπώσεις σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά καθώς και το συµπέρασµα σχετικά µε τις ενδεικτικές τιµές ισχύουν, 
τηρουµένων των αναλογιών, ως προς τις τιµές που υποδεικνύονται από τον δικαιοπάροχο στις εκστρατείες προώθησης 
των προϊόντων και τις οποίες ο δικαιοδόχος δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά σύσταση του δικαιοπάροχου δεδοµένου ότι 
αυτή καθαυτή η υπόδειξη των τιµών δεν είναι δυνατόν να περιορίσει την ελευθερία του δικαιοπάροχου να καθορίζει τις 
τιµές του. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να παρέµβει σε περίπτωση που ο δικαιοπάροχος επιχειρήσει να περιορίσει 
την ελευθερία των δικαιοδόχων να καθορίζουν τις τιµές τους.» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Υπό το φως των πιο πάνω παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το ουσιώδης 
κριτήριο αξιολόγησης εάν οι συνιστώµενες ή προτεινόµενες τιµές και οι µέγιστες τιµές εµπίπτουν στις παραβάσεις του 
δικαίου του ανταγωνισµού είναι κατά πόσον γίνεται εφαρµογή των τιµών αυτών στην πράξη. Στην προκείµενη 
περίπτωση που αφορά την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, η κάθετη συµφωνία µεταξύ αυτής και των πρατηριούχων της σε 
σχέση µε τις µέγιστες τιµές, οι οποίες από την αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων διαφάνηκε ότι στην πράξη 
εφαρµόζονται, αποτελούν κάθετους περιορισµούς. Επίσης, η Επιτροπή διαπιστώνει από τις πιο πάνω παρατηρήσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι εάν το ζήτηµα των συνιστώµενων ή προτεινόµενων τιµών δεν ήταν ζήτηµα ουσίας από 
απόψεως ανταγωνισµού σε σχέση µε το ενδεχόµενο περιοριστικό αποτέλεσµα των στον ανταγωνισµό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν θα αποφάσιζε να διατηρήσει το δικαίωµα να παρέµβει σε περίπτωση που ο δικαιοπάροχος επιχειρήσει να 
περιορίσει την ελευθερία των δικαιοδόχων να καθορίζουν τις τιµές τους. Η Επιτροπή δεν µπορεί να παραγνωρίσει τη 
σκέψη 21 της εν λόγω Απόφασης όπου αναφέρεται ότι: 
«(21) Μετά τη δηµοσίευση που έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ. 17, οι τρίτοι 
γνωστοποίησαν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή. Στις παρατηρήσεις αυτές καθίσταται ιδιαίτερα εµφανές το 
ενδιαφέρον αυτών των τρίτων, όσον αφορά την εκ µέρους της Επιτροπής εξέταση µε φροντίδα και σύνεση όλως ιδιαίτερη, 
και µέσα στο νοµικό και πραγµατικό της πλαίσιο, της υπό κρίση σύµβασης τύπου προτού εκδοθεί ευνοϊκή απόφαση. 
Επιπλέον, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις ως προς ορισµένες συµβατικές διατάξεις, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν το 
σύστηµα των ενδεικτικών τιµών και την απαγόρευση του ανταγωνισµού και εκείνες που αφορούν τον καταµερισµό των 
αγορών. Πρέπει να σηµειωθεί σχετικά ότι οι εν λόγω διατάξεις εξετάσθηκαν και εκτιµήθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές και τις 
κατευθύνσεις που εκτίθενται στην απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση «Pronuptia» που ήδη αναφέρθηκε, και 
λαµβάνοντας επιµελώς υπόψη το πλαίσιο των πραγµατικών περιστατικών στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριµένη 
περίπτωση.» (η υπογράµµιση είναι δική µας) 
Ένα πρόσθετο γεγονός που επιβεβαιώνει την πιο πάνω θέση της Επιτροπής ότι οι συνιστώµενες ή προτεινόµενες τιµές 
είναι θέµα που εγείρει ανησυχίες σε σχέση µε το δίκαιο του ανταγωνισµού, είναι η πιο πάνω αναφορά στη σκέψη 21 της 
Απόφασης. ∆ιαπιστώνεται ότι στην εν λόγω υπόθεση τα τρίτα ενδιαφερόµενα µέρη, είχαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση 
µε το σύστηµα τιµών στις συµβάσεις τύπου Franchise, ασχέτως εάν αυτές οι τιµές ήταν συνιστώµενες ή προτεινόµενες. 
Προς υποστήριξη του ίδιου ισχυρισµού της Εταιρείας Ελληνικά Πετρελαία, δηλαδή κατά πόσον ο καθορισµός µέγιστων 
τιµών συνάδει και µε την Ευρωπαϊκή Νοµολογία, αυτή επικαλέστηκε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
υπόθεση Repso l CPP SA. 
Συγκεκριµένα, η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ισχυρίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση Repso l CPP SA, 
αποφάσισε ότι δεν υπήρχε πρόβληµα αναφορικά µε τις πρόνοιες στις συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας και των 
πρατηριούχων για καθορισµό µέγιστων τιµών. Προς υποστήριξη του εν λόγω ισχυρισµού της, η Εταιρεία επικαλέστηκε 
τις παραγράφους 18-20 της σχετικής Απόφασης που αναφέρουν τα ακόλουθα: 
«18. Most of the notified agreements prohibit service station operators from selling fuel at a price higher than the 
maximum set by Repsol CPP, but operators, including those described as agents in the agreements, are free to grant 
discounts. In a few of the notified agreements, Repsol CPP simply recommends a retail price, leaving it to operators to 
set the actual price either above or below the recommended price. 

19. The Commission considers at this stage that these arrangements do not have an appreciable effect on 
competition within the meaning of Article 81(1) of the Treaty. They leave intact distributors' freedom to reduce prices 
below the maximum indicated by Repsol CPP. Operators described in the agreements as agents are entitled to reduce 
the prices actually paid by the customer, with the help of their commission, without reducing Repsol CPP's revenue. 

20. The Commission's investigation has not revealed the existence of any factors indicating that the setting of 
maximum prices might create significant alignment effects. In particular, there is nothing to suggest at this stage that 
intra-brand competition might be affected.» 
Όµως σε αυτό το σηµείο, η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να επισηµάνει ότι η αναφορά από πλευράς της Εταιρείας σε 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Repso l CPP SA δεν την βρίσκει απόλυτα σύµφωνη. Οι πιο πάνω 
κατ' επίκληση από την Εταιρεία παράγραφοι 18-20 δεν αποτελούν µέρος απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά 
µέρος σχετικού «Notice pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 1/2003»
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν προτίθεται να λάβει απόφαση κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 ή του άρθρου 10 του 
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Κοινοτικού Κανονισµού 1/2003, δηµοσιεύει περίληψη της συγκεκριµένης υπόθεσης και το βασικό περιεχόµενο των 
δεσµεύσεων ή των προτεινόµενων ενεργειών. Αυτή η δηµοσίευση είναι το λεγόµενο “Notice pursuant to Article 27(4) of 
Council Regulation (EC) No. 1/2003”. Τα ενδιαφερόµενα τρίτα µέρη µπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός 
προθεσµίας την οποία ορίζει η Επιτροπή στη δηµοσίευσή της και η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη του ενός µηνός. 
Στη δηµοσίευση λαµβάνεται υπόψη µεταξύ άλλων το έννοµο συµφέρον των επιχειρήσεων για την προστασία του 
επιχειρηµατικού τους απορρήτου. 
Στην προκείµενη υπόθεση της Repsol CPP SA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθετο να εκδώσει απόφαση κατ' εφαρµογή 
του άρθρου 9 του Κανονισµού 1/2003, δηλαδή να εκδώσει απόφαση δεσµεύσεων. Στην εν λόγω δηµοσίευση ή άλλως 
πως, στο εν λόγω “Notice pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No. 1/2003” µεταξύ άλλων αναφέρετο ότι 
στις 18 Ιουνίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµέρωσε την Εταιρεία για την εκ πρώτης όψεως θέση της επί κάποιων 
ζητηµάτων και ότι η Εταιρεία στη βάση αυτής της ενηµέρωσης υπέβαλε τις σχετικές της δεσµεύσεις οι οποίες και 
περιγράφονταν στο σχετικό “Notice pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No. 1/2003" ή άλλως πως στη 
σχετική δηµοσίευση. Καταληκτικά το εν λόγω “Notice pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No. 1/2003” 
καλούσε τα τρίτα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σε σχέση µε τις δεσµεύσεις. 
Οι παράγραφοι 18-20 που επικαλείται η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια αποτελούν µέρος ακριβώς της περιγραφής που 
γίνεται στο “Notice pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No. 1/2003” της ενηµέρωσης που είχε κάνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη εταιρεία σε σχέση µε την εκ πρώτης όψεως θέση της και συγκεκριµένα επί του ζητήµατος των 
µέγιστων τιµών. Όσον αφορά την τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Repsol CPP SA αυτή 
αφορούσε µόνο το ζήτηµα των δεσµεύσεων που υπέβαλε η Εταιρεία Repsol CPP SA . 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο ισχυρισµός της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια σε σχέση µε τη στάση που ακολούθησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τις συµφωνίες που σύναπτε η εταιρεία Repso l CPP SA αφορά µία εκ πρώτης όψεως 
θέση της αναφορικά µε το ζήτηµα των µέγιστων τιµών. Η τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση 
Repso l CPP SA αφορούσε µόνο τη θέση της επί των δεσµεύσεων της Εταιρείας. Επισηµαίνεται επίσης ότι στην 
υπόθεση Repsol, δεν διαφαίνεται πουθενά ότι οι τιµές µεταπώλησης λειτούργησαν ως σηµείο εστίασης, πράγµα το οποίο 
έρχεται σε απόλυτη αντίθεση µε την προκείµενη περίπτωση κατά την οποία οι πρατηριούχοι της Εταιρείας Ελληνικά 
Πετρέλαια συµµορφώνονταν 100% µε τις µέγιστες τιµές της εταιρείας. 
H Επιτροπή θεωρεί αυτό το στοιχείο ουσιώδους σηµασίας, καθώς στην προκείµενη περίπτωση οι µέγιστες τιµές της 
εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια λειτούργησαν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές, δηλαδή τους πρατηριούχους, και 
ως εκ τούτου εφαρµόζονταν από όλους τους πρατηριούχους. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή τονίζει ότι τόσο τα πραγµατικά 
περιστατικά της υπόθεσης Repso l CPP SA, όσο και το καθεστώς των πρατηριούχων στην περίπτωση εκείνη αλλά και το 
καθεστώς των πρατηρίων ήταν διαφορετικά από αυτά της προκείµενης υπόθεσης. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 
στην υπόθεση Repso l CPP SA οι διανοµείς είχαν την ευχέρεια να παρέχουν από µόνοι τους εκπτώσεις στους πελάτες 
τους χωρίς αυτό να τους το απαγορεύει είτε ρητώς είτε προφορικώς ο προµηθευτής, δηλαδή η Εταιρεία Repsol. 
Η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια υποστηρίζει ότι επιτρέπεται στην ίδια να καθορίζει ανώτατες τιµές, πάντοτε µέσα στα 
πλαίσια των αποφάσεων του Γενικού ∆ικαστηρίου και του ∆ΕE. 
Η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων ορθά επικεντρώνεται στο καθεστώς 
των πρατηριούχων. Η Εταιρεία επίσης τονίζει ότι δεν διαφωνεί µε τη θέση της Επιτροπής ότι ο πρατηριούχος θεωρείται 
επιχείρηση καθότι αναλαµβάνει «κάποιους εµπορικούς κινδύνους» που ενέχει η δραστηριότητα που ασκεί. Όµως 
παράλληλα η Εταιρεία επισηµαίνει ότι κατά την εν λόγω εκτίµηση των κινδύνων από την Επιτροπή υποβαθµίστηκε η 
επένδυση και το ρίσκο της Εταιρείας και ότι ο οποιοσδήποτε κίνδυνος που αναλαµβάνει ο πρατηριούχος είναι 
περιορισµένος. Τέλος, η Εταιρεία σηµειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να µελετήσει τις υποθέσεις Daimler 
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 και 

CEPSA
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. 
Καταρχάς η Επιτροπή επισηµαίνει τρία ζητήµατα: 

- Είναι πάγια θέση της να εφαρµόζει τις αποφάσεις του ∆ΕΕ, Γενικού ∆ικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

- Το ζήτηµα του κινδύνου εκτιµάται κατά περίπτωση. 

- Η ανάληψη ενός και µόνου κινδύνου αρκεί για την υπαγωγή της σχέσης Εταιρείας πρατηριούχου κάτω από το 
πρίσµα του άρθρου 3 του Νόµου. 
Η Επιτροπή σε καµία περίπτωση δεν είχε στόχο κατά την εξέταση του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι επιχείρηση από 
απόψεως του δικαίου του ανταγωνισµού να υποβαθµίσει την επένδυση και το ρίσκο της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια. Η 
Επιτροπή προέβη στην ανάλυση και καταγραφή των κινδύνων εκείνων που προέκυψαν από τις ίδιες τις ρήτρες των 
συµβάσεων της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους τις οποίες απέστειλε η ίδια η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια αλλά και 
όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου. Όπως αναφέρει το ∆ΕΕ στην υπόθεση Daimler: 
«Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το αποφασιστικό στοιχείο για τον καθορισµό του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι 
ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας έγκειται στη σύµβαση που συνήψε µε τον εντολέα και, συγκεκριµένα, στις σιωπηρές ή 
ρητές ρήτρες της συµβάσεως που αφορούν την ανάληψη των οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων που συνδέονται µε 
την πώληση των οικείων εµπορευµάτων στους τρίτους. Όπως ορθώς επισήµανε η Επιτροπή µε τις παρατηρήσεις της, το 
ζήτηµα του κινδύνου πρέπει να εκτιµάται κατά περίπτωση και να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα παρά ο 
νοµικός χαρακτηρισµός της συµβατικής σχέσεως κατά το εσωτερικό δίκαιο.»  
Η Επιτροπή, προέβη στην εκτίµηση των κινδύνων στην περίπτωση των πρατηριούχων της Εταιρείας Eλληνικά 
Πετρέλαια µέσω της εξέτασης των ρητρών των συµβάσεων, που όπως υποστηρίζει το ∆ΕΕ είναι το αποφασιστικό 
στοιχείο για τον καθορισµό του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας. Η Επιτροπή 
µελέτησε µε ιδιαίτερη λεπτοµέρεια τις σχετικές ρήτρες των συµβάσεων. Επίσης, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι το 
ζήτηµα του κινδύνου εκτιµάται κατά περίπτωση, προέβη παράλληλα µε την εξέταση των ρητρών των συµβάσεων στην 
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αξιολόγηση της οικονοµικής πραγµατικότητας που ίσχυε στη σχέση µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µε βάση τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς προβλέπεται ότι: 
«(17) Η απαρίθµηση αυτή δεν είναι περιοριστική. Ωστόσο, εφόσον ο αντιπρόσωπος αναλαµβάνει έναν ή περισσότερους 
από τους παραπάνω κινδύνους ή δαπάνες, τότε το άρθρο 81, παράγραφος 1 µπορεί να έχει εφαρµογή όπως για 
οποιαδήποτε άλλη κάθετη συµφωνία.» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Ενώ η Εταιρεία, από τη µια, υποστηρίζει ότι δεν διαφωνεί µε τη θέση της Επιτροπής ότι ο πρατηριούχος θεωρείται 
επιχείρηση καθότι αναλαµβάνει «κάποιους εµπορικούς κινδύνους» που ενέχει η δραστηριότητα που ασκεί, από την άλλη, 
υποστηρίζει ότι ο οποιοσδήποτε κίνδυνος που αναλαµβάνει ο πρατηριούχος είναι περιορισµένος. Η Επιτροπή σηµειώνει 
ότι η ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου ικανού να χαρακτηρίσει τον πρατηριούχο ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα αλλά 
και προς το χαρακτηρισµό της σχέσης εµπορικής αντιπροσωπείας του πρατηριούχου µε την Εταιρεία ως µη γνήσιας 
προκύπτει από την εφαρµογή ενός κριτιρίου ελάχιστου κατωφλίου160

, υπό την έννοια ότι η ανάληψη ενός και µόνο από 
τους αναφερόµενους, στη σκέψη 16 των Κατευθυντήριων Γραµµών, κινδύνους αρκεί για να συναχθεί το συµπέρασµα ότι 
το άρθρο 3 του Νόµου µπορεί να έχει εφαρµογή σε µια κάθετη συµφωνία µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός διανοµέα 
γιατί ο διανοµέας, στην προκειµένη περίπτωση ο πρατηριούχος, δεν είναι γνήσιος αντιπρόσωπος και άρα είναι 
επιχείρηση από απόψεως ανταγωνισµού. 
Η Επιτροπή σε απάντηση της θέσης της Εταιρείας ότι αυτή όφειλε να µελετήσει τις εν λόγω αποφάσεις του ∆ΕΕ στις 
υποθέσεις Daimler και CEPSA, δηλώνει ότι η οποιαδήποτε εκτίµηση κινδύνων στην προκείµενη περίπτωση έγινε 
ακριβώς στη βάση της κρίσης του ∆ΕΕ στις εν λόγω υποθέσεις. Εξ’ ου και η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε την 
κρίση του ∆ΕΕ στην απόφασή του στην υπόθεση Daimler, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«85. Όπως προκύπτει επίσης από πάγια νοµολογία, η έννοια της επιχειρήσεως, από απόψεως του δικαίου περί 
ανταγωνισµού, εκλαµβάνεται ως υποδηλώνουσα οικονοµική ενότητα από απόψεως αντικειµένου της επίδικης συµφωνίας, 
έστω και αν, από νοµικής απόψεως, η οικονοµική αυτή ενότητα απαρτίζεται από πλείονα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
(απόφαση του ∆ικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 1984, 170/83, Hydrotherm, Συλλογή 1984, σ. 2999, σκέψη 11, και απόφαση 
του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 2000, Τ-234/95, DSG κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ.Π-2603, σκέψη 124). Το 
∆ικαστήριο υπογράµµιζε ότι, για τους σκοπούς της εφαρµογής των κανόνων περί ανταγωνισµού, ο τυπικός διαχωρισµός 
µεταξύ δύο εταιριών, απόρροια της διακεκριµένης νοµικής προσωπικότητάς τους, δεν είναι αποφασιστικής σηµασίας 
στοιχείο, ενώ εκείνο που προέχει είναι το ενιαίο ή µη της συµπεριφοράς τους στην αγορά. Εποµένως, µπορεί να 
καθίσταται αναγκαίος ο προσδιορισµός του αν δύο εταιρίες µε διακεκριµένες νοµικές προσωπικότητες αποτελούν ή 
ανήκουν σε µία και την αυτή επιχείρηση ή οικονοµική ενότητα συµπεριφερόµενη κατά τρόπο ενιαίο στην αγορά (βλ., υπό 
την έννοια αυτή, απόφαση του ∆ικαστηρίου της 14ης Ιουλίου 1972, 48/69, ICI κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1972-73, 
σ. 99, σκέψη 140). 
86. Η νοµολογία καταδεικνύει ότι παρόµοια κατάσταση δεν περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου οι εταιρίες διατηρούν 
σχέσεις µητρικής προς θυγατρική, αλλά περιλαµβάνει επίσης, υπό ορισµένες περιστάσεις, τις σχέσεις µεταξύ µιας 
εταιρείας και του εµπορικού αντιπροσώπου της ή µεταξύ ενός εντολέα και του εντολοδόχου του. Πράγµατι, όσον αφορά 
την εφαρµογή του άρθρου 81 ΕΚ, το ζήτηµα αν ο εντολέας και ο µεσάζων ή ο «εµπορικός αντιπρόσωπος» του αποτελούν 
οικονοµική ενότητα, οπότε ο δεύτερος είναι ως βοηθητικό όργανο ενταγµένος στην επιχείρηση του πρώτου, είναι 
σηµαντικό για τους σκοπούς του καθορισµού αν συγκεκριµένη συµπεριφορά εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του οικείου 
άρθρου.» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Σηµειώνεται δε ότι το ∆ΕE στην απόφασή του στην υπόθεση CEPSA έκρινε ότι: 
«43 Συναφώς, από τη νοµολογία προκύπτει ότι οι µεσάζοντες παύουν να έχουν την ιδιότητα του ανεξάρτητου οικονοµικού 
φορέα µόνον όταν δεν φέρουν κανένα κίνδυνο απορρέοντα από τις συµβάσεις τις οποίες διαπραγµατεύονται για 
λογαριασµό του εντολέα και ενεργούν ως βοηθητικά όργανα ενσωµατωµένα στην επιχείρησή του (βλ., υπ’ αυτή την 
έννοια, την προπαρατεθείσα απόφαση Volkswagen και VAG Leasing, σκέψη 19). 
46 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το αποφασιστικό στοιχείο για τον καθορισµό του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι 
ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας έγκειται στη σύµβαση που συνήψε µε τον εντολέα και, συγκεκριµένα, στις σιωπηρές ή 
ρητές ρήτρες της συµβάσεως που αφορούν την ανάληψη των οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων που συνδέονται µε 
την πώληση των οικείων εµπορευµάτων στους τρίτους. Όπως ορθώς επισήµανε η Επιτροπή µε τις παρατηρήσεις της, το 
ζήτηµα του κινδύνου πρέπει να εκτιµάται κατά περίπτωση και να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα παρά ο 
νοµικός χαρακτηρισµός της συµβατικής σχέσεως κατά το εσωτερικό δίκαιο. 
50. Εντούτοις, προκειµένου να δοθεί χρήσιµη απάντηση στο αιτούν δικαστήριο, πρέπει να προσδιορισθούν τα κριτήρια 
που θα παράσχουν τη δυνατότητα εκτιµήσεως του τρόπου µε τον οποίο οι επίµαχες στο πλαίσιο της κύριας δίκης 
συµβάσεις κατανέµουν, στην πράξη, τους οικονοµικούς και εµπορικούς κινδύνους µεταξύ, αφενός, των µεσαζόντων και, 
αφετέρου, του προµηθευτή, για να καθορισθεί το κατά πόσον το άρθρο 85 της Συνθήκης έχει εφαρµογή στις συµβάσεις 
αυτές. 

51 Συναφώς, το εθνικό δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη, αφενός, τους κινδύνους που συνδέονται µε την πώληση 
των εµπορευµάτων, όπως τη χρηµατοδότηση των αποθεµάτων καυσίµων, και, αφετέρου, τους κινδύνους που συνδέονται 
µε επενδύσεις οι οποίες προσιδιάζουν στην οικεία αγορά, ήτοι µε αυτές που είναι αναγκαίες προκειµένου ο πρατηριούχος 
να µπορεί να διαπραγµατευθεί ή να συνάψει συµβάσεις µε τρίτους. 

52 Όσον αφορά, κατ’ αρχάς τους κινδύνους που συνδέονται µε την πώληση των εµπορευµάτων, είναι πιθανόν ότι ο 
εν λόγω πρατηριούχος αναλαµβάνει τους κινδύνους, οσάκις καθίσταται κύριος των εµπορευµάτων από τη στιγµή της 
παραλαβής τους από τον προµηθευτή, ήτοι προ της µεταγενέστερης πωλήσεώς τους στους τρίτους. 

53 Οµοίως, ο πρατηριούχος ο οποίος φέρει, είτε αµέσως είτε εµµέσως, τις δαπάνες που συνδέονται µε τη διανοµή 
των οικείων εµπορευµάτων, ιδίως δε τα έξοδα της µεταφοράς, πρέπει να θεωρείται ότι αναλαµβάνει και µέρος του 
κινδύνου που συνδέεται µε την πώληση των εµπορευµάτων. 
55  Επιπλέον, το εθνικό δικαστήριο οφείλει να προσδιορίσει το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για τυχόν ζηµίες 
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προκληθείσες στα εµπορεύµατα, όπως η καταστροφή ή η χειροτέρευσή τους, καθώς και για ζηµίες που τυχόν 
προκλήθηκαν από τα πωληθέντα εµπορεύµατα σε τρίτους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρατηριούχος είναι 
υπεύθυνος για τις ζηµίες αυτές, ανεξαρτήτως του ζητήµατος αν τήρησε ή όχι την υποχρέωση συντηρήσεως των 
εµπορευµάτων υπό συνθήκες που παρέχουν τη δυνατότητα αποφυγής κάθε καταστροφής ή χειροτερεύσεώς τους, πρέπει 
να θεωρηθεί ότι ο κίνδυνος µετατίθεται σε αυτόν. 

59 Όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται µε τις προσιδιάζουσες στην αγορά επενδύσεις, οσάκις ο 
πρατηριούχος πραγµατοποιεί ειδικές επενδύσεις συνδεόµενες την πώληση των εµπορευµάτων, όπως αγορά 
εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού, παραδείγµατος χάρη δεξαµενής καυσίµων, ή αναλαµβάνει την υποχρέωση να επενδύσει 
σε πράξεις που αφορούν την προώθηση των προϊόντων, ο εν λόγω κίνδυνος µετατίθεται σε αυτόν. 

60 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, προκειµένου να καθορισθεί αν το άρθρο 85 της Συνθήκης τυγχάνει εφαρµογής, 
πρέπει να εκτιµηθεί η κατανοµή των οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων µεταξύ του πρατηριούχου και του προµηθευτή, 
βάσει κριτηρίων όπως η κυριότητα των εµπορευµάτων, η συνεισφορά στα έξοδα που συνδέονται µε τη διανοµή τους, η 
συντήρησή τους, η ευθύνη για τυχόν ζηµίες που προκαλούνται είτε στα ίδια τα εµπορεύµατα είτε από τα εµπορεύµατα 
αυτά σε τρίτους και η πραγµατοποίηση επενδύσεων που προσιδιάζουν στην πώληση των εµπορευµάτων αυτών.» (η 
υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Τα πιο πάνω ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την εκτίµηση της Επιτροπής ότι, για να εξετάσει τις οποιεσδήποτε κάθετες 
συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας και του πρατηριούχου έπρεπε να καθορίσει κατά πόσον ο πρατηριούχος εµπίπτει στην 
έννοια της επιχείρησης από απόψεως δικαίου του ανταγωνισµού, το οποίο και έπραξε. Επίσης, τα πιο πάνω 
επιβεβαιώνουν ότι το ζήτηµα του κινδύνου εκτιµάται κατά περίπτωση και ότι σε κάθε υπόθεση ανταγωνισµού, το ζήτηµα 
του κινδύνου εκτιµάται µε βάση την οικονοµική πραγµατικότητα που ισχύει στη δεδοµένη υπόθεση, παράγοντες που 
λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των κινδύνων στην περίπτωση των πρατηριούχων της 
Εταιρείας. Επαναλαµβάνεται ότι η Εταιρεία δεν διαφώνησε µε την εκτίµηση της Επιτροπής σε σχέση µε το συµπέρασµά 
της ότι ο πρατηριούχος στην προκείµενη περίπτωση ήταν ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα και λειτουργούσε ως 
επιχείρηση. 
Στην περίπτωση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, η Επιτροπή εκτίµησε ότι υφίστανται οι ακόλουθοι κίνδυνοι, όπως 
αναφύονται µέσα από τις συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων αυτής: 
• Όρος 8(α) και (β): «καταβάλλει τα έξοδα συντήρησης του πρατηρίου» o Όρος 15:«...πληρώνει όλα τα έξοδα 
λειτουργίας του πρατηρίου, δηλαδή τους µισθούς του προσωπικού, το νερό, το ηλεκτρικό ρεύµα, τα τηλεφωνικά τέλη και 
κάθε τέλος, δικαίωµα, φόρο που είναι πληρωτέα στην κυβέρνηση, στον δήµο ή σε οποιαδήποτε δηµόσια, ηµικρατική, 
δηµοτική, τοπική ή άλλη αρχή αναφορικά µε την κάθε χρήση του πρατηρίου».  

• Όρος 5: «...ο πρατηριούχος είναι υποχρεωµένος να αγοράζει όλα τα προϊόντα τα οποία απαιτούνται για την 
λειτουργία του πρατηρίου στις τιµές και εκπτώσεις οι οποίες συµφωνούνται µε την Εταιρεία (Ελληνικά Πετρέλαια) και να 
πωλεί όλα τα προϊόντα σε τιµές όχι µεγαλύτερες από τις ανώτατες τιµές τις οποίες καθορίζει η Εταιρεία ...». 

• Όρος 11(f): «...ο πρατηριούχος πρέπει να πληρώνει όλα τα έξοδα που σχετίζονται µε την ηλεκτροδότηση του πρατηρίου 
και την παροχή νερού». o Όρος 11(g): « . . .ο  πρατηριούχος οφείλει να εργοδοτεί επαρκή και ικανό προσωπικό για την 
αποτελεσµατική λειτουργία του πρατηρίου του µε βάση τις «προδιαγραφές» τις οποίες θέτει η Εταιρεία ». o  

• Όρος 17: «...η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οιοδήποτε τραυµατισµό, απώλεια ή ζηµία η οποία λαµβάνει χώρας στις 
εγκαταστάσεις του πρατηρίου και η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητες του πρατηριούχου, ή από ατύχηµα ή 
αµέλεια ή οτιδήποτε άλλο σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή υπαλλήλους του». 

• Όρος 16(α): «Να αποζηµιώνει κάθε και οποιοδήποτε πρόσωπο για βλάβες απώλεια ή ζηµιά που τέτοιο πρόσωπο ή 
περιουσία ή αντικείµενα τέτοιου προσώπου ήθελε υποστεί, εντός του χώρου του ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ από υπαιτιότητα του 
Αδειούχου και διατηρεί για το σκοπό τις ανάλογες ασφάλειες µε Ασφαλιστικές Εταιρείες που ήθελε εγκρίνει η Εταιρεία.» 
Η Επιτροπή θεωρεί ορθό να επισηµάνει ότι παράλληλα µε την εξέταση της σχετικής προαναφερόµενης νοµολογίας, 
προέβη στη µελέτη και των κατευθυντήριων γραµµών για τους κάθετους περιορισµούς. Το περιεχόµενο αυτών 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, µία απαρίθµηση σωρείας ενδεικτικών κινδύνων161

 ασυνήθεις για ένα γνήσιο εµπορικό 
αντιπρόσωπο και επαρκείς έστω και µεµονωµένα να οδηγήσουν στην υπαγωγή µίας κάθετης συµφωνίας στις διατάξεις 
του άρθρου 81(1) τη Συνθήκης ΕΚ και ή του αντίστοιχου άρθρου 3 του Νόµου. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η 
συγκεκριµένη απαρίθµηση των ενδεικτικών κινδύνων δεν είναι περιοριστική162

. Επίσης, ουσιώδους σηµασίας αποτελεί η 
αναφορά που γίνεται στις κατευθυντήριες γραµµές ότι η ανάληψη ενός και µόνο από τους αναφερόµενους στη σκέψη 16 
αυτών, κινδύνους αρκεί για την υπαγωγή της κάθετης συµφωνίας στις διατάξεις του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ και ή 
του αντίστοιχου άρθρου 3 του Νόµου. 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική πραγµατικότητα που ίσχυε στη σχέση µεταξύ της Εταιρείας και των 
πρατηριούχων, τη σχετική νοµολογία, περιλαµβανοµένης τις κατ' επίκληση από πλευράς της Εταιρείας αποφάσεις στις 
υποθέσεις Daimler και CEPSA καθώς και το περιεχόµενο των Κατευθυντήριων Γραµµών για τους κάθετους 
περιορισµούς προέβη στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
Προς διάκριση ενός διανοµέα από ένα εµπορικό αντιπρόσωπο ή άλλως του µη γνήσιου εµπορικού αντιπροσώπου, 
υπαγόµενου στις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου και 81 της Συνθήκης ΕΚ163

, από το γνήσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το ∆ΕΕ καθόρισαν το κριτήριο της κατανοµής του κινδύνου της υπόθεσης και του κριτηρίου της ενσωµάτωσης. Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει ότι, προκειµένου να κριθεί αν ένας εµπορικός αντιπρόσωπος συνιστά επιχείρηση κατά την έννοια των 
προαναφερόµενων διατάξεων, ζήτηµα που αξιολογείται κατά περίπτωση και µε βάση την οικονοµική πραγµατικότητα της 
σχέσης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών164

, εξετάζεται αν αυτός φέρει τόσο τους κινδύνους της υπόθεσης, τους 
κινδύνους δηλαδή που σχετίζονται άµεσα µε την προώθηση των συµβατικών προϊόντων, όσο και κινδύνους άσχετους 
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αυτών της υπόθεσης ή άλλως ειδικούς κινδύνους, επενδύσεις δηλαδή που απαιτούνται από την πλευρά του 
αντιπροσώπου προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στην οικεία αγορά ως µέλος του δικτύου του αντιπροσωπευόµενου165

, 
και εν τέλει αν όντως είναι ενσωµατωµένος στην επιχείρηση του αντιπροσωπευόµενου. 
Το κριτήριο της µεταβίβασης της κυριότητας των συµβατικών προϊόντων δεν αποτελεί πάντοτε το καθοριστικό κριτήριο, 
προκειµένου να τύχουν εφαρµογής τα άρθρα 3 και 81(1) της Συνθήκης. Η µη µεταβίβαση της κυριότητας κάποιου εκ των 
συµβατικών προϊόντων αποτελεί απλά και µόνο ένδειξη ότι στην υπό εξέταση περίπτωση πρέπει να συνεκτιµηθούν η 
κρισιµότητα και σπουδαιότητα των κινδύνων, που έχουν αναληφθεί, ο βαθµός ενσωµάτωσης του αντιπροσώπου στο 
δίκτυο του αντιπροσωπευόµενου και η παροχή από τον αντιπρόσωπο υπηρεσιών σχετικών µε τη σύµβαση στο όνοµα 
και για λογαριασµό του ιδίου. 
Η ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου ικανού προς χαρακτηρισµό της σχέσης εµπορικής αντιπροσωπείας ως µη γνήσιας 
προκύπτει από την εφαρµογή ενός κριτηρίου ελάχιστου κατωφλίου, υπό την έννοια ότι η ανάληψη ενός και µόνο από 
τους αναφερόµενους, στη σκέψη 16 των Κατευθυντήριων Γραµµών, για τους κάθετους περιορισµούς, κινδύνους αρκεί 
για την υπαγωγή της σχέσης στη ρυθµιστική εµβέλεια των προαναφερόµενων διατάξεων, καθώς οι ενδεικτικά 
αναφερόµενοι ως άνω κίνδυνοι αποτελούν ουσιώδεις κινδύνους, ασυνήθεις για έναν γνήσιο εµπορικό αντιπρόσωπο και 
επαρκείς έστω και µεµονωµένα να οδηγήσουν στην προαναφερόµενη υπαγωγή. 
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι από τη εξέταση των επιµέρους συµβατικών όρων και πραγµατικών περιστατικών συνεπάγεται 
ότι οι πρατηριούχοι αποτελούσαν µη γνήσιους εµπορικούς αντιπροσώπους/διανοµείς, καθώς οι τελευταίοι αποκτούσαν 
την κυριότητα των συµβατικών προϊόντων και ήταν οι πωλητές των συµβατικών υπό εξέταση προϊόντων και υπηρεσιών, 
αναλαµβάνοντας µε τη σύναψη των ως άνω περιγραφόµενων συµβάσεων έναν ικανό αριθµό οικονοµικών κινδύνων. 
Μεταξύ αυτών σηµειώνεται, η αγορά των υπό εξέταση προϊόντων και η µεταπώλησή τους στη συνέχεια στους 
καταναλωτές, η ανάληψη ευθύνης για ζηµιές, η ανάληψη ευθύνης για αποζηµίωση προσώπου για βλάβες απώλεια ή 
ζηµιά που τέτοιο πρόσωπο ή περιουσία ή αντικείµενα τέτοιου προσώπου ήθελε υποστεί, εντός του χώρου του 
πρατηρίου. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι κατά την εν λόγω αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή εξέτασε και το γενικότερο πλαίσιο 
που περιβάλλει τη σχέση της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους, δηλαδή το καθεστώς των πρατηρίων της Εταιρείας, τα 
διάφορα είδη συµβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια µε τους πρατηριούχους και τις σταδιακές 
αλλαγές στις συµβάσεις αυτές λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς. Αξιοσηµείωτο τέλος αποτελεί συγκεκριµένη ρήτρα 
της σύµβασης της Εταιρείας µε πρατηριούχο που δεικνύει ξεκάθαρα ότι ο πρατηριούχος είναι ανεξάρτητος οικονοµικός 
φορέας: «Ο Α∆ΕΙΟΥΧΟΣ δεν είναι ούτε δύναται να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.» 
Οι ισχυρισµοί που τέθηκαν από την Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια αναφορικά µε το ερωτηµατολόγιο προς τους 
πρατηριούχους ότι δηλαδή, αυτό είναι διατυπωµένο µε τρόπο καθοδηγητικό και παραπλανητικό, δεν γίνονται αποδεκτοί 
από την Επιτροπή. 
Η Επιτροπή κρίνει ότι ορθώς εστίασε, µεταξύ άλλων, την έρευνα της πτυχής αυτής της όλης υπόθεσης στα 
ερωτηµατολόγια απαντήσεις των πρατηριούχων καθώς προκύπτει ότι οι δηλώσεις/ απαντήσεις τους απέδωσαν σωστά 
και ανεπιτήδευτα την υπάρχουσα, κατά το χρόνο της έρευνας, κατάσταση σε σχέση µε την εµπορική πολιτική τιµών που 
ακολουθεί η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προς τους πρατηριούχους της. Οι απαντήσεις των πρατηριούχων στο 
ερωτηµατολόγιο και η καταγραφή διαφόρων δηλώσεων τους σε σχέση µε την εφαρµοστέα τιµολογιακή πολιτική 
αποτελούν την πραγµατική εικόνα και δεν πρέπει να υποτιµηθεί σε καµία περίπτωση ούτε και η αυθεντικότητα στην 
ειλικρίνεια των απαντήσεων που δόθηκαν. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα ήταν στη θέση να κρίνει ορθολογικά ζητήµατα 
ιδιαίτερης σηµασίας για την υπό εξέταση υπόθεση, όπως είναι η τιµολογιακή πολιτική των Ελληνικών Πετρελαίων, 
αξιολογώντας µόνο τις απαντήσεις που η τελευταία παρείχε κατά την εξέταση της όλης υπόθεσης. Επισηµαίνεται επίσης 
ότι, το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους καταγράφηκε µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο µέσος πρατηριούχος να 
είναι σε θέση να δώσει, χωρίς δυσκολία, τις απαντήσεις του. 
Το ερωτηµατολόγιο είχε την µορφή µιας σειράς απλών ερωτηµάτων, ξεκινώντας από το ερώτηµα «µε ποια Εταιρεία 
πετρελαιοειδών από τις αναφερόµενες πιο κάτω συνεργάζεστε» και καταλήγοντας στο ερώτηµα «δώστε πλήρη στοιχεία 
για τα προϊόντα βενζίνης και πετρελαίου LS αναφορικά µε τις αυξοµειώσεις των τιµών στο πρατήριο σας για την περίοδο 
2005-2006. Σχετικά καταθέστε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα στοιχεία.» Η χρονική περίοδος κατά την οποία κλήθηκαν να 
δώσουν τα ζητηθέντα στοιχεία οι πρατηριούχοι ήταν από την 01/01/2005 µέχρι την 31/12/2006, κάτι που σαφώς 
διαφαίνεται από τα στοιχεία του όλου οικοδοµήµατος της έρευνας. 
Αποτελεί αναντίλεκτη αρχή ότι µια διοικητική αρχή οφείλει και πρέπει να ενεργεί µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. Η 
µεθοδολογία εξυπηρέτησης του εν λόγω συµφέροντος πρέπει, κατά τη γνώµη της Επιτροπής, να προκρίνεται µε βάση 
τις δυνατότητες και τα µέσα που διαθέτει. Τούτο ισχύει ιδίως όταν σε µια αρχή έχει ανατεθεί µια αποστολή επιτήρησης 
και ελέγχου τόσο εκτεταµένη και γενική όσο αυτή που έχει ανατεθεί στον τοµέα του ανταγωνισµού στην Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισµού. Εποµένως, το γεγονός ότι η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
περιστάσεων, προέβη στην αποστολή ερωτηµατολογίων προς τους πρατηριούχους για να αποκοµίσει τα πραγµατικά 
δεδοµένα και στοιχεία της αγοράς, είναι σύµφωνο προς τις υποχρεώσεις και εξουσίες της και δεν έρχεται ποσώς σε 
αντίθεση µε το δηµόσιο συµφέρον αλλά αντιθέτως το εξυπηρετεί.*. 
Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να αναφέρει ότι κατά πάγια νοµολογία του Γεν∆ΕΕ και του ∆ΕΕ, ισχύει η άποψη ότι 
«ασθενέστερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα δύνανται να εκτεθούν στον κίνδυνο λήψεως µέτρων αντιποίνων από ισχυρές 
επιχειρήσεις που είτε κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά είτε είναι σε θέση να ασκήσουν οικονοµική πίεση 
στους πελάτες και προµηθευτές τους.
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» Εξ’ ού και στην απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση BPB INDUSTRIES PLC ΚΑΙ 

BRITISH GYPSUM LTD κατά Επιτροπής167
, το ∆ικαστήριο αναφέρει τα ακόλουθα: 

«26. Τέλος, όσον αφορά την αλληλογραφία µε τρίτες επιχειρήσεις και την απάντηση σε αίτηση παροχής πληροφοριών, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι µια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά έχει τη δυνατότητα να λάβει 
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ανταποδοτικά µέτρα κατ' ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, προµηθευτών ή πελατών που συνεργάστηκαν στην έρευνα της 
Επιτροπής. Εποµένως, υπό τις συνθήκες αυτές, οι τρίτες επιχειρήσεις που παραδίδουν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο 
ερευνών που διεξάγει αυτή, έγγραφα για τα οποία φρονούν ότι η παράδοσή τους θα µπορούσε να αποτελέσει αφορµή για 
αντίποινα εις βάρος τους δεν µπορούν να το πράξουν παρά µόνο γνωρίζοντας ότι θα ληφθεί υπόψη το αίτηµά τους για 
τήρηση της εµπιστευτικότητας.» 
Το ίδιο το ∆ικαστήριο, εκτιµώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από µια έρευνα που εµπλέκει οικονοµικά ασθενέστερες 
επιχειρήσεις, περιλαµβανοµένων των διαφόρων ανταποδοτικών µέτρων, στην προκειµένη περίπτωση, των 
προµηθευτών τους, έκρινε ότι η οποιαδήποτε αλληλογραφία µε αυτές θα πρέπει να προστατευτεί. Επί αυτού, η 
Επιτροπή αναφέρει ότι το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους καταγράφηκε µε γνώµονα την προαναφερόµενη 
κρίση του ∆ικαστηρίου, τηρώντας, µεταξύ άλλων, την εµπιστευτικότητα των απαντήσεων των πρατηριούχων. 
Συγκεκριµένα, στο προοίµιο του ερωτηµατολογίου, καταγράφηκε ότι «Πληροφορείστε ότι θα εξετασθούν µε πλήρη 
εχεµύθεια οι πληροφορίες που θα δοθούν από µέρους σας σε σχέση µε το επισυναπτόµενο ερωτηµατολόγιο.» 
Αναφορικά µε τον ισχυρισµό της Εταιρείας ότι στην ουσία η Εταιρεία κοινοποιεί ανώτατες τιµές πώλησης των προϊόντων 
της, µε τον τελικό καθορισµό να αποφασίζεται από τον πρατηριούχο, η Επιτροπή παραθέτει τα πιο κάτω. 
Στο ερώτηµα 4 του ερωτηµατολογίου, «Είναι µε δική σας πρωτοβουλία που προχωρείτε στις οποιεσδήποτε αυξοµειώσεις 
των τιµών ή µετά από εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρεία ς πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεστε ή µε άλλο 
τρόπο;» ποσοστό 91,67% απαντά ότι είναι κατόπιν εισηγήσεων της Εταιρείας που προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών 
στα πρατήρια τους. Σηµειώνεται ότι πέντε πρατηριούχοι από τους 72, o A/A 27, 28, 29, 44 και 54 (ποσοστό 6,94%) 
δηλώνουν ότι οι αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους γίνονται µε άλλο τρόπο. 
Παρά τα ανωτέρω, στο ερώτηµα 4.1 του ερωτηµατολογίου, «Στην περίπτωση που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις των 
τιµών µετά από εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεστε συµµορφώνεστε ή όχι 
µε προτεινόµενες τιµές;» ποσοστό 100.00% των πρατηριούχων της Εταιρείας απάντησε ότι συµµορφώνεται.168

 
Επιβάλλεται να τονιστεί ότι κατά την έρευνα της Επιτροπής διαπιστώθηκε η ύπαρξη εβδοµήντα δύο (72) πρατηριούχων. 
Όµως ένας εξ' αυτών και συγκεκριµένα ο πρατηριούχος µε Α/Α 64 ενώ συµπλήρωσε και απέστειλε το σχετικό 
ερωτηµατολόγιο, διαπιστώθηκε στην πορεία ότι δεν έδωσε απάντηση στην ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου. Συνεπώς 
στον πιο πάνω υπολογισµό (91.67%) δεν λήφθηκε υπόψη ο πρατηριούχος αυτός αλλά µόνο οι εβδοµήντα ένας (71) 
πρατηριούχοι που έδωσαν απάντηση στην ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου. Σε σχέση µε την ερώτηση 4.1 του 
ερωτηµατολογίου, διαπιστώθηκε ότι απάντησαν όλοι οι πρατηριούχοι, δηλαδή και οι εβδοµήντα δύο (72). 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της Εταιρείας ότι ουδεµία πίεση ή εκβιασµός ασκείται επί των πρατηριούχων αλλά υπήρξαν 
µόνο µεµονωµένα παράπονα, η Επιτροπή δεν µπορεί να µην σχολιάσει ότι κατά την έρευνά της και σε σχέση µε την 
ερώτηση 4.3 του ερωτηµατολογίου, διαπιστώθηκε από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι ποσοστό 26,39% των 
πρατηριούχων απάντησε ότι αντιµετωπίζει συνέπειες, ποσοστό 38,89% απάντησε ότι δεν αντιµετωπίζει συνέπειες ενώ 
ποσοστό 34,72%, δεν απάντησε στο εν λόγω ερώτηµα. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το ποσοστό του 26,39% των πρατηριούχων που απάντησε ότι αντιµετωπίζει συνέπειες είναι 
αρκετά υψηλό και εξίσου ανησυχητικό εάν ληφθεί υπόψη ότι ποσοστό του 34,72%, δεν απάντησε στο εν λόγω ερώτηµα. 
Επιπρόσθετα, και πέραν του γεγονότος ότι ποσοστό του 26,39% των πρατηριούχων απάντησε ότι αντιµετωπίζει 
συνέπειες, η Επιτροπή δεν µπορεί να παραγνωρίσει τα διάφορα σχόλια που κατέγραψαν ορισµένοι άλλοι πρατηριούχοι 
στις απαντήσεις που κοινοποίησαν στην Επιτροπή και συγκεκριµένα για την ερώτηση 4.3 του ερωτηµατολογίου της 
Επιτροπή. Συγκεκριµένα καταγράφονται πιο κάτω τα ακόλουθα: 

1. Πρατηριούχος Α/Α1: «πιέσεις». 

2. Πρατηριούχος Α/Α27: «µας αφήνουν υπονοούµενα». 

3. Πρατηριούχος Α/Α30: «^εν σου χαρίζουν το προηγούµενο φορτίο.» 

4. Πρατηριούχος Α/Α32: «απειλές - πιέσεις». 

5. Πρατηριούχος Α/Α36: «πιέσεις». 
Τέλος, σηµειώνεται ότι ο πρατηριούχος Α/Α58 ενώ δήλωσε ότι δεν αντιµετωπίζει συνέπειες, ως απάντηση του στην 
ερώτηση 4.3 ανέφερε ότι αυτό συµβαίνει γιατί συµµορφώνεται. 
Πέραν των πιο πάνω σχολίων από την ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων των πρατηριούχων της Εταιρείας στο 
ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής, η Επιτροπή επισηµαίνει τις ακόλουθες απαντήσεις: 

1. Πρατηριούχος Α/Α18: είναι αυτόµατη διαδικασία από την Εταιρεία. Άµεσα. 

2. Πρατηριούχος Α/Α27: οι αλλαγές των τιµών γίνονται από κεντρικό υπολογιστή από τα γραφεία της Εταιρείας. 
∆εν έχουµε πρόσβαση στο πρόγραµµα για αλλαγές των τιµών από µόνοι µας. Αφήνουν υπονοούµενα. 

3. Πρατηριούχος Α/Α28: η διαδικασία αλλαγής τιµών γίνεται από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρεία ς στη 
Λευκωσία µέσω του Η/Υ της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια. Ο πρατηριούχος δεν έχει καµία πρόσβαση στο πρόγραµµα 
για τις αλλαγές των τιµών. Απλώς υποχρεωτικά ενώνεται µε το κεντρικό σύστηµα της Εταιρείας και οι αλλαγές γίνονται 
αυτόµατα. 

4. Πρατηριούχος Α/Α29: οι αλλαγές των τιµών γίνονται από κεντρικό υπολογιστή από τα γραφεία της Εταιρείας 
Ελληνικά Πετρέλαια. ∆εν έχουµε πρόσβαση στο πρόγραµµα για αλλαγές των τιµών από µόνοι µας. 

5. Πρατηριούχος Α/Α30: Οι αλλαγές των τιµών γίνονται από κεντρικό υπολογιστή από τα γραφεία της Εταιρείας 
Ελληνικά Πετρέλαια. ∆εν έχουµε πρόσβαση στο πρόγραµµα για αλλαγές τιµών από µόνοι µας. ∆εν σου χαρίζουν το 
προηγούµενο φορτίο. 

6. Πρατηριούχος Α/Α43: ακολουθούµε τις εισηγήσεις της Εταιρείας. 

7. Πρατηριούχος Α/Α44: όλες οι αλλαγές - αυξοµειώσεις των τιµών καθορίζονται και ενεργοποιούνται από την 

                                                
168

 Σε πραγµατικούς αριθµούς τα ποσοστά αντικατοπτρίζονται ως εξής: το ποσοστό 100% αφορά τους εβδοµήντα 
δύο (72) από τους εβδοµήντα δύο (72) πρατηριούχους. 



 
 

Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος δηλαδή αφού µας ειδοποιήσουν το βράδυ µέσω 
κινητού µε µήνυµα SMS ότι την εποµένη υπάρχει αλλαγή τιµών αποστέλλεται µέχρι το πρωί της επόµενης µέρας φαξ µες 
τις νέες τιµές (που καθορίζει η Εταιρεία) και µας ζητούν να αποστείλουµε τις κάρτες όποτε µε την αποστολή αυτόµατα οι 
τιµές αλλάζουν στο σύστηµα. Αναγκαστικά έλλειψη άλλης επιλογής. 

8. Πρατηριούχος Α/Α54: η διαδικασία αλλαγής τιµών γίνεται από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Ελληνικά 
Πετρέλαια. Στην Λευκωσία γίνεται µέσω του Η/Υ της Εταιρείας. Ο πρατηριούχος δεν έχει καµία πρόσβαση στο 
πρόγραµµα για τις αλλαγές των τιµών. Υποχρεωτικά ενώνεται µε το κεντρικό σύστηµα της Εταιρεία ς και η αλλαγή των 
τιµών γίνεται αυτόµατα. 
Από τις πιο πάνω απαντήσεις των πρατηριούχων και τους υπολογισµούς συµµόρφωσης ή µη των πρατηριούχων στις 
ανώτατες τιµές της εταιρείας, επιβεβαιώνεται ότι οι πρατηριούχοι δεν ήταν ελεύθεροι να ακολουθήσουν τη δική τους 
τιµολόγηση αλλά τις ανώτατες τιµές της εταιρείας σε αντίθεση µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της Εταιρείας ότι ο τελικός 
καθορισµός των τιµών γινόταν από τον Πρατηριούχο. 
Επιπρόσθετα, ακόµα και αν θεωρηθεί ότι το ποσοστό των πρατηριούχων που εφάρµοζαν τις ανώτατες προτεινόµενες 
τιµές της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια δεν έφτανε το απόλυτο ύψος του 100% ή ότι η εφαρµογή των ανώτατων 
προτεινόµενων τιµών αυτής από κάποιους πρατηριούχους δεν κάλυπτε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου αλλά 
τη µεγαλύτερη, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στις περιπτώσεις εκείνες των πρατηριούχων που εφάρµοζαν τις ανώτατες τιµές 
κατ’ απόλυτο τρόπο, περιπτώσεις που αποτελούν τα όχι ευκαταφρόνητα ποσοστά που έχουν παρατηρηθεί, µπορεί να 
υποστηριχθεί ότι τελικά επήλθε κάθετη συµφωνία ανάµεσα στους συµµορφωθέντες και τον προµηθευτή/Εταιρεία, άποψη 
µε ιδιαίτερη σηµασία για την υπό εξέταση υπόθεση. 
Ανάλογα ζητήµατα αντιµετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεσή της κατά της Yamaha
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. Στην απόφασή της 

αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι «[...] η απλή «σποραδική» διαφοροποίηση των τελικών τιµών δεν αποδεικνύει 
την έλλειψη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής καθορισµού τιµών», θέση η οποία ουσιαστικά ενισχύει το 
συµπέρασµα της Επιτροπής σε σχέση µε τη συµµόρφωση των πρατηριούχων στις ανώτατες τιµές της Εταιρείας. (η 
υπογράµµιση είναι δική µας) 
Ανεξάρτητη Έκθεση της Charles River Associates 
Η εταιρεία Charles River Associates (εφεξής η «CRA») έχει διοριστεί ως ανεξάρτητος οίκος παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών προς την Ελληνικά Πετρέλαια και µε αυτό το ρόλο έχει προχωρήσει σε αξιολόγηση της οικονοµικής ανάλυσης 
της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού για τις εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενες παραβάσεις. 
Στην ενότητα «Part B: Econometric Analysis: Criticisms of the CPC’s Econometric Tests and of the Lack of Any Evidence 
Regarding Pricing Above Competitive Levels», υποενότητα «1. Introduction», η CRA αναφέρει ότι η Επιτροπή  δεν έχει 
προσπαθήσει να δείξει ότι οι τιµές ήταν υπερβολικές ενώ υπάρχουν µεθοδολογίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
να δείξουν τέτοιες ενδείξεις. Ωστόσο, η CRA ουσιαστικά ακυρώνει την κριτική της προς την Επιτροπή µε την παραδοχή 
της ότι όλες αυτές οι µεθοδολογίες αντιµετωπίζουν αδυναµίες. Επιπλέον, η προσπάθεια της CRA να συγκρίνει την 
Κυπριακή αγορά καυσίµων κίνησης µε αυτή της Μάλτας είναι ατυχής καθώς η βάση δεδοµένων η οποία χρησιµοποιεί 
(Oil Bulletin Prices) είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί για συγκρίσεις µεταξύ χωρών.169

 Σε σχέση µε αυτό µια σηµείωση 
στην έκθεση του Oil Bulletin αναφέρει ότι «Comparisons between prices and price trends in different countries shall be 
carefully made. They are of limited validity because of differences in product quality, in marketing practices, in market 
structures, and to the extent that standard categories are representative of the total sales of a given product». 
Στην ενότητα «Part B: Econometric Analysis: Criticisms of the CPC’s Econometric Tests and of the Lack of Any Evidence 
Regarding Pricing Above Competitive Levels», υποενότητα «4. Quantitative analysis of vertical relations» (σελ.61-62), η 
CRA αναφέρει ότι σε σχέση µε το υπόδειγµα για τις τιµές αντλίας, η ανάλυση της Επιτροπής παραδέχεται ότι δεν µπορεί 
να διαχωριστεί η επίδραση της προτεινόµενης τιµής και της χονδρικής τιµής στην τιµή αντλίας και ως εκ τούτου η CRA 
ισχυρίζεται ότι το συµπέρασµα ότι οι τιµές αντλίας βασίζονται µόνο σε πληροφόρηση από τις εταιρείες είναι περίεργο και 
ασαφές. Το συµπέρασµα της Επιτροπής από την εκτίµηση του υποδείγµατος για τις τιµές αντλίας είναι ότι «οι 
πρατηριούχοι δεν λαµβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς για να καθορίσουν τις τιµές αντλίας τους 
αλλά βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στις τιµές χονδρικής πώλησης και τις προτεινόµενες τιµές των εταιρειών στον καθορισµό 
των τιµών αντλίας». Η έµφαση που δίνεται στο υπόδειγµα είναι να διαφανεί η σχέση που έχουν κάποια συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά των πρατηρίων στην τιµή αντλίας. 
Από τα αποτελέσµατα διαφαίνεται ότι ο αριθµός των ανταγωνιστών στην ίδια περιοχή δεν έχει καµία επίδραση στην τιµή 
αντλίας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του πρατηρίου. Αυτά τα αποτελέσµατα οδήγησαν την 
Επιτροπή στο συµπέρασµα ότι «οι πρατηριούχοι δεν λαµβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς για να 
καθορίσουν τις τιµές αντλίας τους». Τέλος, η CRA ισχυρίζεται ότι η τιµή αντλίας µπορεί να έχει στενή σχέση µε τη 
χονδρική τιµή χωρίς αυτό να αποτελεί ένδειξη ότι οι εταιρείες έχουν σηµαντική επίδραση στις τιµές αντλίας καθώς το 
µεγαλύτερο µέρος της χονδρικής τιµής καθορίζεται στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, από την ανάλυση της Επιτροπής 
φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα τοπικό χαρακτηριστικό που να επηρεάζει και να διαφοροποιεί τις τιµές αντλίας. Αυτό 
οδηγεί την Επιτροπή στο συµπέρασµα ότι οι τιµές αντλίας βασίζονται εξ’ ολοκλήρου σε πληροφόρηση από τις εταιρείες. 
Στην ενότητα «Part B: Econometric Analysis: Criticisms of the CPC’s Econometric Tests and of the Lack of Any Evidence 
Regarding Pricing Above Competitive Levels», υποενότητα «4. Quantitative analysis of vertical relations» (σελ.62-63), η 
CRA ισχυρίζεται ότι τα τρία τοπικά χαρακτηριστικά που έχουν χρησιµοποιηθεί για το υπόδειγµα για τις τιµές αντλίας δεν 
είναι αρκετά, καθώς άλλα χαρακτηριστικά που δεν λαµβάνονται υπόψη ίσως να είναι σηµαντικά, όπως για παράδειγµα η 
τροχαία κίνηση , το είδος της περιοχής στην οποία βρίσκεται το πρατήριο, διαφορές στο τοπικό κόστος, το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του πρατηρίου, το είδος της συµβατικής σχέσης µεταξύ εταιρείας-πρατηριούχου, το είδος των πελατών του 
πρατηρίου, και άλλες υπηρεσίες που προσφέρει το πρατήριο. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρεται η 
CRA δεν µπορούν να αποτελέσουν βάση για παρακολούθηση και εξαγωγή συµπερασµάτων και άρα δεν είναι δυνατόν 
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 Weekly Oil Bulletin, Methodological notes on price reporting. Π.χ. Για την Κύπρο, συλλέγονται στοιχεία κάθε ∆ευτέρα 
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να εξακριβωθεί άµεσα η επίδραση τους στην τιµή αντλίας. Επιπλέον, η CRA δεν παρουσιάζει κανένα αποτέλεσµα για να 
υποστηρίξει τον ισχυρισµό της, οπότε αυτός αποτελεί απλά µια υπόθεση. 
Συµπεράσµατα 
Συνοψίζοντας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η CRA, στην έκθεσή της, παρουσιάζει και δική της ανάλυση των δεδοµένων για 
να στηρίξει τους ισχυρισµούς της ότι η σύµπραξη ανάµεσα στις εταιρείες πετρελαιοειδών στην υπό εξέταση περίοδο δεν 
ήταν πιθανή και δεν µπορούσε να διατηρηθεί και ότι τα οικονοµετρικά υποδείγµατα δεν µπορούν να αποκλείσουν την 
πιθανότητα «αθώου» παραλληλισµού τιµών. 
Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης της, η CRA ισχυρίζεται ότι το συµπέρασµα της Επιτροπής ότι τα τοπικά χαρακτηριστικά 
δεν επηρεάζουν τις τιµές αντλίας έχει λανθασµένα γενικευτεί καθώς υπάρχουν σηµαντικά χαρακτηριστικά που 
επηρεάζουν τις τιµές αντλίας αλλά δεν λαµβάνονται υπόψη στο σχετικό υπόδειγµα. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά στα 
οποία αναφέρεται η CRA δεν µπορούν να αποτελέσουν βάση για παρακολούθηση και εξαγωγή συµπερασµάτων και άρα 
δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί άµεσα η επίδραση τους στην τιµή αντλίας. Επιπλέον, η CRA δεν παρουσιάζει κανένα 
αποτέλεσµα για να υποστηρίξει τον ισχυρισµό της, οπότε αυτός αποτελεί απλά µια υπόθεση. 
Καταληκτικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα οικονοµετρικά υποδείγµατα έχουν σκοπό να ενισχύσουν ή να απορρίψουν τις 
ενδείξεις για παραβίαση της νοµοθεσίας. Οι ισχυρισµοί της CRA για πιθανά προβλήµατα λόγω παράλειψης 
ερµηνευτικών µεταβλητών στο οικονοµετρικό υπόδειγµα για τις τιµές αντλίας δεν τεκµηριώνονται µε ανάλυση των 
δεδοµένων της υπό εξέταση υπόθεσης και ως εκ τούτου αποτελούν απλά υποθέσεις της CRA και απορρίπτεται 
οµόφωνα από την Επιτροπή.  
ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΟ 
Για τους σκοπούς της δεύτερης αιτίασης, εκείνο που διερευνάται είναι η ενδεχόµενη παράβαση του άρθρου 3 του Νόµου 
στον τοµέα της κάθετης σύµπραξης. Προς τούτο, είναι σκόπιµο να διαπιστωθεί η συνδροµή µίας σειράς προϋποθέσεων, 
ήτοι η ύπαρξη επιχείρησης µε την έννοια που αποδίδει σε αυτήν ο Νόµος, προς την οποία ή τις οποίες απευθύνεται η 
απαγορευτική αυτή διάταξη, η διακρίβωση στη συνέχεια της ύπαρξης σύµπραξης, ως η έννοια αυτή προσδιορίζεται στο 
Νόµο, και η διακρίβωση, τέλος, ότι η σύµπραξη αυτή έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό 
ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
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Επιχείρηση 
Για τον καθορισµό του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα στα πλαίσια και για τους 
σκοπούς του άρθρου 3 του Νόµου κρίνεται σκόπιµη και αναγκαία η αναφορά στο άρθρο 2 του Νόµου όπου κρίνεται ότι: 
«’επιχείρηση’ σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί οικονοµικής ή εµπορικής φύσεως δραστηριότητες, 
ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαµβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή 
δηµοσίου δικαίου». 
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ, η έννοια «επιχείρηση» καλύπτει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα, - ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριµένη 
αγορά, - ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηµατοδοτήσεώς του171

. Η οικονοµική 
δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά172

. Επιχείρηση 
δύναται να αποτελέσει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικονοµική οντότητα που ασκεί εµπορική ή άλλη δραστηριότητα. Στην 
έννοια της οικονοµικής δραστηριότητας εµπίπτει κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε συγκεκριµένη 
σχετική αγορά. 
∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
επιχείρησης υπό το πρίσµα των κοινοτικών και εθνικών κανόνων ανταγωνισµού: 
α) αυτονοµία οικονοµικής δράσης (λόγου χάριν, δεν αποτελούν επιχειρήσεις οι γνήσιοι εµπορικοί αντιπρόσωποι, οι 
οποίοι ενεργούν επ’ ονόµατι και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, καθώς δεν φέρουν το χρηµατοδοτικό και 
εµπορικό κίνδυνο των συµφωνιών που συνάπτουν µε τρίτους, βάσει της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας173

), και 
β) ανάληψη των οικονοµικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε αναπτυσσόµενη οικονοµική δραστηριότητα. 
Η Επιτροπή, εξετάζοντας το θέµα κατά πόσον ο πρατηριούχος αποτελεί και είναι ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα, ως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόµου και τη σχετική νοµολογία, διερεύνησε ειδικότερα τη συµβατική σχέση µεταξύ της 
Εταιρείας και των πρατηριούχων και κατ’ επέκταση τη σχέση που ενυπάρχει µεταξύ τους, αναλύοντας και αξιολογώντας 
τους κινδύνους που αναλαµβάνει ο πρατηριούχος µέσα από αυτή τη συµβατική σχέση. 
Οι πρατηριούχοι διέπονται από ένα ειδικό καθεστώς µε βάση ή γραπτούς ή σιωπηρούς όρους συµφωνιών που έχουν 
υπογράψει µε την Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια. Ο βαθµός και η έκταση της οικονοµικής και εν γένει ανεξαρτησίας του 
πρατηριούχου από την Εταιρεία διαφαίνεται από τα συµβόλαια που οι πρατηριούχοι υπογράφουν µε την πρώτη. Η 
Επιτροπή από τα ενώπιόν της στοιχεία κατέχει τόσο υπογεγραµµένα συµβόλαια µε πρατηριούχους όσο και γενικά 
πρότυπα συµβολαίων. 
Κατά την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ174

, οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της 
αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, ήτοι οι κάθετες συµφωνίες, µπορεί να συνιστούν συµφωνίες µε βάση το δίκαιο του 
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ανταγωνισµού και να εµπίπτουν στις διατάξεις απαγόρευσης του άρθρου 3 του Νόµου. Η συµβατική σχέση καθώς και η 
οποιαδήποτε κάθετη συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών Ελληνικά Πετρέλαια και των πρατηριούχων, µπορεί 
να εξεταστεί υπό το πρίσµα των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόµου στην περίπτωση που ο πρατηριούχος θεωρείται ως 
ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας και υφίσταται κατά συνέπεια συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων. 
Όπως έχει αναφερθεί, το αποφασιστικό στοιχείο για τον καθορισµό του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι ανεξάρτητος 
φορέας έγκειται στη συµβατική σχέση και το συµβόλαιο που συνήψε µε την Εταιρεία πετρελαιοειδών αλλά και στους 
σιωπηρούς ή ρητούς όρους του συµβολαίου που αφορούν την ανάληψη των οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων που 
συνδέονται µε την πώληση των εµπορευµάτων προς τρίτους. 
Σχέσεις εµπορικής αντιπροσωπείας 
O διανοµέας, αποκλειστικός ή επιλεκτικός, αν και έχει παρόµοια τυπολογικά χαρακτηριστικά µε τον εµπορικό 
αντιπρόσωπο (οργανώνει ελεύθερα την εµπορική του δραστηριότητα, είναι ανεξάρτητος έµπορος µε δική του 
επαγγελµατική στέγη, υπερασπίζεται τα συµφέροντα του προµηθευτή-εµπόρου), δεν ενεργεί στο όνοµα και για 
λογαριασµό του προµηθευτή, δεν παίρνει προµήθεια και δεν υποχρεούται να µεταφέρει το επιτευχθέν οικονοµικό 
αποτέλεσµα στον προµηθευτή του. Προς διάκριση του διανοµέα από τον εµπορικό αντιπρόσωπο ή άλλως του µη 
γνήσιου εµπορικού αντιπροσώπου, υπαγόµενου στην εµβέλεια του άρθρου 3 του Νόµου και του Άρθρου 81 της 
Συνθήκης175

, από το γνήσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΕΕ χρησιµοποίησαν το κριτήριο του κινδύνου, είτε αυτός 
είναι χρηµατοοικονοµικός είτε εµπορικός. 
Προκειµένου να κριθεί αν ένας εµπορικός αντιπρόσωπος συνιστά επιχείρηση κατά την έννοια των προαναφερόµενων 
διατάξεων, είναι ζήτηµα που πρακτικά αξιολογείται κατά περίπτωση και µε βάση την οικονοµική πραγµατικότητα της 
σχέσης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Με άλλα λόγια εξετάζεται αν αυτός φέρει τόσο τους κινδύνους που 
σχετίζονται άµεσα µε τη σύµβαση που έχουν υπογράψει τα µέρη, όσο και τους κινδύνους που αφορούν επενδύσεις που 
απαιτούνται από την πλευρά του αντιπροσώπου προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στην οικεία αγορά ως µέλος του 
δικτύου του αντιπροσωπευόµενου176

, και εν τέλει αν όντως είναι ενσωµατωµένος στην επιχείρηση του 
αντιπροσωπευόµενου. Οι συµφωνίες177

 εµπορικής  αντιπροσωπείας καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου ανατίθεται σε ένα 
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο (αντιπρόσωπος) η εξουσία να διαπραγµατεύεται ή και να συνάπτει συµβάσεις για 
λογαριασµό άλλου προσώπου (αντιπροσωπευόµενος) είτε στο όνοµα του ιδίου του αντιπροσώπου είτε στο όνοµα του 
αντιπροσωπευόµενου για την: 

• αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τον αντιπροσωπευόµενο, ή 

• πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που προµηθεύεται ο αντιπροσωπευόµενος. 
Εφόσον πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις εµπορικής αντιπροσωπείας, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον 
αντιπρόσωπο όσον αφορά τις συµβάσεις που διαπραγµατεύεται ή και συνάπτει για λογαριασµό του 
αντιπροσωπευόµενου δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του Νόµου. Καθοριστικό κριτήριο για να 
διαπιστωθεί αν το άρθρο 3 του Νόµου έχει εφαρµογή σε αυτή τη σχέση, είναι ο χρηµατοοικονοµικός ή ο εµπορικός 
κίνδυνος που φέρει ο αντιπρόσωπος ως προς τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει οριστεί ως αντιπρόσωπος από τον 
αντιπροσωπευόµενο. Οι µη γνήσιες συµβάσεις εµπορικής αντιπροσωπείας δυνατό να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του άρθρου 3 του Νόµου178

. 
Το ζήτηµα του κινδύνου πρέπει να εκτιµάται κατά περίπτωση και να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα και 
οι συνθήκες αγοράς που επικρατούν στη δεδοµένη περίπτωση179

. Συγκεκριµένα, το άρθρο 3 του Νόµου δεν εφαρµόζεται 
στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αντιπρόσωπο όσον αφορά τις συµβάσεις που διαπραγµατεύεται ή συνάπτει 
για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, εφόσον δεν αποκτά κυριότητα επί των συµβατικών προϊόντων που 
αγοράζονται ή πωλούνται ή δεν παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες και εφόσον ο αντιπρόσωπος: 

• ∆εν συµβάλλει στις δαπάνες για τη διάθεση και προµήθεια των αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου 
του κόστους µεταφοράς των αγαθών. Αυτό δεν αφαιρεί από τον αντιπρόσωπο τη δυνατότητα να παρέχει την υπηρεσία 
µεταφοράς µε την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έξοδα καλύπτονται από τον αντιπροσωπευόµενο, 

• ∆εν έχει άµεσα ή έµµεσα υποχρέωση να επενδύσει για την προώθηση των πωλήσεων, όπως συµµετέχοντας στις 
διαφηµιστικές εκστρατείες του αντιπροσωπευόµενου, 

• ∆εν διατηρεί µε δικό του κόστος ή κίνδυνο αποθέµατα των αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του 
κόστους χρηµατοδότησης και απώλειας των αποθεµάτων και µπορεί να επιστρέψει τα µη πωληθέντα εµπορεύµατα στον 
αντιπρόσωπο χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν υπάρχει υπαιτιότητά του (για παράδειγµα δεν έλαβε τα εύλογα µέτρα 
ασφάλειας για να αποφύγει την απώλεια των αποθεµάτων), 

• ∆εν δηµιουργεί ούτε χρησιµοποιεί υπηρεσία εξυπηρέτησης µετά την πώληση, υπηρεσία επισκευής ή υπηρεσία παροχής 
εγγύησης, εκτός αν καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα ο αντιπροσωπευόµενος, 

• ∆εν προβαίνει σε ειδικές για την αγορά επενδύσεις σε εξοπλισµό, εγκαταστάσεις ή εκπαίδευση του προσωπικού, όπως 
για παράδειγµα δεξαµενή αποθήκευσης καυσίµων σε περίπτωση πρατηρίου καυσίµων ή ειδικό λογισµικό για την 
πώληση ασφαλιστικών συµβολαίων από ασφαλιστικούς πράκτορες, 

• ∆εν αναλαµβάνει ευθύνη για τη µη εκπλήρωση εκ µέρους των πελατών των υποχρεώσεών τους (µε εξαίρεση την 
απώλεια της προµήθειας του αντιπροσώπου). 
Σηµειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθµηση δεν είναι εξαντλητική για τη στοιχειοθέτηση της µη υπαγωγής των συµβάσεων 
εµπορικής αντιπροσωπείας στις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου. Ωστόσο σηµειώνεται ότι όταν ο αντιπρόσωπος 
αναλαµβάνει ένα ή περισσότερους από τους πιο πάνω κινδύνους ή δαπάνες, τότε το άρθρο 3 του Νόµου µπορεί να 
εφαρµοστεί στις περιπτώσεις συµβάσεων εµπορικής αντιπροσωπείας µε τον ίδιο τρόπο, όπως για οποιαδήποτε άλλη 
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κάθετη συµφωνία180
 και ο αντιπρόσωπος θεωρείται ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του 
Νόµου ακόµη και αν ο αντιπροσωπευόµενος φέρει όλους τους πιο πάνω σχετικούς κινδύνους, εφόσον αυτός διευκολύνει 
αθέµιτες συµπράξεις181

. Αυτό, για παράδειγµα, συµβαίνει όταν ορισµένοι αντιπροσωπευόµενοι χρησιµοποιούν τους 
ίδιους εµπορικούς αντιπροσώπους ενώ εµποδίζουν άλλους από του να χρησιµοποιήσουν τους αντιπροσώπους αυτούς 
ή όταν χρησιµοποιούν τους αντιπροσώπους για την εφαρµογή µιας αθέµιτης εµπορικής στρατηγικής. 
Αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαµβάνουν οι πρατηριούχοι στην υπό εξέταση υπόθεση 
Η Επιτροπή εκτιµώντας την οικονοµική πραγµατικότητα που ισχύει στην υπό εξέταση αγορά µε βάση τα στοιχεία της 
έρευνας και λαµβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόµενους κινδύνους καθώς και τις θέσεις του 
∆ικαστηρίου στην απόφαση CEPSA Estaciones de Servicio SA κατά LV Tobar e Hijos SL

182
, που αφορούσε παρόµοιο 

ζήτηµα µε το εξεταζόµενο έχει καταλήξει στα ακόλουθα συµπεράσµατα, εξετάζοντας τους όρους συµβολαίων µεταξύ της 
Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια και πρατηριούχων της,  τα οποία κοινοποίησε η ίδια η Εταιρεία. Στα συµβόλαια αναφέρεται 
ότι ο πρατηριούχος υποχρεούται και αναλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα πιο κάτω: 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………} 
Είναι η θέση της Επιτροπής ότι όλα τα πιο πάνω που εντοπίζονται στο συµβόλαιο το οποίο η Εταιρεία Ελληνικά 
Πετρέλαια υπογράφει µε τους πρατηριούχους της, καταδεικνύουν ότι ο πρατηριούχος είναι και θεωρείται ανεξάρτητη 
οικονοµική οντότητα στα πλαίσια του άρθρου 3 του Νόµου. 
Αναφορικά µε το γεγονός ότι ο εµπορικός αντιπρόσωπος δεν συµβάλλει στις δαπάνες για τη διάθεση και προµήθεια των 
αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους µεταφοράς των αγαθών, η Επιτροπή σηµειώνει ότι 
ο πρατηριούχος αναλαµβάνει τον κίνδυνο να καλύψει έξοδα σχετικά µε τη λειτουργία του πρατήριου και τη διάθεση του 
προϊόντος στον τελικό καταναλωτή. Μεταξύ άλλων, οι πρατηριούχοι πρέπει να εξοφλήσουν τους λογαριασµούς 
ηλεκτρικού ρεύµατος που χρησιµοποιείται για φωταγώγηση, λειτουργία των αντλιών, λειτουργία της ταµιακής µηχανής, 
της συσκευής τηλεοµοιότυπου, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των ηλεκτρονικών και άλλων συστηµάτων ασφαλείας του 
πρατηρίου (π.χ. κάµερες και συναγερµός), εξόφληση του λογαριασµού κατανάλωσης νερού. Επιπλέον, ο πρατηριούχος 
είναι υποχρεωµένος να πληρώνει τα τέλη για τη χρήση και λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής και της γραµµής 
τηλεοµοιότυπου που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία και την αποστολή των «προτεινόµενων» τιµών από την 
Εταιρεία, τα τέλη για την αποκοµιδή απορριµµάτων, ως επίσης και το τέλος για την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. 
Άλλα λειτουργικά έξοδα για την εύρυθµη λειτουργία των πρατηρίων και τα οποία δεν καταβάλλει η Εταιρεία Ελληνικά 
Πετρέλαια αλλά οι πρατηριούχοι είναι, ενδεικτικά, τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε τη διατήρηση και συντήρηση του 
χρηµατοδέκτη, των ταµειακών µηχανών και των ηλεκτρονικών µηχανών για τη χρήση πιστωτικών καρτών (Point-Of-Sale 
machines), ως επίσης και οι µισθοί των υπαλλήλων που εργοδοτούνται στα πρατήρια (ο αριθµός των οποίων 
επιβάλλεται από την Εταιρεία), οι µισθοί των λογιστών και ελεγκτών, τα έξοδα τοπικής διαφήµισης του πρατηρίου, τα 
έξοδα για τις στολές και την κατάρτιση των υπαλλήλων (οδηγίες, διαδικασίες, κανονισµοί, καθοδηγήσεις, διαταγές). 
Αναφορικά µε το γεγονός ότι ο εµπορικός αντιπρόσωπος δεν διατηρεί µε δικό του κόστος ή κίνδυνο τα αποθέµατα των 
αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδότησης και απώλειας των αποθεµάτων 
και µπορεί να επιστρέψει τα µη πωληθέντα εµπορεύµατα στον αντιπρόσωπο χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν υπάρχει 
υπαιτιότητα του (για παράδειγµα δεν έλαβε τα εύλογα µέτρα ασφάλειας για να αποφύγει την απώλεια των αποθεµάτων), 
η Επιτροπή παραθέτει τα ακόλουθα: 

• Στην περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς σε παρακείµενο κτίριο ή εγκατάσταση, ή και στο χώρο του πρατηρίου, και 
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οποιασδήποτε απώλειας από αυτήν τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στα προϊόντα, ο πρατηριούχος φέρει το κόστος 
αυτής της απώλειας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι πρατηριούχοι υποχρεώνονται µε βάση το συµβόλαιο να διατηρούν 
ασφαλιστικά συµβόλαια, µετά από έγκριση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια.  

• Η Εταιρεία πετρελαιοειδών Ελληνικά Πετρέλαια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά ή δυσχέρεια επέλθει στον 
πρατηριούχο. Ο πρατηριούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αποζηµιώνει την Εταιρεία αναφορικά µε οποιαδήποτε 
ευθύνη, ζηµιά, αξίωση ή δικαστική διαδικασία σε σχέση µε α) προσωπική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, β) 
οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γ) περιουσία ή προϊόντα (είτε αυτά ανήκουν στην Εταιρεία είτε 
όχι) και λαµβάνει χώρα στο πρατήριο ή προκύπτει από τη χρήση του πρατηρίου και/ή τον εξοπλισµό από τον 
πρατηριούχο, τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του ή την παροχή υπηρεσιών ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
παρούσας συµφωνίας ή τη µη συµµόρφωση του πρατηριούχου, των υπαλλήλων, εργοληπτών ή αντιπροσώπων του µε 
οποιοδήποτε σχετικό νόµο ή µε τους όρους της εκάστοτε σύµβασης. 

• Στην περίπτωση βλάβης στο χρηµατοδέκτη ο πρατηριούχος υφίσταται εξολοκλήρου τη ζηµιά από τη διακοπή της 
λειτουργίας και εξυπηρέτησης των πελατών του πρατηρίου του. Επιπλέον, σε περίπτωση βελτίωσης ή κατασκευής 
οδικών έργων στην περιοχή ή ακόµη και στο δρόµο επί του οποίου βρίσκεται το πρατήριο, ο πρατηριούχος δεν 
αποζηµιώνεται από τυχόν απώλειες εισοδηµάτων οι οποίες οφείλονται στο κλείσιµο των εισόδων/σηµείων πρόσβασης 
στο πρατήριο του. 

• Σε περίπτωση που η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια κρίνει ότι οποιοιδήποτε χώροι του πρατηρίου δεν είναι καθαροί τότε 
χρησιµοποιεί υπηρεσίες τρίτων να το επαναφέρει στην απαιτούµενη κατάσταση και τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον 
πρατηριούχο και θα δύνανται να αποκόπτονται από την εταιρεία από προµήθειες και/ή άλλα ποσά που τυχόν να 
δικαιούται από αυτήν ο πρατηριούχος από καιρού εις καιρόν. 

• Ο πρατηριούχος είναι επίσης υπεύθυνος για ενηµέρωση στην εταιρεία οποιουδήποτε ελλείµατος που οφείλεται σε 
διαρροή στις αντλίες ή τα εξαρτήµατα ή τις δεξαµενές αποθήκευσης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
Αναφορικά µε το γεγονός ότι ο εµπορικός αντιπρόσωπος δεν δηµιουργεί ούτε χρησιµοποιεί υπηρεσία εξυπηρέτησης 
µετά την πώληση, υπηρεσία επισκευής ή υπηρεσία παροχής εγγύησης, εκτός αν καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα ο 
αντιπροσωπευόµενος, δεν προβαίνει σε ειδικές για την αγορά επενδύσεις σε εξοπλισµό, εγκαταστάσεις ή εκπαίδευση 
του προσωπικού (π.χ. ειδικό λογισµικό), η Επιτροπή σηµειώνει ότι ορισµένοι πρατηριούχοι στην προσπάθεια τους για 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους και για καλύτερη εξυπηρέτηση λειτουργούν και συντηρούν µε δικά τους έξοδα 
σχετικό Αυτόµατο Πλυντήριο ή σε αντίθετη περίπτωση η συντήρηση γίνεται µέσω εγκεκριµένων εργολάβων της εταιρείας 
και χρεώνονται οι πρατηριούχοι µε τα σχετικά έξοδα. Ο πρατηριούχος καταβάλλει επίσης όλα τα έξοδα που σχετίζονται 
µε την κατάρτισή του ή των υπαλλήλων του, καθώς επίσης και όλα τα έξοδα που σχετίζονται µε την αγορά στολών των 
υπαλλήλων του. 
Τέλος, η Επιτροπή τονίζει ότι µε βάση τους όρους των συµβολαίων µεταξύ των πρατηριούχων και της Εταιρείας, οι 
πρατηριούχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προµηθεύονται αποκλειστικώς από τη συγκεκριµένη Εταιρεία µε την 
οποία έχουν συνάψει συµφωνία, τα πετρελαιοειδή προϊόντα έναντι προµήθειας. Τα εν λόγω συµβόλαια είναι ορισµένου 
χρόνου, µε δυνατότητα παρατάσεως της ισχύος τους για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατόπιν ρητής, γραπτής 
συναινέσεως και µε τήρηση προθεσµίας προειδοποιήσεως συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας. Η υποχρέωση 
αποκλειστικής προµήθειας αυτών των προϊόντων συνοδεύεται από όρους οι οποίοι δεν επιτρέπουν στον πρατηριούχο 
να πωλεί ή να προµηθεύεται ανταγωνιστικά προϊόντα ή να µετέχει σε τέτοιες πράξεις τόσο εντός των εγκαταστάσεων του 
πρατηρίου του όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. 
Με την ανάλυση και συνδροµή των ανωτέρω διαπιστώνεται από την Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση ότι η σχέση 
µεταξύ προµηθευτή και αντιπροσώπου, δηλαδή της Εταιρείας πετρελαιοειδών και του πρατηριούχου, είναι σχέση µη 
γνήσιας εµπορικής αντιπροσωπείας ή διανοµής, αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους πιο πάνω κινδύνους και 
στην προκείµενη περίπτωση οι πρατηριούχοι είναι και θεωρούνται ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 
Έχοντας υπόψη την προαναφερόµενη νοµολογία του ∆ΕΕ, και την προβαλλόµενη θέση ότι στις κατευθυντήριες γραµµές 
όταν ο αντιπρόσωπος αναλάµβανε ένα ή περισσότερους από τους απαριθµηµένους κινδύνους, αυτός θεωρείται 
ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο πρατηριούχος θεωρείται επιχείρηση, 
καθώς εκδηλώνει οικονοµική αυτονοµία µε γνώµονα τα εµπορικά του συµφέροντα, αναλαµβάνοντας κάποιους 
εµπορικούς και οικονοµικούς κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητα που ασκεί. Όπως αναλύθηκε πιο πάνω, µε βάση τα 
συµβόλαια που διέπουν τη σχέση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια και των πρατηριούχων της, οι τελευταίοι είναι και 
θεωρούνται ανεξάρτητες οικονοµικές οντότητες. 
Συµφωνία /Σύµπραξη 
Στο άρθρο 2 του Νόµου, αναφέρεται ότι 
«’σύµπραξη’ σηµαίνει οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόµο ή µη, συµφωνία δυο ή 
περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή την εναρµονισµένη πρακτική δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων 
ή την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων,» 
«’συµφωνία’ σηµαίνει οποιαδήποτε διευθέτηση µεταξύ τουλάχιστον δύο επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, δυνάµει 
της οποίας το ένα από τα µέρη εκουσίως αναλαµβάνει την υποχρέωση να περιορίσει την ελευθερία του προς ενέργεια 
αναφορικά µε ένα άλλο από τα µέρη.» 
Το άρθρο 3 του Νόµου εφαρµόζεται σε συµφωνίες που ολοκληρώνονται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών. Από την 
άλλη, το ∆ΕΕ έχει αποφασίσει ότι το άρθρο 81(1) (κατ' επέκταση και το άρθρο 3 του Νόµου) τυγχάνει εφαρµογής και σε 
κάθετες συµφωνίες. Εξετάζοντας η Επιτροπή κατά πόσο στην υπό εξέταση υπόθεση υπάρχει κάθετη σύµπραξη ή 
συµφωνία προχώρησε στην ανάλυση της σχέσης µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων της, έχοντας υπόψη τα 
όσα πιο πάνω αναλύθηκαν αναφορικά µε τη σχετική αγορά στη Κύπρο και πως αυτή έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί. Για το 
σκοπό αυτό η Επιτροπή εξέτασε τις συµβάσεις και τους όρους που διαλαµβάνονται σε αυτούς και τις διάφορες 
ανακοινώσεις, συστάσεις και οδηγίες της Εταιρείας προς τους πρατηριούχους. 
Ανακοινώσεις/ Συστάσεις/ Οδηγίες στα πλαίσια της µη γνήσιας σχέσης εµπορικής αντιπροσωπείας 
Για να υπάρξει συµφωνία ή/και οποιαδήποτε µορφή σύµπραξης, είναι αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη της πρόθεσης 



 
 

τουλάχιστο δύο µερών183
. Επιπρόσθετα για να στηριχθεί µια συµφωνία σε σιωπηρή αποδοχή, είναι απαραίτητη η 

εκδήλωση της βούλησης του ενός µέρους η στοχεύουσα αντιανταγωνιστικό σκοπό στον οποίο καλείται να συµµετάσχει 
το άλλο µέρος, είτε εκφραζόµενη είτε σιωπηρή, για την από κοινού εκπλήρωση αυτού του στόχου184

. Όπως και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει στην απόφασης της στην υπόθεση Bitumen- NL

185
:- «An “agreement” within the 

meaning of Article 81(1) of the Treaty can be said to exist when the parties adhere to a common plan, which limits or is 
likely to limit their individual commercial conduct by determining the lines of their mutual action or abstention from action 
in the market. It does not have to be made in writing; no formalities are necessary, and no contractual sanctions or 
enforCement measures are required. The fact of an agreement may be express or implicit by the behavior of the parties. 
Furthermore, it is not necessary, in order for there to be an infringement of Article 81 of the Treaty for the participants to 
have agreed in advance upon a comprehensive common plan. The concept of agreement in Article 81(1) of the Treaty 
would apply to the inchoate understandings and partial and conditional agreements in the bargaining process which lead 
up to the definitive agreement.» 
Έχει γίνει δεκτό ότι ορισµένες µονοµερείς, εκ πρώτης όψεως, πράξεις του προµηθευτή, παρά τη φαινοµενική µονοµέρειά 
τους, εµπίπτουν στην ερµηνευτική εµβέλεια της έννοιας της σύµπραξης, λόγω της γενικότερης ένταξής τους στο πλαίσιο 
των συµβατικών σχέσεων του προµηθευτή µε τους διανοµείς µεταπωλητές του186

. Όταν µια απόφαση του προµηθευτή 
συνιστά µονοµερή συµπεριφορά, η απόφαση αυτή δεν εµπίπτει στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του Νόµου. Σε 
ορισµένες όµως περιστάσεις, τα µέτρα που έλαβε ή επέβαλε κατά φαινοµενικά µονοµερή τρόπο ο προµηθευτής, στο 
πλαίσιο των συνεχών εµπορικών σχέσεων που διατηρεί µε τους διανοµείς του, θεωρούνται ότι συνιστούν συµφωνία κατά 
την έννοια του άρθρου 3 του Νόµου187

. 
Οι περιπτώσεις στις οποίες µία επιχείρηση έλαβε ένα πράγµατι µονοµερές µέτρο, χωρίς τη ρητή/ γραπτή ή σιωπηρή 
συµµετοχή άλλης επιχειρήσεως, διακρίνονται από εκείνες στις οποίες ο µονοµερής χαρακτήρας είναι αποκλειστικά 
φαινοµενικός. Οι µεν πρώτες περιπτώσεις δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του Νόµου, ενώ οι δεύτερες, 
εφόσον θεωρείται ότι προκύπτει συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου αυτού. 
Αυτό συµβαίνει, µεταξύ άλλων, στην περίπτωση των πρακτικών και των µέτρων που περιορίζουν τον ανταγωνισµό και 
τα οποία, λαµβανόµενα κατά τα φαινόµενα µονοµερώς από τον προµηθευτή, στο πλαίσιο των συµβατικών σχέσεών του 
µε τους µεταπωλητές του, τυγχάνουν εντούτοις τουλάχιστον της σιωπηρής αποδοχής των εν λόγω µεταπωλητών188

. 
Στην περίπτωση που δεν υφίστανται διατυπωµένες συµβατικές διατάξεις, η ύπαρξη «συµφωνίας», µπορεί να 
στοιχειοθετηθεί εάν σε συστάσεις, µέτρα ή πρωτοβουλίες που απευθύνει ο προµηθευτής εντός της εµπορικής του 
σχέσης µε τους λιανοπωλητές ή διανοµείς, υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή συναίνεση των µεταπωλητών, η οποία 
εκφράζεται µε την αποδοχή των συγκεκριµένων µέτρων µέσω της συµµορφώσεώς τους σε αυτά και θέσεώς τους σε 
άµεση εφαρµογή189

. Συνακόλουθα µια πρωτοβουλία του προµηθευτή εντάσσεται στην υφισταµένη γενική συµφωνία των 
µερών, δηλαδή καθίσταται αναπόσπαστο τµήµα της σχέσης αυτής, εφόσον το µέτρο αυτό γίνει πραγµατικά, µε τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, αποδεκτό από τους µεταπωλητές190

. 
Συµφωνία, επίσης, υφίσταται και όταν στη σύµβαση διανοµής συµπεριελήφθηκε συµβατική διάταξη η οποία προβλέπει 
την τήρηση από το διανοµέα/ µεταπωλητή µονοµερών µέτρων (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, συστάσεις, κλπ) του 
προµηθευτή, τα οποία υλοποιούν την πολιτική αυτού σε ένα συγκεκριµένο τοµέα (εκπτωτική, τιµολογιακή, πιστωτική 
πολιτική), καθώς στην περίπτωση αυτή η υιοθέτηση τέτοιων µέτρων καλύπτεται από την εκ των προτέρων δοθείσα 
συναίνεση του διανοµέα/ µεταπωλητή, αφού αυτός κατά την υπογραφή της σύµβασης αφενός συµφωνούσε στη 
συµπερίληψη στη σύµβαση και στη µετέπειτα εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης, που προέβλεπε ή επέτρεπε τη 
λήψη των µονοµερών µέτρων, και αφετέρου εύλογα µπορούσε να εικάσει την υιοθέτηση τέτοιων µονοµερών µέτρων από 
τον προµηθευτή191

. 
Κατά την εξέταση της σχέσης µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων της και της εµπορικής συνεργασίας που 
διατηρούν µεταξύ τους, µια σχέση µη γνήσιας εµπορικής αντιπροσωπείας, έχει ήδη διαπιστωθεί αλλά και επιβεβαιωθεί 
από την Εταιρεία ότι αυτή προχωρεί µέσω αποστολής εγκυκλίων και ανακοινώσεων προς ενηµέρωση των 
πρατηριούχων της περί των συνιστώµενων ή µέγιστων τιµών πώλησης καυσίµων. Ενδεικτικά καταγράφεται το πιο κάτω 
περιεχόµενο µιας από τις ανακοινώσεις της, ηµεροµηνίας 10/02/2005, την οποία η Εταιρεία κοινοποίησε στην Επιτροπή, 
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η οποία οµιλεί από µόνη της και παρατίθεται πιο κάτω:  
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[...]» (η υπογράµµισης είναι δική µας). 
Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση που δεν υφίστανται διατυπωµένες συµβατικές διατάξεις, η ύπαρξη 
«συµφωνίας» κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόµου, µπορεί να στοιχειοθετηθεί εάν υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή 
συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εν λόγω εγκύκλιοι ή ανακοινώσεις, 
είτε απορρέουν από όρους συµβολαίων που διέπουν την εµπορική σχέση µεταξύ πρατηριούχου και Εταιρείας 
πετρελαιοειδών (µη γνήσια εµπορική αντιπροσωπεία) είτε όχι, αποτελούν συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων. H Επιτροπή 
σηµειώνει ότι, οι ανακοινώσεις και οι εγκύκλιοι, που αποδεδειγµένα έχουν αποτελέσει την πρακτική ενηµέρωσης της 
Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ως προς την τιµολογιακή της πολιτική και την οποία προφανώς οι πρατηριούχοι της 
αποδέχονταν σιωπηρά µέσω της υιοθέτησης και ή εφαρµογής τους, υπέχουν την έννοια συµφωνίας και ως τέτοια έτσι 
έχει εξεταστεί και κριθεί. 
Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συµπεράνει στην υπόθεση Anheuser Busch Incorporated

192
, το αν οι οδηγίες 

/συστάσεις της Εταιρείας ενσωµατώθηκαν ή όχι στη συµφωνία είναι τελείως άσχετο µε το ερώτηµα εάν οι οδηγίες 
/συστάσεις αυτές αποτελούν ή όχι µεταβολή της συµφωνίας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε Επιτροπή στην 
ίδια υπόθεση δεν αποδέχτηκε την άποψη της Anheuser- Busch, ότι οι οδηγίες της αποτελούν απλώς συστάσεις και ότι 
εναπόκειται απολύτως στη διακριτική ευχέρεια του οµίλου S&N αν θα τις ακολουθήσει ή όχι. Από τις επιστολές που 
απέστειλε η Anheuser-Busch προς τον όµιλο S&N στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι 
η µόνη δυνατή ερµηνεία είναι ότι ο S&N συµφώνησε και   την παραλαβή των οδηγιών της. 
Στην υπό εξέταση υπόθεση, όπως παρατηρεί η Επιτροπή µέσα από την ανάλυση των απαντήσεων των πρατηριούχων 
της Εταιρείας, οι συστάσεις της τελευταίας προς τους πρατηριούχους σε σχέση µε την τιµολογιακή πολιτική της καθώς 
και οι αναθεωρήσεις και ή τροποποιήσεις αυτών µέσω αλλαγών στις τιµές, έχουν γίνει αποδεκτές από τους 
πρατηριούχους. Επίσης στην ίδια υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι το γεγονός ότι οι υπό εξέταση οδηγίες 
αποκαλούνται «συνιστώµενες οδηγίες» δεν επαρκεί αφ’ εαυτού για να 
συναχθεί ότι αυτές δεν αποτελούν συµφωνία. Ως εκ τούτου, η αναφορά της Anheuser-Busch στην απόφαση του 
∆ικαστηρίου Pronuptia de Paris κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αβάσιµη. Υπό το φως των όσων έχουν 
προαναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφώνησε µε τη Anheuser- Busch και θεώρησε ότι οι επίµαχες οδηγίες 
αποτελούν συµφωνία κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση Volkswagen
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 διαπίστωσε επίσης ότι εγκύκλιοι και άλλες προτροπές συνιστούν 

συµφωνίες µε την έννοια του άρθρου 81(1) της Συνθήκης. Στην απόφαση Ford
194

, το ∆ΕΕ θεώρησε, χωρίς αµφιβολία, 
την απόφαση του κατασκευαστή να σταµατήσει την παράδοση οχηµάτων σε Γερµανούς εµπόρους ως συµφωνία κατά 
την έννοια της ανωτέρω διάταξης, επειδή εντασσόταν στις συµβατικές σχέσεις µε τους διανοµείς, στις οποίες οι 
τελευταίοι συναίνεσαν µε την επιχειρηµατική πολιτική του κατασκευαστή. Αυτή η θέση επιβεβαιώνεται στις αποφάσεις 
BMW

195
 και Volkswagen 

196
 όπου θεωρήθηκε ότι µια προτροπή ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων δεν συνιστά µια 

µονοµερή πράξη αλλά συµφωνία, εφόσον γίνεται στο πλαίσιο διαρκών επιχειρηµατικών σχέσεων, οι οποίες υπόκεινται 
σε µια ήδη εκ των προτέρων συναφθείσα συµφωνία. 
Συµφωνίες, υπό την ανωτέρω έννοια, που ενδέχεται να έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού θεωρούνται, ως εκ τούτου, ότι υπάγονται στην απαγόρευση του άρθρου 3 του Νόµου. Συµπερασµατικά, η 
Επιτροπή καταλήγει ότι οι εγκύκλιοι και ανακοινώσεις που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από µόνες 
τους συµφωνίες εντός της συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία πετρελαιοειδών Ελληνικά Πετρέλαια µε τους 
πρατηριούχους. 
Περιορισµός του ανταγωνισµού 
Η υπαγωγή µιας µορφής συµφωνίας, στην υπό εξέταση περίπτωση κάθετης συµφωνίας, στον απαγορευτικό κανόνα του 
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άρθρου 3 του Νόµου, προϋποθέτει ότι αυτή, έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό και ή 
τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας. Το άρθρο 3 του Νόµου, διατυπώνει κατά τρόπο ενδεικτικό 
διάφορες µορφές απαγορευµένου περιεχοµένου συµφωνιών. Μεταξύ των µορφών αυτών είναι και ο άµεσος ή έµµεσος 
καθορισµός τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής. Πρόκειται για την κυριότερη περίπτωση νοθεύσεως 
του ανταγωνισµού λόγω του περιορισµού της αυτονοµίας των επιχειρήσεων ως προς την αυτόνοµη άσκηση πολιτικής 
τιµών. 
Σύµφωνα µε τη νοµολογία σε κοινοτικό επίπεδο, για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 81 της Συνθήκης, η εκτίµηση 
των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των συµφωνιών παρέλκει, όταν αυτές έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού197

. Εξετάζοντας την πιθανότητα περιορισµού στον ανταγωνισµό, εξετάζεται πρώτα το αντικείµενο της 
σύµπραξης και µετά εξετάζονται τα αποτελέσµατα στον ανταγωνισµό από την ύπαρξη της σύµπραξης198

. 
Το αντικείµενο της σύµπραξης εξετάζεται µέσα από µία αντικειµενική ανάλυση των σκοπών αυτής199

. Γενικά εάν η 
ξεκάθαρη συνέπεια της σύµπραξης είναι ο περιορισµός ή η παρακώλυση του ανταγωνισµού, ως θέµα δικαίου, αυτό 
αποτελεί το αντικείµενο για σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 81 (1 )

200
. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Γενικό 

∆ικαστήριο έχουν καθιερώσει πια την αρχή όπου εάν η συµφωνία ή σύµπραξη έχει από τη φύση της ως αντικείµενό της 
τον περιορισµό του ανταγωνισµού (συµπεριλαµβανοµένων και των κάθετων συµπράξεων) τότε αυτή θεωρείται ότι per se 
παραβιάζει το άρθρο 81(1) της Συνθήκης ΕΚ. Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει καθήκον να εξετάσει 
και ή αναλύσει τις πραγµατικές ή δυνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. 
Η Επιτροπή κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης και στα πλαίσια της διερεύνησης των κάθετων συµφωνιών της 
Εταιρείας µε τους πρατηριούχους της προχώρησε και αξιολόγησε τόσο το αντικείµενο όσο και το αποτέλεσµα που έχουν 
στην αγορά και κατά πόσο οι συµφωνίες αυτές περιορίζουν, παρακωλύουν και ή νοθεύουν τον ανταγωνισµό. Σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό 2790/99 σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών: «Συµφωνία ή 
σύµπραξη ή εναρµονισµένη πρακτική που συνάπτεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, κάθε µία εκ των οποίων 
δραστηριοποιείται, για το σκοπό της σύµπραξης, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, και που 
αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα µέρη µπορούν να προµηθεύονται, να πωλούν ή να µεταπωλούν ορισµένα 
αγαθά ή υπηρεσίες είναι κάθετη συµφωνία.»
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Η Επιτροπή µε βάση την έρευνα της υπόθεσης έχει καταλήξει ότι η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια και οι πρατηριούχοι 
αποτελούν επιχειρήσεις, ανεξάρτητες µεταξύ τους οικονοµικές οντότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα της αγοράς. Επίσης, η Επιτροπή έχει καταλήξει ότι οι ανακοινώσεις/εγκύκλιοι µε τις ανώτατες τιµές της 
εταιρείας, αποτελούν συµφωνίες. Η Επιτροπή εξέτασε ως εκ τούτου το αντικείµενο των εν λόγω συµφωνιών αλλά και τα 
αποτελέσµατα που αυτές έχουν στον ανταγωνισµό. Για αυτό το λόγο η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να προβεί στον 
εκτενέστερο σχολιασµό της συµπεριφοράς και της δράσης της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια αναφορικά µε τις 
προτεινόµενες από αυτή τιµές πώλησης προς τους πρατηριούχους, τις δηλώσεις των πρατηριούχων ότι 
συµµορφώνονταν µε τις ανακοινώσεις και εγκυκλίους της Εταιρείας, την πολιτική παρακολούθησης των τιµών τόσο των 
πρατηριούχων της όσο και των άλλων εταιρειών αλλά και των πρατηριούχων των άλλων εταιρειών καθώς και το 
σύστηµα εκπτώσεων που παρέχει στους πρατηριούχους. 
Όπως ορίζεται στον Κοινοτικό Κανονισµό 2790/99, αποτελεί ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµό στον ανταγωνισµό ο 
περιορισµός της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιµές πώλησης. Συµφωνίες ως εκ τούτου, που έχουν ως 
άµεσο ή έµµεσο αντικείµενο τους τον καθορισµό επιπέδου της τιµής µεταπώλησης εµπίπτουν στο άρθρο 3 του Νόµου. 
Παραδείγµατα αναφορικά µε τον έµµεσο καθορισµό των τιµών µεταπώλησης αποτελούν συµφωνίες που «καθορίζουν το 
περιθώριο κέρδους, του διανοµέα, του ανώτατου επιπέδου έκπτωσης που ο διανοµέας µπορεί να χορηγήσει, η εξάρτηση 
της χορήγησης εκπτώσεων, η σύνδεση της καθορισµένης τιµής µεταπώλησης µε τις τιµές µεταπώλησης των 
ανταγωνιστών, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η επιβολή κυρώσεων ή η καταγγελία συµβάσεων.»
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Μέγιστες τιµές και δηλώσεις πρατηριούχων 
Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, προκύπτει ότι η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια µέσω της αποστολής των 
ανακοινώσεων/ εγκυκλίων της προς τους πρατηριούχους της έθετε σε εφαρµογή την τιµολογιακή πολιτική της όσον 
αφορά τη λιανική πώληση των σχετικών προϊόντων. Η πολιτική αυτή συνίστατο στον καθορισµό των µέγιστων τιµών 
αντλίας των σχετικών προϊόντων. Η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια µέσω της αποστολής των εν λόγω εγκυκλίων και /ή 
ανακοινώσεων εξέφραζε και καθιστούσε γνωστή στους πρατηριούχους τη βούλησή της να εφαρµόσει την 
προαναφερόµενη πολιτική. 
Οι συνιστώµενες τιµές και οι µέγιστες τιµές στο µέτρο που ο προµηθευτής περιορίζεται στην ανακοίνωση των τιµών 
αυτών και δεν υπάρχει δέσµευση ή εξαναγκασµός του διανοµέα για την τήρησή τους, δεν αντίκεινται στο άρθρο 3 του 
Νόµου. Κατά πόσο όµως οι συνιστώµενες τιµές είναι πράγµατι µη δεσµευτικές για το διανοµέα κρίνεται, µεταξύ άλλων, 
από τον τρόπο οργάνωσης του συστήµατος διανοµής, από τους περιορισµούς στις δυνατότητες πρόσβασης τρίτων 
ενδιαφεροµένων στο σύστηµα και από την αυστηρότητα της εφαρµογής τους. Ενδείξεις περί της δεσµευτικότητας των 
συνιστώµενων τιµών και των µέγιστων τιµών αποτελεί µεταξύ άλλων η παρακολούθηση εκ µέρους του προµηθευτή της 
τιµολογιακής πειθαρχίας του διανοµέα, η εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων κλπ. 
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 αναφέρουν ότι στη βάση των συµπερασµάτων της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
υπόθεση Pronuptia, οι συνιστώµενες ή µέγιστες τιµές αντίκειται στο άρθρο 81 της Συνθήκης ΕΚ (αντίστοιχο άρθρο 3 του 
Νόµου) όταν έχουν ως αποτέλεσµα να οδηγούν σε καθορισµένη τιµολόγηση204

. 
Ειδικότερα, στη παράγραφο 226 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών για τους κάθετους περιορισµούς αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό 
είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών.» 
Η πρακτική να συνιστάται στον πωλητή µια τιµή µεταπώλησης ή να ζητείται από το µεταπωλητή να τηρεί µια µέγιστη τιµή 
µεταπώλησης εµπεριέχει κίνδυνο για τον ανταγωνισµό. Υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για 
τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές205

. 
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να διευκολύνουν αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. Εξάλλου, στην υπόθεση 
Yamaha

206
, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε ένα βήµα περαιτέρω κρίνοντας ότι ακόµη και σε περίπτωση 

σποραδικής διαφοροποίησης των τιµών, αυτό δεν αποδεικνύει την έλλειψη συµφωνίας καθορισµού των τιµών. Άποψη 
µε ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε τις προτεινόµενες τιµές, είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Fenex 
(IV/34.983
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): 

«(46) Επειδή πρόκειται για την κυκλοφορία καταλόγων προτεινόµενων τιµών, η πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου (6), 
ορίζει «ότι αν ένα καθεστώς υποχρεωτικών τιµών πωλήσεως αντίκειται προφανώς στη διάταξη αυτή (άρθρο 85), άλλο 
τόσο αντίκειται και το καθεστώς των "ενδεικτικών τιµών". ∆εν µπορεί πράγµατι να γίνει δεκτό ότι οι ρήτρες της 
συµπράξεως, σχετικά µε τον καθορισµό "ενδεικτικών τιµών", στερούνται πρακτικής χρησιµότητας. Πράγµατι, ο 
καθορισµός τιµής, έστω απλώς ενδεικτικής, επηρεάζει τον ανταγωνισµό, λόγω του ότι επιτρέπει σε όσους συµµετέχουν να 
προβλέπουν, µε εύλογη βεβαιότητα, ποια πολιτική τιµών θα ακολουθήσουν οι ανταγωνιστές τους.» 
Στην ίδια απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε επίσης ότι, 
«(79) Πρέπει κατ' αρχάς να υπογραµµιστεί ότι η εν λόγω απόφαση της ένωσης επιχειρήσεων αναφέρεται στις τιµές 
πώλησης των επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι ανταγωνιστικές πρακτικές που αφορούν τις τιµές, αποτελούν µία από τις 
σοβαρότερες µορφές περιορισµού του ανταγωνισµού από απόψεως κοινοτικού δικαίου. Παρόµοιοι περιορισµοί 
(προτεινόµενες τιµές) του ανταγωνισµού δεν µπορούν κατά συνέπεια να εξαιρεθούν από την απαγόρευση συµπράξεων, 
παρά µόνον υπό εντελώς εξαιρετικές συνθήκες.» 
Η ανωτέρω θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά σαφές ότι ακόµα και οι απλές ενδεικτικές τιµές ή και οι 
προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών, καταδεικνύοντας ότι η τιµή 
αποτελεί το κύριο πεδίο και µοχλό ανταγωνισµού. Οι ρυθµίσεις µέσω πρακτικών και συµπεριφορών που στην ουσία 
έχουν ως στόχο ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού δεν αναιρούνται γιατί αφορούν προτεινόµενες τιµές, 
ιδιαίτερα όταν αυτές οι ρυθµίσεις ασχολούνται µε µια τιµολογιακή πολιτική γιατί η τιµή και ο µηχανισµός καθορισµού της 
αποτελεί το κυριότερο πεδίο ανταγωνισµού. 
Στο ερώτηµα 4 του σχετικού ερωτηµατολογίου προς τους πρατηριούχους, «Είναι µε δική σας πρωτοβουλία που 
προχωρείτε στις οποιεσδήποτε αυξοµειώσεις των τιµών ή µετά από εισηγήσεις ή προτάσεις της εταιρείας πετρελαιοειδών 
µε την οποία συνεργάζεστε ή µε άλλο τρόπο;» ποσοστό 91,67% απαντά ότι είναι κατόπιν εισηγήσεων της εταιρείας 
πετρελαιοειδών Ελληνικά Πετρέλαια που προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους. Σηµειώνεται ότι πέντε 
πρατηριούχοι από τους 72, o! A/A 27, 28, 29, 44 και 54 (ποσοστό 6.94%) δηλώνουν ότι οι αυξοµειώσεις τιµών στα 
πρατήρια τους γίνονται µε άλλο τρόπο. 
Στην προσπάθεια της η Επιτροπή να ερευνήσει εάν οι πρατηριούχοι ακολουθούσαν και υιοθετούσαν τις µέγιστες τιµές 
της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, έθεσε σχετικό ερώτηµα στους πρατηριούχους της και µε βάση τις απαντήσεις 
ετοιµάστηκε ο πιο κάτω πίνακας. Στον πίνακα που αποτυπώνει το αποτέλεσµα της έρευνας που διεξάχθηκε, φαίνεται το 
σύνολο των πρατηριούχων της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια και πόσοι πρατηριούχοι απάντησαν στην ερώτηση εάν 
συµµορφώνονται ή όχι µε τις προτεινόµενες από την εταιρεία τιµές: 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ 

Ελληνικά Πετρέλαια 
  

Αριθµός πρατηρίων  72 

Απάντησαν 72 100% 

Συµµορφώνονται 72 100% 

∆εν συµµορφώνονται 0 0% 

∆εν απαντούν 0 0% 

 
Στο ερώτηµα 4.1 του ερωτηµατολογίου, «Στην περίπτωση που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις των τιµών µετά από 
εισηγήσεις ή προτάσεις της εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεστε συµµορφώνεστε ή όχι µε προτεινόµενες 
τιµές;» το 100% των πρατηριούχων της Εταιρείας απάντησε ότι συµµορφώνεται. 
Επιβάλλεται να τονιστεί ότι κατά την προκαταρκτική έρευνα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη εβδοµήντα δύο (72) πρατηριούχων. 
Όµως ένας εξ' αυτών και συγκεκριµένα ο πρατηριούχος Α/Α64 ενώ συµπλήρωσε και απέστειλε το σχετικό 
ερωτηµατολόγιο, διαπιστώθηκε στην πορεία ότι δεν έδωσε απάντηση στην ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου. Συνεπώς 
στον πιο πάνω υπολογισµό δεν λήφθηκε υπόψη αυτός αλλά µόνο οι εβδοµήντα ένας (71) που έδωσαν απάντηση στην 
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ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου. Σε σχέση µε την ερώτηση 4.1 του ερωτηµατολογίου, διαπιστώθηκε ότι απάντησαν όλοι 
οι πρατηριούχοι, και οι εβδοµήντα δύο (72). 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ύπαρξη ενός συστήµατος εκ των υστέρων ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής 
µιας συγκεκριµένης πρακτικής και κυρώσεων ή απειλών επιβολής κυρώσεων αποτελούν ενδείξεις για την ύπαρξη 
συµφωνίας καθορισµού τιµών (βλ. ενδεικτικά απόφαση του Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Bayer, σκέψη 83). 
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρ. 47 των Κατευθυντήριων γραµµών 
για τους κάθετους περιορισµούς, σύµφωνα µε την οποία οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις και η επιβολή 
κυρώσεων η καθυστέρηση ή αναβολή παραδόσεων ή η καταγγελία συµβάσεων, αποτελούν, ενδεικτικά, έµµεσους 
τρόπους για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών µεταπώλησης, που ενισχύονται όταν συνδυαστούν µε την 
εφαρµογή ενός συστήµατος παρακολούθησης των τιµών, καθώς τελικά στην πράξη οδηγούν στην αποστέρηση από το 
διανοµέα κάθε πραγµατικής και πλήρους ελευθερίας να καθορίζει αυτόνοµα τις τιµές των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
παρέχει. 
Λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω εκτίµηση του Γεν∆εε αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή θεωρεί 
καθήκον της να σχολιάσει τις απαντήσεις των πρατηριούχων στο ερώτηµα 4.3 του ερωτηµατολογίου. Η Επιτροπή 
διαπίστωσε από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι, ποσοστό 26,39% των πρατηριούχων απάντησε ότι αντιµετωπίζει 
συνέπειες, ποσοστό 38,89% απάντησε ότι δεν αντιµετωπίζει συνέπειες ενώ ποσοστό 34,72%, δεν απάντησε στο εν 
λόγω ερώτηµα. Επιβάλλεται να τονιστεί ότι το ποσοστό του 26,39% των πρατηριούχων που απάντησε ότι αντιµετωπίζει 
συνέπειες είναι αρκετά υψηλό εάν ληφθεί υπόψη ότι ποσοστό του 34,72%, δεν απάντησε στο εν λόγω ερώτηµα. 
Επιπρόσθετα, πέραν του γεγονότος ότι ποσοστό του 26,39% των πρατηριούχων απάντησε ότι αντιµετωπίζει συνέπειες, 
η Επιτροπή παρατήρησε ότι κάποιοι από αυτούς θέλησαν να καταγράψουν επιπλέον σχόλια ως µέρος της απάντησής 
τους σε σχέση µε το ζήτηµα των συνεπειών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις µέγιστες τιµές της εταιρείας Ελληνικά 
Πετρέλαια. Συγκεκριµένα καταγράφονται πιο κάτω τα ακόλουθα: 

1. Πρατηριούχος Α/Α1: αναφέρει τη λέξη «πιέσεις». 

2. Πρατηριούχος Α/Α32: «ΑΠΕΙΛΕΣ - ΠΙΕΣΕΙΣ». 

3. Πρατηριούχος Α/Α27: «Τους αφήνουν υπονοούµενα». 

4. Πρατηριούχος Α/Α30: «∆εν σου πιστώνουν το προηγούµενο φορτίο»._ 

5. Πρατηριούχος Α/Α36: «πιέσεις». 
Τέλος, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο Πρατηριούχος Α/Α58 ενώ δήλωσε ότι δεν αντιµετωπίζει συνέπειες, ως απάντηση στη 
ερώτηση 4.3, δήλωσε ότι αυτό συµβαίνει γιατί συµµορφώνεται. 
Ενισχυτικό στοιχείο της αξιολόγησης που πραγµατοποίησε η Επιτροπή των απαντήσεων που έλαβε από τους 
πρατηριούχους σε σχέση µε το ερωτηµατολόγιο που απέστειλε αποτελούν οι πιο κάτω δηλώσεις των πρατηριούχων 
προς την Εταιρεία καταγραµµένες σε επιστολή τους µε ηµεροµηνία 21/10/06: 
«Προσπαθείτε να µας στερήσετε το δικαίωµα να καθορίζουµε εµείς το κέρδος µας και την τελική τιµή του καυσίµου που 
εµπορευόµαστε, άρα εµείς βάση του τρόπου λειτουργίας του πρατηρίου που µας επιβάλλεται δεν µπορούµε µε κανένα 
τρόπο να επηρεάσουµε την τιµή». 
Στην προκείµενη περίπτωση, η δήλωση βούλησης των πρατηριούχων περί αποδοχής της υιοθετηθείσας και 
προτεινόµενης, σε αυτούς από την Εταιρεία, πολιτικής δεν απαιτείται να απευθύνεται προς την Εταιρεία. Μια φαινοµενικά 
µονοµερής συµπεριφορά µπορεί να συνεπάγεται συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
Νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι η µετέπειτα συµπεριφορά των πρατηριούχων µπορεί να ερµηνευτεί ως de facto 
συναίνεση. H συµµετοχή και εφαρµογή από τους πρατηριούχους της Εταιρείας των µέγιστων τιµών αποδεικνύεται από 
τις ίδιες τις δηλώσεις τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι εφάρµοζαν τις µέγιστες τιµές 
σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό διερεύνησης περιόδου. 
Η συµπεριφορά των πρατηριούχων και η αποδοχή από αυτούς των µέγιστων από την Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια 
τιµών, ως συνέχεια των ανακοινώσεων /εγκυκλίων, το πολύ ψηλό ποσοστό συµµόρφωσης και/ή αποδοχής των 
πρατηριούχων των µέγιστων τιµών, και άρα η επιτυχής εφαρµογή από την Εταιρεία της προαναφερθείσας τιµολογιακής 
πολιτικής δεν δύναται να ερµηνευτεί παρά µόνο ως µια de facto συναίνεση στην προτεινόµενη και υιοθετηθείσα 
τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας. ∆ηλαδή, στην παρούσα υπόθεση οι µέγιστες τιµές της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια 
αποτελούν αντικείµενο κάθετης σύµπραξης µεταξύ αυτής και των πρατηριούχων της. Υπό αυτό το πρίσµα, η Επιτροπή 
εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Νόµου κρίνει ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για την εξεταζόµενη περίπτωση παρά η 
ύπαρξη µιας κάθετης σύµπραξης για καθορισµό τιµών από πλευράς της Εταιρείας. 
Η Επιτροπή κρίνοντας στη βάση της απόφασης του Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Dunlop Slazenger
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, επισηµαίνει και 

υπογραµµίζει ότι µια συµφωνία ή πρακτική καθορισµού τιµών, στερεί τον καταναλωτή από τη δυνατότητα να επωφεληθεί 
από την υπάρχουσα δοµή του πραγµατικού ανταγωνισµού απολήγοντας σε τεχνητή διαµόρφωση τιµών σε βάρος του. Η 
οµοιοµορφία των τιµών, που διαπιστώθηκε, επιτείνει το συµπέρασµα αυτό, καθώς προκύπτει ότι αυτή η συµφωνία ή /και 
πρακτική απαγορεύει ή τουλάχιστον περιορίζει κάθε ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών, µε συνέπεια να προκαλείται βλάβη 
στους καταναλωτές. 
∆ιαδικασία αλλαγής τιµών 
Με βάση τις απαντήσεις της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια προς την Επιτροπή στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 
8/9/2006, που αφορούσαν το ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής, 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                
208

 Dunlop Slazenger International LTD κατά Επιτροπής (T-43/92) [1994] ECR 11-441. Απόφαση ΠΕΚ της 7/7/1994, 
σκέψη 171. 



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………} 
Η Επιτροπή δεν µπορεί να συµφωνήσει µε τον ως άνω ισχυρισµό της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια. Σύµφωνα µε τα 
ενώπιόν της στοιχεία, δεν διαπιστώνεται να υπήρχε η ελευθερία από τη στιγµή που δεν υπήρχε η ευχέρεια στον 
πρατηριούχο να προχωρήσει από µόνος του στις οποιεσδήποτε αλλαγές. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι από την 
αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων, υπήρξαν αρκετοί από αυτούς που κατέγραψαν επιπλέον αρνητικά 
σχόλια σε σχέση µε το θέµα της διαδικασίας αλλαγής τιµών. Συγκεκριµένα, αναφέρονται τα πιο κάτω: 

1. Πρατηριούχος Α/Α18: είναι αυτόµατη διαδικασία από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια. Άµεσα. 

2.  Πρατηριούχος Α/Α27: οι αλλαγές των τιµών γίνονται από κεντρικό υπολογιστή από τα γραφεία της εταιρείας 
Ελληνικά Πετρέλαια. ∆εν έχουµε πρόσβαση στο πρόγραµµα για αλλαγές των τιµών από µόνοι µας. Μας αφήνουν 
υπονοούµενα. 

3. Πρατηριούχος Α/Α28: η διαδικασία αλλαγής τιµών γίνεται από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Ελληνικά 
Πετρέλαια στη Λευκωσία µέσω του Η/Υ της εταιρείας. Ο πρατηριούχος δεν έχει καµία πρόσβαση στο πρόγραµµα για τις 
αλλαγές των τιµών. Απλώς υποχρεωτικά ενώνεται µε το κεντρικό σύστηµα της Εταιρείας και οι αλλαγές γίνονται 
αυτόµατα. 

4.  Πρατηριούχος Α/Α29: οι αλλαγές των τιµών γίνονται από κεντρικό υπολογιστή από τα γραφεία της εταιρείας 
Ελληνικά Πετρέλαια. ∆εν έχουµε πρόσβαση στο πρόγραµµα για αλλαγές των τιµών από µόνοι µας. 

5.  Πρατηριούχος Α/Α30: Οι αλλαγές των τιµών γίνονται από κεντρικό υπολογιστή από τα γραφεία της εταιρείας 
Ελληνικά Πετρέλαια. ∆εν έχουµε πρόσβαση στο πρόγραµµα για αλλαγές τιµών από µόνοι µας. ∆εν σου χαρίζουν το 
προηγούµενο φορτίο. 

6. Πρατηριούχος Α/Α43: ακολουθούµε τις εισηγήσεις της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια. 

7. Πρατηριούχος Α/Α44: όλες οι αλλαγές - αυξοµειώσεις των τιµών καθορίζονται και ενεργοποιούνται από την 
εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος δηλαδή αφού µας ειδοποιήσουν το βράδυ µέσω 
κινητού µε µήνυµα SMS ότι την εποµένη υπάρχει αλλαγή τιµών αποστέλλεται µέχρι το πρωί της επόµενης µέρας φαξ µες 
τις νέες τιµές (που καθορίζει η εταιρεία) και µας ζητούν να αποστείλουµε τις κάρτες όποτε µε την αποστολή αυτόµατα οι 
τιµές αλλάζουν στο σύστηµα. Αναγκαστικά έλλειψη άλλης επιλογής. 

8. Πρατηριούχος Α/Α54: η διαδικασία αλλαγής τιµών γίνεται από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Ελληνικά 
Πετρέλαια. Στην Λευκωσία γίνεται µέσω του Η/Υ της Εταιρείας. Ο πρατηριούχος δεν έχει καµία πρόσβαση στο 
πρόγραµµα για τις αλλαγές των τιµών. Υποχρεωτικά ενώνεται µε το κεντρικό σύστηµα της Εταιρείας και η αλλαγή των 
τιµών γίνεται αυτόµατα. 
Η Επιτροπή διερωτάται πώς είναι δυνατό να συνέφερε στους πρατηριούχους να µειώσουν την τιµή και αυτοί να µην το 
έκαναν. 
Η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεκτεί ότι η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προέβαινε σε τηλεφωνική επικοινωνία για να 
ενηµερώσει τους πρατηριούχους για αλλαγή των τιµών, εφόσον υπήρχαν ήδη δύο τρόποι ενηµέρωση των 
πρατηριούχων δηλαδή µε φαξ και ηλεκτρονικά από το κεντρικό σύστηµα της εταιρείας. Η Επιτροπή εκτιµά ότι η εν λόγω 
συµπεριφορά από πλευράς της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια καταδεικνύει ότι οι ανώτατες τιµές που πρότεινε η Εταιρεία 
στην ουσία αποτελούσαν µια µη δεσµευτική σύσταση τιµών λιανικής πώλησης. Μια µη δεσµευτική σύσταση δεν 
συνοδεύεται από τόσους τρόπους επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πρατηριούχων ως προς τις προτεινόµενες τιµές της 
Εταιρείας.  
Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να παραθέσει πιο κάτω τις τρεις ανακοινώσεις τις οποίες επισύναψε η Εταιρεία Ελληνικά 
Πετρέλαια στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 22/12/06, ως παράρτηµα Α: 
«Ανακοινώσεις της Εταιρείας 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………} 
Η Επιτροπή αξιολογώντας το ζήτηµα των διαφόρων µορφών ανακοινώσεων που υφίσταντο κατά τον ουσιώδη χρόνο, 
διαπιστώνει ότι στην ουσία οι εν λόγω εγκύκλιοι/ ανακοινώσεις µε τις ανώτατες τιµές της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια 
κατά το µεγαλύτερο µέρος του ουσιώδους χρόνου δεν προέτρεπαν τον πρατηριούχο, εάν επιθυµούσε, να προχωρήσει 
µε άλλη τιµή από την ανώτατη και συγκεκριµένα όπως ισχυρίζεται η Εταιρεία µε µια τιµή κάτω από την ανώτατη τιµή, 
ούτε φυσικά του έδιναν την ελευθερία να ενεργήσει. 
Η Επιτροπή δεν µπορεί παρά να σχολιάσει επίσης το γεγονός ότι στις ανακοινώσεις η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια 
αναφέρει ότι οι προτεινόµενες µέγιστες τιµές «[...] οι οποίες θα ισχύουν από {…}» και ότι «Η εφαρµογή των πιο πάνω 
τιµών στα πρατήρια µπορεί να γίνει {…}», το γεγονός ότι οι πρατηριούχοι δεν ενηµερώθηκαν επίσηµα για από την 
Εταιρεία για την αλλαγή στη νοµοθεσία και την απελευθέρωση της αγοράς, το γεγονός ότι δεν µπορούσαν από µόνοι 
τους (κατά τον ουσιώδη χρόνο) να αλλάξουν τις τιµές στις αντλίες αλλά έπρεπε να ενηµερώσουν την Εταιρεία για γίνει 
αυτό από το κεντρικό σύστηµα. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι οι πρατηριούχοι µόλις το ∆εκέµβριο του 2006 
ενηµερώθηκαν σε µια από τις ανακοινώσεις της Εταιρείας για τις «νέες ανώτατες τιµές πώλησης καυσίµων», αναφορικά 
µε το ότι «εάν επιθυµείτε τη διαµόρφωση της τιµής σε επίπεδο κάτω από τη µέγιστη παρακαλώ όπως µας πληροφορήσετε 
µέσω φαξ στον αριθµό ». 
Όλα τα πιο πάνω αναφερόµενα γεγονότα και δεδοµένα οδηγούν την Επιτροπή στο συµπέρασµα ότι κάθε άλλο παρά 
ελεύθερος ήταν ο πρατηριούχος στον καθορισµό της τιµής πώλησης, και αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τους 
οποιουσδήποτε ισχυρισµούς της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια περί ελευθερίας του πρατηριούχου να προβεί σε 
τιµολόγηση κάτω της ανώτατης τιµής που καθόριζε η Εταιρεία. 
∆ιατύπωση και ύφος γραφής των εγκυκλίων 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, ασχέτως του εάν κάποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι, η «ανώτατη» τιµή ως όρος σηµαίνει και 
δικαίωµα κατώτερης τιµής, το ζήτηµα εδώ είναι εάν στην ουσία, στην προκείµενη περίπτωση, αυτές οι ανώτατες τιµές 
µεταπώλησης της Εταιρείας ε Ελληνικά Πετρέλαια φαρµόζονταν από τους πρατηριούχους.  
Η Επιτροπή έχει προβεί πιο πάνω, στην αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων στο ερωτηµατολόγιο της και 
διαπίστωσε ότι αυτές εφαρµόζονταν από τους πρατηριούχους. Η Επιτροπή ως ενισχυτικό στοιχείο της διαπίστωσης 
συµµόρφωσης, δεν µπορεί να µην σχολιάσει το ζήτηµα της διατύπωσης και του ύφους συγγραφής των εν λόγω 
εγκυκλίων της Εταιρείας, που καταδεικνύει τη δεσµευτικότητα και τον προστακτικό τρόπο µε τον οποίο η Εταιρεία απαιτεί 
συµµόρφωση προς τις ανώτατες τιµές της, όταν µάλιστα υποστηρίζεται η «απαίτηση» της µε την επιχειρηµατολογία για 
αύξηση του κόστους καυσίµων και των διεθνών τιµών, παράγοντες που κατά τεκµήριο η Εταιρεία είναι σε καλύτερη θέση 
να κρίνει 
Παρακολούθηση τιµών 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή209

 ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί έναν ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού. Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών 
µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί όταν συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για τον εντοπισµό διανοµέων που 
εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών, ή η επιβολή υποχρέωσης στους 
λιανοπωλητές να καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. 
Επίσης, ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά όταν συνδυάζεται µε µέτρα 
που µπορεί να αποθαρρύνουν τον αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως είναι η περίπτωση που ο 
προµηθευτής αναγράφει τη συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον αγοραστή να εφαρµόζει 
µια ευνοϊκή ρήτρα για τους τακτικούς πελάτες. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους και εφαρµόζοντας τα ίδια 
«συνοδευτικά» µέτρα οι ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να λειτουργούν ως µορφή καθορισµού των τιµών 
µεταπώλησης. Η ύπαρξη µηχανισµών παρακολούθησης των τιµών στα πρατήρια της Εταιρείας όσο και των τιµών των 
πρατηρίων των άλλων εταιρειών µε επιτόπου αποστολή συνεργείων και επιθεωρητών της κάθε Εταιρείας από το τµήµα 
παρακολούθησης των τιµών, αποτελεί, κατά πρώτο, µια µορφή παρακολούθησης της συµµόρφωσης ή όχι των 
πρατηριούχων στις µέγιστες τιµές ή και, κατά δεύτερο, ακόµη µια µορφή εν δυνάµει εξαναγκασµού και/ή πίεσης. 
Όλοι αυτοί οι µηχανισµοί παρακολούθησης κρίνεται ότι έχουν ως στόχο να εντοπίζουν τους πρατηριούχους οι οποίοι 
παρεκκλίνουν από τις υποδείξεις της Εταιρείας τους και οι οποίοι δεν συµµορφώνονται στις µέγιστες ή από την Εταιρεία 
τους τιµές. Η επιβολή πιέσεων, υπονοούµενων, κτλ σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης στο επίπεδο των µέγιστων ή από 
την Εταιρεία τιµών θεωρείται ως κάθετος περιορισµός για καθορισµό των τιµών. Το γεγονός ότι η Εταιρεία παρακολουθεί 
τη συµµόρφωση ή όχι των πρατηριούχων της καταδεικνύεται, εκτός από τη διαδικασία αλλαγής των τιµών που 
αναφέρθηκε πιο πάνω, και από τις γραπτές θέσεις της Εταιρείας προς την Επιτροπή όπου αναφέρονται και τα 
ακόλουθα: 
«Μπορούµε, επικουρικά, να επισηµάνουµε και το ακόλουθο: Για την προστασία του ονόµατος της και της πελατείας της 
αλλά και του επενδυµένου κεφαλαίου της η Εταιρεία ασκεί διάφορους ελέγχους στα πρατήρια που φέρουν και το σήµα 
της: ελέγχους ποιότητας προϊόντων, ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, εξυπηρέτησης των 
πελατών, εµφάνισης και συµπεριφοράς των εργαζοµένων κλπ. Όλοι αυτοί οι έλεγχοι, όπως και η ύπαρξη ανώτατων 
τιµών, προστατεύουν την εταιρική της εικόνα και επιβεβαιώνουν το «µήνυµα» που αυτή η εικόνα όπως και το εµπορικό 
σήµα (“brand”) µεταδίδουν στο αγοραστικό κοινό. [ … ]  
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε καµιά περίπτωση δεν εξετάζει κατά πόσον οι έλεγχοι και η ύπαρξη ανώτατων τιµών είναι 
οι ορθοί τρόποι προστασίας της εικόνας της Εταιρείας και ούτε αµφισβητεί την δήλωση της εταιρείας στις γραπτές της 
θέσεις ότι: «Όλοι αυτοί οι έλεγχοι, όπως και η ύπαρξη ανώτατων τιµών, προστατεύουν την εταιρική της εικόνα και 
επιβεβαιώνουν το «µήνυµα» που αυτή η εικόνα όπως και το εµπορικό σήµα (“brand”) µεταδίδουν στο αγοραστικό κοινό..» 
Αυτό που εξετάζεται είναι κατά πόσον οι µέγιστες τιµές της Εταιρείας λειτουργούν «ως σηµείο εστίασης για τους 
µεταπωλητές και ως εκ τούτου εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές». 
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 Κατευθυντήριες Γραµµές για τους Κάθετους Περιορισµούς. 



 
 

Προς επίρρωση αυτού, η ύπαρξη ελέγχων παρακολούθησης των τιµών των πρατηρίων της Εταιρείας µεταξύ αυτών και 
των Επιθεωρητών της Εταιρείας, ενδέχεται να λειτουργούν ή να εκλαµβάνονταν από ορισµένους πρατηριούχους ως 
µέσα ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής της πολιτικής της Εταιρείας. Η Επιτροπή πέραν της πιο πάνω 
διαπίστωσής της σε σχέση µε το ποσοστό συµµόρφωσης των πρατηριούχων στις ανώτατες τιµές της Εταιρείας, ότι 
δηλαδή στην πράξη όλοι σχεδόν οι πρατηριούχοι της τις εφάρµοζαν και στην ουσία οι ανώτατες τιµές της λειτουργούν 
«ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές», θεωρεί ότι, µεταξύ άλλων παραγόντων, η ύπαρξη διαφόρων ειδών ελέγχου 
από πλευράς των Επιθεωρητών της Εταιρείας που στη συνέχεια προέβαιναν σε ενηµέρωση της Εταιρείας σε σχέση µε 
αυτούς, αποτελεί µια µορφή πίεσης ή και ελέγχου συµµόρφωσης των πρατηριούχων στις ανώτατες τιµές της Εταιρείας. 
Η Επιτροπή κρίνει ότι οι πιο πάνω µηχανισµοί παρακολούθησης των τιµών µαζί και µε άλλα στοιχεία όπως ο τρόπος 
παροχής εκπτώσεων και ή προµηθειών ή ο τρόπος καθορισµού των στόχων πωλήσεων κλπ από πλευράς της 
Εταιρείας, µπορούν να παρεµποδίσουν και/ή να αποθαρρύνουν τους πρατηριούχους από του να ενεργήσουν 
ανεξάρτητα και ελεύθερα όσον αφορά τον καθορισµό λιανικών τιµών πώλησης εξού και το ποσοστό συµµόρφωσης των 
πρατηριούχων, κατά τον ουσιώδη χρόνο, ήταν 100%. 
Εκπτώσεις 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή210

 ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί ένα ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο καθορισµός των τιµών µπορεί να είναι άµεσος ή έµµεσος. Ένας έµµεσος 
τρόπος καθορισµού τιµών µεταπώλησης και ελέγχου συµµόρφωσης τιµών συνιστά και ένα σύστηµα παροχής 
εκπτωτικών προγραµµάτων, ή καθορισµού του περιθωρίου κέρδους του αγοραστή. Η χορήγηση έκπτωσης ενδέχεται να 
συνιστά ένα πλαίσιο πλήρους και ολοκληρωτικού ελέγχου της συµπεριφοράς των πρατηριούχων και της τιµολογιακής 
πολιτικής που θα εφαρµόζουν. 
Η λέξη έκπτωση αναφέρεται για πρώτη φορά στις συµφωνίες µεταξύ {…} και Εταιρείας, ηµεροµηνίας 4/01/2006 - 
3/01/2010 και Hellenic Petroleum Cyprus Ltd µε {…} ηµεροµηνίας 4/11/2004 - 3/11/ 2005 ως ακολούθως: 
«5.The Licensee undertake to purchase from the Licensor all the products required for the operation of the S/Station at 
the prices and discounts agreed between the Licensor and the Licensee and undertakes to sell the products at prices not 
higher than the maximum selling prices set by the Licensor from time to time. 
8. Οι τιµές διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας προς τον αδειούχο θα κοινοποιούνται εγγράφως στον αδειούχο 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εκπτώσεων που θα προβλέπονται για αυτόν. Η εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωµα καθ’ όλη 
τη διάρκεια της παρούσας συµφωνίας να επιβάλει ανώτατες τιµές µεταπώλησης των προϊόντων της από το πρατήριο. Σε 
αυτή την περίπτωση ο αδειούχος είναι ελεύθερος να διαµορφώνει αυτοβούλως την τελική τιµή πώλησης νοουµένου ότι 
αυτή είναι πιο κάτω από την καθορισµένη από την εταιρεία ανώτατη τιµή µεταπώλησης, ενηµερώνοντας σχετικά την 
εταιρεία. Τυχόν παραβίαση του ανώτατου ποσού µεταπώλησης, θα συνιστά λόγο άµεσου τερµατισµού της συµφωνίας 
από την εταιρεία, µη αποκλειόµενου του δικαιώµατος της να διεκδικήσει από τον αδειούχο αποζηµιώσεις για τυχόν ζηµιές 
που θα υποστεί.» 
Η Επιτροπή εξετάζει µια σειρά από παράγοντες και στοιχεία µε στόχο να καταλήξει σε τεκµηριωµένη άποψη αναφορικά 
µε το τρόπο και τη διαδικασία παροχής εκπτώσεων από την Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια προς τους πρατηριούχους της. 
Στόχοι Πωλήσεων 
Σε συµφωνία για Άδεια και Χρήση του πρατηρίου που συνάπτει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους καθορίζεται η 
ελάχιστη ετήσια ποσότητα «κατανάλωσης» σε κάποια προϊόντα για κάθε πρατήριο. Συγκεκριµένα σε συµβόλαια που 
κατατέθηκαν στην Επιτροπή επισηµαίνονται χαρακτηριστικά οι πιο κάτω όροι: 
Α. Στη συµφωνία µεταξύ {…} και Εταιρείας, ηµεροµηνίας 4/01/2006 - 3/01/2010 αναφέρεται: 
«24. Ο αδειούχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη της µεγαλύτερης 
δυνατής κατανάλωσης προϊόντων της Εταιρείας από το πρατήριο. Συµφωνείται µεταξύ των µερών, και ο αδειούχος 
εγγυάται, ότι η ελάχιστη (κατά έτος) κατανάλωση σε βενζίνη 95, 98 και 100 οκτανίων θα είναι {…} χιλ. Λίτρα. Εφόσον η 
ετήσια κατανάλωση κατέλθει κάτω από {…} των προβλεποµένων ελάχιστων ετήσιων καταναλώσεων, η Εταιρεία θα 
δικαιούται να τερµατίσει τη συµφωνίαµονοµερώς.» 
Β. Στην συµφωνία µεταξύ της Μόµπιλ Οιλ Κύπρου Λτδ και {…} ηµεροµηνίας, 26 Ιουνίου 1990, αν και δεν προσδιορίζεται 
η ετήσια ποσότητα πώλησης για τα πρατήρια, αναφέρεται ο πιο κάτω σχετικός όρος : 
«11.  (β) Να πραγµατοποιεί τουλάχιστον την ετήσια ποσότητα πώλησης προϊόντων και αγαθών της Εταιρείας που θα του 
γνωστοποιείται γραπτώς από καιρού εις καιρό». 
Πιο αναλυτικά στην επιστολή της Εταιρείας προς την Επιτροπή µε ηµεροµηνία 30/6/2006, φαίνεται ότι η προµήθεια 
εξαρτάτο άµεσα και από τους στόχους πωλήσεων αφού αυτοί αποτελούσαν ένα από τα κριτήρια που η Εταιρεία λάµβανε 
υπόψη της για τον καθορισµό της προµήθειας των πρατηριούχων. Συγκεκριµένα επαναλαµβάνεται η θέση της Εταιρείας 
επί του θέµατος αυτού: «Λαµβάνονται υπ’ όψη διάφορα κριτήρια για τον καθορισµό των προµηθειών όπως οι όγκοι του 
πρατηρίου, η επίτευξη των στόχων του πρατηριούχου, η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών κ.α. Η τακτοποίηση γίνεται 
µε την έκδοση του τιµολογίου σε τιµές χονδρικής πώλησης.» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Κάρτα «Ελληνικά Πετρέλαια» 
Η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία και δεδοµένα που είχε τη διάθεση της αναφορικά µε τη διαδικασία λειτουργίας της 
Κάρτας «Ελληνικά Πετρέλαια» (εφεξής αναφερόµενη ως «εταιρική κάρτα»), από την Εταιρεία. 
Ειδικότερα, φάνηκε µέσα από την ιστοσελίδα ότι µέσω της Εταιρικής Κάρτας, όλες οι πληροφορίες που αναφέρονταν στο 
προϊόν και στον πελάτη µεταφέρονταν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Συγκεκριµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
αναφερόταν ότι «η Εταιρική κάρτα παρέχει πλήρως αυτοµατοποιηµένη (ηλεκτρονική) µεταφορά δεδοµένων από την 
αντλία στον υπολογιστή τού γραφείου και από τον υπολογιστή τού γραφείου στα κεντρικά γραφεία». Αναφερόταν επίσης 
ότι η Εταιρική κάρτα παρέχονταν «αναλυτικές καταστάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες για τις 
συναλλαγές, µερικές εκ των οποίων είναι οι τιµές, η ποσότητα, η έκπτωση κ.α.» 
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι σε συµβόλαιο της Εταιρείας µε πρατηριούχους (το οποίο στάλθηκε δειγµατοληπτικά από 
την Εταιρεία στην Επιτροπή) υπάρχει όρος ο οποίος αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρικής κάρτας. Αυτός ο 
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 Κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς. 



 
 

όρος συνδέει την Εταιρική κάρτα µε την προµήθεια των πρατηριούχων. Πιο κάτω καταγράφεται ο εν λόγω όρος όπως 
ακριβώς διαλαµβάνεται στη συµφωνία της Εταιρείας, της οποίας τα συµβαλλόµενα µέρη είναι ο {…} και η Εταιρεία 
Ελληνικά Πετρέλαια: 
«40. Ο Α∆ΕΙΟΥΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει όλες τις υπηρεσίες, που κανονικά θα παρέχονταν σε οποιονδήποτε πελάτη 
του Πρατηρίου, σε πελάτες που ως µέσο πληρωµής παρουσιάζουν και/ή χρησιµοποιούν τραπεζική πιστωτική κάρτα, EKO 
Card ή οποιαδήποτε άλλη κάρτα ήθελε εκδώσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αναφορικά µε τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης πελατών 
κατόχων της κάρτας EKO Card ή οποιαδήποτε άλλη κάρτα ήθελε εκδώσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα αποκόπτεται σαν µέσος όρος 
από την προµήθεια του Α∆ΕΙΟΥΧΟΥ το ποσοστό {…} επί της προµήθειας_ του, για κάθε λίτρο υγρού καυσίµου που θα 
διατεθεί σε τέτοιο πελάτη. Νοείται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να αναθεωρεί το ανωτέρω ποσό κατά την απόλυτή της κρίση 
και όποτε αυτό κριθεί σκόπιµο.» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Αυτόµατα πλυντήρια 
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο αδειούχος συµφωνεί µε την Εταιρεία να χρησιµοποιεί και να λειτουργεί αυτόµατο πλυντήριο. 
Στη συµφωνία περιλαµβάνονται συγκεκριµένες ρήτρες για την λειτουργία του πλυντηρίου και επιπρόσθετα υφίσταται 
σχετικό παράρτηµα όπως φαίνεται πιο κάτω: «Συµφωνία Μοµπιλ Οιλ Κύπρου Λτδ – {…} 
26 Ιουνίου 1990 Παράρτηµα Γ Αυτόµατο Πλυντήριο 
Ο Αδειούχος συµφωνεί ότι δια της παροχή αδείας χρήσης/λειτουργίας και εκµετάλλευσης του αυτόµατου πλυντηρίου από 
την Εταιρεία θα καταβάλει επιπρόσθετα τα πιο κάτω δικαιώµατα χρήσης του αυτοµάτου πλυντηρίου που θα πλένεται στο 
αυτόµατο πλυντήριο σύµφωνα µε τις ενδείξεις του µετρητή του πλυντηρίου, ποσόν που θα χρεώνεται µηνιαίως στο 
λογαριασµό του Αδειούχου µε την εταιρεία. 
Αριθµός πλυσιµάτων ∆ικαιώµατα χρήσης 

αυτοκινήτων ανά µήνα 
 

Μέχρι {…} {…} σεντ/πλύσιµο 

{…} {…} σεντ/πλύσιµο 

Πάνω από {…} {…} σεντ/πλύσιµο 
 
Νοείται ότι διά {…} πλυσίµατα µηνιαίως ο Αδειούχος δεν θα πληρώνει κανένα ποσόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα 
αύξησης ή µείωσης των πιο πάνω δικαιωµάτων οποτεδήποτε το θεωρήσει σκόπιµο ή αναγκαίο. 
Ο Αδειούχος υποχρεούται να προµηθεύει όλα τα υλικά πλυσίµατος καθώς και τον ηλεκτρισµό, νερό κλπ, να συντηρεί, 
επιδιορθώνει και καθ’ άπαντα χρόνο να διατηρεί εις άριστην λειτουργήσιµων κατάσταση το αυτόµατο πλυντήριο προς 
πλήρη ικανοποίηση της Εταιρείας.» (οι αριθµοί είναι γνωστοί στην Επιτροπή αλλά λόγω επιχειρηµατικού απορρήτου 
καλύπτονται). 
Η Επιτροπή αξιολογώντας όλα τα πιο πάνω σε σχέση µε τις εκπτώσεις, τους στόχους πωλήσεων, την προµήθεια των 
πρατηριούχων, τον τρόπο λειτουργίας της εταιρικής κάρτας καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του θεσµού του Αυτόµατου 
Πλυντηρίου, έχει καταλήξει στα πιο κάτω συµπεράσµατα: 
Οι πρατηριούχοι δεν καθορίζουν ελεύθερα τους στόχους των πωλήσεων τους και κατ' επέκταση την κερδοφορία του 
πρατηρίου τους. Αντ’ αυτού, αποφασίζει γι' αυτούς η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, εξαρτώντας την προµήθεια του 
πρατηριούχου µε τους στόχους πωλήσεων που η ίδια η Εταιρεία αποφάσιζε, και επιβάλλοντάς τους πρόσθετες σχετικές 
κυρώσεις σε περίπτωση µη επίτευξης των εν λόγω στόχων. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο καθορισµός της ελάχιστης 
ετήσιας κατανάλωσης των πρατηρίων εκδηλώνεται στη προκείµενη περίπτωση, ως έµµεσος καθορισµός των τιµών των 
προϊόντων. Μέσω της παρέµβασης της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια δια µέσου του καθορισµού των στόχων 
πωλήσεων στους πρατηριούχους, η Εταιρεία ελέγχει τις ενέργειες των πρατηριούχων και περιορίζει τις πράξεις τους. 
Εκτός από τον έλεγχο και την πίεση που η Εταιρεία ασκούσε στους πρατηριούχους για την επίτευξη των καθοριζόµενων 
στόχων πωλήσεων, εξανάγκαζε τον πρατηριούχο να καταβάλλει σε αυτήν τα προκαθορισµένα από την ίδια την Εταιρεία 
δικαιώµατα χρήσης για κάθε πλύσιµο από το αυτόµατο πλυντήριο. Επιβεβαιώνεται εποµένως, για ακόµα µια φορά ότι η 
Εταιρεία καθόριζε την κερδοφορία των πρατηριούχων σε όλες τους τις λειτουργίες. 
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ενηµερώνεται από τον πρατηριούχο σε σχέση µε τις χρεώσεις 
για τους πελάτες που κατέχουν Εταιρική κάρτα, πράγµα που εύλογα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η εταιρική κάρτα αυτή 
καθ’ εαυτή αποτελεί ακόµα ένα µέσο ενηµέρωσης της Εταιρείας ως προς τις τιµές που υιοθετούν οι πρατηριούχοι της. Το 
ότι αποκόπτεται ως µέσος όρος από την προµήθεια του Αδειούχου το συγκεκριµένο ποσοστό {…} επί της προµήθειάς 
του, για κάθε λίτρο υγρού καυσίµου που διατεθεί σε ένα τέτοιο πελάτη αποδεικνύει ότι η Εταιρεία επενέβαινε µέσα από 
την εταιρική κάρτα στην κερδοφορία του πρατηριούχου. Ο πρατηριούχος εξασφάλιζε µικρότερη προµήθεια όταν 
εξυπηρετούσε πελάτη – δικαιούχο της εταιρικής κάρτας. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη της εταιρικής κάρτας φαίνεται ότι ήταν 
και µπορούσε να ήταν ένας εναλλακτικός τρόπος παρακολούθησης και ενηµέρωσης της Εταιρείας σχετικά µε τις τιµές 
πώλησης των πετρελαιοειδών από τους πρατηριούχους. 
Σε σχέση µε το ζήτηµα της προµήθειας η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, όσο πιο χαµηλή 
ήταν η τιµή χρέωσης των πελατών τόσο περισσότερη προµήθεια θα λάµβαναν οι πρατηριούχοι λόγω του ότι θα 
πωλούσαν περισσότερο όγκο προϊόντων, όπως όµως φαίνεται από τα στοιχεία που έχει η Επιτροπή στη διάθεση της, 
δεν υπάρχει καµιά περίπτωση πρατηριούχου που να µείωσε τις τιµές του. Συνεπώς, η µόνη λογική εξήγηση που 
δικαιολογεί τη στάση των πρατηριούχων να µην τιµολογούν σε τιµές χαµηλότερες των ανώτατων είναι ότι αυτοί δεν 
πίστευαν ότι ήταν ελεύθεροι να αλλάζουν τις τιµές και απεναντίας έπρεπε να εφαρµόζουν τις τιµές της Εταιρείας τους. 
Συνακόλουθα το γεγονός ότι δεν προέβαιναν σε µείωση των τιµών υποδηλώνει ότι οι «ανώτατες» τιµές ήταν τελικά 
δεσµευτικές προς αυτούς.  
Η Επιτροπή θεωρεί ότι προκειµένου να µην κατηγορηθεί η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια για επιβολή στους 
πρατηριούχους των τιµών της, επέλεξε να προτείνει ανώτατες τιµές, οι οποίες όµως στην ουσία ήταν επιβαλλόµενες 
αφού οι εν λόγω τιµές ήταν εφαρµοστέες από όλους τους πρατηριούχους, πράγµα το οποίο διαπιστώθηκε και εξετάστηκε 
πιο πάνω στη βάση των απαντήσεων των πρατηριούχων στα ερωτηµατολόγια που τους απέστειλε η Επιτροπή. 



 
 

Η προµήθεια συνδεόταν άµεσα µε τους όγκους πωλήσεων και τους στόχους πωλήσεων που η Εταιρεία έθετε στους 
πρατηριούχους αλλά και της κίνησης της υπηρεσίας πλυντηρίου. Όπως καταγράφεται και πιο πάνω: «Λαµβάνονται υπ’ 
όψη διάφορα κριτήρια για τον καθορισµό των προµηθειών όπως οι όγκοι του πρατηρίου, η επίτευξη των στόχων του 
πρατηριούχου, η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών κ.α.» όπου σαφώς διαφαίνεται ότι οι στόχοι πωλήσεων ήταν 
ουσιαστικής σηµασίας για τον καθορισµό της προµήθειας. Σύµφωνα µε τις συµφωνίες τους οι πρατηριούχοι ήταν 
υποχρεωµένοι να πωλήσουν συγκεκριµένη ποσότητα από κάθε προϊόν για να είναι σε θέση να αποκοµίσουν την 
προµήθεια που αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας. Αν ο πρατηριούχος, για 
οποιοδήποτε λόγο, δεν ήταν ικανός να πωλήσει ό,τι η Εταιρεία του υποδείκνυε, τότε δεν θα εξασφάλιζε την καθορισµένη 
από την Εταιρεία προµήθεια. Εποµένως µε το σύστηµα της προµήθειας οι πρατηριούχοι υφίσταντο πρόσθετη πίεση και 
εξαναγκασµό, αφού επηρεαζόταν η κερδοφορία τους σε περίπτωση που δεν κατόρθωναν να φτάσουν τους στόχους 
πωλήσεων που η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια αποφάσιζε και έθετε. Το γεγονός ότι στις συµφωνίες εµπεριέχονται 
ρήτρες που αναφέρονται στους στόχους πωλήσεων όπως και στις ενδεχόµενες συνέπειες σε περίπτωση που αυτοί δεν 
επιτευχθούν, υποδηλώνει ότι ο πρατηριούχος δεν ήταν ελεύθερος να λειτουργήσει το πρατήριο του µε δικές τους 
αποφάσεις και πρωτοβουλίες. 
Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ότι η εφαρµογή της πιο πάνω πολιτικής πραγµατοποιείτο για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα και σε περίοδο µάλιστα που ο καθορισµός των τιµών ήταν ρητά προβλεπόµενος στις σχετικές συµβάσεις 
συνεργασίας της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια µε τους πρατηριούχους, δεν µπορεί να µην παρατηρήσει ότι αυτή είχε το 
αποτέλεσµα εµπέδωσης στους πρατηριούχους µιας τέτοιας νοοτροπίας που µετά την απελευθέρωση της αγοράς, αυτοί 
να εξακολουθούσαν να εφαρµόζουν τις ανώτατες τιµές ως είχαν συνηθίσει στην περίπτωση των καθοριζόµενων τιµών, 
για να αποκοµίσουν το σχετικό κέρδος που επικαλείται η Εταιρεία. Ασφαλώς η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι ακόµη και ο 
τρόπος υπολογισµού της προµήθειας και του κέρδους, όπως αυτός αναλύθηκε στην προαναφερόµενη επιστολή της 
Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια µε ηµεροµηνία 26/6/2009, αποτελεί από µόνος του ένα µοχλό πίεσης για υιοθέτηση των 
τιµών που προτείνει από τη στιγµή που η ανώτατη τιµή αποτελεί ένα από τα συστατικά καθορισµού του κέρδους του 
πρατηριούχου. 
H Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην παρούσα υπόθεση δεν εξετάζεται κατά πόσον τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα 
και/ή διευκολύνσεις της εταιρείας είναι επιλήψιµα/µες από πλευράς του δικαίου του ανταγωνισµού, αλλά πως αυτά ή 
αυτές λειτουργούν σε σχέση µε την εφαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των υπό εξέταση προϊόντων της εταιρείας. 
Από τις πιο πάνω παραγράφους, προκύπτει αβίαστα το γενικό συµπέρασµα ότι οι πρατηριούχοι της Εταιρείας δεν 
ενεργούσαν ελεύθερα όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών πώλησης αλλά οι διάφορες µορφές εκπτωτικών 
προγραµµάτων και ή διευκολύνσεων της Εταιρείας λειτουργούσαν ως µέσο ελέγχου και παρακολούθησης της 
εφαρµογής της τιµολογιακής της πολιτικής, δηλαδή των ανώτατων τιµών της. Η υιοθέτηση και εφαρµογή συστηµάτων 
παρακολούθησης και/ή ελέγχου και η υιοθέτηση και εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων, για ένα αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, ήτοι καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που καλύπτει ο ουσιώδης χρόνος είχε ως αποτέλεσµα την 
εµπέδωση στους πρατηριούχους της νοοτροπίας και της δηµιουργίας ενός δικτύου εφαρµογής των ανώτατων τιµών της 
εταιρείας, πράγµα το οποίο αναδείχθηκε µέσα από την αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων σε σχέση µε τη 
συµµόρφωσή τους στις προτεινόµενες-ανώτατες τιµές της Εταιρείας. 
Αντικείµενο και αποτέλεσµα της σύµπραξης 
Τα κοινοτικά ∆ικαστήρια έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές όσον αφορά 
εφαρµοστέες τιµές περιορίζουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό υπό την έννοια του άρθρου 81(1) της Συνθήκης211

. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή έχει καταλήξει οµόφωνα στο συµπέρασµα ότι αντικείµενο της υπό εξέταση συµφωνίας 
και/ή σύµπραξης της Εταιρείας ΕΚΟ µε τους πρατηριούχους της ήταν η παρακώλυση, ο περιορισµός και η νόθευση του 
ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία µέσω του άµεσου ή έµµεσου καθορισµού των τιµών. 
Σε σχέση µε το αποτέλεσµα της υπό εξέτασης συµφωνίας της Εταιρείας ΕΚΟ µε πρατηριούχους της, η Επιτροπή 
θεώρησε ορθό να εξετάσει εάν προκύπτουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. Για να είναι σε θέση η 
Επιτροπή να κρίνει την ύπαρξη ή µη αρνητικών για τον ανταγωνισµό αποτελεσµάτων από την κάθετη σχέση της 
Εταιρείας και των πρατηριούχων εξέτασε τόσο τη σχετική αγορά και όλα τα στοιχεία που τη συνθέτουν, τα οποία έχουν 
αναλυθεί ήδη πιο πάνω, όσο και την κάθετη σχέση µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων της µε ιδιαίτερη έµφαση 
στη διαδικασία εφαρµογής προκαθορισµένων τιµών. Είναι χαρακτηριστικό της σχετικής αγοράς ότι ο αγοραστής 
(πρατηριούχος) παρακινείται και ή προτρέπεται να µεταπωλεί σε ορισµένη προκαθορισµένη, ανώτατη τιµή. Και εύλογα η 
Επιτροπή διερωτάται κατά πόσο υπάρχουν ή όχι αρνητικά αποτελέσµατα από µία τέτοια σχέση, και ποια µπορεί να είναι 
τα αποτελέσµατα αυτά, αφού η κάθετη σύµπραξη απαγορεύεται µόνο εάν και εφόσον νοθεύει, παρακωλύει ή επηρεάζει 
τον ανταγωνισµό. 
Στην παράγραφο 111 των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τους Κάθετους Περιορισµούς αναφέρεται ότι: 
«(111)Στην κατηγορία του "προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης" εµπίπτουν οι συµφωνίες εκείνες που έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι ο αγοραστής υποχρεούται ή παρακινείται να µη µεταπωλεί κάτω από ορισµένη τιµή ή να µεταπωλεί 
σε ορισµένη τιµή ή πάνω από ορισµένη τιµή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ελάχιστες, τις πάγιες, τις µέγιστες και τις 
συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης. Οι µέγιστες και οι συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµοί, µπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε περιορισµό του ανταγωνισµού εκ του αποτελέσµατος». 
Στην παράγραφο 112 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρονται τα δύο κυριότερα αντιανταγωνιστικά 
αποτελέσµατα: 
«(112)Τα αρνητικά αποτελέσµατα του προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης για τον ανταγωνισµό είναι κυρίως δύο: (1) 
µείωση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, και (2) µεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο τιµών. Στην 
περίπτωση των πάγιων ή ελάχιστων προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης, οι διανοµείς δεν δύνανται πλέον να 
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ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον ως προς την τιµή του οικείου σήµατος, µε αποτέλεσµα την ολοσχερή εξάλειψη του 
ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών. Μια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο 
αναφοράς για τους µεταπωλητές, επιφέροντας µια λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη εφαρµογή του επιπέδου αυτού 
τιµής. Μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά µε την τιµή, καθώς και αυξηµένη ευθύνη για τις µεταβολές της τιµής διευκολύνει 
τις οριζόντιες αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ παραγωγών ή διανοµέων, τουλάχιστον στις αγορές που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συγκέντρωση. Η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού ενδέχεται να προκαλέσει έµµεσα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού µεταξύ σηµάτων, καθώς συνεπάγεται την εξασθένηση των πιέσεων που ασκούνται για µείωση της τιµής 
των συγκεκριµένων αγαθών». 
Ειδικότερα στις παραγράφους 226-228 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό 
είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. 
(227). Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό των µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο 
ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια συνιστώµενη 
τιµή µεταπώλησης να οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του επιπέδου τιµών από 
τους µεταπωλητές διότι θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι µεταπωλητές µπορεί να πιστεύουν ότι 
είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι είναι αυτές που προτιµά 
ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή 
να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 81, παράγραφος 1 εάν οδηγεί στη διαµόρφωση ενός 
οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 
(228). Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των ανταγωνιστών στην 
αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της δηµοσίευσης µέγιστων ή 
συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών µε την 
ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν. πράγµα που καθιστά λιγότερο πιθανή µια ενδεχόµενη 
µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές 
µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» (η 
υπογράµµιση είναι δική µας) 
Υπογραµµίζοντας τα πιο πάνω η Επιτροπή σηµειώνει ότι ο περιορισµός µπορεί να υπάρξει εφόσον υφίσταται ορισµένος 
βαθµός ισχύος στην αγορά στο επίπεδο του προµηθευτή ή του αγοραστή ή και των δύο. Η ισχύς ως έννοια είναι η 
ικανότητα αύξησης της τιµής πέραν του επιπέδου που αντιστοιχεί στις συνθήκες ανταγωνισµού χωρίς να επηρεάζεται η 
ζήτηση ή και να µειώνονται οι πωλήσεις. Η συµφωνία που εµπεριέχει το στοιχείο της αποκλειστικότητας είναι εν γένει πιο 
επιβλαβής για τον ανταγωνισµό, αφού τέτοια συµφωνία εξαναγκάζει το ένα συµβαλλόµενο µέρος να καλύπτει όλες του 
τις ανάγκες µέσω του άλλου µέρους. 
Η Επιτροπή για να αξιολογήσει την υφιστάµενη κάθετη σχέση µεταξύ της εταιρείας και των πρατηριούχων της αλλά και 
τα αποτελέσµατα που δηµιουργεί η σχέση αυτή στον ανταγωνισµό, ερεύνησε µία σειρά από παράγοντες όπως είναι οι 
πιο κάτω: 

• τη θέση του προµηθευτή στη σχετική αγορά, 

• τη θέση των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά, 

• τη θέση του αγοραστή στη σχετική αγορά, 

• τους φραγµούς εισόδου στη σχετική αγορά, 

• την ωριµότητα της σχετικής αγοράς, 
• το επίπεδο εµπορίου, 

• τη φύση του προϊόντος, και 
• άλλους συναφείς παράγοντες. 

Τα αποτελέσµατα από την έρευνα των προαναφερόµενων παραγόντων έχουν ήδη σχολιαστεί κάτω από την ενότητα της 
παρούσας απόφασης που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τις δοµές της αγοράς και υιοθετούνται στο σύνολό τους 
για τους σκοπούς των παρατηρήσεων, επισηµάνσεων που γίνονται στην παρούσα ενότητα. 
Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς «κάθε ρύθµιση για τη µη άσκηση 
ανταγωνισµού στηρίζεται σε υποχρέωση που αναγκάζει τον αγοραστή να προµηθεύεται το σύνολο των ποσοτήτων που 
χρειάζεται από ένα µόνο προµηθευτή.[...] Η θέση του προµηθευτή στην αγορά έχει πρωταρχική σηµασία για την 
αξιολόγηση των αρνητικών αποτελεσµάτων. [...] Πέραν της θέσης προµηθευτή σηµασία έχει και η διάρκεια ισχύος της 
υποχρέωσης.» (η υπογράµµιση είναι δική µας) 
Λόγω του ότι η «τιµή» ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, αποτελεί το κρισιµότερο µέσο/ εργαλείο/ στρατηγική επιλογή µέσω 
των οποίων οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε µια αγορά ανταγωνίζονται για προσέλκυση πελατών µε 
απώτερο σκοπό την επίτευξη οικονοµικού κέρδους, οι κάθε µορφής ρυθµίσεις και/ή συνεννοήσεις που έχουν ως σκοπό 
την αποφυγή του ανταγωνισµού και ειδικότερα την αποφυγή «πολέµου» τιµών που πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τα 
κέρδη όλων των επιχειρήσεων της αγοράς, θεωρούνται ως εκ της φύσεως τους, ως µέτρα περιοριστικά του 
ανταγωνισµού τα οποία σε τελευταία ανάλυση µειώνουν την ευηµερία των καταναλωτών, στρεβλώνοντας κατά 
ανεπανόρθωτο τρόπο άµεσα και έµµεσα τις τιµές αγοράς και την πληροφόρηση που αυτές δίδουν. 
Το ∆ΕE στην υπόθεση Dyestuffs
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 ανέφερε ότι: 

«Η λειτουργία του ανταγωνισµού των τιµών είναι να διατηρεί τις τιµές στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και να ενθαρρύνει 
τη διακίνηση αγαθών µεταξύ των κρατών µελών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη δυνατή κατανοµή δραστηριοτήτων όσον 
αφορά την παραγωγικότητα και την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται στις αλλαγές.» 
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Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ενιαίες τιµές που παρατηρούνται στην αγορά δεν λειτουργούν προς όφελος του 
καταναλωτή αλλά και γενικότερα του ανταγωνισµού. Αντιθέτως, µόνο όταν κάθε επιχείρηση αλλά και πρατήριο 
διαµορφώνει ελεύθερα τις τελικές τιµές διάθεσης, ανάλογα µε το κόστος και τις δυνάµεις τις αγοράς, επιτυγχάνεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού. Εποµένως, η µέσω ανακοινώσεων προτεινόµενων τιµών 
«επιβολή» ενιαίων τιµών αντλίας νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισµό τιµών και ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί τέτοιες 
ενέργειες ανεπίτρεπτες και απαγορευµένες βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού. 
Όπως καθίσταται φανερό από τα στοιχεία που καταγράφονται πιο πάνω, οι εν λόγω εγκύκλιοι και ανακοινώσεις 
υιοθετούνται από τους πρατηριούχους της Εταιρείας, µε αποτέλεσµα αυτές οι ανακοινώσεις/ εγκύκλιοι να αποτελούν από 
µόνες τους συµφωνίες εντός της συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους. Με βάση τα στοιχεία 
που δόθηκαν από όλους τους πρατηριούχους, σε απάντηση των ερωτηµατολογίων που απεστάλησαν κατά τη 
διερεύνηση της υπόθεσης, διαφαίνεται ότι οι συνιστώµενες και οι µέγιστες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών 
που «προτείνει» η Εταιρεία εφαρµόζονται σχεδόν πλήρως από τους πρατηριούχους. 
Ένας σηµαντικός παράγοντας για αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που οι συνιστώµενες τιµές και οι µέγιστες 
τιµές αντιβαίνουν στον ανταγωνισµό είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο ισχυρότερη είναι η θέση του 
προµηθευτή στην αγορά τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια συνιστώµενη και µία µέγιστη τιµή να οδηγήσει σε µία 
οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του επιπέδου των τιµών. Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι πρατηριούχοι της κάθε Εταιρείας 
εξαρτώνται απόλυτα από την Εταιρεία που τους προµηθεύει πετρελαιοειδή αφού µε τη ρήτρα αποκλειστικής παροχής/ 
προµήθειας και άρα διάθεσης προϊόντων µίας και µόνο Εταιρείας (προµηθευτή) δεσµεύεται ο πρατηριούχος (αγοραστής) 
ο οποίος δεν µπορεί παρά να δεχθεί τους όρους που θέτει η εταιρεία, συνεπώς η κάθε µια Εταιρεία κατέχει έναντι των 
πρατηριούχων της ισχυρή θέση ως αποκλειστική προµηθεύτρια, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι οι συνιστώµενες και οι 
µέγιστες τιµές αποτελούν για τους πρατηριούχους της κάθε Εταιρείας καθοριζόµενες/ επιβαλλόµενες τιµές. Ακόµη η 
Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιες συµφωνίες είναι ικανές να παρακωλύσουν τον ανταγωνισµό στις τιµές για όσο χρονικό 
διάστηµα αυτές θα αποβαίνουν σε βάρος της γενικότερης ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισµού στη σχετική αγορά 
πράγµα που τελικά πλήττει τους καταναλωτές. 
Τέτοιου είδους συµφωνίες στην περίπτωση της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, για ανώτατες (µέγιστες) τιµές οι οποίες 
αποβλέπουν στην πραγµατική εφαρµογή των τιµών και αποτελούν για τους πρατηριούχους καθορισµένες/ 
επιβαλλόµενες τιµές έχουν ως αντικείµενο και αποτέλεσµα τον περιορισµό τόσο του διασηµατικού (inter-brand) όσο και 
του ενδοσηµατικού (intra-brand) ανταγωνισµού και είναι ικανές να περιορίσουν την ελευθερία των πρατηριούχων να 
ανταγωνίζονται για πελάτες τόσο µε τους πρατηριούχους µε το ίδιο εµπορικό σήµα ή µε τους πρατηριούχους άλλων 
εταιρειών. 
Είναι αυτονόητο και πρέπει να υπογραµµιστεί ότι ο ανταγωνισµός τιµών υποβοηθά τους πρατηριούχους να 
ανταγωνίζονται µε άλλους πρατηριούχους, να ενεργούν πιο αποτελεσµατικά και να διασφαλίζουν ότι ένα δίκαιο µερίδιο 
από τη µείωση του συνολικού κόστους τους µεταφέρεται στον καταναλωτή. Η πρακτική των εταιρειών πετρελαιοειδών να 
«δεσµεύουν» τους πρατηριούχους είτε άµεσα είτε έµµεσα να εφαρµόζουν καθορισµένες ενιαίες τιµές στα πρατήρια τους 
παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό στον τοµέα των τιµών και εποµένως µειώνει τους βαθµούς ελευθερίας και τα εργαλεία τα 
οποία έχουν στη διάθεση τους οι πρατηριούχοι στην εφαρµογή αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά. 
Επιπλέον, η έλλειψη ανταγωνισµού στις τιµές, όπως διαφαίνεται να ισχύει στην προκείµενη περίπτωση µε βάση τα πιο 
πάνω συµπεράσµατα, δηµιουργεί αντικίνητρο για τη βελτίωση της παραγωγικής αποτελεσµατικότητας µε αποτέλεσµα να 
µην υπάρχει κίνητρο για αποτελεσµατική διανοµή ή κίνητρο για περιορισµό των ενδο-επιχειρησιακών 
αναποτελεσµατικοτήτων (ιδιαίτερα αναποτελεσµατικότητες τύπου213

) και οι καταναλωτές να µην επωφελούνται από 
µελλοντικές µειώσεις στα λειτουργικά κόστη αλλά και στα κόστη διοίκησης των εταιρειών πετρελαιοειδών. 
Χωρίς να αναιρούνται οι πιο πάνω αναφορές, η Επιτροπή εκ καθήκοντος προχώρησε και εξέτασε το όλο ζήτηµα και από 
της σκοπιάς του ∆ιατάγµατος περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Κάθετες Συµφωνίες και Εναρµονισµένες Πρακτικές) 
Κ∆Π365 του 2000. Σύµφωνα µε το εν λόγω ∆ιάταγµα και συγκεκριµένα την παράγραφο 6 αυτού, προκύπτει ότι: 
«Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος δεν ισχύει για τις κάθετες συµφωνίες οι 
οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών, 
έχουν ως αντικείµενο- 
(α) Τον περιορισµό της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιµές πώλησης χωρίς να θίγεται η δυνατότητα του 
προµηθευτή να επιβάλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συνιστά τιµή πώλησης υπό τον όρο ότι αυτές δεν ισοδυναµούν µε 
πάγια ή ελάχιστη τιµή πώλησης συνεπεία πιέσεων οποιουδήποτε µέρους στη σύµβαση ή κινήτρων που προσφέρονται 
από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, ή [...].» 
Οι τιµολογιακοί, γεωγραφικοί και πελατειακοί περιορισµοί είναι αυτοί που κατά πρώτο λόγο χαρακτηρίζονται ως 
περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας και που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του πιο πάνω αναφερόµενου ∆ιατάγµατος 
του 2000, και που συµπαρασύρουν εκτός πεδίου εφαρµογής της οµαδικής απαλλαγής τη συµφωνία ή και την 
εναρµονισµένη πρακτική. Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµός του ελεύθερου ανταγωνισµού σε σχέση µε τον 
καθορισµό των τιµών, αφορά τις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που έχουν ως άµεσο ή έµµεσο αντικείµενο τους 
τον καθορισµό πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής µεταπώλησης ή πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής που ο αγοραστής 
οφείλει να τηρεί. Στην περίπτωση αυτή, ο περιορισµός είναι εµφανής. Ωστόσο ο καθορισµός της τιµής µπορεί να είναι 
έµµεσος.214

 
Στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο που αφορά την 
απαλλαγή αυτών, αναφέρεται ότι έµµεσοι τρόποι επίτευξης καθορισµού τιµών σε σχέση µε κάθετες συµφωνίες µπορεί να 
είναι, µεταξύ άλλων και χωρίς εξαντλητικές αναφορές, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η εξάρτηση της 
χορήγησης εκπτώσεων ή της επιστροφής των δαπανών προώθησης από τον προµηθευτή από την τήρηση 
συγκεκριµένου επιπέδου τιµών, η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών για ενδεχόµενο παρέκκλισης των 
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 Ο όρος αυτός αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Harvey Leibenstein στο άρθρο του µε τίτλο «Allocative efficiency 
v. “x-efficiency», το οποίο δηµοσιεύτηκε στο American Economic Review το 1966. 
214

 Βλέπε τις Κατευθυντήριες γραµµές για τους καθέτους περιορισµούς της ΕΕ. 



 
 

λιανοπωλητών από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους οι ανώτατες ή οι συνιστώµενες/ 
προτεινόµενες τιµές µπορούν να λειτουργήσουν ως καθορισµός τιµής215

. Σηµειώνεται ότι οι µέγιστες (ανώτατες) ή οι 
συνιστώµενες/ προτεινόµενες τιµές επιτρέπονται, στο µέτρο που δεν ισοδυναµούν, εξαιτίας της άσκησης πιέσεων ή 
παροχής κινήτρων από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος, µε καθορισµό συγκεκριµένης ή κατώτατης τιµής µεταπώλησης, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται της δυνατότητας να καθορίσουν µε δική τους 
ευθύνη τις τιµές και τους όρους πώλησης. Στην περίπτωση όπου δεν υφίσταται οποιαδήποτε µορφή πίεσης ή στην 
περίπτωση όπου οι ανώτατες ή οι συνιστώµενες/ προτεινόµενες τιµές δεν εφαρµόζονται, τότε τυγχάνει εφαρµογής η 
προαναφερθείσα κανονιστική διοικητική πράξη µε την προϋπόθεση ότι το µερίδιο του προµηθευτή δεν υπερβαίνει το 
όριο του 30%

216
. 

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η µέγιστη (ανώτατη) τιµή της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια προς τα πρατήρια της είναι 
καθορισµένη - επιβαλλόµενη και συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ της και του κάθε πρατηριούχου της δεν 
καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής και συνεπώς δεν θεωρείται σκόπιµο να εξεταστεί το ζήτηµα του ορίου 
απαλλαγής σε σχέση µε το µερίδιο αγοράς (30%). Αλλά ακόµα και στην περίπτωση που θα προέκυπτε ότι το µερίδιο 
αγοράς είναι χαµηλότερο του προβλεπόµενου στο ∆ιάταγµα ποσοστού του 30%, οι εξεταζόµενες εδώ συµφωνίες και 
πρακτικές δεν θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω ∆ιατάγµατος217

. 
∆ιαπραγµατευτική δύναµη – οικονοµική ισχύς  
Η σχέση της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους είναι ιδιαίτερα σηµαντική όχι µόνο για τις µεταξύ τους συναλλαγές αλλά 
ειδικότερα για τη διαµόρφωση των τιµών των προϊόντων. Εποµένως εν προκειµένω πρέπει να διερευνηθεί το µέρος 
ευθύνης των εµπλεκοµένων µερών. 
Εξετάζοντας τη σχέση µεταξύ Εταιρείας και των πρατηριούχων της καθώς και τους όρους της µεταξύ τους σύµβασης η 
Επιτροπή δεν µπορεί παρά να παρατηρήσει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή της αγοράς στην Κύπρο, τον τρόπο 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας όλων των εταιρειών πετρελαιοειδών, τους φραγµούς εισόδου στην αγορά, το κόστος 
ανέγερσης πρατηρίου, τη δοµή της αγοράς και την κάθετη ολοκλήρωση αυτής, η σχέση µεταξύ Εταιρείας και 
πρατηριούχων δεν βρίσκεται σε ισοδύναµα επίπεδα. Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και ρητρών των συµβολαίων 
µεταξύ Εταιρείας και των πρατηριούχων της, την αποκλειστική σχέση προµηθευτή - αγοραστή, το καθεστώς 
παρακολούθησης των τιµών, προµήθειας και ή εκπτώσεων, και την πολιτική παραχώρησης πιστωτικών διευκολύνσεων, 
η Επιτροπή κρίνει ότι η Εταιρεία έχει µια διαπραγµατευτική δύναµη και µια οικονοµική ισχύ την οποία δύναται να 
χρησιµοποιήσει και χρησιµοποίησε για δικό της όφελος. 
Στη βάση της σχετικής νοµολογίας του Γεν∆ΕΕ στην απόφαση Dunlop Slazenger I international LTD

218
 κατά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η οικονοµική πίεση θεωρήθηκε ως στοιχείο ουσιώδες σε σχέση µε το ζήτηµα της 
διαπραγµατευτικής δύναµης, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα πιο πάνω αναφερόµενα στοιχεία ισχυροποιούν τη θέση 
και τη «διαπραγµατευτική ικανότητα» της Εταιρείας πετρελαιοειδών απέναντι στους πρατηριούχους της και δίνουν σε 
αυτή τη δυνατότητα να ασκήσει οικονοµική πίεση στους πρατηριούχους. 
Σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής219

, στοιχεία που ισχυροποιούν τη διαπραγµατευτική 
ικανότητα των προµηθευτών, στην υπό εξέταση περίπτωση της Εταιρείας, είναι οι διάφορες µορφές πιέσεων και ή 
ελέγχου που ασκούνται από τους προµηθευτές. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας και τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή 
της η Επιτροπή, καταδεικνύεται ότι χωρίς την πρωτοβουλία και ενδεχοµένως την πίεση και τον έλεγχο της Εταιρείας 
πετρελαιοειδών προς τους οικονοµικά ασθενέστερους πρατηριούχους, µέσω της επιτόπου αποστολής συνεργείων και 
επιθεωρητών της Εταιρείας, δεν θα είχε γίνει η οποιαδήποτε παράβαση. 
Κατά κανόνα, η πρωτοβουλία των περιοριστικών για τον ανταγωνισµό συµφωνιών αναλαµβάνεται από τον προµηθευτή 
ο οποίος φύση και θέση έχει το επάνω χέρι και ο οποίος µάλιστα προσπαθεί µε διάφορους τρόπους (π.χ. ύπαρξη 
συστήµατος ελέγχου και παρακολούθησης, µέσα από διάφορα συστήµατα εκπτώσεων) να διασφαλίσει την τήρηση εκ 
µέρους των διανοµέων του των πρακτικών αυτών. Οι εν λόγω παραβάσεις, εποµένως, δεν θα είχαν παρουσιαστεί χωρίς 
την πρωτοβουλία και την ενεργό σύµπραξη του προµηθευτή έναντι των οικονοµικά ασθενέστερων συµβεβληµένων 
διανοµέων220

, οι οποίοι διαθέτουν περιορισµένες δυνάµεις αντίστασης ή/και αντίδρασης. 
Η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να αναφέρει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Nathan Bricolux

221
, 

που αφορούσε συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας Editions Nathan και των αποκλειστικών διανοµέων της, Bricolux SA στο 
γαλλόφωνο Βέλγιο, Smartkids στη Σουηδία και Borgione Centro Dibattico στην Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προχώρησε και συµπέρανε ότι λόγω του ότι η σύναψη των εν λόγω συµφωνιών µε τους διανοµείς, περιλαµβανοµένης 
και της εφαρµογής των περιορισµών έναντι τρίτων, διαρθρώνεται γύρω από ένα µοναδικό φορέα, τη Nathan, έκρινε 
σκόπιµο την µη επιβολή προστίµου στους διανοµείς, ασχέτως εάν αυτοί συµµετείχαν στις συµφωνίες που συνιστούσαν 
παράβαση. 
Στην υπό εξέταση υπόθεση, η περιοριστική τιµολογιακή πολιτική που εφαρµόζεται στην υπό εξέταση σχετική αγορά, 
µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων της διαρθρώνεται γύρω από ένα και µοναδικό φορέα, 
δηλαδή τη ίδια την Εταιρεία πετρελαιοειδών. Η Επιτροπή σηµειώνει για ακόµα µια φορά τους όρους των συµβολαίων της 
Εταιρείας και τη δύναµη της επί των πρατηριούχων. Η εµπορική σχέση µεταξύ της Εταιρείας και πρατηριούχων 
διακρίνεται από τρία βασικά στοιχεία: 
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 Ibid, αιτιολογηµένη σκέψη 47. 
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 Παράγραφος 5 της Κ.∆.Π.365/2000 και άρθρο 3 του Κανονισµού 2790/1999. 
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 Αιτιολογηµένη σκέψη 10, Κανονισµού 2790/1999 - αντίστοιχη κατηγορία απαλλαγής µε την εθνική Κ∆Π 365 του 
2000, αιτιολογική σκέψη 5-9. 
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 Dunlop Slazenger International Ltd κατά Επιτροπής (T-43/92) [1994] ECR II-441. Απόφαση ΠΕΚ της 7/7/1994. 
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 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2001/711 /ΕΚ, Volkswagen Passat, παρ.104 OJ 2001 L262/14; Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2002/758/ΕΚ, Mercedes Benz OJ 2002 L257/1, [2003] 4 CMLR 95. 
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 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Volkswagen Passat, παρ.104; Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Mercedes Benz. 
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 Nathan Bricolux, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2001/135/ΕΚ, OJ 2001 L54/1. 



 
 

I. την υποχρέωση της αποκλειστικής προµήθειας των προϊόντων από την ίδια Εταιρεία, 
II. την απαγόρευση στους πρατηριούχους να πωλούν ή να προµηθεύονται ανταγωνιστικά προϊόντα ή να µετέχουν σε 

τέτοιες πράξεις τόσο εντός των εγκαταστάσεων του πρατηρίου τους όσο και στον περιβάλλοντα χώρο και σε 
κάποιες περιπτώσεις αυτό ισχύει και µετά τη λήξη της σύµβασής τους, καθώς και 

III.    τη δυνατότητα επιλογής της Εταιρείας να τερµατίσει µία εµπορική σχέση µε τους πρατηριούχους κατά την απόλυτη 
κρίση της ή να την τερµατίσει χωρίς προειδοποίηση. 

Όλα τα πιο πάνω δεδοµένα έκδηλα καταδεικνύουν και βεβαιώνουν την πλήρη εξάρτηση των πρατηριούχων έναντι της 
Εταιρείας και την παντοδυναµία της διαπραγµατευτικής θέσης της Εταιρείας έναντι των πρατηριούχων της. Ουσιώδης 
σηµασίας αποτελούν και οι δηλώσεις της Εταιρείας στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 26/6/2009 για επίβλεψη και έλεγχο 
της εφαρµογής της πολιτικής της Εταιρείας από τους πρατηριούχους µέσα από όχι µία αλλά διάφορες τυποποιηµένες 
καταστάσεις. 
Είναι δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε περίπτωση συµµετοχής των µελών του δικτύου διανοµής ενός 
προµηθευτή σε κάθετες συµφωνίες που αντιβαίνουν τις αρχές του ανταγωνισµού, δεν φαίνεται καταρχήν ενδεδειγµένο να 
επιβληθούν πρόστιµα και στις επιχειρήσεις αυτές222

. Ενώ µε βάση το συµβόλαιο «Ο Α∆ΕΙΟΥΧΟΣ δεν είναι ούτε δύναται 
να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (όρος 42 συµβολαίου της Εταιρείας µε τους 
πρατηριούχους της), την ίδια ώρα η Εταιρεία επιλέγει, αντί να πωλεί σε αυτόν τα προϊόντα πετρελαιοειδών σε µια 
χονδρική τιµή και να αφήνει τον ίδιο να καθορίζει τη λιανική τιµή πώλησης, (αφού αυτός γνωρίζει τα συνολικά του κόστη), 
να «προτείνει» τιµή αντλίας. 
Όπως είναι φανερό από δηλώσεις πρατηριούχων της Εταιρείας η εµπορική σχέση µεταξύ της Εταιρείας και του 
πρατηριούχου είναι κατ' απόλυτο τρόπο ανισόβαρη µε τρόπο που οι πρατηριούχοι είναι εξαρτώµενοι οικονοµικά από την 
εταιρεία. Συγκεκριµένα, σε επιστολή των πρατηριούχων προς την Εταιρεία µε ηµεροµηνία 21/10/06 καταγράφονται τα 
ακόλουθα: 
«∆εν αντιλαµβανόµαστε την επιµονή σας να χρησιµοποιείτε τη δεσπόζουσα θέση που έχετε έναντι µας και να επιµένετε να 
µας καθορίζετε το κέρδος µας. Φυσιολογικότατα ζητήσαµε από εσάς αλλαγή στη βασική µας προµήθεια». 
[...] χωρίς καµιά δύναµη απέναντι στην πανίσχυρη εταιρεία, να αναγκάζεται σε οδυνηρούς οικονοµικούς συµβιβασµούς 
προς όφελος σας». 
Επίσης ένας πρατηριούχος κατά τη συµπλήρωση του σταλθέντος από την Επιτροπή ερωτηµατολογίου κατέγραψε ότι: 
«∆εν σου πιστώνουν το τελευταίο φορτίο». 
Για να σχηµατίσει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της εµπορικής σχέσης της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους τους η 
Επιτροπή ζήτησε και πήρε αντίγραφο σχετικού συµβολαίου που συνοµολογεί µε τους πρατηριούχους της. Στο 
συµβόλαιο που κατατέθηκε στην Επιτροπή από την Εταιρεία, επισηµαίνονται χαρακτηριστικά οι πιο κάτω όροι: { 
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 Απόφαση υπ’ αριθµό 332/V/2007, Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού, Υπόθεση αναφορικά µε την καταγγελία της 
εταιρείας µε την επωνυµία Εµµ. Ψιψίκας - Σία Ε.Ε.Ε. κατά της εταιρείας µε την επωνυµία MAVA 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε; Mercedes Benz, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επίσηµη Εφηµερίδα OJ 2002 L-
257/1, σκέψη 233, [2003] 4 CMLR 95. 
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Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι πρατηριούχοι βρίσκονται στη θέση του οικονοµικά ασθενέστερου συµβαλλοµένου. Η 
εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια διαδραµάτισε ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση και εφαρµογή των υπό εξέταση συµφωνιών, 
καθώς ήταν αυτή που αφ' ενός πρότεινε την υιοθέτηση της τιµολογιακής πολιτικής των υπό εξέταση προϊόντων και 
αφετέρου ήταν αυτή που παρακολούθησε συστηµατικά την υλοποίηση και εφαρµογή αυτής. Ως εκ τούτου για τον υπό 
εξέταση κάθετο καθορισµό των τιµών πετρελαιοειδών υπεύθυνη διαφαίνεται να είναι η εταιρεία. 
Συµπέρασµα 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της όλα στοιχεία του διοικητικού φακέλου και δη τα πιο πάνω στοιχεία και δεδοµένα 
που έχουν αναλυθεί, οµόφωνα κρίνει ότι: 
Η σχέση µεταξύ Εταιρείας πετρελαιοειδών Ελληνικά Πετρέλαια και των πρατηριούχων της είναι σχέση µη γνήσιας 
εµπορικής αντιπροσωπείας αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους πιο πάνω αναφερθέντες κινδύνους και στην 
προκειµένη περίπτωση οι πρατηριούχοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 
Η µεταξύ τους σχέση εξετάζεται ως µία κάθετη σύµπραξη επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα της σχετικής αγοράς. 
Η συµφωνία στα πλαίσια του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού, µπορεί να στοιχειοθετηθεί, εάν υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή 
συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή που εν προκειµένω διαπιστώνεται ότι 
υφίσταται. Οι εγκύκλιοι και ανακοινώσεις µε τις ανώτατες τιµές της Εταιρείας που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους 
αποτελούν από µόνες τους συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων ως αυτές ορίζονται από το Νόµο και την νοµολογία εντός 
της συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους της. 
Οι ανώτατες τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια εφαρµόζονται σχεδόν πλήρως από 
τους πρατηριούχους της, πράγµα που αποδεικνύει την αντιανταγωνιστική φύση των υπό εξέταση κάθετων συµφωνιών 
αναφορικά µε τις ανώτατες τιµές µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων της και δεικνύει κάθετο 
καθορισµό τιµών. Επιβεβαιωτικά στοιχεία, της ύπαρξης συµφωνιών για καθορισµό τιµών από την Eταιρεία Ελληνικά 
Πετρέλαια στους πρατηριούχους, είναι τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα και οι διάφοροι έλεγχοι και παρακολουθήσεις 
που εφαρµόζει η Εταιρεία σε αυτούς. Υπό τέτοιες συνθήκες ακόµα και οι ανώτατες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και 
σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών καταδεικνύοντας ότι η τιµή αποτελεί το κύριο πεδίο ανταγωνισµού. 
Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, πέραν του γεγονότος ότι έχουν ως αντικείµενο τους τον περιορισµό, τη νόθευση και ή 
την παρακώλυση του ανταγωνισµού, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µέσα από το 
αποτέλεσµα τους. 
Η ανώτατη τιµή της Εταιρείας πετρελαιοειδών Ελληνικά Πετρέλαια προς τα πρατήρια της είναι καθορισµένη - 
επιβαλλόµενη και συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ Εταιρείας πετρελαιοειδών και του κάθε πρατηριούχου της δεν 
καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής223

 που προβλέπεται στην Κ∆Π365/2000 για τους κάθετους περιορισµούς. 
Οι πρατηριούχοι θεωρούνται και βρίσκονται στη θέση του «οικονοµικά ασθενέστερου» και ως εκ τούτου, ο ενδεχόµενος 
κάθετος καθορισµός τιµών εκ µέρους της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του 
ανταγωνισµού για τις οποίες υπεύθυνη είναι από της άποψης του δικαίου του ανταγωνισµού η ίδια η Εταιρεία. 
Οι συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια µε τους πρατηριούχους της σε σχέση µε την τιµολογιακή της 
πολιτική καθορίζουν ένα οµοιόµορφο επίπεδο τιµών µεταπώλησης, νοθεύοντας έτσι την εξέλιξη των τιµών στη σχετική 
αγορά µε αποτέλεσµα, να περιορίζεται ο ανταγωνισµός κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου. Η Εταιρεία, 
πέτυχε την εξάλειψη του ανταγωνισµού σε επίπεδο λιανικής πώλησης καυσίµων και µε αποτέλεσµα τον καθορισµό ενός 
τεχνητά σταθερού επιπέδου τιµών στη σχετική αγορά. 
Σε ό,τι αφορά την ευθύνη για αυτή την παράβαση, στη βάση των όσων έχουν ήδη αναφερθεί οι πρατηριούχοι, αν και 
συµµετέχουν στις εν λόγω συµφωνίες, δεν υπέχουν ευθύνη γιατί η εν λόγω παράβαση δεν θα είχε προκύψει χωρίς την 
πρωτοβουλία και την ενεργό σύµπραξη του προµηθευτή, δηλαδή της Εταιρείας πετρελαιοειδών Ελληνικά Πετρέλαια η 
οποία διαδραµάτισε ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση και εφαρµογή των υπό εξέταση συµφωνιών. 
Κατά συνέπεια η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι η Εταιρεία Πετρελαιοειδών Ελληνικά Πετρέλαια παρέβηκε τις 
διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου, λόγω της από µέρους της σύµπραξης µε τους πρατηριούχους της για τον 
άµεσο ή έµµεσο καθορισµό τιµής λιανικής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 
οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, η οποία είχε ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή 
τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, για την περίοδο από την 1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006, 
παράβαση που εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015. 
ExxonMobil 
Θέσεις της Εταιρείας 
Οι θέσεις της Εταιρείας ExxonMobil συνοψίζονται ως ακολούθως: 
Α) Η Εταιρεία ExxonMobil έχει προτάξει µια σειρά από στοιχεία που, κατά τη γνώµη της, αποδεικνύουν αδιαµφισβήτητη 
συµµόρφωση της Εταιρείας µε τους κανόνες ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου. 
Η Εταιρεία ExxonMobil, όπως έχει αναφέρει στις θέσεις της, ακολουθεί και εφαρµόζει ένα αυστηρό πρόγραµµα 
συµµόρφωσης µε την αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία. Το πρόγραµµα αυτό έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 

- Κάθε χρόνο η Εταιρεία αποστέλλει σε όλους τους υπαλλήλους αντίγραφο των πολιτικών συµµόρφωσης, οι 
οποίοι και υπογράφουν δήλωση ότι τις έχουν λάβει, διαβάσει και κατανοήσει. 
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- Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος της Εταιρείας στην Κύπρο βεβαιώνουν κάθε χρόνο µε επιστολή την 
ExxonMobil Corporation ότι όλοι οι υπάλληλοι στην Κύπρο έλαβαν το πρόγραµµα. 

- Γίνεται παρακολούθηση ετήσιων εκπαιδευτικών σεµιναρίων αναφορικά µε θέµατα ανταγωνισµού και 
αντιµονοπωλιακής πολιτικής που διοργανώνει και διεξάγει το Νοµικό Τµήµα της Εταιρείας για όλους τους 
υπαλλήλους οι οποίοι απασχολούνται σε ευαίσθητες θέσεις. 

- Οι υπάλληλοι οφείλουν να αναφέρουν και να γνωστοποιούν οποιεσδήποτε παρατυπίες αναφορικά µε θέµατα 
ανταγωνισµού στο νοµικό τµήµα της Εταιρείας. 

Για το ίδιο θέµα η Εταιρεία ExxonMobil σηµειώνει καταληκτικά ότι εξαιτίας των διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών 
µέτρων συµµόρφωσης σε θέµατα ανταγωνισµού, είναι «απλά απίθανο» να εµπλακεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε από τις 
πιθανολογούµενες κάθετες συµπράξεις, αφού οι υπάλληλοί της γνωρίζουν πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο θα σήµαινε διακοπή 
της εργασιακής τους σχέσης.  
Β) Η Εταιρεία έχει προτάξει µια σειρά από επιχειρήµατα που, κατά τη γνώµη της, αποδεικνύουν τη µη ύπαρξη κάθετης 
σύµπραξης µεταξύ αυτής και των πρατηριούχων της αναφορικά µε τον καθορισµό τιµών λιανικής πώλησης 
πετρελαιοειδών ως κάτωθι:. 
 
Μη ύπαρξη ρητής/ γραπτής αλλά και ούτε σιωπηρής συµφωνίας µεταξύ Exxon Mobil και των πρατηριούχων της 
Η Εταιρεία ExxonMobil αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ούτε γραπτές αλλά και ούτε σιωπηρές συµφωνίες µεταξύ της και των 
πρατηριούχων της µε τις οποίες να «γίνεται αποδοχή» των προτεινόµενων τιµών αντλίας. Συγκεκριµένα ο δικηγόρος 
της Εταιρείας αναφέρει στη γραπτή απάντησή του ότι οι συµβάσεις των πρατηριούχων «αφήνουν ρητά τους 
πρατηριούχους της ESSO απόλυτα ελεύθερους να καθορίζουν τις τιµές αντλίας τους.». Η Εταιρεία σηµειώνει ότι µε την 
απελευθέρωση της αγοράς των καυσίµων στις 7 Ιουνίου 2004 ο ∆ιευθυντής πωλήσεών της ενηµέρωσε µε επιστολή του, 
όλους τους πρατηριούχους, τόσο της ESSO όσο και της MOBIL, ότι εφεξής οι τιµές καυσίµων θα καθορίζονται πάνω σε 
ελεύθερη βάση. Ταυτόχρονα ετοιµάστηκε τροποποίηση όλων των συµβάσεων (εκτός µίας, ως αναφέρει η ίδια η 
Εταιρεία) µε τους πρατηριούχους µε την οποία έγινε διαγραφή της αναφοράς για υποχρέωση των πρατηριούχων να 
εφαρµόζουν τις τιµές που καθόριζε η Εταιρεία. Οι τροποποιήσεις αυτές ολοκληρώθηκαν περί τις 30 Σεπτεµβρίου 2004. 
Ειδικότερα, στο θέµα των σιωπηρών συµβολαίων ο δικηγόρος της Εταιρείας ExxonMobil σηµείωσε ότι, το γεγονός ότι οι 
πρατηριούχοι της ESSO δεν εφαρµόζουν οµοιόµορφα τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει 
ούτε σιωπηρή συµφωνία. Κάνοντας αναφορά στις απαντήσεις των πρατηριούχων στα ερωτηµατολόγια που 
απεστάλησαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, σηµειώνει ότι µόνο το 61% των πρατηριούχων δηλώνουν ότι 
εφαρµόζουν τις προτεινόµενες τιµές. 
Αναφερόµενος στα τηλεοµοιότυπα µε τα οποία η Εταιρεία ενηµέρωνε τους πρατηριούχους για τις τιµές, σηµείωσε ότι σε 
αυτά αναγράφεται µε έντονα γράµµατα η φράση: «Οι ανωτέρω τιµές είναι προτάσεις εκ µέρους της Εταιρείας. Η ευθύνη 
καθορισµού των τιµών, σύµφωνα µε το Νόµο, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.» 
Σε σχέση µε τα ζητήµατα αυτά ο δικηγόρος της Εταιρείας έχει σηµειώσει ότι η ερµηνεία της Επιτροπής αλλά και η 
αναφορά της στην υπόθεση Volkswagen

224 είναι άστοχη. Συγκεκριµένα, ο δικηγόρος της Εταιρείας αναφέρει ότι η εν 
λόγω υπόθεση αφορούσε εγκυκλίους που αποστέλλονταν και τηλεφωνήµατα που γίνονταν σε εµπόρους από το 
διευθυντή των πωλήσεων της Volkswagen που ζητούσαν από τους εµπόρους να εφαρµόζουν τις προτεινόµενες τιµές 
της εν λόγω εταιρείας. Το Γεν∆ΕΕ παρατήρησε ότι οι εν λόγω προσεγγίσεις ήταν αντικειµενικά µη συµβατές µε τη 
σύµβαση εµπορίας. 
Γ) ∆ιαπραγµατευτική δύναµη 
Η Εταιρεία ExxonMobil υποστηρίζει ότι, η αξιολόγηση της Επιτροπής σε σχέση µε την διαπραγµατευτική δύναµη των 
πρατηριούχων στηρίζεται στην αξίωση περί καθορισµού τιµών, κάτι που όπως αναφέρει δεν υφίσταται στην προκείµενη 
υπόθεση. 
Η Εταιρεία ExxonMobil ισχυρίστηκε ότι το γεγονός ότι υπολογίζει την τιµή τιµολογίου των πρατηριούχων της ως 
λειτουργία της προτεινόµενης λιανικής τιµής της δεν αποδεικνύει µε κανένα τρόπο καθορισµό τιµών µεταπώλησης.  
∆) Η Εταιρεία ExxonMobil υποστηρίζει ότι δεν αποδεικνύεται συµµόρφωση των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές 
της Εταιρείας αλλά και ότι οι προτεινόµενες τιµές είναι προς όφελος του καταναλωτή. 
Σχόλια Εταιρείας ExxonMobil για τα ερωτηµατολόγια και τις απαντήσεις που έδωσαν οι πρατηριούχοι και η Έκθεση 
Padilla που κατατέθηκε στην Επιτροπή . 
Η Εταιρεία ExxonMobil κατά τη γραπτή απάντηση στην Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής επισύναψε, ενισχυτικά, 
Έκθεση του κ. Padilla (εφεξής η «Έκθεση Padilla»). Ειδικότερα, στην Έκθεση αυτή στο κεφάλαιο µε τίτλο «Τα στοιχεία 
αποδεικνύουν ότι οι πρατηριούχοι δεν εφαρµόζουν πάντα τις προτεινόµενες τιµές της ExxonMobil», είναι βασική θέση ότι 
η πρατηριούχοι της ExxonMobil δεν ακολουθούν πάντα τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας. Για να στηρίξει το 
συµπέρασµα αυτό η Έκθεση Padilla αναφέρει ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας που παρουσιάστηκε στην Έκθεση 
Αιτίασης δεν είναι ορθά. 
Επιπρόσθετα, η Έκθεση Padilla αναφέρεται στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής που είχε σταλεί σε όλους τους 
πρατηριούχους που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή λιανική εµπορία καυσίµων και στο ότι σύµφωνα µε την Έκθεση 
Αιτιάσεων το 91% των πρατηριούχων της ExxonMobil (µε την εµπορική επωνυµία Esso) εφαρµόζουν τις προτεινόµενες 
τιµές της ExxonMobil. Σύµφωνα όµως µε την Έκθεση Padilla το ποσοστό αυτό βασίζεται σε εσφαλµένη ερµηνεία των 
απαντήσεων των πρατηριούχων από την Έκθεση Αιτιάσεων για τους εξής λόγους: 
(α) Το ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής έθεσε στους πρατηριούχους δύο αλληλένδετες ερωτήσεις, τις ερωτήσεις 4 και 4.1 
του ερωτηµατολογίου. Όπως αναφέρεται, η Έκθεση Αιτίασης αναφέρει µόνο τα αποτελέσµατα της ερώτησης 4 και αγνοεί 
τα αποτελέσµατα της πιο συγκεκριµένης ερώτησης 4.1. Σύµφωνα µε την Έκθεση Padilla τα αποτελέσµατα της ερώτησης 
4.1 δείχνουν ότι µόνο ποσοστό 63% των πρατηριούχων της ESSO, αναφέρουν ότι πραγµατικά εφαρµόζουν τις 
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προτεινόµενες τιµές της ExxonMobil. Εποµένως, η Έκθεση Αιτιάσεων αγνοεί τις απαντήσεις εκείνες που δεν 
υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς της. 
(β) Είναι θέση της Εταιρείας ExxonMobil, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Padilla και στην απάντηση της ExxonMobil, ότι 
η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι κάθε απάντηση πρατηριούχου της ESSO η οποία δηλώνει ότι ο πρατηριούχος της δεν 
«συµµορφώθηκε» όντως παρουσιάζει διαφορές. Επίσης υπάρχουν, όπως αναφέρεται, περιπτώσεις όπου πρατηριούχοι 
οι οποίοι δήλωσαν ότι «συµµορφώνονται», στην πραγµατικότητα εφάρµοζαν διαφορετικές τιµές. 
Ακόµα η Έκθεση Padilla υποστηρίζει ότι για να διενεργηθεί σωστά και µε αξιοπιστία µια τέτοια έρευνα, θα έπρεπε να 
χρησιµοποιηθούν πραγµατικά δεδοµένα και στοιχεία της αγοράς αναφορικά µε τις πραγµατικές τιµές αντλίας στα 
πρατήρια και όχι απλά απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια. Περαιτέρω, η Έκθεση Padilla υποστηρίζει ότι οι πρατηριούχοι οι 
οποίοι «κληρονοµήθηκαν» από την Εταιρεία ESSO, δεν ακολουθούν συστηµατικά τις προτεινόµενες τιµές της 
ExxonMobil.  
Επίσης, στην Έκθεση Padilla
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, κάνοντας ειδική αναφορά ως προς το κατά πόσο οι πρατηριούχοι της ESSO ακολουθούσαν συστηµατικά 

τις προτεινόµενες τιµές της ExxonMobil κατά τη διάρκεια της περιόδου Νοέµβριος 2006 - Μάρτιος 2007. Το συµπέρασµα 
που εξάγεται είναι ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, οι τιµές αντλίας που εφάρµοζαν οι πρατηριούχοι της 
ExxonMobil διέφεραν κατά περίπου 75% των περιπτώσεων από τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας. Αυτό αντικρούει 
τον ισχυρισµό της Έκθεση Αιτίασης ότι οι πρατηριούχοι της ESSO ακολουθούσαν τις προτεινόµενες τιµές της 
ExxonMobil. 
Στην Έκθεση Padilla, η ExxonMobil ισχυρίζεται ότι οι προτεινόµενες τιµές είναι αποτελεσµατικές (efficient) και προς 
όφελος των καταναλωτών. Συγκεκριµένα, η ExxonMobil ισχυρίζεται ότι η τήρηση των προτεινόµενων τιµών από τους 
πρατηριούχους δεν είναι επαρκής (sufficient) λόγος για να τεκµηριώσει την έλλειψη αυτονοµίας στις τιµολογιακές 
αποφάσεις των πρατηριούχων. Αυτό οφείλεται, σύµφωνα µε την ExxonMobil, στο ότι υπάρχει επιχειρηµατολογία υπέρ 
του ανταγωνισµού για τις εταιρείες πετρελαιοειδών να προτείνουν τιµές στους πρατηριούχους τους και ότι σύµφωνα µε 
την οικονοµική θεωρία, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ανώτερο επίπεδο (upstream) της αγοράς, όπως η 
ExxonMobil, ενδιαφέρονται ώστε: 
(α) οι λιανικές τιµές να µην είναι πολύ υψηλές, διότι οι υψηλές λιανικές τιµές αν και αυξάνουν το περιθώριο κέρδους του 
πρατηριούχου (θυσιάζοντας όγκο πωλήσεων) µειώνουν το κέρδος της Εταιρείας πετρελαιοειδών καθώς η χονδρική τιµή 
πώλησης είναι δεδοµένη. Αυτό, σύµφωνα µε την ExxonMobil, είναι γνωστό ως το πρόβληµα του «διπλού περιθωρίου 
κέρδους». Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ανώτερο επίπεδο της αγοράς θα επιθυµούσαν οι λιανικοί πωλητές 
να µειώσουν τις τιµές τους ώστε να αυξήσουν τους όγκους πωλήσεων τους. Αυτό θα αύξανε το κέρδος στο ανώτερο 
επίπεδο της αγοράς αλλά θα είχε επιπρόσθετα και ευεργετικά αποτελέσµατα για τους καταναλωτές. Η κοινοποίηση 
προτεινόµενων τιµών από τις εταιρείες πετρελαιοειδών στους πρατηριούχους τους, καθιστά τους τελευταίους γνώστες 
της συναθροιστικής (aggregate) επίδρασης των τιµολογιακών τους αποφάσεων. 
(β) οι λιανικές τιµές να µην είναι πολύ χαµηλές λόγω του ότι τα χαµηλά περιθώρια κέρδους στη λιανική αγορά 
επηρεάζουν την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών των πρατηριούχων. Η ExxonMobil αναφέρει ότι σύµφωνα µε 
την οικονοµική θεωρία τα κίνητρα των λιανικών πωλητών για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σχετίζονται θετικά µε τα 
περιθώρια κέρδους τους. Αν τα περιθώρια κέρδους στη λιανική είναι ψηλά τότε οι λιανικοί πωλητές θα επενδύσουν στη 
βελτίωση της ποιότητας και στην αύξηση των πωλήσεών τους. Αν τα περιθώρια κέρδους στη λιανική είναι χαµηλά, οι 
επενδύσεις για βελτίωση της ποιότητας θα είναι επίσης χαµηλές. Οι χαµηλοί όγκοι πωλήσεων στη λιανική θα 
επηρεάσουν αρνητικά το κέρδος στο ανώτερο επίπεδο της αγοράς και την ευηµερία των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις 
στο ανώτερο επίπεδο αγοράς προτείνουν τιµές για να «προειδοποιήσουν» (alert) τους λιανικούς πωλητές αναφορικά µε 
τις αρνητικές επιδράσεις στα κέρδη τους από τη χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών και το χαµηλό όγκο πωλήσεων λόγω 
µείωσης των περιθωρίων κέρδους τους. 
Περαιτέρω, η ExxonMobil αναφέρει σχετικά ότι στην προσπάθεια της να αυξήσει τους όγκους πωλήσεων στη λιανική έχει 
υιοθετήσει ένα 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………}. Η ExxonMobil αναφέρει επίσης ότι η εισαγωγή του σχεδίου κινήτρων καθιστά σαφές ότι η ίδια 
δεν έχει την ικανότητα να επιβάλει τις προτεινόµενες τιµές στους πρατηριούχους της. ∆εδοµένης της αυτονοµίας των 
πρατηριούχων αναφορικά µε την τιµολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσουν, ο µόνος τρόπος που έχει στη διάθεση της 
η ExxonMobil για να τους παρακινήσει να βελτιώσουν την ποιότητα και να αυξήσουν τους όγκους πωλήσεων είναι η 
παροχή των κατάλληλων χρηµατικών κινήτρων. 
Οι πρατηριούχοι έχουν κίνητρα να ακολουθήσουν τις προτεινόµενες τιµές των εταιρειών πετρελαιοειδών οι οποίες έχουν 
καλύτερη πληροφόρηση. 
Η ExxonMobil ισχυρίζεται ότι οι πρατηριούχοι έχουν ισχυρά κίνητρα να ακολουθήσουν τις προτεινόµενες λιανικές τιµές 
των εταιρειών πετρελαιοειδών λόγω της ανώτερης πληροφόρησης (superior information) που κατέχουν οι τελευταίες 
αναφορικά µε τις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς στην κυπριακή λιανική αγορά πετρελαιοειδών. Οι εταιρείες 
πετρελαιοειδών έχουν επίσης, σύµφωνα µε την ExxonMobil, καλύτερη πληροφόρηση αναφορικά µε τη µελλοντική εξέλιξη 
της ζήτησης λόγω της πληροφόρησης που έχουν από τα πρατήριά τους. Η ExxonMobil αναφέρει ότι οι πρατηριούχοι 
είναι απίθανο (unlikely) να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τη ζήτηση και το κόστος στο βαθµό ακρίβειας 
που έχει αυτή. Κάθε Εταιρεία πετρελαιοειδών µπορεί να µεταφέρει τις απόψεις της σχετικά µε την πιθανή εξέλιξη της 
ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά στους πρατηριούχους της µέσω των προτεινόµενων τιµών. Όταν οι 
προτεινόµενες τιµές κυµανθούν κάτω ή πάνω αυτό σηµατοδοτεί στους πρατηριούχους ότι οι συνθήκες της αγοράς 
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γίνονται περισσότερο ή λιγότερο σφικτές (tighter), αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, οι πρατηριούχοι έχουν κίνητρο, σύµφωνα µε 
την ExxonMobil, να βασιστούν στην ανώτερη πληροφόρηση των προµηθευτών τους ώστε να µεγιστοποιήσουν το κέρδος 
τους. 
Η ExxonMobil αναφέρει σχετικά ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών λειτουργούν ως «βαροµετρικοί ηγέτες τιµών» (barometric 
price leaders) σε σχέση µε τους πρατηριούχους τους. Οι προτεινόµενες τιµές των εταιρειών πετρελαιοειδών 
αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές συνθήκες της αγοράς και είναι χρήσιµες για τους πρατηριούχους καθώς τους βοηθά να 
αποφύγουν σοβαρά τιµολογιακά λάθη, όπως ο καθορισµός υψηλών τιµών αντλίας όταν η ζήτηση είναι χαµηλή και 
αντίστροφα. Οι προτεινόµενες τιµές δεν θα υιοθετηθούν, σύµφωνα µε την ExxonMobil, από αυτούς, όταν θεωρηθούν 
από τους πρατηριούχους πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές. Για παράδειγµα, οι περισσότεροι από τους πρατηριούχους της 
ExxonMobil αποφασίζουν να καθορίζουν τιµές αντλίας υψηλότερες από τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας όταν 
παρατηρούν ότι αυτές είναι σύµφωνες µε τις τιµές αντλίας των ανταγωνιστών τους. 
∆εδοµένου ότι τα σχετικά προϊόντα είναι οµοιογενή και όλες οι εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν κοινά κόστη και 
αντιµετωπίζουν παρόµοιες συνθήκες ζήτησης θα αναµένεται, σύµφωνα µε την ExxonMobil, ότι οι εταιρείες 
πετρελαιοειδών θα προτείνουν παρόµοιες τιµές και οι πρατηριούχοι θα επιβάλουν παρόµοιες τιµές αντλίας. 
Σχετικά η ExxonMobil αναφέρει ότι οι ίδιοι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αναµένεται η παρατήρηση ενός υψηλού 
βαθµού παραλληλισµού στις προτεινόµενες τιµές (οµοιογένεια προϊόντος και το κόστος των σχετικών προϊόντων) εξηγεί 
επίσης γιατί θα πρέπει να αναµένεται παραλληλισµός στις τιµές αντλίας των πρατηρίων. 
Θέσεις της Επιτροπής 
Αναφορικά µε τις θέσεις και τους ισχυρισµούς της Εταιρείας σε σχέση µε τα στοιχεία που αποδεικνύουν αδιαµφισβήτητη 
συµµόρφωση της Εταιρείας µε τους κανόνες ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου, η Επιτροπή 
σηµειώνει τα ακόλουθα: 
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, τόσο του ∆ΕΕ και του Γενικού ∆ικαστηρίου, αλλά και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΕΕ), τις οποίες η Επιτροπή εφαρµόζει άµεσα, αναγνωρίζεται ότι οι επιχειρήσεις δυνατό να υιοθετούν 
προγράµµατα συµµόρφωσης µε τους κανόνες του ανταγωνισµού και ότι στο παρελθόν τέτοια προγράµµατα λήφθηκαν 
υπόψη από τα προαναφερθέντα δικαστήρια και όργανα, ως παράγοντας επιµέτρησης της ποινής. Το γεγονός όµως της 
ύπαρξης αυτών των προγραµµάτων δεν αποκλείει ταυτόχρονα ή και εξουδετερώνει την πιθανότητα ύπαρξης 
παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισµού. 
Συγκεκριµένα το Γενικό ∆ικαστήριο αναφέρει στην απόφαση ABB Asea Brown Boveri (απόφαση του Γεν∆ΕΕ κατά της 
ΕΕ): 
«Although it is indeed important that the applicant took measures to prevent future infringements of Community 
competition law by its personnel, that fact does not alter the reality of the infringement found in the present case (Case T-
7/89 Hercules Chemicals v Commission [1991] ECR II-1711, paragraph 357). Furthermore, it follows from the case-law 
that, although the implementation of a compliance programme demonstrates the intention of the undertaking in question 
to prevent future infringements and therefore constitutes a factor which better enables the Commission to accomplish its 
task of, inter alia, applying the principles laid down by the Treaty in competition matters and influencing undertakings in 
that direction, the mere fact that in certain of its previous decisions the Commission took the implementation of a 
compliance programme into consideration as a mitigating factor does not mean that it is obliged to act in the same 
manner in a specific case (Case T-319/94 Fiskeby Board v Commission [1998] ECR II-1331, paragraph 83, and Mo och 
Domsjo v Commission, cited above, paragraph 417). That is all the more so when, as here, the infringement in question 
constitutes a manifest violation of Article 85(1)(a) and (c) of the Treaty.
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H πιο πάνω θέση του Γενικού ∆ικαστηρίου υιοθετήθηκε και στην απόφαση Toka i Carbon
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 κατά Επιτροπής, στην οποία 
το Γεν∆ΕΕ έκρινε ότι, 
«First, the fact that in the wake of the investigation initiated by the Commission C/G and UCAR set up, respectively, a 
competition compliance programme and an internal inquiry designed to put an end to the infringement does not alter the 
reality of the infringement. Consequently, the mere fact that in certain of its previous decisions the Commission took such 
measures into consideration as attenuating circumstances does not mean that it is obliged to act in the same manner in 
every case (Case T-7/89 Hercules Chemicals v Commission [1991] ECR II-1711, paragraph 357, and Case T-352/94 Mo 
och Domsjo v Commission [1998] ECR II-1989, paragraphs 417 and 419). That is a fortiori so where, as here, the 
infringement constitutes a manifest breach of Article 81(1)(a) and (c) EC. Furthermore, in so far as UCAR’s internal 
investigation encouraged its cooperation with the Commission, the Commission took that into account by granting it a 
reduction in fine of 40% under the Leniency Notice.» (η υπογράµµιση είναι δική µας) 
Έκτοτε, αν και η υιοθέτηση προγραµµάτων συµµόρφωσης γενικώς ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει 
δοθεί καµία απαλλαγή από τους κανόνες ανταγωνισµού σε πρόσφατες υποθέσεις της. Στην υπόθεση Nintendo

229
, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ότι η υιοθέτηση από µια επιχείρηση ενός προγράµµατος συµµόρφωσης προς τους 
κανόνες ανταγωνισµού, δεν µπορεί να απαλλάξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το καθήκον της να επιβάλει κυρώσεις 
όταν υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις των κανόνων του ανταγωνισµού. 
Τις πιο πάνω θέσεις και αρχές αποδέχεται και υιοθετεί η Επιτροπή. Είναι θέση της Επιτροπής ότι τα µέτρα που 
λαµβάνουν οι επιχειρήσεις προκειµένου να ευαισθητοποιήσουν τους υπαλλήλους τους και τους συνεργάτες τους σχετικά 
µε τους υπάρχοντες κανόνες ανταγωνισµού και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για το όλο θέµα, αποτελούν θετικά 
βήµατα για τη δηµιουργία και εµπέδωση σε όλα τα εµπλεκόµενα και δραστηριοποιηµένα πρόσωπα, σε κάθε 
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επιχειρηµατική δράση, συνείδησης και αρχών ενάσκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους µέσα στα πλαίσια 
της νοµοθεσίας. 
Ειδικότερα όµως, και σε σχέση µε την υπό εξέταση συµπεριφορά, η πρωτοβουλία της εταιρείας ExxonMobil για τη 
δηµιουργία προγράµµατος συµµόρφωσης, δεν επηρεάζει το καθήκον της Επιτροπής να εξετάσει πιθανολογούµενη 
παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού και /ή να τιµωρήσει τυχόν διαπραχθείσα παράβαση. 
Η Επιτροπή εξετάζοντας όλα τα στοιχεία τα οποία η Εταιρεία έθεσε ενώπιον της αναφορικά µε το εν λόγω θέµα, 
διαπιστώνει ότι η τελευταία εφαρµόζει το πρόγραµµα συµµόρφωσης για τους «υπαλλήλους» της. Η πιθανολογούµενη 
παράβαση αφορά τη σχέση της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους. Οι πρατηριούχοι δεν τελούν σε υπαλληλική σχέση µε 
την Εταιρεία αλλά λειτουργούν στη βάση συµβατικής σχέσης.  
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι από όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία η Εταιρεία επισύναψε ως τεκµήρια απόδειξης των 
ισχυρισµών της σε σχέση µε το πρόγραµµα συµµόρφωσης το οποίο η Εταιρεία εφάρµοζε, µόνο το Παράρτηµα που 
αναφέρεται σε ενηµέρωση των πρατηριούχων σε συνέδριο της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο του 2006. 
Ειδικότερα σηµειώνονται για κάθε έγγραφο τα πιο κάτω: 
Τα Παραρτήµατα 2 και 4: Αναφέρονται σε ενηµερώσεις των προτεινόµενων τιµών προς τους πρατηριούχους. 
Τα Παραρτήµατα 13, 14, 15, 16, 17, 18: Αποτελούν διάφορα έγγραφα αναφορικά µε την εκπαίδευση των υπαλλήλων της 
Εταιρείας και όχι των πρατηριούχων. 
Το Παράρτηµα 20: Συνιστά το εκπαιδευτικό υλικό που δόθηκε στους υπάλληλους και στο οποίο αναλύεται τί πρέπει να 
συζητούν µε τους ανταγωνιστές και τους πρατηριούχους. Ο τίτλος του εκπαιδευτικού υλικού των σεµιναρίων ήταν: 

- ANTITRUST & US LAWS COMPLIANCE REVIEW 2006 EXXONMOBIL CYPRRUS LTD, 

- ANTITRUST AND COMPETITION LAW COMPLIANCE REVIEW FOR 2005, και 

- COMPLIANCE TRAINING CYPRUS 2004. 
Στη σελίδα 59 του Παραρτήµατος αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «price monitoring is only allowed for a legal purpose, 
not to put pressure on dealers that don’t follow recommended prices.» 
Στη σελίδα 60 του Παραρτήµατος αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «you cannot impose resale prices on Distributors». 
Τα Παραρτήµατα 19, 21,22, 23, 24, 25, 26: Τα παραρτήµατα αυτά αφορούν οδηγίες µεταξύ διευθυντών και υφιστάµενών 
τους. 
Το Παράρτηµα 27: Αποτελεί επιστολή του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ηµεροµηνίας 14/12/2004 
προς την Εταιρεία, ότι οι πρατηριούχοι υιοθετούν τις συστάσεις της ExxonMobil µόνο όταν οι τιµές είναι ψηλές ενώ όταν 
είναι χαµηλές ορισµένοι δεν τις µειώνουν. 
Το Παράρτηµα 28: Αποτελεί απάντηση της ExxonMobil στην πιο πάνω επιστολή, διαβεβαιώνοντας τον Υπουργό ότι θα 
φροντίσει οι πρατηριούχοι της να ακολουθούν τις προτεινόµενες τιµές της. 
Το Παράρτηµα 31: Γίνεται αναφορά σε σεµινάριο που διεξήχθηκε στην αγγλική γλώσσα και αφορούσε παράπονα από 
πελάτες για τις διαφορετικές τιµές καυσίµων σε διάφορα πρατήρια. Η ExxonMobil τονίζει ότι η Εταιρεία προτείνει τιµές και 
οι πρατηριούχοι είναι υπεύθυνοι για τον καθορισµό των τιµών. 
Το Παράρτηµα 32: Πρόκειται για έγγραφο που καταδεικνύει την πρόθεση της ExxonMobil να τροποποιήσει τα 
συµβόλαια/συµβάσεις µε πρατηριούχους. 
Το Παράρτηµα 33: Πρόκειται για πρακτικά συνάντησης των ∆ιευθυντών της Εταιρείας µε την επιτροπή των 
πρατηριούχων (Dealers Committee). Ο τότε {…} της Εταιρείας στην Κύπρο, ({…} of ExxonMobil) προειδοποίησε ότι ο 
καθορισµός των τιµών είτε µε πρατηριούχους της ESSO είτε µε άλλους ανταγωνιστές είναι ενάντια στο δίκαιο του 
ανταγωνισµού. «After dealers committee raised the issue of crediting them for their last purchase when the price is 
reducing {…} replied that again this is against the competition law and we will never adopt it as a company.» 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εν λόγω συνεδρία πραγµατοποιήθηκε 9/11/05 - µία ηµέρα πριν την αιφνίδια έφοδο της 
Υπηρεσίας της Επιτροπής. 
Το Παράρτηµα 34: Γίνεται αναφορά σε σεµινάριο στους πρατηριούχους, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που 
πραγµατοποιήθηκε στις 13-14 του Μάη 2006. Το σεµινάριο αυτό χωρίζεται σε δύο θέµατα: «Τιµολόγηση» και 
«Αντιµονοπωλιακή πολιτική». 
Συγκεκριµένα στην παρουσίαση µε θέµα «Τιµολόγηση» αναφέρεται µεταξύ άλλων: 

• «Πολιτική µας είναι να έχουµε τις χαµηλότερες τιµές µεταξύ των βασικών µας ανταγωνιστών.» 

• «Οι τιµές είναι πάντα οι προτεινόµενες». 

• «Μόλις επιβεβαιώσουµε ότι οι προτεινόµενες τιµές έχουν φτάσει στους πελάτες µας τότε οι νέες τιµές µας στέλνονται στην 
Επιτροπή Ανταγωνισµού.» 

• «Το Υπουργείο γνωρίζει πότε και πόσο έχουµε αλλάξει τιµές. Έχει το δικαίωµα να πάρει όσα στοιχεία χρειάζεται για να 
επιβεβαιώσει ότι οι νέες τιµές είναι δικαιολογηµένες». 
Συγκεκριµένα στην παρουσίαση µε θέµα «Αντιµονοπωλιακή πολιτική» αναφέρεται µεταξύ άλλων: 

• «Θεωρείται παράνοµη η επιβολή τιµής προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ExxonMobil συστήνει τιµές τις οποίες οι πρατηριούχοι 
δεν είναι υπόχρεοι να ακολουθήσουν». 

• « Οι Πρατηριούχοι ως ανταγωνιστές δεν πρέπει να: 
Α. προσυµφωνούν όσον αφορά την τιµή µεταπώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, 

Β. µοιράζονται εµπορικές πληροφορίες εµπιστευτικού περιεχοµένου,  
Γ. να συµφωνούν εις τον διαµοιρασµό αγοράς και πελατών,  
∆. εµπορικές πληροφορίες εµπιστευτικού περιεχοµένου είναι: τιµές, πωλήσεις, στρατηγικές, κόστη, κλπ». 
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των πιο πάνω αναφερόµενων εγγράφων είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά και 
ότι δεν έχει διαµορφώσει ξεκάθαρη εικόνα ως προς το ποια δόθηκαν και/ή στάλθηκαν στους πρατηριούχους. Εύλογα ως 
εκ τούτου διερωτάται εάν όλοι οι πρατηριούχοι της Εταιρείας ExxonMobil µιλούν και γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε 
βαθµό που να είναι σε θέση να κατανοήσουν νοµικές έννοιες, όπως περιγράφονται στο πρόγραµµα συµµόρφωσης. 
Η Εταιρεία ExxonMobil αναφέρει ότι µέσα από το πρόγραµµα συµµόρφωσής της παρέχει σεµινάρια και µαθήµατα σε 
υπαλλήλους της και /ή σε πρατηριούχους. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι από τα στοιχεία που έχει ενώπιόν της 



 
 

πραγµατοποιήθηκαν τρία τέτοια σεµινάρια για τους υπαλλήλους της, συγκεκριµένα ένα το 2004 (21/10/2004), ένα το 
2005 (18/05/2005) και ένα το 2006 (10-11/10/2006). Όλα δε τα έγγραφα και οι σηµειώσεις/παρουσιάσεις και των τριών 
(3) σεµιναρίων είναι στην αγγλική γλώσσα. Τονίζεται ότι από τα έγγραφα τα οποία έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή 
φαίνεται ότι µόνο ένα σεµινάριο έχει πραγµατοποιηθεί µε τη συµµετοχή των πρατηριούχων, στις 13-14 Μαΐου 2006, και 
στο οποίο µε βάση το πρόγραµµα και τα εγχειρίδια που η Εταιρεία ExxonMobil κοινοποίησε στην Επιτροπή έγιναν 
αναφορές στη νοµοθεσία του ανταγωνισµού. 
Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων διαπιστώνει ότι στο συµβόλαιο της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους 
υπάρχει συγκεκριµένος όρος στη βάση του οποίου αναφέρεται ότι τα έξοδα για την παρακολούθηση των σεµιναρίων από 
τους πρατηριούχους και τους υπαλλήλους τους, επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τους ίδιους.  
Συγκεκριµένα, σε όρους συµβολαίου του {…} µε ηµεροµηνία 22 Νοεµβρίου 2006 αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Κατάρτιση 
Η εταιρεία παρέχει, από καιρού εις καιρόν ως θεωρεί αρµόζων, κατάρτιση στον Πρατηριούχο και τους υπαλλήλους του µε 
σκοπό την επίτευξη των Προτύπων ExxonMobil σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Πολιτικής. 
Η κατάρτιση που παρέχεται από την Εταιρεία στον Πρατηριούχο και τους Υπαλλήλους του επιβαρύνει εξ' ολοκλήρου τον 
Πρατηριούχο. Ο Πρατηριούχος επιβαρύνεται επίσης µε όλα τα έξοδα ταξιδιού, διαµονής, διατροφής και άλλα έκτακτα 
έξοδα του Πρατηριούχου και των Υπαλλήλων του τα οποία σχετίζονται µε τέτοιου είδους κατάρτιση. 
Ο πρατηριούχος παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή εργολήπτες του, ως µπορεί να είναι αναγκαίο, 
κατάλληλη κατάρτιση σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Πολιτικής. 
Ο Πρατηριούχος διασφαλίζει το γεγονός ότι όλοι οι υπάλληλοι αντιπρόσωποι ή εργολήπτες του υποβάλλονται σε όλες τις 
διαδικασίες κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που οργανώνει και προσφέρει η Εταιρεία µε σκοπό την 
επίτευξη των Προτύπων ExxonMobil σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Πολιτικής.» 
Ως εκ τούτου, παραµένει αναπάντητο το εύλογο ερώτηµα του πόσοι από τους πρατηριούχους παρακολούθησαν αυτά τα 
σεµινάρια και ποιος κάλυψε τελικά τα έξοδα. 
Η Εταιρεία ExxonMobil ισχυρίζεται ότι επειδή έχει πρόγραµµα συµµόρφωσης «αποκλείεται» από τού να έχει προβεί σε 
ενέργειες ή/και πράξεις που παραβαίνουν το δίκαιο του ανταγωνισµού. Η Εταιρεία ExxonMobil σηµειώνει το γεγονός ότι 
το ιστορικό συµµόρφωσής της στην Κύπρο είναι παρόµοιο µε εκείνο της ExxonMobil Corporation. Η Επιτροπή όµως 
αντιπαραβάλλει ότι το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε την ExxonMobil Corporation για τη συµµετοχή της σε 
µυστικό καρτέλ µε άλλες οχτώ (8) εταιρείες και της επέβαλε πρόστιµο. Συγκεκριµένα, η ExxonMobil Corporation 
κατηγορήθηκε για καθορισµό των τιµών και για καταµερισµό της αγοράς της παραφίνης κατά παράβαση του άρθρου 81 
ΕΚ µέσω της συνεργασίας της και της ανταλλαγής πληροφοριών µε τις άλλες οχτώ (8) εταιρείες. Σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της ΕΕ, η ExxonMobil Corporation συµµετείχε στην εν λόγω παράβαση από το 1992 µέχρι το 2005
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Αναφορικά µε τη θέση της Εταιρείας ότι κατά τη γνώµη της, δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη κάθετης σύµπραξης µεταξύ 
αυτής και των πρατηριούχων της αναφορικά µε τον καθορισµό τιµών λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών. 
Μη ύπαρξη ρητής/γραπτής αλλά ούτε και σιωπηρής συµφωνίας µεταξύ Exxon Mobil και των πρατηριούχων της . 
Είναι θέση της Εταιρείας ότι δεν υπάρχει καµία ρητή/γραπτή αλλά ούτε και σιωπηρή συµφωνία µεταξύ της και των 
πρατηριούχων της. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και του Γενικού ∆ικαστηρίου, 
προκειµένου να υπάρχει συµφωνία, αρκεί οι επιχειρήσεις να έχουν εκφράσει την κοινή βούλησή τους να 
συµπεριφερθούν στην αγορά κατά καθορισµένο τρόπο. Η µορφή έκφρασης της εν λόγω κοινής βούλησης δεν είναι 
σηµαντική, αρκεί να αποτελεί έκφραση της βούλησης των µερών να συµπεριφερθούν στην αγορά σύµφωνα µε τη 
συµφωνία αυτή (C-41/69, Chemiefarma v. Commission, para.112, T-41/96, Bayer v. Commission, para. 67-69, T-208/01, 
Volkswagen v. Commission, para.30-32). Ειδικότερα για την έννοια της «συµφωνίας», όπως άλλωστε έχει αναφερθεί και 
στην πρώτη αιτίαση, είναι αδιάφορος ο γραπτός και/ή προφορικός χαρακτήρας της σύµβασης, ο δεσµευτικός ή µη 
χαρακτήρας αυτής. ∆εν απαιτούνται τυπικές διαδικασίες ούτε και κυρώσεις ή µέτρα εφαρµογής, (C-209/78, Van 
Landewyck κατά Επιτροπής, παρ.85-86, T-7/99 παρ.200-201 και Τ-1/89, Rhone-Poulenc κατά Επιτροπής παρ.43-
44,2004/104/ΕΚ,ο.π,παρ.172 (βλ. και Λ. Κοτσίρης, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, 2003, σελ.395-396). Το ίδιο σκεπτικό έχει 
ακολουθήσει η Επιτροπή κρίνοντας ότι για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης συµφωνίας δεν εξετάζεται ο δεσµευτικός ή µη 
χαρακτήρας αυτής, αλλά αρκείται στο γεγονός ότι οι προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας ExxonMobil εφαρµόζονται από 
τους πρατηριούχους, γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτοί αποδέχονται σιωπηρά έστω τις τιµές αυτές. 
Όσον αφορά την υπόθεση Volkswagen
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ExxonMobil σε σχέση µε το πόρισµα του Γενικού ∆ικαστηρίου. Η υπόθεση Volkswagen αφορούσε προσφυγή που είχε 
καταθέσει η Volkswagen στο Γενικό ∆ικαστήριο ζητώντας ακύρωση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΕ είχε 
αποφανθεί ότι τρεις εγκύκλιοι που είχε απευθύνει η Volkswagen στους Γερµανούς αντιπροσώπους της, καθώς και οι 
πέντε επιστολές που είχε αποστείλει σε ορισµένους από αυτούς σε σχέση µε τις τιµές πώλησης του µοντέλου 
Volkswagen Passat, παραβίαζαν το άρθρο 81 ΕΚ. Κατά την κρίση της Επιτροπής, η επίκληση από την ExxonMobil του 
πορίσµατος του Γενικού ∆ικαστηρίου στην εν λόγω υπόθεση, ως αυτό καταγράφεται συνοπτικά στις γραπτές της θέσεις, 
αφορούσε τις ακόλουθες σκέψεις της απόφασης: 
(α) Με τη σκέψη 43 της απόφασης του Γενικού ∆ικαστηρίου (η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναιρεθεί από 
το Γενικό ∆ικαστήριο) επισηµαίνεται ότι η θέση της Επιτροπής ισοδυναµεί µε τον ισχυρισµό ότι ένας αντιπρόσωπος που 
υπέγραψε σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπεύσεως σύµφωνης µε το δίκαιο του ανταγωνισµού θεωρείται ότι, µε την 
υπογραφή αυτή, αποδέχθηκε εκ των προτέρων µια µεταγενέστερη παράνοµη εξέλιξη της συµβάσεως αυτής, ενώ, λόγω 
ακριβώς του σύµφωνου µε το δίκαιο του ανταγωνισµού χαρακτήρα της, η εν λόγω σύµβαση δεν παρείχε στον 
αντιπρόσωπο τη δυνατότητα να προβλέψει µια τέτοια εξέλιξη. 
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(β) Με τη σκέψη 45 της απόφασης, το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι είναι δυνατό µια συµβατική εξέλιξη να θεωρηθεί ότι 
έγινε εκ των προτέρων αποδεκτή, από και λόγω της υπογραφής νόµιµης συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπεύσεως, 
όταν πρόκειται για νόµιµη συµβατική εξέλιξη η οποία είτε προβλέπεται από τη σύµβαση είτε είναι εξέλιξη που ο 
αντιπρόσωπος, δεν µπορεί, λαµβανοµένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών ή της νοµοθεσίας, να αρνηθεί. Αντιθέτως, 
κατά το Γενικό ∆ικαστήριο, µια παράνοµη συµβατική εξέλιξη δεν µπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων αποδεκτή, από 
και λόγω της υπογραφής νόµιµης συµβάσεως διανοµής. 
(γ) Με τη σκέψη 46 της αποφάσεως, το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι εσφαλµένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι 
η υπογραφή της συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπεύσεως από τους αντιπροσώπους της Volkswagen συνεπάγεται την 
εκ µέρους τους αποδοχή των επίδικων συστάσεων. 
Η Επιτροπή ποτέ δεν υποστήριξε ότι στην υπό εξέταση υπόθεση υπήρχαν παράνοµες συµβατικές τροποποιήσεις από 
πλευράς της ExxonMobil αλλά ούτε ότι οι υπό κρίση ανακοινώσεις/εγκύκλιοι σε σχέση µε τις τιµές των υπό εξέταση 
προϊόντων αποτελούσαν µέρος της σύµβασης της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους της. Η Επιτροπή εξέτασε µόνο τις 
ίδιες τις ανακοινώσεις/εγκυκλίους. Η επίκληση από την Επιτροπή, στην Έκθεση Αιτίασης, µεταξύ άλλων αποφάσεων του 
∆ΕΕ και της απόφασης του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Volkswagen αφορούσε τις σκέψεις 30-34 της απόφασης. Στο 
σηµείο αυτό το Πρωτοδικείο επισήµανε ότι «για να αποτελεί µία κατά φαινόµενο µονοµερής πράξη ή συµπεριφορά 
συµφωνία κατά την έννοια του άρθρου 81ΕΚ, αρκεί αυτή να συνιστά έκφραση της συµπτώσεως βουλήσεων δύο 
τουλάχιστον µερών, ενώ η µορφή µε την οποία εκδηλώνεται η σύµπτωση αυτή δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.» (η 
υπογράµµιση είναι δική µας) 
Στην έφεση που ακολούθησε την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου 
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 προχώρησε λέγοντας ότι το Γεν∆ΕΕ, 
πολύ ορθά στις παραγράφους 30-34 της απόφασής του, σηµείωσε ότι για να υπάρξει συµφωνία µέσα στα πλαίσια του 
άρθρου 81(1) «είναι αρκετό η πράξη ή η επαφή που είναι φαινοµενικά µονοµερής, να είναι η έκφραση της σύµπτωσης της 
βούλησης δύο µερών, η µορφή µε την οποία αυτή η σύµπτωση εκφράζεται να µην είναι από µόνη της το αποφασιστικό 
σηµείο ύπαρξης της
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Τούτο θεωρήθηκε σηµαντικό από την Επιτροπή, στην προκείµενη περίπτωση, γιατί η πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά 
την τιµολόγηση των προϊόντων πραγµατοποιείτο µέσω αποστολής σχετικών ανακοινώσεων/εγκυκλίων προς τους 
πρατηριούχους της. Οι εν λόγω εγκύκλιοι/ ανακοινώσεις, αν και φαινοµενικά αποτελούσαν µονοµερή πράξη της 
Εταιρείας ExxonMobil, από τη στιγµή που λαµβάνονταν υπόψη από τους πρατηριούχος και εφαρµόζονταν, συνιστούσαν 
συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων. H Επιτροπή τόνισε επανειληµµένα ότι στην πράξη, η 
τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας Exxon Mobil στην προκειµένη περίπτωση καθοριζόταν από τις 
εγκυκλίους/ανακοινώσεις µε τις προτεινόµενες τιµές.  
∆ιαδικασία τροποποίησης των συµβολαίων της Εταιρείας Exxon Mobil µε τους πρατηριούχους της 
Η Επιτροπή δεν αµφισβήτησε ποτέ ότι η Εταιρεία προέβη σε αναθεώρηση των συµβολαίων της µε τους πρατηριούχους. 
Σε σχέση µε τα διάφορα συµβόλαια/συµβάσεις τα οποία έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή και τα οποία αποδεικνύουν τη 
συµβατική σχέση της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους, σηµειώνεται ότι υπάρχουν: 
(α) τα παλαιά συµβόλαια, δηλαδή αυτά που προϋπήρχαν της ελευθεροποίησης µε τους πρατηριούχους των εταιρειών 
ESSO Cyprus Inc. (στο εξής «ESSO») και MOBIL ΟΙΛ ΛΤ∆ (στο εξής «MOBIL»), αντίστοιχα, τα οποία η Εταιρεία 
τροποποίησε µε σχετικές της πράξεις , 
(β) τα νέα συµβόλαια, τα οποία συνοµολογήθηκαν µεταξύ της ExxonMobil και πρατηριούχων µετά την ελευθεροποίηση 
της αγοράς των πετρελαιοειδών: 
τα συµβόλαια µε νέους πρατηριούχους που δεν ήταν στην αγορά πριν την ελευθεροποίηση της αγοράς, ή τα συµβόλαια 
µε πρατηριούχους που είχαν προηγουµένως υπογράψει ένα «κληρονοµηµένο» παλαιό συµβόλαιο µε την Εταιρεία ESSO 
και την Εταιρεία MOBIL (όπως και την τροποποίηση του Σεπτεµβρίου του 2004) και που υπέγραψαν νέα συµβόλαια ή 
συµφωνίες (New Contracts), όταν ανανέωναν τα συµβόλαιά τους µε την Εταιρεία ExxonMobil. 
(γ) Συµφωνίες προµήθειας, δηλαδή τα συµβόλαια µεταξύ πρατηριούχων που ταυτόχρονα είναι και ιδιοκτήτες των 
σχετικών πρατηρίων, από τη µια, και της ExxonMobil, που είναι απλά προµηθευτής πετρελαιοειδών, από την άλλη. Αυτά 
τα συµβόλαια δεν περιείχαν ποτέ πρόνοιες που αναφέρονταν στο ύψος λιανικών τιµών. 
Επιπρόσθετα, και σε σχέση µε το θέµα της τροποποίησης των παλαιών συµβολαίων των εταιρειών MOBIL και ESSO και 
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η Επιτροπή σηµειώνει ότι µε βάση τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στη διάθεσή της 
φαίνεται ότι η Εταιρεία ExxonMobil απέστειλε σχετικές επιστολές αναθεώρησης και τροποποίησης των συµβολαίων 
αυτών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σε κάποιες από τις εν λόγω επιστολές επισυναπτόταν µία σελίδα ενός συµβολαίου, 
ενώ σε άλλες όχι. 
Επίσης σε σχέση µε τις επιστολές αναθεώρησης των συµβολαίων των πρατηριούχων της MOBIL, η Επιτροπή σηµειώνει 
ότι αυτές είναι διατυπωµένες στην ελληνική γλώσσα ως ακολούθως: 
«Τα πιο κάτω συµφωνούνται σήµερα 30 Σεπτεµβρίου 2004 και θα αντικαταστήσουν τους αντίστοιχους όρους της πιο 
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 Το ∆ΕΕ σηµείωσε ότι η νοµολογία στην οποία έκανε αναφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι 
οποιοδήποτε τηλεφώνηµα από τον κατασκευαστή προς τον έµπορο σηµαίνει και συµφωνία, µέσα στα πλαίσια του 
άρθρου 81(3) της Συνθήκης ΕΚ. Case C-74/04 P, Volkswagen, «36 However, the case-law to which the Commission 
refers does not imply that any call by a motor vehicle manufacturer to dealers constitutes an agreement within the 
meaning of Article 81(1) EC and does not relieve the Commission of its obligation to prove that there was a concurrence 
of wills on the part of the parties to the dealership agreement in each specific case.» 
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 Case C-74/04 P, Volkswagen, «37 The Court of First Instance rightly noted, in paragraphs 30 to 34 of the judgment 
under appeal, that, in order to constitute an agreement within the meaning of Article 81(1) EC, it is sufficient that an act 
or conduct which is apparently unilateral be the expression of the concurrence of wills of at least two parties, the form in 
which that concurrence is 
expressed not being by itself decisive.” 



 
 

πάνω Συµφωνίας. 
α) Η παράγραφος 2(4) θα αντικατασταθεί από την πιο κάτω πρόνοια: 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………} 
Σε σχέση µε τις επιστολές αναθεώρησης των συµβολαίων των πρατηριούχων της ESSO, η Επιτροπή σηµειώνει ότι 
αυτές είναι διατυπωµένες στην αγγλική γλώσσα και υπογεγραµµένες στις 30 Σεπτεµβρίου 2004, ως εξής: 
«The following have been agreed between the parties hereto and must be deemed to supersede the relevant clauses of 
the Agreement, as set out herein below: 
Clause 5: “at the licensor’s published prices "should be deleted.” 
Clause 11 (b): “at the prices which may be fixed by the licensor from time to time” should be deleted.» 
Σε σχέση µε τη διαδικασία την οποία η Εταιρεία ακολούθησε για να τροποποιήσει παλαιότερα συµβόλαιά της και/ή τα 
συµβόλαια των εταιρειών MOBILE ESSO µέσω της αποστολής επιστολών αναθεώρησης, η Επιτροπή, σηµειώνει από τα 
δειγµατοληπτικά τροποποιητικά συµβόλαια του ∆ιοικητικού φακέλου ότι στην πλειοψηφία τους οι τροποποιήσεις έγιναν 
στην αγγλική γλώσσα.  
Η Επιτροπή εύλογα διερωτήθηκε τί ήταν αυτό που εµπόδισε την Εταιρεία ExxonMobil από τού να ανανεώσει όλα τα 
παλαιά συµβόλαια των εταιρειών MOBIL και ESSO, όταν έγινε η αλλαγή στις εταιρείες και αυτές αγοράστηκαν από την 
Εταιρεία ExonMobil. Οι διαφορετικές ρυθµίσεις και η εν γένει πολυγλωσσία που έλαβαν χώρα δηµιουργεί πράγµατι 
πολλά ερωτηµατικά. Από την άλλη, η αγγλική γλώσσα που η Εταιρεία επιλέγει να χρησιµοποιεί για κάποια από τα 
συµβόλαια, εγείρει επίσης ερωτηµατικά. 
∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη 
Οι σχέσεις µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τον 
ανταγωνισµό στις υπό εξέταση σχετικές αγορές. Η δύναµη των αγοραστών (στη συγκεκριµένη περίπτωση των 
πρατηριούχων) ορίζεται ως η ικανότητά τους να πιέσουν την τιµή που πληρώνουν στον προµηθευτή τους ή να 
υποχρεώσουν τον προµηθευτή τους να τους προσφέρει περισσότερο ευνοϊκούς µη τιµολογιακούς όρους. Η δύναµη των 
προµηθευτών (στη συγκεκριµένη περίπτωση των εταιρειών πετρελαιοειδών) ορίζεται ως η ικανότητά τους να επιβάλουν 
σε µεγάλο βαθµό ή/και µονοµερώς την τιµή που θα πληρώσουν οι αγοραστές (πρατηριούχοι) ή να προκαλέσουν τον 
αγοραστή τους να αποδεχθεί λιγότερο ευνοϊκούς µη τιµολογιακούς όρους. 
Σύµφωνα µε τον Ζ. Chen (2007, σελ. 19)
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 η δύναµη των αγοραστών είναι: 

«the ability of a buyer to reduce the price profitably below a supplier's normal selling price, or more generally the ability to 
obtain trade terms more favourable than a supplier's normal trade terms». 
Επίσης, σύµφωνα µε το σύγγραµµα του M. Motta (2004, σελ. 122)

236
: 

«The ability of a firm to charge high prices also depends on the degree of concentration of buyers. A firm is clearly more 
free to exert market power if it faces a large number of dispersed consumers or buyers that if it faces one or a few strong 
buyers. A strong buyer can make use of its bargaining power to stimulate competition among sellers, either by 
threatening to switch from one seller to another, or by threatening to start upstream production itself». 
Στις υπό εξέταση σχετικές αγορές η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η διαπραγµατευτική δύναµη των πρατηριούχων σε σχέση 
µε την εταιρεία πετρελαιοειδών, η οποία τους προµηθεύει, είναι περιορισµένη έως και ανύπαρκτη. Ειδικότερα, 
διαπιστώνεται από την Επιτροπή ότι: 
• oι χονδρικές αγορές των πρατηριούχων είναι ένα σχετικά µικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων της σχετικής 
αγοράς, 
• οι εταιρείες πετρελαιοειδών διαθέτουν τα προϊόντα τους σε µεγάλο αριθµό πρατηρίων µε σχετικά χαµηλούς όγκους 
πωλήσεων, 
• οι πρατηριούχοι δεν µπορούν να προµηθευθούν, λόγω συµβατικής τους υποχρέωσης, από εναλλακτικούς 
προµηθευτές, αν και τα σχετικά προϊόντα είναι οµοιογενή µεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, 
• οι πρατηριούχοι δεν µπορούν αξιόπιστα να απειλήσουν (credibly threat) ότι θα δραστηριοποιηθούν στο ανώτερο 
επίπεδο της αγοράς, δηλαδή να εισάγουν οι ίδιοι τα σχετικά προϊόντα, να τα αποθηκεύσουν και να τα διαθέσουν στη 
χονδρική, λόγω των υψηλών φραγµών εισόδου στο ανώτερο επίπεδο των σχετικών αγορών, 
• οι πρατηριούχοι δεν µπορούν να συγκεντρώσουν τις παραγγελίες και τις αγορές τους λόγω της περιορισµένης 
αποθηκευτικής τους δυναµικότητας, αλλά και λόγω της περιορισµένης χρηµατοοικονοµικής τους δύναµης (µεγάλες 
παραγγελίες κοστίζουν και περισσότερο), 
• οι εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν τη δυνατότητα επιλογής τερµατισµού της εµπορικής τους σχέσης µε τους 
πρατηριούχους (ακόµη και τερµατισµό χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση). 
Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι η γνώµη της Επιτροπής, ότι οι πρατηριούχοι δεν διαθέτουν διαπραγµατευτική 
δύναµη σε σχέση µε την Εταιρεία ExxonMobil, η οποία τους προµηθεύει τα σχετικά προϊόντα. Αυτό ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι ο πρατηριούχος δεν έχει την ευχέρεια να διαπραγµατευθεί ή να ασκήσει αποτελεσµατικά οποιαδήποτε πίεση 
για µείωση της χονδρικής τιµής πώλησης των σχετικών προϊόντων µε την Εταιρεία, η οποία τον προµηθεύει. Ο 
πρατηριούχος αδιαµαρτύρητα αποδέχεται τις χονδρικές τιµές που καθορίζει µονοµερώς η προµηθεύτρια Εταιρεία. Με 
άλλα λόγια, ο πρατηριούχος είναι δέκτης των χονδρικών τιµών (price taker). 
Αναφορικά µε τη θέση της Εταιρείας ExxonMobil ότι δεν αποδεικνύεται συµµόρφωση των πρατηριούχων στις 
προτεινόµενες τιµές της αλλά και ότι οι προτεινόµενες τιµές είναι προς όφελος του καταναλωτή. 
Η Επιτροπή σε σχέση µε τα σχόλια Εταιρείας ExxonMobil για τα ερωτηµατολόγια και τις απαντήσεις που έδωσαν οι 
πρατηριούχοι σε σχέση µε την έκθεση Padilla, παραθέτει τα ακόλουθα: 
Οι ισχυρισµοί που τέθηκαν στην Έκθεση Padilla αναφορικά µε το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους και ότι αυτό 
είναι µεθοδολογικά εσφαλµένο, ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν είναι αόριστες και ότι για να διενεργηθεί σωστά και µε 
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αξιοπιστία µια τέτοια έρευνα, θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν πραγµατικά δεδοµένα και στοιχεία της αγοράς αναφορικά 
µε τις πραγµατικές τιµές αντλίας στα πρατήρια και όχι απλά απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια, δεν µπορούν να γίνουν 
αποδεκτοί από την Επιτροπή. 
Η Επιτροπή κρίνει ότι ορθώς εστίασε, µεταξύ άλλων, την έρευνα της πτυχής αυτής της υπόθεσης στα ερωτηµατολόγια 
των πρατηριούχων καθώς προκύπτει ότι οι δηλώσεις/απαντήσεις τους απέδωσαν σωστά και ανεπιτήδευτα την 
υπάρχουσα, κατά το χρόνο της έρευνας, κατάσταση σε σχέση µε την πολιτική τιµών που ακολουθεί η ExxonMobil προς 
τους πρατηριούχους της. Οι απαντήσεις των πρατηριούχων στο ερωτηµατολόγιο και η καταγραφή διαφόρων δηλώσεών 
τους σε σχέση µε την εφαρµοστέα τιµολογιακή πολιτική αποτελούν την πραγµατική εικόνα και δεν πρέπει να υποτιµηθεί 
σε καµία περίπτωση ούτε και η αυθεντικότητα και ειλικρίνεια στις απαντήσεις που δόθηκαν. 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι δε θα ήταν στη θέση να κρίνει ορθολογικά ζητήµατα ιδιαίτερης σηµασίας για την υπό εξέταση 
υπόθεση, όπως η τιµολογιακή πολιτική της ExxonMobil, αξιολογώντας µόνο τις απαντήσεις που η τελευταία παρείχε 
κατά την εξέταση της όλης υπόθεσης. Απαντήσεις µάλιστα που σύµφωνα µε την παραδοχή του εµπειρογνώµονα - 
συµβούλου της Εταιρείας στηρίχθηκαν σε δεδοµένα που ξεκίνησαν να καταγράφονται πάνω σε συστηµατική βάση από 
το Νοέµβριο του 2006 και στη βάση πληροφόρησης που συγκεντρωνόταν από τρίτο µέρος για λογαριασµό της 
Εταιρείας. Εποµένως, η έρευνα είναι αξιόπιστη, ρεαλιστική και επαρκής. Επισηµαίνεται ακόµα ότι το ερωτηµατολόγιο 
προς τους πρατηριούχους καταγράφηκε µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο µέσος πρατηριούχος να είναι σε θέση να δώσει, 
χωρίς δυσκολία, τις απαντήσεις του. 
Το ερωτηµατολόγιο είχε τη µορφή µίας σειράς απλών ερωτηµάτων, ξεκινώντας από το ερώτηµα «µε ποια Εταιρεία 
πετρελαιοειδών από τις αναφερόµενες πιο κάτω συνεργάζεστε» και καταλήγοντας στο ερώτηµα «δώστε πλήρη στοιχεία 
για τα προϊόντα βενζίνης και πετρελαίου LS αναφορικά µε τις αυξοµειώσεις των τιµών στο πρατήριο σας για την περίοδο 
2005-2006. Σχετικά καταθέστε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα στοιχεία.» Η χρονική περίοδος για την οποία κλήθηκαν να 
δώσουν τα ζητηθέντα στοιχεία οι πρατηριούχοι ήταν από την 01/01/2005 µέχρι την 31/12/2006, κάτι που σαφώς 
διαφαίνεται από τα στοιχεία του όλου οικοδοµήµατος της έρευνας. Από της απόψεως ουσίας του θέµατος, δηλαδή της 
σύνταξης και αποστολής του ερωτηµατολογίου, η Επιτροπή έχει τη γνώµη ότι µέσα από ένα αποδεδειγµένης αξίας 
εργαλείο έρευνας κατέστη δυνατή η συγκέντρωση πραγµατικών και χωρίς επιτήδευση δεδοµένων και στοιχείων καθόσον 
αφορά το χώρο δράσης των πρατηριούχων. 
Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να αναφέρει ότι κατά πάγια νοµολογία του Γεν∆ΕΕ και του ∆ΕΕ, έχει επικρατήσει η άποψη 
ότι «ασθενέστερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα δύνανται να εκτεθούν στον κίνδυνο λήψεως µέτρων αντιποίνων από ισχυρές 
επιχειρήσεις που είτε κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά είτε είναι σε θέση να ασκήσουν οικονοµική πίεση 
στους πελάτες και προµηθευτές τους.
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» Στην απόφαση του ∆ΕΕ  στην υπόθεση BPB INDUSTRIES PLC και BRITISH 

GYPSUM LTD κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων238
, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«26. Τέλος, όσον αφορά την αλληλογραφία µε τρίτες επιχειρήσεις και την απάντηση σε αίτηση παροχής πληροφοριών, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι µια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά έχει τη δυνατότητα να λάβει 
ανταποδοτικά µέτρα κατ' ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, προµηθευτών ή πελατών που συνεργάστηκαν στην έρευνα της 
Επιτροπής. Εποµένως, υπό τις συνθήκες αυτές, οι τρίτες επιχειρήσεις που παραδίδουν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο 
ερευνών που διεξάγει αυτή, έγγραφα για τα οποία φρονούν ότι η παράδοσή τους θα µπορούσε να αποτελέσει αφορµή για 
αντίποινα εις βάρος τους δεν µπορούν να το πράξουν παρά µόνο γνωρίζοντας ότι θα ληφθεί υπόψη το αίτηµά τους για 
τήρηση της εµπιστευτικότητας.» 
Το ίδιο το ∆ικαστήριο, εκτιµώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από µία έρευνα που εµπλέκει οικονοµικά ασθενέστερες 
επιχειρήσεις, στην προκειµένη περίπτωση, των προµηθευτών τους, έκρινε ότι, η οποιαδήποτε αλληλογραφία µε αυτές θα 
πρέπει να προστατευθεί. Επί αυτού, η Επιτροπή αναφέρει ότι το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους 
καταρτίστηκε ακολουθώντας τις κατευθυντήριες σκέψεις που αναδεικνύονται µέσα από την προαναφερόµενη κρίση του 
∆ικαστηρίου στην εν λόγω απόφασή του, τηρώντας, µεταξύ άλλων, την εµπιστευτικότητα των απαντήσεων των 
πρατηριούχων. Συγκεκριµένα, στο προοίµιο του ερωτηµατολογίου, καταγράφηκε ότι «Πληροφορείστε ότι θα εξετασθούν 
µε πλήρη εχεµύθεια οι πληροφορίες που θα δοθούν από µέρους σας σε σχέση µε το επισυναπτόµενο ερωτηµατολόγιο.» 
Οι ισχυρισµοί που τέθηκαν στο Κεφάλαιο 8 της Έκθεσης Padilla αναφορικά µε την ανάλυση του ερωτηµατολογίου και την 
επεξεργασία των απαντήσεων των πρατηριούχων σε αυτά τα ερωτηµατολόγια, δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτοί από 
την Επιτροπή. Η θέση αυτή της Επιτροπής ενισχύεται από τα πιο κάτω: 
Στο ερώτηµα 4 του ερωτηµατολογίου, «Είναι µε δική σας πρωτοβουλία που προχωρείτε στις οποιεσδήποτε αυξοµειώσεις 
των τιµών ή µετά από εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεστε ή µε άλλο 
τρόπο;» ποσοστό 91.38% απάντησε ότι προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους κατόπιν των εισηγήσεων 
της Εταιρείας ExxonMobil. Σηµειώνεται ότι οι υπόλοιποι πρατηριούχοι (ποσοστό 6.90%) δηλώνουν ότι οι αυξοµειώσεις 
τιµών στα πρατήριά τους γίνονται µε δική τους πρωτοβουλία. Οι απαντήσεις αυτές των πρατηριούχων της Εταιρείας 
ExxonMobil αναφέρονται ρητά στην Έκθεση Αιτίασης και δεν αµφισβητήθηκαν από την Εταιρεία. 
Στο ερώτηµα 4.1 του ερωτηµατολογίου, «Στην περίπτωση που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις των τιµών µετά από 
εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεστε συµµορφώνεστε ή όχι µε 
προτεινόµενες τιµές;» ποσοστό 63,79% των πρατηριούχων της Εταιρείας ExxonMobil απάντησε ότι συµµορφώνεται, ενώ 
ποσοστό 34,48% απάντησε ότι δε συµµορφώνεται. Ποσοστό 1,72% δεν έδωσε απάντηση στο σχετικό ερώτηµα239

. Ας 
σηµειωθεί ότι από τους πενήντα οκτώ (58) πρατηριούχων της Εταιρείας οι πενήντα επτά (57) συµπλήρωσαν το 
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ερωτηµατολόγιο, και ο πεντηκοστός όγδοος το επέστρεψε χωρίς να δώσει οποιεσδήποτε απαντήσεις240
. Από την 

ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων των πρατηριούχων της Εταιρείας στη βάση του συνόλου των απαντήσεων 
που δόθηκαν και ειδικότερα σε σχέση µε την ερώτηση 4.1 του ερωτηµατολογίου προκύπτουν τα πιο κάτω: 
Α. Αναφορικά µε τους τριάντα επτά (37) πρατηριούχους που δήλωσαν ότι συµµορφώνονται: 
Οι πρατηριούχοι Α/Α 3, 19, 24, 26, 27, 34, 50, 52, 54 και 57 που είναι οι δέκα (10) από τους προαναφερόµενους τριάντα 
επτά (37) πρατηριούχους, αν και απαντούν ότι συµµορφώνονται µε τις προτεινόµενες τιµές, διαπιστώνεται, είτε από τις 
απαντήσεις τους στην ερώτηση 5 του ερωτηµατολογίου (Πίνακας Τιµών) είτε και από δικές τους διευκρινίσεις και/ή 
δηλώσεις που κατέγραψαν ως επιπλέον σχόλια στις απαντήσεις που απέστειλαν, ότι δε συµµορφώνονται προς τις 
προτεινόµενες τιµές από το Νοέµβριο του 2006. 
Εξαίρεση αποτελούν ο πρατηριούχος Α/Α 50 ο οποίος δεν συµµορφωνόταν κατά τους τελευταίους έξι (6) µήνες, ήτοι από 
τον Ιούνιο 2006, και ο πρατηριούχος Α/Α 24 ο οποίος, ενώ δεν απάντησε στο σχετικό ερώτηµα, διαπιστώνεται από την 
απάντησή του στην ερώτηση 5 (Πίνακας τιµών) ότι συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες τιµές µέχρι τον Ιούνιο 2006. Η 
συµµόρφωση του πρατηριούχου Α Α50 διαπιστώνεται από την απάντησή του στην ερώτηση 5 και από το σχόλιό του. 
Παρενθετικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Ερώτηση 5 του ερωτηµατολογίου που στάληκε στους πρατηριούχους ανέφερε: 
«∆ώστε πλήρη στοιχεία για τα προϊόντα βενζίνης (αµόλυβδη 95, αµόλυβδη 98) και πετρελαίου LS αναφορικά µε τις 
αυξοµειώσεις των τιµών στο πρατήριο σας για την περίοδο 2005-2006. Σχετικά καταθέστε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα 
στοιχεία.» 
Στη συγκεκριµένη ερώτηση οι πρατηριούχοι καλούνταν να συµπληρώσουν ένα πίνακα, παρέχοντας πληροφορίες για τις 
τιµές που εφάρµοζαν και την κατά περίπτωση προτεινόµενη τιµή από την Εταιρεία πετρελαιοειδών, µε την οποία 
συνεργάζονταν, των προϊόντων βενζίνης (αµόλυβδη 95, αµόλυβδη 98) και πετρελαίου LS για τη περίοδο 2005-2006. 
Αναφορικά µε τις διευκρινίσεις και/ή δηλώσεις που κατέγραψαν ως επιπλέον σχόλια στις απαντήσεις που απέστειλαν 
κάποιοι από τους πιο πάνω δέκα (10) πρατηριούχους σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

- Πρατηριούχος 3: « Τις τελευταίες 3 εβδοµάδες δεν συµµορφώνοµαι. »
241

 

- Πρατηριούχος 27: «Εκτός από την περίπτωση του τελευταίου µήνα που έχω την διακριτική ευχέρεια που µου 
παρέχει ο Νόµος να ακολουθώ δική µου τιµολογιακή πολιτική.»
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- Πρατηριούχος 34: «Από τις 15/11/2006 ακολουθώ δική µου πολιτική.» 
243

 

- Πρατηριούχος 50: «∆εν συµµορφώνοµαι του τελευταίους 6 µήνες.»
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- Πρατηριούχος 52: «Μέχρι τις 17/11/2006. Μετά µε δική µου πρωτοβουλία.» 

- Πρατηριούχος 54: «Μέχρι τις 17/11/2006.» 

- Πρατηριούχος 57: « Εκτός από τον τελευταίο µήνα που έχω αύξηση 0,03 τις τιµές µου από τις προτεινόµενες τιµές.». 
Από την εξέταση του πίνακα των τιµών (ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου) που επισύναψε παρατηρείται ότι δε 
συµµορφώνεται από το Νοέµβριο 2006. 
Οι πρατηριούχοι Α/Α 19, 24, και 26 δεν παρέθεσαν οποιοδήποτε σχόλιο. Η συµµόρφωσή τους µε τις προτεινόµενες τιµές 
της Εταιρείας σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα που διεκόπη η συµµόρφωση αυτή, διαπιστώνεται από την απάντησή 
τους στο ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου (πίνακας τιµών). Επισηµαίνεται ότι ο πρατηριούχος Α/Α 19 εφάρµοζε τις 
προτεινόµενες τιµές µέχρι και το Νοέµβριο του 2006 και ο πρατηριούχος Α/Α 26 εφάρµοζε τις προτεινόµενες τιµές µέχρι 
τις αρχές Νοεµβρίου 2006. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι δέκα (10) αυτοί πρατηριούχοι, (ποσοστό 27%), από τους 
τριανταεπτά (37) που απαντούν στη σχετική ερώτηση, συµµορφώνονται µε τις προτεινόµενες τιµές µέχρι και το Νοέµβριο 
του 2006. Στη συνέχεια, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, δε συµµορφώνονται στις προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές. 
Β. Αναφορικά µε τους είκοσι (20) πρατηριούχους που απάντησαν ότι δεν συµµορφώνονται: 
Οι δεκαέξι (16) από τους είκοσι αυτούς πρατηριούχους, ήτοι οι Α/Α 1, 2, 4, 8, 11, 14, 17, 25, 31, 34, 35, 39, 43, 47, 49 και 
51, αν και απαντούν ότι δεν συµµορφώνονται µε τις προτεινόµενες τιµές, διαπιστώνεται, είτε από τις απαντήσεις τους 
στην ερώτηση 5 (Πίνακας Τιµών) είτε από δικές τους διευκρινίσεις και ή δηλώσεις που κατέγραψαν ως επιπλέον σχόλια 
στις απαντήσεις, ότι δε συµµορφώνονται στις προτεινόµενες τιµές από το Νοέµβριο του 2006. 
Εξαίρεση αποτελούν, ο πρατηριούχος 47 ο οποίος δε συµµορφωνόταν από το Φεβρουάριο του 2006 και ο πρατηριούχος 
51 ο οποίος δε συµµορφώνεται από τον Ιούνιο του 2006. Η πιο πάνω συµµόρφωση των πρατηριούχων Α/Α 47 και 51 
είναι σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 5 του ερωτηµατολογίου (πίνακας τιµών). 
Αναφορικά µε τις απαντήσεις και τα σχόλια κάποιων από τους δεκαέξι (16) πρατηριούχους, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

- Πρατηριούχος 1: «Είναι στη διακριτική µου ευχέρεια να τιµολογήσω. Συνήθως συµβαδίζω µε τις τιµές της Εταιρείας.» 
Από την εξέταση του πίνακα των τιµών (ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου) που επισύναψε παρατηρείται ότι δε 
συµµορφωνόταν από το τέλος Νοεµβρίου 2006. 

- Πρατηριούχος 2: «Αναλόγως των οικονοµικών συνθηκών της Εταιρείας µας και το συναγωνισµό πιανοµεν την 
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 Ο εν λόγω πρατηριούχος δεν απάντησε ούτε εάν συµµορφώνεται, ούτε εάν δεν συµµορφώνεται µε τις προτεινόµενες 
τιµές της ExxonMobil. 
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 Η χρονική περίοδος που κλήθηκαν οι πρατηριούχοι να δώσουν στοιχεία ήταν από την 1/1/2005 µέχρι την 31/12/2006. 
Συνεπώς η αναφορά στις τελευταίες τρις (3) εβδοµάδες σχετίζεται µε τις εβδοµάδες του ∆εκεµβρίου 2006. 
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 Η χρονική περίοδος που κλήθηκαν οι πρατηριούχοι να δώσουν στοιχεία ήταν από την 1/1/2005 µέχρι την 31/12/2006. 
Η εν λόγω αναφορά δεικνύει ότι ο πρατηριούχος συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας µέχρι τα τέλη 
Νοεµβρίου 2006. 
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 Η χρονική περίοδος που κλήθηκαν οι πρατηριούχοι να δώσουν στοιχεία ήταν από την 1/1/2005 µέχρι την 31/12/2006. 
Η εν λόγω αναφορά δεικνύει ότι ο πρατηριούχος συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας µέχρι τον 
Ιούνιο 2006. 
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 Η χρονική περίοδος που κλήθηκαν οι πρατηριούχοι να δώσουν στοιχεία ήταν από την 1/1/2005 µέχρι την 31/12/2006. 
Η εν λόγω αναφορά δεικνύει ότι ο πρατηριούχος συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας µέχρι τον 
∆εκέµβριο του 2006. 



 
 

ευθύνη για ανάρτηση τιµών.» Από τον πίνακα τιµών φαίνεται ότι δε συµµορφωνόταν από το τέλος Νοεµβρίου 2006. 

- Πρατηριούχος 4: «Τον τελευταίο µήνα δεν ακολουθώ ακριβώς τις 
προτεινόµενες τιµές.» Από τον πίνακα τιµών φαίνεται ότι δε συµµορφωνόταν από το Σεπτέµβρη 2006. 

- Πρατηριούχος 8: «Από τον Νοέµβριο 2006 είναι στη δικαιοδοσία µου να εφαρµόσω πολιτική τιµών.» Από τον πίνακα 
τιµών φαίνεται ότι δε συµµορφωνόταν από το τέλος Νοεµβρίου 2006. 

- Πρατηριούχος 11: «Αναλαµβάνω την ευθύνη ανάρτηση των νέων τιµών.» Από την εξέταση του πίνακα των τιµών 
(ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου) που  επισύναψε παρατηρείται ότι δε συµµορφωνόταν από το τέλος Νοεµβρίου 
2006.
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- Πρατηριούχος 14: «Είναι στη διακριτική µου ευχέρεια να πράξω διαφορετικά. Συνήθως συµβαδίζω µε την Εταιρεία.» 
Από την εξέταση του πίνακα των τιµών (ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου) που επισύναψε παρατηρείται ότι δε 
συµµορφωνόταν από το Νοέµβριο 2006. 

- Πρατηριούχος 17: «Η Εταιρεία µου έκλεισε το πρατήριο πριν 3 µήνες. Είµαι αδειούχος και διαχειριστής.» Ο 
πρατηριούχος αναφέρει ότι συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές. 246

 

- Πρατηριούχος 25: «Για να προχωρήσουµε σε µειώσεις θα πρέπει να µειωθεί το απόθεµα που αγοράσαµε σε 
ψηλότερες τιµές.» Από την εξέταση του πίνακα των τιµών (ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου) που επισύναψε 
παρατηρείται ότι δε συµµορφώνεται από το Νοέµβριο 2006. 

- Πρατηριούχος 34: «Από τις 15/11/2006 ακολουθώ δική µου πολιτική.» 

- Πρατηριούχος 35: «Είναι στην ευχέρεια µου να τιµολογήσω. Συνήθως συµβαδίζω µε τις τιµές της Εταιρείας.» Από 
την εξέταση του πίνακα των τιµών (ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου) που επισύναψε παρατηρείται ότι δε 
συµµορφώνεται από τον Οκτώβριο του 2006. 

- Πρατηριούχος 43: «Παίρνω σαν βάση την τιµή της Εταιρείας και αποφασίζω ανάλογα µε το στοκ που διαθέτω.» Από 
την εξέταση του πίνακα των τιµών (ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου) που επισύναψε παρατηρείται ότι δε 
συµµορφώνεται από το ∆εκέµβριο του 2006. 

- Πρατηριούχος 49: «Από Νοέµβριο 2006 δεν εφαρµόζω την τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας µου.» 
Οι πρατηριούχοι Α/Α 31 και 39 δεν παρέθεσαν οποιοδήποτε σχόλιο. Η συµµόρφωσή τους µε τις προτεινόµενες τιµές της 
Εταιρείας, σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα που διεκόπηκε η συµµόρφωση αυτή, διαπιστώνεται από την απάντησή τους 
στο ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου και τον πίνακα των τιµών που συµπλήρωσαν. Ο πρατηριούχος Α/Α 17 
παρατηρείται ότι συµµορφωνόταν κατ’ απόλυτο τρόπο µε τις προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές µέχρι τα τέλη 
Σεπτεµβρίου 2006, όπου και τερµατίστηκε η λειτουργία του πρατηρίου. Με άλλα λόγια οι δεκαέξι (16) από τους είκοσι 
(20) πρατηριούχους (ποσοστό 80%), που απαντούν στη σχετική ερώτηση ότι δε συµµορφώνονται µε τις προτεινόµενες 
τιµές διαπιστώνεται ότι δε συµµορφώνονται από το Νοέµβριο του 2006. 
Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ποσοστό 92.98% (37+16/57) των 
πρατηριούχων συµµορφώνονταν στις προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές µέχρι το Νοέµβριο 2006 και ποσοστό 7.01% 
(4/57) δε συµµορφώνονταν (ανεξαρτήτως περιόδου). H Επιτροπή σηµειώνει ότι το πιο πάνω ποσοστό συµµόρφωσης 
των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές της ExxonMobil µέχρι το Νοέµβριο 2006 προκύπτει µε την επιφύλαξη ότι η 
µη συµµόρφωση των τεσσάρων (4) πρατηριούχων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, δηλαδή οι Α/Α 24, 50, 47, και 51, 
άρχισε να πραγµατοποιείται πριν από το Νοέµβριο του 2006. 
Αφαιρώντας τους εν λόγω τέσσερις (4) πρατηριούχους από το σύνολο των 57 πρατηριούχων που εξετάστηκαν, 
προκύπτει ότι ένα ποσοστό του 84,48% συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας µέχρι το Νοέµβριο του 
2006. Η Επιτροπή δε θεώρησε ορθό να προβεί στον εν λόγω υπολογισµό, γιατί έτσι δίδεται η εντύπωση ότι αυτοί οι 
τέσσερις (4) πρατηριούχοι δεν συµµορφώνονταν καθόλου µε τις προτεινόµενες τιµές της ExxonMobil. Σηµειώνεται, ότι 
δεν πρέπει να υποτιµηθεί σε καµία περίπτωση το γεγονός ότι ακόµη και αυτοί οι τέσσερις (4) πρατηριούχοι εφάρµοζαν 
στο µεγαλύτερο διάστηµα της εξεταζόµενης περιόδου τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας. 
∆εν πρέπει επίσης να υποτιµηθεί ή/και να αγνοηθεί σε καµία περίπτωση το γεγονός ότι ενώ από τη µία πλευρά υφίσταται 
το ζήτηµα των τεσσάρων (4) προαναφερόµενων πρατηριούχων, ως αναλύθηκε ανωτέρω, από την άλλη υπάρχουν είκοσι 
επτά (27) πρατηριούχοι (από τους 37 οι οποίοι δήλωσαν ότι συµµορφώνονται), που ενώ συµπεριελήφθησαν στον 
υπολογισµό του ποσοστού του 92.98% σε σχέση µε τη συµµόρφωση προς τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας µέχρι 
το Νοέµβριο του 2006, αυτοί τις εφάρµοζαν καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της έρευνας. ∆ηλαδή, αυτοί οι είκοσι επτά (27) 
πρατηριούχοι δεν εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές µόνο µέχρι το Νοέµβριο αλλά τις εφάρµοζαν µέχρι το τέλος του 
2006. Σηµειώνεται ότι σε αυτό το σηµείο οι απαντήσεις και τα σχόλια του πρατηριούχου Α/Α19 (ο οποίος απάντησε ότι 
συµµορφώνεται) οδηγούν στο συµπέρασµα ότι και αυτός εφάρµοζε και άρα συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες από 
την Εταιρεία τιµές και το µήνα Νοέµβριο του 2006. Οι πρατηριούχοι Α/Α 1, 2, 11, 17, 31 και 43 δήλωσαν ότι δε 
συµµορφώνονταν από τα τέλη Νοεµβρίου 2006.  
Ουσιαστικά η µη συµµόρφωσή τους στις προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές αφορούσε τον τελευταίο µήνα τής υπό 
εξέταση περιόδου. 
Η απάντηση στο εύλογο ερώτηµα τί οδήγησε µερικούς από τους πρατηριούχους σε «µη συµµόρφωση» από τον 
Νοέµβριο του 2006 και µετά, δίνεται από την ίδια την Εταιρεία στις γραπτές της θέσεις αναφορικά µε συζητήσεις οι 
οποίες έλαβαν χώρα περί το τέλος του 2006 µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων. Η εν λόγω αναφορά κρίνεται 
ουσιαστικής σηµασίας στην κατανόηση των προαναφερόµενων σποραδικών διαφοροποιήσεων που προέκυψαν περί το 
τέλος του 2006 από κάποιους πρατηριούχους της Εταιρείας σε σχέση µε τις προτεινόµενες τιµές της. Η ExxonMobil στις 
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 Η χρονική περίοδος που κλήθηκαν οι πρατηριούχοι να δώσουν στοιχεία ήταν από την 1/1/2005 µέχρι την 31/12/2006. 
Η εν λόγω αναφορά δεικνύει ότι ο πρατηριούχος συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας µέχρι τις 
αρχές ∆εκεµβρίου του 2006. 
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 Ο πρατηριούχος έπαυσε να λειτουργεί το πρατήριο περί τα τέλη Σεπτεµβρίου 2006. Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή, 
φαίνεται από το ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσε ότι συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές. 



 
 

γραπτές της θέσεις αναφέρει ότι: 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………} 
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι την περίοδο κατά ή περί τις αρχές Νοεµβρίου του 2006 υπήρξαν έντονες συζητήσεις µεταξύ 
της ExxonMobil και των πρατηριούχων της γιατί αυτοί επηρεαζόµενοι από τις εκπτωτικές πολιτικές των άλλων εταιρειών 
προς τους πρατηριούχους τους επιθυµούσαν αύξηση του περιθωρίου κέρδους τους. 
∆ιαφαίνεται ότι οι πρατηριούχοι στην προσπάθεια τους να επιτύχουν µια αύξηση περιθωρίου κέρδους, προέβηκαν σε 
ενεργοποίηση του µηχανισµού εκείνου που θα επηρέαζε την Εταιρεία µε τέτοιο τρόπο που θα τους παρείχε την 
ζητούµενη αύξηση κέρδους. Ο µηχανισµός εκείνος δεν ήταν άλλος από τη µη συµµόρφωση στις προτεινόµενες τιµές, 
πράγµα που δεικνύει τη σηµαντικότητα των προτεινόµενων τιµών για την Εταιρεία. 
Η ExxonMobil αντιδρώντας στην ενέργεια των πρατηριούχων να αυξήσουν τις τιµές πώλησης για τους 
προαναφερόµενους λόγους, προέβη σε µείωση της προτεινόµενης τιµής πώλησης, ούτως ώστε αυτή να επανέλθει στην 
τιµή που ήταν πριν την έναρξη των προβληµάτων. Η ενέργεια αυτή της Εταιρείας υποδηλώνει τελικά την ανησυχία της 
για τη συµµόρφωση των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές της και τελικά για την εφαρµογή των προτεινόµενων 
τιµών της από αυτούς. 
Η Επιτροπή οφείλει να σχολιάσει τη θέση της ExxonMobil αναφορικά µε τον τρόπο ανάλυσης και επεξεργασίας των 
απαντήσεων των πρατηριούχων της. Είναι θέση της Επιτροπής ότι τα στοιχεία (από τα ερωτηµατολόγια) που η 
ExxonMobil επικαλείται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη, συγκεκριµένα οι απαντήσεις των πρατηριούχων στην ερώτηση 4.1, 
και τα οποία, σύµφωνα πάντοτε µε τους ισχυρισµούς της Εταιρείας, αποδεικνύουν µια κατ’ εξαίρεση διαφοροποίηση των 
τιµών και σηµαντικά χαµηλότερη τήρηση των προτεινόµενων τιµών από τους πρατηριούχους της, δεν είναι ικανά να 
πείσουν για τη µη στοιχειοθέτηση παράβασης. Από την επεξεργασία των διαθέσιµων στοιχείων, ως µόνο σαφές 
συµπέρασµα αλλά και ως πραγµατικό γεγονός, προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των πρατηριούχων της 
ExxonMobil συµµορφωνόταν µε τις προτεινόµενες τιµές της. 
Ανάλογα ζητήµατα αντιµετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεσή της κατά της Yamaha
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. Στην απόφασή της 

αυτή αναφέρει ότι «η απλή «σποραδική» διαφοροποίηση των τελικών τιµών δεν αποδεικνύει την έλλειψη συµφωνίας ή 
εναρµονισµένης πρακτικής καθορισµού τιµών», θέση η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει το πιο πάνω συµπέρασµα της 
Επιτροπής. (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Επιπρόσθετα, ακόµα και αν θεωρηθεί ότι το ποσοστό των πρατηριούχων που εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές της 
ExxonMobil δεν έφτανε το απόλυτο ύψος του 100% ή ότι η εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών της ExxonMobil από 
κάποιους πρατηριούχους δεν κάλυπτε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου αλλά τη µεγαλύτερη, η Επιτροπή 
σηµειώνει ότι στις περιπτώσεις εκείνες των πρατηριούχων που εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές κατ’ απόλυτο τρόπο, 
περιπτώσεις που αποτελούν τη µη ευκαταφρόνητη πλειοψηφία, µπορεί να υποστηριχθεί ότι τελικά επήλθε κάθετη 
συµφωνία ανάµεσα στους συµµορφωθέντες και τον προµηθευτή/ Εταιρεία, άποψη µε ιδιαίτερη σηµασία για την υπό 
εξέταση υπόθεση, δεδοµένου ότι στη δεύτερη αιτίαση η Επιτροπή δεν ερευνά οριζόντια συµφωνία ή εναρµονισµένη 
πρακτική αλλά την ύπαρξη ή µη κάθετης συµφωνίας ανάµεσα στον προµηθευτή του δικτύου και σε κάποιους 
τουλάχιστον από τους πρατηριούχους του δικτύου. 
Όσον αφορά τα σχόλια, τις εισηγήσεις και τις αιτιολογήσεις της ExxonMobil σε σχέση µε το κεφάλαιο 9 της Έκθεσης 
Padilla, η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι για να αξιολογηθούν επαρκώς τα αποτελέσµατα των προτεινόµενων τιµών στον 
ανταγωνισµό αυτές δεν θα πρέπει να εξετάζονται µεµονωµένα και αφηρηµένα αλλά απαιτείται µία προσέγγιση που 
αξιολογεί τη δοµή της αγοράς καθώς και το οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών πετρελαιοειδών και 
του δικτύου διανοµής των σχετικών προϊόντων. Εποµένως, η κάθε υπόθεση θα πρέπει να αξιολογείται χωριστά µε βάση 
τα πραγµατικά της περιστατικά. 
Στο σύγγραµµα του Λ. Κοτσίρη (σελ. 473)

248
 σηµειώνεται ότι: 

«Όπως τονίζεται στο Πράσινο βιβλίο επί των Κάθετων Περιορισµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προς την επιρροή 
των κάθετων περιορισµών στον ανταγωνισµό τελικά σηµασία έχει η δοµή της αγοράς. Όσο πιο έντονος είναι ο 
ανταγωνισµός inter-brand (ίδια προϊόντα διαφορετικών επιχειρήσεων) τόσο πιο ευνοϊκά για τον ανταγωνισµό και από 
άποψη αποτελεσµατικότητας φέρονται να είναι οι κάθετοι περιορισµοί. Αντι-ανταγωνιστικές συνέπειες αναµένονται όταν ο 
inter-brand ανταγωνισµός είναι ασθενής και υπάρχουν εµπόδια εισόδου σε επίπεδο παραγωγού ή διανοµέα.» (η 
υπογράµµιση είναι δική µας) 
Σηµειώνεται επίσης ότι στην παράγραφο 111 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής αναφορικά µε τις Κατευθυντήριες 
Γραµµές για τους Κάθετους Περιορισµούς (C291/22, 2000) (εφεξής η «Ανακοίνωση για τους κάθετους περιορισµούς») 
αναφέρεται ότι: 
«Στην κατηγορία του "προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης" εµπίπτουν οι συµφωνίες εκείνες που έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι ο αγοραστής υποχρεούται ή παρακινείται να µη µεταπωλεί κάτω από ορισµένη τιµή ή να µεταπωλεί 
σε ορισµένη τιµή ή πάνω από ορισµένη τιµή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ελάχιστες, τις πάγιες, τις µέγιστες και τις 
συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης. Οι µέγιστες και οι συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερης 
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σοβαρότητας περιορισµοί, µπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε περιορισµό του ανταγωνισµού εκ του αποτελέσµατος». 
Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρονται ενδεικτικά µία σειρά από λόγους για τους οποίους οι κάθετοι περιορισµοί, όπως 
π.χ. οι προτεινόµενες τιµές, έχουν θετικά για τον ανταγωνισµό αποτελέσµατα. Τέτοιοι λόγοι είναι, σύµφωνα µε την εν 
λόγω Ανακοίνωση: 
• Η επίλυση του προβλήµατος του δωρεάν επιβάτη (free rider problem), 

• Η διάνοιξη ή είσοδος σε νέες αγορές, 
• Η πιστοποίηση του προβλήµατος του δωρεάν επιβάτη (certification free-rider issue), 

• Το πρόβληµα της οµηρίας (hold-up problem), 

• Το ειδικό πρόβληµα της οµηρίας (specific hold-up problem), 

• Οικονοµίες κλίµακας στη διανοµή, 

• Ατέλειες της κεφαλαιαγοράς, και 
• Η οµοιοµορφία και τυποποίηση της ποιότητας. 
Στην παράγραφο 112 της εν λόγω Ανακοίνωσης αναφέρονται τα δύο κυριότερα αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσµατα: 
«Τα αρνητικά αποτελέσµατα του προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης για τον ανταγωνισµό είναι κυρίως δύο: (1) µείωση 
του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, και (2) µεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο τιµών. Στην περίπτωση των 
πάγιων ή ελάχιστων προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης, οι διανοµείς δεν δύνανται πλέον να ανταγωνίζονται ο ένας 
τον άλλον ως προς την τιµή του οικείου σήµατος, µε αποτέλεσµα την ολοσχερή εξάλειψη του ενδοσηµατικού 
ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών. Μια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο αναφοράς για 
τους µεταπωλητές, επιφέροντας µια λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη εφαρµογή του επιπέδου αυτού τιµής. 
Μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά µε την τιµή, καθώς και αυξηµένη ευθύνη για τις µεταβολές της τιµής διευκολύνει τις 
οριζόντιες αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ παραγωγών ή διανοµέων, τουλάχιστον στις αγορές που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συγκέντρωση. Η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού ενδέχεται να προκαλέσει έµµεσα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού µεταξύ σηµάτων, καθώς συνεπάγεται την εξασθένηση των πιέσεων που ασκούνται για µείωση της τιµής 
των συγκεκριµένων αγαθών». 
Ειδικότερα στις παραγράφους 226-228 της εν λόγω Ανακοίνωσης αναφέρεται ότι: 
«Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι 
πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να εφαρµόζονται από τους 
περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό είναι ότι οι µέγιστες ή 
συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. 
Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον ανταγωνισµό των 
µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο ισχυρότερη είναι η θέση 
του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης να 
οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του επιπέδου τιµών από τους µεταπωλητές διότι 
θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι µεταπωλητές µπορεί να πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να 
αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι είναι αυτές που προτιµά ένας ιδιαίτερα 
ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να 
συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 81, παράγραφος 1 εάν οδηγεί στη διαµόρφωση ενός 
οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 
Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των ανταγωνιστών στην 
αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της δηµοσίευσης µέγιστων ή 
συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών µε την 
ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν, πράγµα που καθιστά λιγότερο πιθανή µια ενδεχόµενη 
µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές 
µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» 
Υπογραµµίζοντας τα πιο πάνω η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον ισχυρισµό της ExxonMobil ότι η ίδια (όπως και οι άλλες 
εταιρείες πετρελαιοειδών) προτείνει τιµές στους πρατηριούχους της για να περιορίσει το πρόβληµα του «διπλού 
περιθωρίου κέρδους». Η Επιτροπή εύλογα διερωτάται πώς η ExxonMobil από τη µία ισχυρίζεται ότι η λιανική αγορά 
πετρελαιοειδών είναι ανταγωνιστική, ενώ από την άλλη υιοθετεί τα συµπεράσµατα συγκεκριµένης οικονοµικής θεωρίας, 
και συγκεκριµένα της θεωρίας περί ύπαρξης διπλού περιθωρίου κέρδους, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη δύναµης 
στην αγορά τόσο στο ανώτερο όσο και στο κατώτερο επίπεδο της. 
Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία το πρόβληµα του «διπλού περιθωρίου κέρδους» υφίσταται όταν υπάρχει δύναµη 
στην αγορά τόσο στο ανώτερο όσο και στο κατώτερο επίπεδο της αγοράς. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το σύγγραµµα του 
M. Motta (2004, σελ.309)

249
: 

«the issue of double marginalization arises whenever some market power exists at both levels». 
Το πρόβληµα του «διπλού περιθωρίου κέρδους» δεν υφίσταται όταν, είτε το ανώτερο, είτε το κατώτερο επίπεδο της 
αγοράς, είναι ανταγωνιστικό. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το σύγγραµµα των L. Pepall, D. Richards, G. Norman (2008, σελ. 
468)

250
: 

«No double marginalization issue will occur if either the upstream market or the downstream market is competitive. [...]. If 
neither the wholesale nor retail sector is competitive then, of course, the double marginalization problem is a real οne.»  
Εποµένως, είναι η θέση της Επιτροπής ότι στις εξεταζόµενες σχετικές αγορές δεν υφίσταται το πρόβληµα του «διπλού 
περιθωρίου κέρδους». Η Επιτροπή εύλογα διερωτάται πώς είναι δυνατό σε µία αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται 
διακόσια-πενήντα-τρία (253) πρατήρια και µε δεδοµένη την οµοιογένεια των σχετικών προϊόντων να θεωρείται ότι 
υπάρχει δύναµη στη λιανική αγορά. 
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Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η υιοθέτηση και η αναφορά στο πρόβληµα του «διπλού περιθωρίου κέρδους» έρχεται 
σε αντίθεση µε τους ίδιους τους ισχυρισµούς της ExxonMobil, η οποία επανειληµµένα ανέφερε ότι η λιανική αγορά 
πετρελαιοειδών στην Κύπρο είναι ανταγωνιστικη. Εάν η λιανική αγορά, είναι ανταγωνιστική τότε σε ποιό διπλό περιθώριο 
κέρδους αναφέρεται η ExxonMobil; Το πρόβληµα του διπλού περιθωρίου κέρδους εµφανίζεται σε αγορές µε διαδοχικά 
µονοπώλια ή όταν υπάρχει δύναµη τόσο στο ανώτερο όσο και το κατώτερο επίπεδο της αγοράς. Σύµφωνα µε την 
οικονοµική θεωρία όταν η λιανική αγορά είναι ανταγωνιστική, η τιµή θα τείνει στο οριακό κόστος και το περιθώριο 
κέρδους στο µηδέν. Συνεπώς, αν αποδεχθούµε ότι η λιανική αγορά πετρελαιοειδών είναι ανταγωνιστική, όπως 
ισχυρίζεται η ExxonMobil, τότε δεν τίθεται ζήτηµα αναφορικά µε την ύπαρξη του προβλήµατος του «διπλού περιθωρίου 
κέρδους». 
Αυτό επιβεβαιώνεται και από το σύγγραµµα του J. Tirole (1998, σελ.175)

251
: 

«If one of the two firms is competitive in the sense that it sells at marginal cost, then vertical integration does not increase 
the profit of the monopoly firm. The intuition behind this result is that the competitive sector does not introduce a price 
distortion. Thus, the monopoly sector does not exercise an externality on the competitive sector, whose price-cost margin 
is zero». 
Έστω όµως ότι η αιτία ύπαρξης του προβλήµατος του «διπλού περιθωρίου κέρδους» ήταν η ύπαρξη δύναµης στη 
λιανική αγορά. Τότε σύµφωνα µε το σύγγραµµα του M. Motta (2004, σελ.309)

252
: 

«An upstream firm might also resort to another means of avoiding the double marginalization problem, namely tackling 
the problem at its root and eliminating market power at the downstream level. Indeed, in this particular case, the fiercer 
the competition among the downstream firms selling the manufacturer’s brand the lower the mark-up they set on top of 
the upstream firm’s mark-up and in turn the weaker the externality». 
Με άλλα λόγια, εάν το πρόβληµα του «διπλού περιθωρίου κέρδους» ήταν απόρροια της ύπαρξης δύναµης στη λιανική 
αγορά, τότε η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ανώτερο επίπεδο αγοράς θα µπορούσε να περιορίσει τη δύναµη 
στη λιανική ώστε να ενταθεί ο ανταγωνισµός σε αυτή και να περιοριστεί το περιθώριο κέρδους σε σχέση µε τη χονδρική 
τιµή πώλησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το άρθρο των P. Rey και T. Verge (2005, σελ.13)

253
: 

«Notice that vertical restraints are not necessarily needed to solve the double marginalization problem. Introducing a 
strong intrabrand competition using several perfectly substitutable retailers) would remove the retail mark-up». 
Επιβεβαιώνεται επίσης και από το σύγγραµµα των S. Bishop και M. Walker (2002, παράγραφος 5.38, σελ.158)

254
: 

«Secondly, the effect of the vertical restraints in this case is to remove the market power of the retailer. If the retail sector 
were perfectly competitive so that retailers did not have market power, the vertical restraint would not be needed. This 
implies that when assessing the competitive effect of a vertical restraint, it is important to understand the nature of 
competition at each level

255
». 

Επιπρόσθετα, ακόµη και αν η Επιτροπή δεχθεί ότι υπάρχει το πρόβληµα του «διπλού περιθωρίου κέρδους» (που όπως 
εξηγήθηκε πιο πάνω τέτοιο πρόβληµα δεν υπάρχει στις υπό εξέταση σχετικές αγορές), τότε σύµφωνα µε την οικονοµική 
θεωρία αλλά και την απλή λογική η ExxonMobil αλλά και οι άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών θα έπρεπε να καθορίζουν τις 
τιµές µεταπώλησης στους πρατηριούχους (resale price maintenance) και όχι να προτείνουν τιµές οι οποίες δεν είναι 
υποχρεωτικό να υιοθετηθούν. Για παράδειγµα, αν οι πρατηριούχοι αποφασίσουν να µην υιοθετήσουν τις προτεινόµενες 
τιµές, θέτοντας π.χ. υψηλότερες τιµές αντλίας από τις προτεινόµενες λιανικές τιµές, τότε το πρόβληµα του διπλού 
περιθωρίου κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Και εύλογα διερωτάται η Επιτροπή γιατί οι εταιρείες πετρελαιοειδών δεν 
καθορίζουν τις τιµές µεταπώλησης στους πρατηριούχους. Μήπως επειδή γνωρίζουν εκ των προτέρων στα πλαίσια της 
συµφωνίας τους µε τους πρατηριούχους τους ότι οι προτεινόµενες τιµές θα είναι και οι πραγµατικές τιµές αντλίας; 
Μήπως επειδή στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει πρόβληµα «διπλού περιθωρίου κέρδους»; 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή απορρίπτει τον ισχυρισµό της ExxonMobil ότι η ύπαρξη του προβλήµατος «διπλού 
περιθωρίου κέρδους» δίδει εναλλακτική εξήγηση για την πρόταση τιµών µεταπώλησης στους πρατηριούχους της. 
Επιπρόσθετα η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον ισχυρισµό της ExxonMobil ότι προτείνει τιµές στους πρατηριούχους της για 
να δώσει κίνητρα ώστε οι τελευταίοι να βελτιώσουν την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και να αυξήσουν τις 
πωλήσεις τους. 
Η Επιτροπή, παρά το ότι δεν διαφωνεί γενικότερα µε τον ισχυρισµό της ExxonMobil ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα 
στο περιθώριο κέρδους µιας Εταιρείας και στις επενδύσεις που αναλαµβάνει για να βελτιώσει την ποιότητα των 
προσφερόµενων υπηρεσιών, σηµειώνει ωστόσο ότι πολλές φορές µονοπωλιακές επιχειρήσεις δεν επενδύουν αλλά 
αρκούνται στην ήσυχη και ήρεµη ζωή (easy life). Από την άλλη δεν αποκλείεται µία επιχείρηση µε χαµηλά περιθώρια 
κέρδους να έχει και αυτή ισχυρά κίνητρα να επενδύσει σε καινοτοµίες ώστε να αποκτήσει µερίδιο αγοράς και αυξηµένα 
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(ενδεχοµένως και µονοπωλιακά) κέρδη. Αυτή άλλωστε είναι και η ιδέα του ανταγωνισµού. 
Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία µία ανταγωνιστική αγορά διασφαλίζει τόσο την επάρκεια όσο και την ποιότητα των 
προϊόντων. Ταυτόχρονα µία ανταγωνιστική αγορά διασφαλίζει δίκαιες τιµές οι οποίες είναι προς όφελος των 
καταναλωτών. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, σε αγορές µε οµοιογενή προϊόντα η ζήτηση είναι 
συνάρτηση της τιµής του προϊόντος. Αντίθετα σε αγορές µε διαφοροποιηµένα προϊόντα (οριζόντια ή κάθετη 
διαφοροποίηση) η ζήτηση είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της ποιότητας, όπως επίσης και της 
τιµής του προϊόντος. Εποµένως, λόγω του ότι τα προϊόντα στις υπό εξέταση σχετικές αγορές είναι οµοιογενή αυτό που 
έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ο τιµολογιακός και όχι ο µη-τιµολογιακός ανταγωνισµός (µέσω του ανταγωνισµού για 
ποιότητα). 
Η Επιτροπή δεν µπορεί να αντιληφθεί ποιες είναι συγκεκριµένα οι ποιοτικές υπηρεσίες (και ποιο το κόστος τους) στις 
οποίες αναφέρεται η ExxonMobil και οι οποίες αν προσφερθούν από τους πρατηριούχους της τότε θα αυξηθούν οι 
πωλήσεις της. Η Επιτροπή έχει τη γνώµη ότι είναι τέτοια η φύση των σχετικών προϊόντων (σύνθεση, ενέργεια, ιδιότητες 
κλπ) και η ωριµότητα των σχετικών αγορών που δεν απαιτούνται πρόσθετες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή δεν 
µπορεί να αντιληφθεί πως είναι δυνατό να µειωθούν οι χονδρικές πωλήσεις της ExxonMobil λόγω µη παροχής του 
κατάλληλου επιπέδου υπηρεσιών αν καµία από τις τέσσερις εταιρείες πετρελαιοειδών δεν πρότεινε λιανικές τιµές 
πώλησης για τα σχετικά προϊόντα. 
Σε σχέση µε τα πιο πάνω η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα σχετικά προϊόντα της υπό εξέταση υπόθεσης είναι µη διαρκή 
καταναλωτικά προϊόντα που εξυπηρετούν βασικές καθηµερινές ανάγκες του πληθυσµού και που, όπως αναφέρθηκε και 
προηγουµένως, η ζήτησή τους είναι ανελαστική. Τα υπό εξέταση σχετικά προϊόντα έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές 
και εισάγονται στην Κύπρο από τις εταιρείες πετρελαιοειδών σε έτοιµη µορφή, δηλαδή η µορφή τους είναι τέτοια ώστε 
δεν απαιτείται καµία επεξεργασία ή πρόσθετη εργασία για να διατεθούν στους καταναλωτές. Αναντίλεκτα τα προϊόντα 
αυτά µπορούν να διατεθούν άµεσα στη λιανική αγορά. Εποµένως, ποιά ή ποιες είναι οι υπηρεσίες οι οποίες προσθέτουν 
αξία στα προϊόντα αυτά και για τις οποίες πρέπει να δοθούν κίνητρα στους πρατηριούχους µέσω προτεινόµενων τιµών 
ώστε να τις αναλάβουν, είναι άγνωστο προς τη Επιτροπή. 
Η Επιτροπή έχει τη γνώµη ότι επειδή τα σχετικά προϊόντα είναι προϊόντα καθηµερινής χρήσης και µη διαρκή 
καταναλωτικά, το επιχείρηµα για την ανάγκη διατήρησης µίας υψηλότερης τιµής προς το σκοπό δήθεν της παροχής 
αναγκαίων κινήτρων προς τους πρατηριούχους, ώστε οι τελευταίοι να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες, τέτοιες που να 
ενισχύουν τη ζήτηση, µοιάζει περισσότερο µε µία τεχνητή κατασκευή, χωρίς ισχυρό έρεισµα στην πραγµατικότητα της 
λειτουργίας των σχετικών αγορών. Έστω όµως και αν υπήρχαν πράγµατι τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες να προσέθεταν 
αξία στα σχετικά προϊόντα, η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι ο στόχος της παροχής κινήτρων στους πρατηριούχους θα 
µπορούσε να επιτευχθεί µε λιγότερα περιοριστικά µέσα. Οι προτεινόµενες τιµές είναι ένα µέτρο δυσανάλογα περιοριστικό 
καθώς καταργεί τον ενδοσηµατικό τιµολογιακό ανταγωνισµό. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι υπάρχουν αρκετές ρήτρες στις 
συµφωνίες µεταξύ της ExxonMobil και των πρατηριούχων της οι οποίες διασφαλίζουν την ποιοτική προσφορά 
υπηρεσιών από τους πρατηριούχους στους καταναλωτές. Η παροχή ενός ικανοποιητικού βαθµού ποιότητας υπηρεσιών 
διασφαλίζεται, εποµένως, από την ίδια τη συµβατική σχέση και τις υποχρεώσεις του πρατηριούχου έναντι της Εταιρείας 
πετρελαιοειδών. 
Ειδικότερα στη Συµφωνία για τη Λειτουργία Πρατηρίου µεταξύ της ExxonMobil Cyprus Ltd και του πρατηριούχου {…} η 
Επιτροπή εντοπίζει τις πιο κάτω ρήτρες οι οποίες διασφαλίζουν προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους 
καταναλωτές: 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….} 
Στο Συνοδευτικό Έγγραφο 19 της πιο πάνω συµφωνίας της ExxonMobil µε τον εν λόγω πρατηριούχο αναφέρεται, µεταξύ 



 
 

άλλων, ότι – 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………} 
Επίσης στο Παράρτηµα 1 της εν λόγω συµφωνίας περιλαµβάνονται µία σειρά από Πίνακες οι οποίοι συµπληρώνονται 
και παραδίδονται στον υπεύθυνο επιθεωρητή της ExxonMobil. 
Η ExxonMobil µπορεί επίσης να επιτύχει όλους τους θεµιτούς στόχους αναφορικά µε τη λιανική προσφορά ποιοτικών 
υπηρεσιών µε το σχέδιο κινήτρων το οποίο εισήγαγε µετά την ελευθέρωση της αγοράς πετρελαιοειδών. Όπως αναφέρει 
και η ίδια «the only way to induce them to increase quality and volume is by providing them with the appropriate 
pecuniary incentives». Εποµένως, είναι σαφές ότι και η ίδια η ExxonMobil παραδέχεται ότι η παροχή κινήτρων στους 
πρατηριούχους της επιτυγχάνεται µόνο µέσα από το σχέδιο κινήτρων (incentive scheme) που προσφέρει σε αυτούς 
µέσω της µεταξύ τους γραπτής συµφωνίας. 
Σε αυτή την περίπτωση, η συνολική επίπτωση των προτεινόµενων τιµών στην αγορά µπορεί να προκύψει µόνο µετά 
από συγκριτική εκτίµηση του όγκου και της βαρύτητας των πιθανών ή εκτιµωµένων συνεπειών σε κάθε µία κατηγορία 
καταναλωτών χωριστά. Εποµένως, ακόµη και αν δεχθούµε ότι οι προτεινόµενες τιµές χρησιµοποιούνται για να βελτιωθεί 
η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η επίδραση στους καταναλωτές δεν είναι προς µια κατεύθυνση. Συνεπώς, ο 
γενικευµένος ισχυρισµός που προβάλλει η ExxonMobil ότι οι προτεινόµενες τιµές εν τέλει λειτουργούν προς όφελος των 
καταναλωτών δεν ανταποκρίνεται a priori στα δεδοµένα της υπό εξέταση υπόθεσης. 
Η Επιτροπή έχει τη γνώµη ότι µία αγορά η οποία αποτελείται από 253 επιχειρήσεις/πρατήρια δεν έχει την ανάγκη 
κηδεµονίας ή καθοδήγησης µέσω «προτεινόµενων τιµών». Όταν οι δυνάµεις της αγοράς αφεθούν χωρίς παρεµβάσεις και 
στρεβλώσεις ελεύθερες, τότε τα αποτελέσµατα θα είναι ευεργετικά για τον ανταγωνισµό και εν τέλει για τους 
καταναλωτές. 
Ως επιχειρηµατίας ο πρατηριούχος δε χρειάζεται τις «προτεινόµενες τιµές» για να αντιληφθεί ότι, αν παρέµβει ή/και 
αλλοιώσει τη σύνθεση των σχετικών προϊόντων, ή αν προσφέρει χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες, θα τιµωρηθεί από την 
ίδια την αγορά. Η παρέµβαση ή/και η αλλοίωση της σύνθεσης των σχετικών προϊόντων θα έχει ως αποτέλεσµα, πρώτα 
και πάνω από όλα, να ζηµιώσει ο ίδιος ο πρατηριούχος και να απειληθεί η βιωσιµότητα του. Ένα προϊόν ή µία υπηρεσία 
χαµηλής ποιότητας δεν µπορεί να επιβιώσει µακροπρόθεσµα στην αγορά απλά και µόνο λόγω της υψηλής λιανικής τιµής 
πώλησής του. 
Εν κατακλείδι, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ExxonMobil προεξοφλεί ότι είναι δήθεν αδύνατο για ένα πρατηριούχο να 
µπορεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στην πλέον ανταγωνιστική (χαµηλή) τιµή. Αυτό που εισηγείται η ExxonMobil δεν 
είναι παρά επικράτηση υψηλότερων τιµών του αναµενόµενου υπό συνθήκες ελεύθερου τιµολογιακού ανταγωνισµού. ∆εν 
υπάρχει εγγύηση ότι το καθαρό αποτέλεσµα για την ευηµερία των καταναλωτών θα είναι αναγκαστικά θετικό όταν µια 
Εταιρεία πετρελαιοειδών ExxonMobil το βρίσκει επικερδές να προτείνει και να επιβάλει λιανικές τιµές. 
Η Επιτροπή δεν αποδέχεται επίσης τον ισχυρισµό της ExxonMobil ότι οι πρατηριούχοι θα επιβάλουν παρόµοιες τιµές 
αντλίας λόγω του ότι τα σχετικά προϊόντα είναι οµοιογενή και όλες οι εταιρείες πετρελαιοειδών αντιµετωπίζουν παρόµοιες 
συνθήκες ζήτησης και έχουν κοινά κόστη. Η Επιτροπή θέλει να σηµειώσει ότι, όπως έχει αναφέρει και προηγουµένως, οι 
προτεινόµενες τιµές λειτούργησαν στην υπό εξέταση υπόθεση ως σηµείο εστίασης και αναφοράς από τους 
πρατηριούχους, οδηγώντας σε µία οµοιόµορφη εφαρµογή των τιµών από αυτούς, περιορίζοντας ή/και αποκλείοντας έτσι 
τον ενδοσηµατικό ανταγωνισµό (intrabrand competition). Οι προτεινόµενες τιµές χρησιµοποιήθηκαν από τις εταιρείες 
πετρελαιοειδών ως ένας αποτελεσµατικός και αξιόπιστος µηχανισµός σχηµατισµού, διατήρησης, αστυνόµευσης και 
διευκόλυνσης της σταθεροποίησης τής µεταξύ τους εναρµονισµένης πρακτικής περιορίζοντας ή/και αποκλείοντας έτσι το 
διασηµατικό ανταγωνισµό (interbrand competition). 
Εποµένως, ο ισχυρισµός της ExxonMobil ότι επειδή οι τιµές που προτείνουν οι εταιρείες πετρελαιοειδών είναι παρόµοιες 
λόγω του κοινού κόστους, των παρόµοιων συνθηκών ζήτησης και της οµοιογένειας των σχετικών προϊόντων δεν γίνεται 
αποδεκτός από την Επιτροπή λόγω του ότι η Επιτροπή εύλογα πιστεύει και τεκµηριωµένα υποστηρίζει, στη βάση 
πραγµατικών γεγονότων και επαληθεύσιµων ισχυρισµών, στοιχείων, θεωριών και δεδοµένων, ότι οι προτεινόµενες τιµές 
είναι το αποτέλεσµα νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισµού µέσω εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ των εταιρειών 
πετρελαιοειδών. Ως εκ τούτου, και µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί τον 
ισχυρισµό της ExxonMobil ότι οι προτεινόµενες τιµές είναι αποτελεσµατικές (efficient) και προς όφελος των 
καταναλωτών. 
Ανεξάρτητη Έκθεση του Dr. A. Jorge Padilla, Ιανουάριος 2009 
Ο κος Padilla και η εταιρεία Compass Lexecon έχουν διοριστεί από την ExxonMobil ως ανεξάρτητοι σύµβουλοι παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση µε τις κατηγορίες που αντιµετωπίζει η ExxonMobil στην Έκθεση Αιτιάσεων, και µε 
αυτό το ρόλο έχουν προχωρήσει σε αξιολόγηση των στοιχείων, της µεθοδολογίας και των συµπερασµάτων στην Έκθεση 
Αιτιάσεων, αλλά και σε δική τους ανάλυση των δεδοµένων. Ενώπιον της Επιτροπής τέθηκαν δύο εκθέσεις από τον κο 
Padilla: Η πρώτη, µε ηµεροµηνία Ιανουάριος 2009, απαντά στην Έκθεση Αιτιάσεων του Νοεµβρίου 2008, ενώ η δεύτερη, 
µε ηµεροµηνία 25 Αυγούστου 2015, συµπληρώνει την πρώτη για να απαντήσει στην Έκθεση Αιτιάσεων του ∆εκεµβρίου 
2014. 
Στην έκθεση του Ιανουαρίου 2009, ενότητα 8 καταγράφεται πως «The evidence shows that dealers have not always 
adhered to ExxonMobil’s recommended retail prices» (σελ.37-40), ο κ. Padilla αναλύει τη συµµόρφωση των 
πρατηριούχων της ExxonMobil στις προτεινόµενες τιµές της εταιρείας για την περίοδο Νοέµβριος 2006 – Μάρτιος 2007. 
Η συγκεκριµένη περίοδος δεν είναι η υπό εξέταση περίοδος και σε καµία περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτική της 
υπό εξέταση περιόδου. Ο Νοέµβριος και ο ∆εκέµβριος του 2006 περιλαµβάνονται στην υπό εξέταση περίοδο, αλλά είναι 
µια περίοδος στην οποία προέκυψε διαφωνία µεταξύ της εταιρείας ExxonMobil και των πρατηριούχων της για το ύψος 
της προµήθειας, και η οποία οδήγησε τους πρατηριούχους να καθορίζουν υψηλότερες τιµές αντλίας από τις 
προτεινόµενες τιµές της εταιρείας έτσι ώστε να λαµβάνουν την αυξηµένη προµήθεια που ζητούσαν. Η περίοδος 
Ιανουάριος 2007 – Μάρτιος 2007 δεν είναι σχετική µε την υπόθεση παρόλο που πιθανόν να συνεχίστηκε η διαφωνία των 
πρατηριούχων µε την εταιρεία. Ως εκ τούτου, οι υπολογισµοί του κ. Padilla που βασίζονται στην περίοδο 
Νοέµβριος 2006 – Μάρτιος 2007 δεν είναι αντιπροσωπευτικοί. Οι υπολογισµοί της Επιτροπής για την περίοδο που είναι 



 
 

σχετική µε την υπόθεση καταλήγουν πολύ διαφορετικά συµπεράσµατα: Για τη βενζίνη 95 οκτανίων η συµµόρφωση των 
πρατηριούχων της ExxonMobil στις προτεινόµενες τιµές φτάνει στο 95.75%, ή 98.06% αν δεν λάβουµε υπόψη τους 
τελευταίους δύο µήνες της υπό εξέταση περιόδου. Παρόµοια αποτελέσµατα ισχύουν και για τα άλλα προϊόντα. 
Στην έκθεση του Ιανουαρίου 2009, ενότητα 9 «Recommended prices are efficient and benefit consumers» και 
συγκεκριµένα στην παράγραφο «Upstream companies communicate their recommended prices to their downstream 
retailers for pro-competitive reasons, Retail prices that are not too high» (σελ.40), ο κ. Padilla υποστηρίζει ότι οι εταιρείες 
επιθυµούν χαµηλότερες τιµές από αυτές που θα θέσουν οι πρατηριούχοι για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και άρα τα 
κέρδη τους. Συµπληρώνει ότι αυτό σηµαίνει ότι οι προτεινόµενες τιµές των εταιρειών είναι προς όφελος των 
καταναλωτών. Αυτό το σκεπτικό αγνοεί το δυναµικό περιβάλλον και την αντίδραση των υπόλοιπων εταιρειών. ∆ηλαδή, 
υποθέτει ότι οι εταιρείες είναι µυωπικές όταν παίρνουν τις αποφάσεις τους και δεν λαµβάνουν υπόψη τους ανταγωνιστές 
τους ή δεν αντιδρούν καθόλου στις κινήσεις των ανταγωνιστών. 
Στην έκθεση του Ιανουαρίου 2009, ενότητα 9 «Recommended prices are efficient and benefit consumers» και 
συγκεκριµένα στην παράγραφο « Retailers have an incentive to follow the advice of better informed upstream suppliers» 
(σελ.41), ο κ. Padilla υποστηρίζει ότι οι εταιρείες (το πάνω µέρος της αγοράς) έχουν καλύτερη πληροφόρηση για τις 
συνθήκες στις τοπικές αγορές από τους ίδιους του πρατηριούχους και άρα οι πρατηριούχοι έχουν κίνητρα να 
ακολουθήσουν τις προτεινόµενες τιµές τους. Ωστόσο, οι πρατηριούχοι αντιµετωπίζουν την τοπική ζήτηση και τον τοπικό 
ανταγωνισµό καθηµερινά και αναµένεται ότι θα έχουν καλύτερη πληροφόρηση από τις εταιρείες για τη λήψη αποφάσεων 
για τις στρατηγικές τιµολόγησης που θα ακολουθήσουν. Ακόµη και αν υποθέσουµε ότι οι εταιρείες έχουν πλήρη 
πληροφόρηση για τις συνθήκες ζήτησης και ανταγωνισµού σε κάθε τοπική αγορά, τότε θα αναµενόταν να προτείνουν 
διαφορετικές προτεινόµενες τιµές αντλίας στον κάθε πρατηριούχο ανάλογα µε τη µορφή της ζήτησης και το βαθµό του 
τοπικού ανταγωνισµού που αντιµετωπίζει. Αυτό δεν συµβαίνει σε αυτή την περίπτωση, κάτι που καταρρίπτει τον 
ισχυρισµό του κ. Padilla. 
Στην έκθεση του Ιανουαρίου 2009, ενότητα 10 «The evidence shows that retail fuel prices in Cyprus are and have been 
competitive since deregulation » και συγκεκριµένα στην παράγραφο « Appropriate Benchmarks» (σελ.44), ο κ. Padilla 
αναλύει σε διαγράµµατα256

 την εξέλιξη τον τιµών χωρίς φόρους της βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης, για 
τις χώρες που αγοράζουν πετρελαιοειδή σε τιµές που προσαρµόζονται µε το δείκτη των τιµών Platt’s Mediterranean, για 
την περίοδο Ιανουάριος 2003 – Φεβρουάριος 2007. Ο κος Padilla υπολογίζει ότι η διαφορά µεταξύ των λιανικών τιµών 
καυσίµων στην Κύπρο και στις άλλες χώρες που αγοράζουν βάσει των τιµών Platt’s Mediterranean είναι χαµηλότερη 
από 3% (κατά µέσο όρο), και από τα διαγράµµατα συµπεραίνει ότι οι λιανικές τιµές στην Κύπρο είναι, σε γενικές 
γραµµές, στα ίδια επίπεδα µε τις άλλες χώρες. Επιπλέον, ο κος Padilla έχει αναλύσει σε αντίστοιχα διαγράµµατα µια 
υποκατηγορία χωρών που χρησιµοποιούν το δείκτη Platt’s Mediterranean, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά της αγοράς 
πετρελαιοειδών να είναι παρόµοια µε αυτά της Κύπρου (δηλαδή, είναι νησιά – π.χ. Μάλτα – ή ένα σηµαντικό ποσοστό 
των εδαφών τους αποτελείται από νησιά – π.χ. Ελλάδα).
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 Ο κος Padilla συµπεραίνει ότι η Κύπρος είναι φθηνότερη από 

τη Μάλτα κατά 15% στη βενζίνη 95 οκτανίων και 5% στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ είναι σε παρόµοια επίπεδα µε τις τιµές 
στην Ελλάδα (1% ακριβότερη για τη βενζίνη 95 οκτανίων και 2% φθηνότερη για το πετρέλαιο κίνησης). Η Επιτροπή έχει 
τα ακόλουθα σχόλια: 
(α) Ο κ. Padilla δεν έχει αναφέρει την πηγή της πληροφόρησης για τις χώρες που χρησιµοποιούν το δείκτη Platt’s 
Mediterranean. Παρά το ότι δεν έχουµε λόγο να πιστεύουµε ότι τα στοιχεία του δεν είναι ακριβή, θα έπρεπε αυτή η 
πληροφόρηση να δοθεί στην Επιτροπή. 
(β) Τα δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν βασίζονται σε σταθµισµένους µέσους όρους οι οποίοι υπολογίζονται µε 
διαφορετική µεθοδολογία σε κάθε χώρα και δεν αναφέρουν µέτρα διακύµανσης των τιµών εντός της κάθε χώρας. Όπως 
αναφέρεται στο Weekly Oil Bulletin, Methodological notes on price reporting, για παράδειγµα για την Κύπρο, συλλέγονται 
στοιχεία κάθε ∆ευτέρα µόνο από εταιρικά πρατήρια και χρησιµοποιείται σταθµικός µέσος όρος βασισµένος στις πωλήσεις 
της κάθε εταιρείας. Αντίθετα, για τη Μάλτα, συλλέγονται οι µέγιστες τιµές κάθε µήνα και χρησιµοποιείται απλός 
αριθµητικός µέσος όρος. Αντίθετα, για την Ελλάδα, συλλέγονται τιµές καθηµερινά από 70% των πρατηρίων και 
υπολογίζεται ο µέσος όρος κάθε Παρασκευή, ενώ χρησιµοποιείται σταθµικός µέσος όρος που λαµβάνει υπόψη τις 
πωλήσεις ανά καύσιµο και ανά περιοχή. 
(γ) Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά της αγοράς κάθε χώρας που µπορεί να διαφέρουν και δεν λαµβάνονται υπόψη. Σε 
σχέση µε αυτό µια σηµείωση στην έκθεση του Oil Bulletin αναφέρει ότι: «Comparisons between prices and price trends in 
different countries shall be carefully made. They are of limited validity because of differences in product quality, in 
marketing practices, in market structures, and to the extent that standard categories are representative of the total sales 
of a given product». Οπόταν  εφόσον η ανάλυση του κου Padilla δεν λαµβάνει υπόψη τους άλλους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις τιµές δεν µπορεί να θεωρηθεί πλήρης για να γίνει αποδεκτή. 
(δ) Επιπλέον από το (γ), η χρησιµοποίηση αγορών µε εξαιρετικά υψηλούς δείκτες συγκέντρωσης ως σηµεία σύγκρισης 
είναι παραπλανητική  – ειδικά για τις αγορές της Μάλτας και της Ελλάδας. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τη Wall Street 
Journal, ένα προσχέδιο εσωτερικής έκθεσης από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επισηµαίνει την έλλειψη ανταγωνισµού 
στην αγορά καυσίµων κίνησης στην Ελλάδα. Το προσχέδιο έκθεσης συµπεραίνει ότι «The Greek market is highly 
concentrated and basically controlled by the two domestic refiners,… which together own all of the country’s refining 
capacity, control 70% of its wholesale market and 60% of all gas stations».
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 Το ότι η µέση τιµή για προϊόντα 

πετρελαιοειδών στην Κύπρο είναι σε παρόµοια επίπεδα µε αυτή στην Ελλάδα θα πρέπει να ανησυχεί σε σχέση µε το 
βαθµό ανταγωνισµού στην αγορά πετρελαιοειδών και σίγουρα δεν µπορεί, όπως ισχυρίζεται ο κος Padilla, να 
καθησυχάζει.  
Ανεξάρτητη Έκθεση της Compass Lexecon, 26 Αυγούστου 2015 
Στην έκθεση του Αυγούστου 2015, παράγραφοι 10 και  11, ο κος Padilla ισχυρίζεται ότι υπήρξαν σηµαντικοί περιορισµοί 
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στην πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων καθώς οι εξωτερικοί σύµβουλοι δεν είχαν πρόσβαση στον ίδιο τον κώδικα, 
κάτι που – όπως ο κος Padilla ισχυρίζεται – δεν τους επέτρεψε να επαληθεύσουν πλήρως τον κώδικα, δεν τους 
επέτρεψε να επιβεβαιώσουν ότι τα πρωτογενή στοιχεία ετοιµάστηκαν, χρησιµοποιήθηκαν και έχουν αναλυθεί κατάλληλα, 
και δεν τους επέτρεψε να πραγµατοποιήσουν ελέγχους αξιοπιστίας και ευαισθησίας. Ο κος Padilla παραδέχεται ότι οι 
εξωτερικοί σύµβουλοι είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν τον κώδικα. Η δυνατότητα εξέτασης του κώδικα συνεπάγεται τη 
δυνατότητα εντοπισµού λαθών, οπότε δεν είναι αντιληπτή η έννοια της πλήρους επαλήθευσης που ισχυρίζεται ο κος 
Padilla. Σε σχέση µε αυτό το σηµείο, υπογραµµίζεται ότι το µοναδικό αίτηµα του εξωτερικού σύµβουλου ήταν η 
δυνατότητα να παρέµβει και να κάνει αλλαγές στον κώδικα για να ελέγξει την αξιοπιστία και την ευαισθησία των 
αποτελεσµάτων. Ο εξωτερικός σύµβουλος ζήτησε άδεια για αυτό την ηµέρα της πρόσβασης στην αίθουσα δεδοµένων, 
και όχι από προηγουµένως, κάτι το οποίο δεν µπορούσε να γίνει αποδεκτό και απορρίφθηκε από την Επιτροπή. 
Στην έκθεση του Αυγούστου 2015, ενότητα 2 «Summary of conclusions» και συγκεκριµένα στην παράγραφο 17, ο κος 
Padilla ισχυρίζεται ότι η ανάλυση της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις που διατυπώνονται στις 
κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση µε την παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων, κάτι το οποίο 
αναλύει σε διάφορα σηµεία στη συνέχεια της έκθεσης του. Ως γενικούς λόγους αναφέρει ότι τα στοιχεία δεν έχουν 
περιγραφεί κατάλληλα, η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε δεν έχει αιτιολογηθεί κατάλληλα, τα αποτελέσµατα δεν 
έχουν παρουσιαστεί σε πλήρη µορφή και κάποιες φορές έχουν παρουσιαστεί εσφαλµένα, και οι ερµηνείες των 
αποτελεσµάτων είναι υποκειµενικές καθώς δεν αναφέρουν εναλλακτικές πιθανότητες και συχνά είναι εσφαλµένες. Η 
αναφορά σε παρουσίαση εσφαλµένων αποτελεσµάτων δεν τεκµηριώνεται και θεωρείται αδικαιολόγητη, ειδικά εφόσον ο 
εξωτερικός σύµβουλος έχει επιβεβαιώσει τα αποτελέσµατα στην αίθουσα δεδοµένων. Σηµειώνεται ότι σε σχέση µε την 
πρόσβαση στην αίθουσα δεδοµένων, αυτά που είχαν ζητηθεί από πριν την ηµέρα πρόσβασης έγιναν αποδεκτά από την 
Επιτροπή. Το µόνο αίτηµα το οποίο δεν έχει γίνει αποδεκτό είναι αυτό που κατατέθηκε κατά την ηµέρα πρόσβασης στην 
αίθουσα δεδοµένων για τη δυνατότητα του εξωτερικού συµβούλου να κάνει αλλαγές στον κώδικα. 
Στην έκθεση του Αυγούστου 2015, ενότητα 2 «Summary of conclusions» και συγκεκριµένα στην παράγραφο 19, ο κος 
Padilla ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποδείξει ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών πρέπει να συντονίζουν τις 
προτεινόµενες τιµές τους για να υπάρξει παραβίαση του σχετικού Νόµου ακόµη και αν υπάρχει κάθετη σχέση της κάθε 
εταιρείας µε τους πρατηριούχους της. Αυτό είναι µια αυθαίρετη υπόθεση του κ. Padilla, την οποία ο ίδιος δεν δικαιολογεί, 
αλλά και δεν δικαιολογείται ούτε από τα δεδοµένα, ούτε από την οικονοµική θεωρία, αφού στην παρούσα περίπτωση 
υπάρχει και η οµοιοµορφία στις προτεινόµενες τιµές αλλά και η δυνατότητα της κάθε εταιρείας να «επιβάλει» τις 
προτεινόµενες τιµές. 
Στην έκθεση του Αυγούστου 2015, ενότητα 2 «Summary of conclusions» και συγκεκριµένα στην παράγραφο 31, ο κος 
Padilla ισχυρίζεται ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει τα πρωτογενή στοιχεία για τις προτεινόµενες τιµές, τα οποία 
υπάρχουν σε έγγραφα. Οι εξωτερικοί σύµβουλοι δεν έχουν ζητήσει να εξετάσουν τα έγγραφα για τις προτεινόµενες τιµές, 
ενώ αυτά τα έγγραφα ήταν στη διάθεση των δικηγόρων της εταιρείας ExxonMobil στους οποίους δόθηκε πρόσβαση στο 
φάκελο της υπόθεσης και οι οποίοι δεν έχουν διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ούτε έχουν εγείρει οποιεσδήποτε 
ανησυχίες σχετικά µε αυτό το θέµα. Τυχόν παραλείψεις από τους δικηγόρους και τους εξωτερικούς συµβούλους της 
εταιρείας ExxonMobil να εξετάσουν κάποια από τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν µπορεί να επιβαρύνει την Επιτροπή. 
Στην έκθεση του Αυγούστου 2015, ενότητα 3 «Background – Padilla’s 2009 report»  παράγραφος 34, και στην ενότητα 4 
«The SO economic analysis are flawed» παράγραφος 73, ο κος Padilla ισχυρίζεται ότι στην έκθεση του 2009 έχει δειχθεί 
ότι οι λιανικές τιµές στα πρατήρια διαφέρουν σηµαντικά από τις προτεινόµενες τιµές, και ότι τα δεδοµένα δείχνουν ότι δεν 
υπάρχει συστηµατική συµµόρφωση των πρατηριούχων µε τις προτεινόµενες τιµές. Όπως αναλύεται πιο πάνω, ο κος 
Padilla έχει χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα µιας χρονικής περιόδου που δεν αντιπροσωπεύουν την υπό εξέταση περίοδο 
και είναι παραπλανητικά. 
Στην έκθεση του Αυγούστου 2015, ενότητα 4 «The SO economic analysis are flawed» και συγκεκριµένα στις 
παραγράφους 74-79, ο κος Padilla λανθασµένα αναφέρει ότι το κόστος δεν συµπεριλαµβάνεται στην ανάλυση για τις 
τιµές αντλίας. Ωστόσο, όπως ο κος Padilla παραδέχεται, το Σηµείωµα της Υπηρεσίας αναφέρει ότι η προτεινόµενη τιµή 
περιλαµβάνει το κόστος του προϊόντος, ως ακολούθως: «Στην προκειµένη περίπτωση, όπου το κόστος δεν είναι 
παρατηρήσιµο, η εκτιµηµένη παράµετρος δεν θα δείχνει την επίδραση της προτεινόµενης τιµής στην τιµή αντλίας αλλά θα 
περιλαµβάνει και την επίδραση του κόστους, χωρίς να µπορεί να διαχωριστεί η επίδραση των δύο. Η έµφαση που δίνεται 
σε αυτή την υποενότητα δεν είναι στο µέγεθος της επίδρασης της προτεινόµενης τιµής στην τιµή αντλίας, αλλά στο αν 
υπάρχουν άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές αντλίας κυρίως σε τοπικό επίπεδο». Επίσης, ο κος Padilla 
λανθασµένα αναφέρει ότι η Έκθεση Αιτιάσεων υποστηρίζει ότι το κόστος λαµβάνεται υπόψη µέσω χρονικών 
µεταβλητών. Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στην Έκθεση Αιτιάσεων. Επιπλέον, ο κος Padilla υποστηρίζει ότι εάν το 
κόστος ληφθεί υπόψη θα καταδείξει ότι ο συσχετισµός προτεινόµενης τιµής και τιµής αντλίας προέρχεται από κοινά 
κόστη, χωρίς να παρουσιάζει ο ίδιος κάποιο στοιχείο για αυτό τον ισχυρισµό. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισµός δεν βρίσκει 
αντίθετη την Επιτροπή, εφόσον η εκτίµηση του υποδείγµατος πράγµατι δείχνει ότι οι προτεινόµενες ή χονδρικές τιµές 
είναι ο µόνος προσδιοριστικός παράγοντας της τιµής αντλίας. Άρα, δεδοµένου ότι ο κος Padilla αναφέρεται σε κοινά 
κόστη και όχι σε τοπικές διαφορές, συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι κανένας άλλος τοπικός παράγοντας δεν διαµορφώνει 
τις τιµές αντλίας και άρα οι εταιρείες µπορούν µέσω των χονδρικών τιµών (ή προτεινόµενων τιµών, ανάλογα µε το πώς 
τις ονοµάζουν) να χειραγωγήσουν τις τιµές αντλίας. Τέλος, φαίνεται ότι ο κος Padilla έχει αντιληφθεί το υπόδειγµα 
λανθασµένα καθώς αναφέρει ότι δεν λήφθηκε υπόψη η διαφορετικότητα των τιµών µεταξύ των πρατηρίων. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας που συνοδεύει την Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής, η κάθε 
τιµή του κάθε πρατηριούχου έχει ληφθεί υπόψη: «Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η τιµή αντλίας για το προϊόν i (αµόλυβδη 
95 οκτανίων, αµόλυβδη 98 οκτανίων ή πετρέλαιο κίνησης LS), του πρατηριούχου k, της εταιρείας j (Petrolina, EKO, 
ExxonMobil ή Lukoil), στη χρονική περίοδο t(παρατηρήσεις σε ηµερήσιο επίπεδο για σχεδόν δύο χρόνια)». ∆ηλαδή, η 
πληροφόρηση για κάθε πρατηριούχο υπάρχει στο υπόδειγµα. Ο ισχυρισµός του κου Padilla ότι εάν η Επιτροπή λάµβανε 
υπόψη αυτή την πληροφόρηση θα συµπέρανε ότι οι τιµές αντλίας συχνά αποκλίνουν από τις προτεινόµενες τιµές και ότι 
δεν ακολουθούν όλοι οι πρατηριούχοι τις τιµές αντλίας, δεν είναι χωρίς υπόβαθρο – δεδοµένου ότι δεν στηρίζεται σε 
κανένα στοιχείο – αλλά και καταρρίπτεται από τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν στο Σηµείωµα που καταδεικνύουν το 



 
 

αντίθετο αλλά και από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και δεδοµένα. 
Συµπεράσµατα 
Στις γραπτές τις παραστάσεις, η ExxonMobil επιχειρεί  να αντικρούσει τις κατηγορίες στην Έκθεση Αιτιάσεων 
παραθέτοντας, ως απάντηση στην οικονοµική ανάλυση της Επιτροπής, δύο εκθέσεις του κου Padilla και της Compass 
Lexecon.  Ο κος Padilla και η εταιρεία Compass Lexecon έχουν διοριστεί από την ExxonMobil ως ανεξάρτητοι σύµβουλοι 
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και µε αυτό το ρόλο έχουν προχωρήσει σε αξιολόγηση των στοιχείων, της 
µεθοδολογίας και των συµπερασµάτων στην Έκθεση Αιτιάσεων, αλλά και σε δική τους ανάλυση των δεδοµένων. 
Υπάρχουν δύο εκθέσεις από τον κ. Padilla: Η πρώτη, µε ηµεροµηνία Ιανουάριος 2009, απαντά στην Έκθεση Αιτιάσεων 
του Νοεµβρίου 2008, ενώ η δεύτερη, µε ηµεροµηνία 25 Αυγούστου 2015, συµπληρώνει την πρώτη για να απαντήσει 
στην Έκθεση Αιτιάσεων του ∆εκεµβρίου 2014. 
Σε σχέση µε την κάθετη σχέση µεταξύ της εταιρείας ExxonMobil και των πρατηριούχων της, ο κος Padilla ισχυρίζεται ότι 
στην έκθεση του 2009 έχει δείξει ότι οι λιανικές τιµές στα πρατήρια διαφέρουν σηµαντικά από τις προτεινόµενες τιµές, και 
ότι τα δεδοµένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει συστηµατική συµµόρφωση των πρατηριούχων µε τις προτεινόµενες τιµές. 
Ωστόσο, ο κ. Padilla έχει χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα µιας χρονικής περιόδου που δεν αντιπροσωπεύουν την υπό-
εξέταση περίοδο και είναι παραπλανητικά. Οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν την ανάλυση του κ. Padilla άνευ σηµασίας 
µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: (α) Τα δεδοµένα που αναλύθηκαν δεν καλύπτουν την υπό εξέταση περίοδο, ενώ η 
περίοδος των δύο µηνών που συµπεριλαµβάνεται στην υπό εξέταση περίοδο (Νοέµβριος και ∆εκέµβριος του 2006) δεν 
είναι αντιπροσωπευτική του δείγµατος καθώς είναι µια περίοδος διαµάχης των πρατηριούχων της Esso µε την εταιρεία 
τους, (β) Τα δεδοµένα που έχουν αναλυθεί δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή για να µπορέσει να επιβεβαιώσει την 
ανάλυση, (γ) Αν χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα της υπό-εξέταση περιόδου, διαφαίνεται ότι οι λιανικές τιµές στα πρατήρια 
ακολουθούν τις προτεινόµενες τιµές των εταιρειών σε σχεδόν τέλειο βαθµό. 
Σε σχέση µε την εφαρµοσµένη οικονοµική ανάλυση για την κάθετη σχέση µεταξύ της εταιρείας ExxonMobil και των 
πρατηριούχων της, ο κος Padilla ισχυρίζεται ότι δεν λαµβάνεται υπόψη το κόστος στο υπόδειγµα για τις τιµές αντλίας. 
Ωστόσο, όπως ο κος Padilla παραδέχεται, στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας αναφέρεται ότι η προτεινόµενη τιµή 
περιλαµβάνει το κόστος του προϊόντος, το οποίο αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του οριακού κόστους του 
πρατηριούχου.259

 Επιπλέον, ο κος Padilla υποστηρίζει ότι εάν το κόστος ληφθεί υπόψη θα καταδείξει ότι ο συσχετισµός 
προτεινόµενης τιµής και τιµής αντλίας προέρχεται από κοινά κόστη. Αυτός ο ισχυρισµός δεν βρίσκει αντίθετη την 
Επιτροπή, εφόσον η εκτίµηση του υποδείγµατος πράγµατι δείχνει ότι οι προτεινόµενες ή χονδρικές τιµές είναι ο µόνος 
προσδιοριστικός παράγοντας της τιµής αντλίας. Άρα, δεδοµένου ότι και ο κος Padilla αναφέρεται σε κοινά κόστη ως το 
µόνο προσδιοριστικό παράγοντα της τιµής αντλίας, η άποψη του συµπίπτει µε την άποψη της Επιτροπής, ότι δηλαδή δεν 
υπάρχουν τοπικά χαρακτηριστικά που να διαµορφώνουν τις τιµές αντλίας και άρα οι εταιρείες µπορούν µέσω των 
χονδρικών τιµών (ή προτεινόµενων τιµών, ανάλογα µε το πώς τις ονοµάζουν) να χειραγωγήσουν τις τιµές αντλίας. 
Τέλος, φαίνεται ότι ο κος Padilla έχει αντιληφθεί το υπόδειγµα για τις τιµές αντλίας λανθασµένα καθώς αναφέρει ότι δεν 
λήφθηκε υπόψη η διαφορετικότητα των τιµών µεταξύ των πρατηρίων. Το Σηµείωµα της Υπηρεσίας που συνοδεύει την 
Έκθεση Αιτιάσεων αναφέρει ρητά ότι η κάθε τιµή του κάθε πρατηριούχου έχει ληφθεί υπόψη.260

 Ο ισχυρισµός του κ. 
Padilla ότι εάν η Επιτροπή λάµβανε υπόψη αυτή την πληροφόρηση θα συµπέρανε ότι οι τιµές αντλίας συχνά αποκλίνουν 
από τις προτεινόµενες τιµές και ότι δεν ακολουθούν όλοι οι πρατηριούχοι τις τιµές αντλίας, χωρίς υπόβαθρο – δεδοµένου 
ότι δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο – αλλά και καταρρίπτεται από τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν στο Σηµείωµα και τα 
οποία καταδεικνύουν το αντίθετο. 
Σε σχέση µε την κάθετη σχέση µεταξύ της εταιρείας ExxonMobil και των πρατηριούχων της, η ανάλυση του κ. Padilla 
αποτυγχάνει να καταδείξει σηµαντικές αποκλίσεις από τους πρατηριούχους στην υπό εξέταση περίοδο. Η ανάλυση της 
Επιτροπής καταδεικνύει τη συµµόρφωση των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές σε σχεδόν τέλειο βαθµό, και σε 
σηµείο που δεν λαµβάνονται υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά στη διαµόρφωση των τιµών αντλίας.  
ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXXONMOBIL 
Για τους σκοπούς της δεύτερης αιτίασης, εκείνο που διερευνάται είναι η πιθανότητα παράβασης του άρθρου 3 του Νόµου 
στον τοµέα της κάθετης σύµπραξης. Προς τούτο, είναι σκόπιµο να διαπιστωθεί η συνδροµή µίας σειράς προϋποθέσεων, 
ήτοι η ύπαρξη επιχείρησης µε την έννοια που αποδίδει σε αυτή ο Νόµος, προς την οποία ή τις οποίες απευθύνεται η 
απαγορευτική αυτή διάταξη, η διακρίβωση στη συνέχεια της ύπαρξης σύµπραξης, ως η έννοια αυτή προσδιορίζεται στο 
Νόµο, και η διακρίβωση, τέλος, ότι η σύµπραξη αυτή έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό 
ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

261
. Παρά το γεγονός ότι το άρθρο δεν προνοεί για µια 

τέτοια αισθητή επίδραση στον ανταγωνισµό και το εµπόριο, το ∆ΕΕ έχει πει ότι µία συµφωνία δεν εµπίπτει στην 
απαγόρευση του άρθρου 81, εάν η επίδρασή της στην αγορά είναι ανεπαίσθητη («insignificant»). 
Επιχείρηση 
Για τον καθορισµό τού κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα στα πλαίσια και για τους 
σκοπούς του άρθρου 3 του Νόµου κρίνεται σκόπιµη και αναγκαία η αναφορά στο άρθρο 2 του Νόµου, όπου κρίνεται ότι: 
«'επιχείρηση' σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί οικονοµικής ή εµπορικής φύσεως δραστηριότητες, 
ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαµβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή 
δηµοσίου δικαίου». 
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ, η έννοια «επιχείρηση» καλύπτει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα, - ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριµένη 
αγορά, - ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηµατοδοτήσεώς του262

. Η οικονοµική 

                                                
259

 Βλ. Εσωτερικό Σηµείωµα της Υπηρεσίας, σελ.88. 
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δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά263
. Επιχείρηση 

δύναται να αποτελέσει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικονοµική οντότητα που ασκεί εµπορική ή άλλη δραστηριότητα. Στην 
έννοια της οικονοµικής δραστηριότητας εµπίπτει κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε συγκεκριµένη 
σχετική αγορά. 
∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
επιχείρησης υπό το πρίσµα των κοινοτικών και εθνικών κανόνων ανταγωνισµού: 
α) αυτονοµία οικονοµικής δράσης (λόγου χάριν, δεν αποτελούν επιχειρήσεις οι γνήσιοι εµπορικοί αντιπρόσωποι, οι 
οποίοι ενεργούν επ’ ονόµατι και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, καθώς δεν φέρουν το χρηµατοδοτικό και 
εµπορικό κίνδυνο των συµφωνιών που συνάπτουν µε τρίτους, βάσει της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας264

), και 
β) ανάληψη των οικονοµικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε αναπτυσσόµενη οικονοµική δραστηριότητα. 
Η Επιτροπή, εξετάζοντας το θέµα κατά πόσον ο πρατηριούχος αποτελεί και είναι ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα, ως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόµου και τη σχετική νοµολογία, διερεύνησε ειδικότερα τη συµβατική σχέση µεταξύ της 
Εταιρείας και των πρατηριούχων και κατ’ επέκταση τη σχέση που ενυπάρχει µεταξύ τους, αναλύοντας και αξιολογώντας 
τους κινδύνους που αναλαµβάνει ο πρατηριούχος µέσα από αυτή τη συµβατική σχέση. Οι πρατηριούχοι διέπονται από 
ένα ειδικό καθεστώς µε βάση σιωπηρούς ή γραπτούς όρους συµφωνιών που έχουν υπογράψει µε την εταιρεία 
ExxonMobil. Ο βαθµός και η έκταση της οικονοµικής και εν γένει ανεξαρτησίας του πρατηριούχου από την Εταιρεία, 
διαφαίνεται από τα συµβόλαια που οι πρατηριούχοι υπογράφουν µε την πρώτη. Η Επιτροπή από τα ενώπιον της 
στοιχεία κατέχει τόσο υπογεγραµµένα συµβόλαια όσο και γενικά πρότυπα συµβολαίων της εταιρείας µε τους 
πρατηριούχους της. 
Κατά την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ265

, οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της 
αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, ήτοι οι κάθετες συµφωνίες, µπορεί να συνιστούν συµφωνίες µε βάση το δίκαιο του 
ανταγωνισµού και να εµπίπτουν στις διατάξεις απαγόρευσης του άρθρου 3 του Νόµου. Η συµβατική σχέση καθώς και η 
οποιαδήποτε κάθετη συµφωνία µεταξύ της εταιρείας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων, µπορεί να εξεταστεί υπό το 
πρίσµα των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόµου στην περίπτωση που ο πρατηριούχος θεωρείται ως ανεξάρτητος 
οικονοµικός φορέας και υφίσταται κατά συνέπεια συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων. 
Όπως έχει αναφερθεί, το αποφασιστικό στοιχείο για τον καθορισµό τού κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι ανεξάρτητος 
φορέας, έγκειται στη συµβατική σχέση και το συµβόλαιο που συνήψε µε την εταιρεία πετρελαιοειδών αλλά και στους 
σιωπηρούς ή ρητούς όρους του συµβολαίου που αφορούν την ανάληψη των οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων που 
συνδέονται µε την πώληση των εµπορευµάτων προς τρίτους. 
Σχέσεις εµπορικής αντιπροσωπείας 
O διανοµέας, αποκλειστικός ή επιλεκτικός, αν και έχει παρόµοια τυπολογικά χαρακτηριστικά µε τον εµπορικό 
αντιπρόσωπο (οργανώνει ελεύθερα την εµπορική του δραστηριότητα, είναι ανεξάρτητος έµπορος µε δική του 
επαγγελµατική στέγη, υπερασπίζεται τα συµφέροντα του προµηθευτή-εµπόρου), δεν ενεργεί στο όνοµα και για 
λογαριασµό του προµηθευτή, δεν παίρνει προµήθεια και δεν υποχρεούται να µεταφέρει το επιτευχθέν οικονοµικό 
αποτέλεσµα στον προµηθευτή του. Προς διάκριση του διανοµέα από τον εµπορικό αντιπρόσωπο ή άλλως του µη 
γνήσιου εµπορικού αντιπροσώπου, υπαγόµενου στην εµβέλεια του άρθρου 3 του Νόµου και του Άρθρου 81 της 
Συνθήκης266

, από το γνήσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΕΕ χρησιµοποίησαν το κριτήριο του κινδύνου, είτε αυτός 
είναι χρηµατοοικονοµικός είτε εµπορικός. 
Προκειµένου να κριθεί αν ένας εµπορικός αντιπρόσωπος συνιστά επιχείρηση κατά την έννοια των προαναφερόµενων 
διατάξεων, είναι ζήτηµα που πρακτικά αξιολογείται κατά περίπτωση και µε βάση την οικονοµική πραγµατικότητα της 
σχέσης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Με άλλα λόγια εξετάζεται αν αυτός φέρει τόσο τους κινδύνους που 
σχετίζονται άµεσα µε τη σύµβαση που έχουν υπογράψει τα µέρη, όσο και τους κινδύνους που αφορούν επενδύσεις που 
απαιτούνται από την πλευρά του αντιπροσώπου προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στην οικεία αγορά ως µέλος του 
δικτύου του αντιπροσωπευόµενου267

, και εν τέλει αν όντως είναι ενσωµατωµένος στην επιχείρηση του 
αντιπροσωπευόµενου.  
Οι συµφωνίες268

 εµπορικής αντιπροσωπείας καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου ανατίθεται σε ένα νοµικό ή φυσικό 
πρόσωπο (αντιπρόσωπος) η εξουσία να διαπραγµατεύεται ή και να συνάπτει συµβάσεις για λογαριασµό άλλου 
προσώπου (αντιπροσωπευόµενος) είτε στο όνοµα του ιδίου του αντιπροσώπου είτε στο όνοµα του 
αντιπροσωπευόµενου για την: 

· αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τον αντιπροσωπευόµενο ή 

· πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που προµηθεύεται ο αντιπροσωπευόµενος 
Εφόσον πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις εµπορικής αντιπροσωπείας, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον 
αντιπρόσωπο όσον αφορά τις συµβάσεις που διαπραγµατεύεται ή και συνάπτει για λογαριασµό του 
αντιπροσωπευόµενου δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του Νόµου. Καθοριστικό κριτήριο για να 
διαπιστωθεί αν το άρθρο 3 του Νόµου έχει εφαρµογή σε αυτή τη σχέση, είναι ο χρηµατοοικονοµικός ή ο εµπορικός 
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κίνδυνος που φέρει ο αντιπρόσωπος ως προς τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει οριστεί ως αντιπρόσωπος από τον 
αντιπροσωπευόµενο. Οι µη γνήσιες συµβάσεις εµπορικής αντιπροσωπείας δυνατό να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του άρθρου 3 του Νόµου269

. 
Το ζήτηµα του κινδύνου πρέπει να εκτιµάται κατά περίπτωση και να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα και 
οι συνθήκες αγοράς που επικρατούν στη δεδοµένη περίπτωση270

. 
Συγκεκριµένα, το άρθρο 3 του Νόµου δεν εφαρµόζεται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αντιπρόσωπο όσον 
αφορά τις συµβάσεις που διαπραγµατεύεται ή συνάπτει για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, εφόσον δεν αποκτά 
κυριότητα επί των συµβατικών προϊόντων που αγοράζονται ή πωλούνται ή δεν παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες και εφόσον 
ο αντιπρόσωπος: 

· ∆εν συµβάλλει στις δαπάνες για τη διάθεση και προµήθεια των αγαθών που αφορά η σύµβαση, 
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους µεταφοράς των αγαθών. Αυτό δεν αφαιρεί από τον αντιπρόσωπο τη 
δυνατότητα να παρέχει την υπηρεσία µεταφοράς µε την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έξοδα καλύπτονται από τον 
αντιπροσωπευόµενο, 

· ∆εν έχει άµεσα ή έµµεσα υποχρέωση να επενδύσει για την προώθηση των πωλήσεων, όπως συµµετέχοντας 
στις διαφηµιστικές εκστρατείες του αντιπροσωπευόµενου, 

· ∆εν διατηρεί µε δικό του κόστος ή κίνδυνο αποθέµατα των αγαθών που αφορά η σύµβαση, 
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδότησης και απώλειας των αποθεµάτων και µπορεί να επιστρέψει τα 
µη πωληθέντα εµπορεύµατα στον αντιπρόσωπο χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν υπάρχει υπαιτιότητά του (για 
παράδειγµα δεν έλαβε τα εύλογα µέτρα ασφάλειας για να αποφύγει την απώλεια των αποθεµάτων), 

· ∆εν δηµιουργεί ούτε χρησιµοποιεί υπηρεσία εξυπηρέτησης µετά την πώληση, υπηρεσία επισκευής ή υπηρεσία 
παροχής εγγύησης, εκτός αν καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα ο αντιπροσωπευόµενος, 

· ∆εν προβαίνει σε ειδικές για την αγορά επενδύσεις σε εξοπλισµό, εγκαταστάσεις ή εκπαίδευση του 
προσωπικού, όπως για παράδειγµα δεξαµενή αποθήκευσης καυσίµων σε περίπτωση πρατηρίου καυσίµων ή ειδικό 
λογισµικό για την πώληση ασφαλιστικών συµβολαίων από ασφαλιστικούς πράκτορες, 

· ∆εν αναλαµβάνει ευθύνη για τη µη εκπλήρωση εκ µέρους των πελατών των υποχρεώσεών τους (µε εξαίρεση την απώλεια 
της προµήθειας του αντιπροσώπου). 
Σηµειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθµηση δεν είναι εξαντλητική για τη στοιχειοθέτηση της µη υπαγωγής των συµβάσεων 
εµπορικής αντιπροσωπείας στις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου. Ωστόσο σηµειώνεται ότι όταν ο αντιπρόσωπος 
αναλαµβάνει ένα ή περισσότερους από τους πιο πάνω κινδύνους ή δαπάνες, τότε το άρθρο 3 του Νόµου µπορεί να 
εφαρµοστεί στις περιπτώσεις συµβάσεων εµπορικής αντιπροσωπείας µε τον ίδιο τρόπο, όπως για οποιαδήποτε άλλη 
κάθετη συµφωνία271

 και ο αντιπρόσωπος θεωρείται ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του 
Νόµου ακόµη και αν ο αντιπροσωπευόµενος φέρει όλους τους πιο πάνω σχετικούς κινδύνους, εφόσον αυτός διευκολύνει 
αθέµιτες συµπράξεις272

. Αυτό, για παράδειγµα, συµβαίνει όταν ορισµένοι αντιπροσωπευόµενοι χρησιµοποιούν τους 
ίδιους εµπορικούς αντιπροσώπους ενώ εµποδίζουν άλλους από του να χρησιµοποιήσουν τους αντιπροσώπους αυτούς 
ή όταν χρησιµοποιούν τους αντιπροσώπους για την εφαρµογή µιας αθέµιτης εµπορικής στρατηγικής. 
Αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαµβάνουν οι πρατηριούχοι στην υπό εξέταση υπόθεση 
Η Επιτροπή εκτιµώντας την οικονοµική πραγµατικότητα που ισχύει στην υπό εξέταση αγορά µε βάση τα στοιχεία της 
έρευνας και λαµβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόµενους κινδύνους, καθώς και τις θέσεις του 
∆ικαστηρίου στην απόφαση CEPSA Estaciones de Servicio SA κατά LV Tobar e Hijos SL

273
, που αφορούσε παρόµοιο 

ζήτηµα µε το εξεταζόµενο, έχει καταλήξει στα ακόλουθα συµπεράσµατα:- 
Η Επιτροπή εξέτασε τους όρους συµβολαίων µεταξύ της εταιρείας και των πρατηριούχων της. Εξετάζοντας, 
συγκεκριµένο συµβόλαιο µεταξύ της εταιρείας και συγκεκριµένων πρατηριούχων 274

, αναφέρεται ότι ο πρατηριούχος 
υποχρεούται και αναλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα πιο κάτω: 
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Είναι η θέση της Επιτροπής ότι όλα τα πιο πάνω που εντοπίζονται στο συµβόλαιο το οποίο η Εταιρεία υπογράφει µε 
τους πρατηριούχους της, καταδεικνύουν ότι ο πρατηριούχος είναι και θεωρείται ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα στα 
πλαίσια του άρθρου 3 του Νόµου. 
Αναφορικά µε το γεγονός ότι ο εµπορικός αντιπρόσωπος δεν συµβάλλει στις δαπάνες για τη διάθεση και προµήθεια των 
αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους µεταφοράς των αγαθών, η Επιτροπή σηµειώνει ότι 
ο πρατηριούχος αναλαµβάνει τον κίνδυνο να καλύψει έξοδα σχετικά µε τη λειτουργία και τη διάθεση του προϊόντος στον 
τελικό καταναλωτή. Μεταξύ άλλων, οι πρατηριούχοι πρέπει να εξοφλήσουν τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος που 
χρησιµοποιείται για φωταγώγηση, λειτουργία των αντλιών, λειτουργία της ταµιακής µηχανής, της συσκευής 
τηλεοµοιότυπου, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των ηλεκτρονικών και άλλων συστηµάτων ασφαλείας του πρατηρίου 
(π.χ. κάµερες και συναγερµός), εξόφληση του λογαριασµού κατανάλωσης νερού. Επιπλέον, ο πρατηριούχος είναι 
υποχρεωµένος να πληρώνει τα τέλη για τη χρήση και λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής και της γραµµής 
τηλεοµοιότυπου που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία και την αποστολή των «προτεινόµενων» τιµών από την 
Εταιρεία, τα τέλη για την αποκοµιδή απορριµµάτων, τις επιβαρύνσεις για το σύστηµα αποχετεύσεως, ως επίσης και το 
τέλος για την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. 
Άλλα λειτουργικά έξοδα για την εύρυθµη λειτουργία των πρατηρίων και τα οποία δεν καταβάλλει η Εταιρεία αλλά οι 
πρατηριούχοι είναι, ενδεικτικά, τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε τη διατήρηση και συντήρηση του χρηµατοδέκτη, των 
ταµειακών µηχανών και των ηλεκτρονικών µηχανών για τη χρήση πιστωτικών καρτών (Point-Of-Sale machines), ως 



 
 

επίσης και οι µισθοί των υπαλλήλων που εργοδοτούνται στα πρατήρια, οι µισθοί των λογιστών και ελεγκτών, τα έξοδα 
τοπικής διαφήµισης του πρατηρίου, τα έξοδα για τις στολές και την κατάρτιση των υπαλλήλων (εκπαίδευση προσωπικού 
για επίτευξη προτύπων ExxonMobil) και τα έξοδα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Αναφορικά µε το γεγονός ότι ο εµπορικός αντιπρόσωπος δε διατηρεί µε δικό του κόστος ή κίνδυνο τα αποθέµατα των 
αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδότησης και απώλειας των αποθεµάτων 
και µπορεί να επιστρέψει τα µη πωληθέντα εµπορεύµατα στον αντιπρόσωπο χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν υπάρχει 
υπαιτιότητά του (για παράδειγµα δεν έλαβε τα εύλογα µέτρα ασφάλειας για να αποφύγει την απώλεια των αποθεµάτων), 
η Επιτροπή παραθέτει τα ακόλουθα: 

• Στην περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς σε παρακείµενο κτίριο ή εγκατάσταση, ή και στο χώρο του πρατηρίου, και 
οποιασδήποτε απώλειας από αυτήν τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στα προϊόντα, ο πρατηριούχος φέρει το κόστος 
αυτής της απώλειας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι πρατηριούχοι υποχρεώνονται µε βάση το συµβόλαιο να διατηρούν 
ασφαλιστικά συµβόλαια. 

• Η εταιρεία πετρελαιοειδών δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά ή δυσχέρεια επέλθει στον πρατηριούχο. Ο 
πρατηριούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αποζηµιώνει την εταιρεία αναφορικά µε οποιαδήποτε ευθύνη, ζηµιά, 
αξίωση ή δικαστική διαδικασία σε σχέση µε α) προσωπική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, β) οποιαδήποτε 
βλάβη ή ζηµιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γ) περιουσία ή προϊόντα (είτε αυτά ανήκουν στην εταιρεία είτε όχι) και 
λαµβάνει χώρα στο πρατήριο ή προκύπτει από τη χρήση του πρατηρίου και/ή τον εξοπλισµό από τον πρατηριούχο, τους 
υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του ή την παροχή υπηρεσιών ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας 
συµφωνίας ή τη µη συµµόρφωση του πρατηριούχου, των υπαλλήλων, εργοληπτών ή αντιπροσώπων του µε 
οποιοδήποτε σχετικό νόµο ή µε τους όρους της εκάστοτε σύµβασης.  

• Στην περίπτωση βλάβης στο χρηµατοδέκτη ο πρατηριούχος υφίσταται εξολοκλήρου τη ζηµιά από τη διακοπή της 
λειτουργίας και εξυπηρέτησης των πελατών του πρατηρίου του. Επιπλέον, σε περίπτωση βελτίωσης ή κατασκευής 
οδικών έργων στην περιοχή ή ακόµη και στο δρόµο επί του οποίου βρίσκεται το πρατήριο, ο πρατηριούχος δεν 
αποζηµιώνεται από τυχόν απώλειες εισοδηµάτων οι οποίες οφείλονται στο κλείσιµο των εισόδων/σηµείων πρόσβασης 
στο πρατήριο του.  

• Ο πρατηριούχος είναι επίσης υπεύθυνος και αποζηµιώνει σχετικά την εταιρεία για οποιαδήποτε έλλειψη που οφείλεται σε 
διαρροή στις αντλίες, καταστροφή ντεπόζιτου ή τα εξαρτήµατα ή τις δεξαµενές αποθήκευσης ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο. 
Αναφορικά µε το γεγονός ότι ο εµπορικός αντιπρόσωπος δε δηµιουργεί ούτε χρησιµοποιεί υπηρεσία εξυπηρέτησης µετά 
την πώληση, υπηρεσία επισκευής ή υπηρεσία παροχής εγγύησης, εκτός αν καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα ο 
αντιπροσωπευόµενος, δεν προέβη σε ειδικές για την αγορά επενδύσεις σε εξοπλισµό, εγκαταστάσεις ή εκπαίδευση του 
προσωπικού (π.χ. ειδικό λογισµικό), η Επιτροπή σηµειώνει ότι ορισµένοι πρατηριούχοι στην προσπάθειά τους για 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους και για καλύτερη εξυπηρέτηση καταβάλλουν προσπάθεια µε δικά τους έξοδα για την 
εγκατάσταση και πρόσβαση του διαδικτύου και µηχανογραφηµένων συστηµάτων. Ο πρατηριούχος καταβάλλει επίσης 
όλα τα έξοδα που σχετίζονται µε την κατάρτισή του ή των υπαλλήλων του, καθώς επίσης και όλα τα έξοδα που 
σχετίζονται µε την αγορά στολών των υπαλλήλων του. 
Τέλος, η Επιτροπή τονίζει ότι µε βάση τους όρους των συµβολαίων µεταξύ των πρατηριούχων και της Εταιρείας 
ExxonMobil, οι πρατηριούχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προµηθεύονται αποκλειστικώς από τη συγκεκριµένη 
Εταιρεία µε την οποία έχουν συνάψει συµφωνία, τα πετρελαιοειδή προϊόντα έναντι προµήθειας. Τα εν λόγω συµβόλαια 
είναι ορισµένου χρόνου, µε δυνατότητα παρατάσεως της ισχύος τους για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατόπιν ρητής, 
γραπτής συναινέσεως και µε τήρηση προθεσµίας προειδοποιήσεως συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας. Η υποχρέωση 
αποκλειστικής προµήθειας αυτών των προϊόντων συνοδεύεται από όρους οι οποίοι δεν επιτρέπουν στον πρατηριούχο 
να πωλεί ή να προµηθεύεται ανταγωνιστικά προϊόντα ή να µετέχει σε τέτοιες πράξεις τόσο εντός των εγκαταστάσεων του 
πρατηρίου του όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. 
Συµπέρασµα 
Με την ανάλυση και συνδροµή των ανωτέρω διαπιστώνεται από την Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση ότι η σχέση 
µεταξύ προµηθευτή και αντιπροσώπου, δηλαδή της εταιρείας πετρελαιοειδών ExxonMobil και του πρατηριούχου, είναι 
σχέση µη γνήσιας εµπορικής αντιπροσωπείας ή διανοµής, αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους πιο πάνω 
κινδύνους και στην προκείµενη περίπτωση οι πρατηριούχοι είναι και θεωρούνται ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 
Έχοντας υπόψη την προαναφερόµενη νοµολογία του ∆ΕΕ, και την προβαλλόµενη θέση ότι στις κατευθυντήριες γραµµές 
όταν ο αντιπρόσωπος αναλάµβανε ένα ή περισσότερους από τους απαριθµηµένους κινδύνους, αυτός θεωρείται 
ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο πρατηριούχος θεωρείται επιχείρηση, 
καθώς εκδηλώνει οικονοµική αυτονοµία µε γνώµονα τα εµπορικά του συµφέροντα, αναλαµβάνοντας κάποιους 
εµπορικούς και οικονοµικούς κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητα που ασκεί. Όπως αναλύθηκε πιο πάνω, µε βάση τα 
συµβόλαια που διέπουν τη σχέση της Εταιρείας ExxonMobil και των πρατηριούχων της, οι τελευταίοι είναι και 
θεωρούνται ανεξάρτητες οικονοµικές οντότητες. 
Συµφωνία /Σύµπραξη 
Στο άρθρο 2 το Νόµου, αναφέρεται ότι: 
«σύµπραξη» σηµαίνει οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόµο ή µη, συµφωνία δυο ή 
περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή την εναρµονισµένη πρακτική δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων 
ή την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων,» «συµφωνία» σηµαίνει οποιαδήποτε διευθέτηση µεταξύ τουλάχιστον δύο 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, δυνάµει της οποίας το ένα από τα µέρη εκουσίως αναλαµβάνει την υποχρέωση 
να περιορίσει την ελευθερία του προς ενέργεια αναφορικά µε ένα άλλο από τα µέρη.» 
Το άρθρο 3 του Νόµου εφαρµόζεται σε συµφωνίες που ολοκληρώνονται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών. Από την 
άλλη το ∆ΕΕ έχει αποφασίσει ότι το άρθρο 81(1) (κατ' επέκταση και το άρθρο 3 του Νόµου) τυγχάνει εφαρµογής και σε 
κάθετες συµφωνίες. 
Εξετάζοντας η Επιτροπή κατά πόσο στην εν λόγω υπόθεση υπάρχει κάθετη σύµπραξη ή συµφωνία, προχώρησε στην 
εξέταση και ανάλυση της σχέσης µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων της, έχοντας υπόψη τα όσα πιο πάνω 



 
 

αναλύθηκαν αναφορικά µε τη σχετική αγορά στη Κύπρο και πώς αυτή έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί. Για το σκοπό αυτό η 
Επιτροπή εξέτασε τις συµβάσεις και τους όρους που διαλαµβάνονται σε αυτούς και τις διάφορες ανακοινώσεις, 
συστάσεις και οδηγίες της Εταιρείας προς τους πρατηριούχους. 
Ανακοινώσεις/ Συστάσεις/ Οδηγίες στα πλαίσια της µη γνήσιας σχέσης εµπορικής αντιπροσωπείας 
Για να υπάρξει συµφωνία ή/και οποιαδήποτε µορφή σύµπραξης, είναι αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη της πρόθεσης 
τουλάχιστο δύο µερών275

. Επιπρόσθετα, για να στηριχθεί µια συµφωνία σε σιωπηρή αποδοχή, είναι απαραίτητη η 
εκδήλωση της βούλησης του ενός µέρους, η οποία στοχεύει σε αντιανταγωνιστικό σκοπό, στον οποίο καλείται να 
συµµετάσχει το άλλο µέρος, είτε εκφραζόµενη είτε σιωπηρή, για την από κοινού εκπλήρωση αυτού του στόχου276

. 
Όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει στην απόφασή της στην υπόθεση Bitumen -NL

277
:- 

«An “agreement” within the meaning of Article 81(1) of the Treaty can be said to exist when the parties adhere to a 
common plan, which limits or is likely to limit their individual commercial conduct by determining the lines of their mutual 
action or abstention from action in the market. It does not have to be made in writing; no formalities are necessary, and 
no contractual sanctions or enforcement measures are required. The fact of an agreement may be express or implicit by 
the behavior of the parties. Furthermore, it is not necessary, in order for there to be an infringement of Article 81 of the 
Treaty for the participants to have agreed in advance upon a comprehensive common plan. The concept of agreement in 
Article 81(1) of the Treaty would apply to the inchoate understandings and partial and conditional agreements in the 
bargaining process which lead up to the definitive agreement.» 
Έχει γίνει δεκτό ότι ορισµένες µονοµερείς, εκ πρώτης όψεως, πράξεις του προµηθευτή, παρά τη φαινοµενική µονοµέρειά 
τους, εµπίπτουν στην ερµηνευτική εµβέλεια της έννοιας της σύµπραξης, λόγω της γενικότερης ένταξής τους στο πλαίσιο 
των συµβατικών σχέσεων του προµηθευτή µε τους διανοµείς/µεταπωλητές του278

.  
Όταν µια απόφαση του προµηθευτή συνιστά µονοµερή συµπεριφορά, η απόφαση αυτή δεν εµπίπτει στις απαγορεύσεις 
του άρθρου 3 του Νόµου. Σε ορισµένες όµως περιστάσεις, τα µέτρα που έλαβε ή επέβαλλε κατά φαινοµενικά µονοµερή 
τρόπο ο προµηθευτής, στο πλαίσιο των συνεχών εµπορικών σχέσεων που διατηρεί µε τους διανοµείς του, θεωρούνται 
ότι συνιστούν συµφωνία κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόµου279

. 
Οι περιπτώσεις στις οποίες µία επιχείρηση έλαβε ένα πράγµατι µονοµερές µέτρο, χωρίς τη ρητή/ γραπτή ή σιωπηρή 
συµµετοχή άλλης επιχείρησης, διακρίνονται από εκείνες στις οποίες ο µονοµερής χαρακτήρας είναι αποκλειστικά 
φαινοµενικός. Οι µεν πρώτες περιπτώσεις δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του Νόµου, ενώ οι δεύτερες, 
εφόσον θεωρείται ότι προκύπτει συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου αυτού. 
Αυτό συµβαίνει, µεταξύ άλλων, στην περίπτωση των πρακτικών και των µέτρων που περιορίζουν τον ανταγωνισµό και 
τα οποία, λαµβανόµενα κατά τα φαινόµενα µονοµερώς από τον προµηθευτή, στο πλαίσιο των συµβατικών σχέσεών του 
µε τους µεταπωλητές του, τυγχάνουν εντούτοις τουλάχιστον της σιωπηρής αποδοχής των εν λόγω µεταπωλητών280

. 
Στην περίπτωση που δεν υφίστανται διατυπωµένες συµβατικές διατάξεις, η ύπαρξη «συµφωνίας», µπορεί να 
στοιχειοθετηθεί εάν σε συστάσεις, µέτρα ή πρωτοβουλίες που απευθύνει ο προµηθευτής εντός της εµπορικής του 
σχέσης µε τους λιανοπωλητές ή διανοµείς, υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή συναίνεση των µεταπωλητών, η οποία 
εκφράζεται µε την αποδοχή των συγκεκριµένων µέτρων µέσω της συµµορφώσεώς τους σε αυτά και θέσεώς τους σε 
άµεση εφαρµογή281

. Συνακόλουθα, µια πρωτοβουλία του προµηθευτή εντάσσεται στη υφισταµένη γενική συµφωνία των 
µερών, δηλαδή καθίσταται αναπόσπαστο τµήµα της σχέσης αυτής, εφόσον το µέτρο αυτό γίνει πραγµατικά, µε τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, αποδεκτό από τους µεταπωλητές282

. 
Συµφωνία, επίσης, υφίσταται και όταν στη σύµβαση διανοµής συµπεριλήφθηκε συµβατική διάταξη η οποία προβλέπει 
την τήρηση από το διανοµέα/µεταπωλητή µονοµερών µέτρων (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, συστάσεις, κλπ.) του 
προµηθευτή, τα οποία υλοποιούν την πολιτική αυτού σε ένα συγκεκριµένο τοµέα (εκπτωτική, τιµολογιακή, πιστωτική 
πολιτική), καθώς στην περίπτωση αυτή η υιοθέτηση τέτοιων µέτρων καλύπτεται από την εκ των προτέρων δοθείσα 
συναίνεση του διανοµέα/µεταπωλητή, αφού αυτός, κατά την υπογραφή της σύµβασης, αφενός συµφωνούσε στη 
συµπερίληψη στη σύµβαση και στη µετέπειτα εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης, που προέβλεπε ή επέτρεπε τη 
λήψη των µονοµερών µέτρων, και αφετέρου εύλογα µπορούσε να εικάσει την υιοθέτηση τέτοιων µονοµερών µέτρων από 
τον προµηθευτή283

. 
Κατά την εξέταση της σχέσης µεταξύ της Εταιρείας ExxonMobil και των πρατηριούχων της, και της εµπορικής 
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συνεργασίας που διατηρούν µεταξύ τους, µια σχέση µη γνήσιας εµπορικής αντιπροσωπείας, έχει ήδη διαπιστωθεί αλλά 
και επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία ότι αυτή προχωρεί µέσω αποστολής εγκυκλίων και ανακοινώσεων προς ενηµέρωση 
των πρατηριούχων της περί των συνιστώµενων ή µέγιστων τιµών πώλησης καυσίµων. Ενδεικτικά καταγράφεται το πιο 
κάτω περιεχόµενο µίας από τις ανακοινώσεις284

 τις οποίες η Εταιρεία κοινοποίησε στην Επιτροπή και η οποία οµιλεί από 
µόνη της και για αυτό παρατίθεται κατωτέρω: 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………} 
Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση που δεν υφίστανται διατυπωµένες συµβατικές διατάξεις, η ύπαρξη 
«συµφωνίας» κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόµου, µπορεί να στοιχειοθετηθεί εάν υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή 
συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εν λόγω εγκύκλιοι ή ανακοινώσεις, 
είτε απορρέουν από όρους συµβολαίων που διέπουν την εµπορική σχέση µεταξύ πρατηριούχου και Εταιρείας 
πετρελαιοειδών (µη γνήσια εµπορική αντιπροσωπεία) είτε όχι, αποτελούν συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων. 
H Επιτροπή σηµειώνει ότι οι ανακοινώσεις και εγκύκλιοι που αποδεδειγµένα έχουν αποτελέσει την πρακτική ενηµέρωσης 
της Εταιρείας ως προς την τιµολογιακή της πολιτική και την οποία προφανώς οι πρατηριούχοι της αποδέχονταν σιωπηρά 
µέσω της υιοθέτησης και ή εφαρµογής τους, υπέχουν την έννοια συµφωνίας και ως τέτοια έτσι έχει εξεταστεί και κριθεί. 
Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συµπεράνει στην υπόθεση Anheuser Busch Incorporated

285
, το αν οι 

οδηγίες/συστάσεις της Εταιρείας ενσωµατώθηκαν ή όχι στη συµφωνία είναι τελείως άσχετο µε το ερώτηµα εάν οι οδηγίες 
/συστάσεις αυτές αποτελούν ή όχι µεταβολή της συµφωνίας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε και έκρινε ότι οι 
εν λόγω οδηγίες/συστάσεις αποτελούσαν συµφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ίδια υπόθεση δεν αποδέχτηκε την 
άποψη της Anheuser- Busch, ότι οι οδηγίες της αποτελούν απλώς συστάσεις και ότι εναπόκειται απολύτως στη 
διακριτική ευχέρεια του οµίλου S&Ν αν θα τις ακολουθήσει ή όχι. Από τις επιστολές που απέστειλε η Anheuser-Busch 
προς τον όµιλο S&Ν στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η µόνη δυνατή ερµηνεία είναι 
ότι ο S&Ν συµφώνησε και αποδέχτηκε: 

(i) την κοινοποίηση των οδηγιών της Anheuser-Busch, 

(ii) το δικαίωµα της Anheuser-Busch να τροποποιεί τις οδηγίες αυτές, και 

(iii) την παραλαβή των οδηγιών της. 
Στην υπό εξέταση υπόθεση, όπως παρατηρεί η Επιτροπή µέσα από την ανάλυση των απαντήσεων των πρατηριούχων 
της Εταιρείας, οι συστάσεις της τελευταίας προς τους πρατηριούχους σε σχέση µε την τιµολογιακή πολιτική της, καθώς 
και οι αναθεωρήσεις και ή τροποποιήσεις αυτών µέσω αλλαγών στις τιµές, έχουν γίνει αποδεκτές από τους 
πρατηριούχους. Επίσης, στην ίδια υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι το γεγονός ότι οι υπό εξέταση οδηγίες 
αποκαλούνται «συνιστώµενες οδηγίες» δεν επαρκεί αφ’ εαυτού για να συναχθεί ότι αυτές δεν αποτελούν συµφωνία. Ως 
εκ τούτου, η αναφορά της Anheuser-Busch στην απόφαση του ∆ικαστηρίου Pronuptia de Paris κρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αβάσιµη. Υπό το φως των όσων έχουν προαναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφώνησε µε 
την Anheuser-Busch και θεώρησε ότι οι επίµαχες οδηγίες αποτελούν συµφωνία κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου 
ανταγωνισµού. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση Volkswagen

286
 διαπίστωσε επίσης ότι εγκύκλιοι και άλλες προτροπές συνιστούν 

συµφωνίες µε την έννοια του άρθρου 81(1) της Συνθήκης. Στην απόφαση Ford
287

, το ∆ΕΕ θεώρησε, χωρίς αµφιβολία, 
την απόφαση του κατασκευαστή να σταµατήσει την παράδοση οχηµάτων σε Γερµανούς εµπόρους ως συµφωνία κατά 
την έννοια της ανωτέρω διάταξης, επειδή εντασσόταν στις συµβατικές σχέσεις µε τους διανοµείς, στις οποίες οι 
τελευταίοι συναίνεσαν µε την επιχειρηµατική πολιτική του κατασκευαστή. Αυτή η θέση επιβεβαιώνεται στις αποφάσεις 
BMW

288
 και Volkswagen

289
 όπου θεωρήθηκε ότι µια προτροπή ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων δε συνιστά µια 

µονοµερή πράξη αλλά συµφωνία, εφόσον γίνεται στο πλαίσιο διαρκών επιχειρηµατικών σχέσεων, οι οποίες υπόκεινται 
σε µια ήδη εκ των προτέρων συναφθείσα συµφωνία. 
Συµφωνίες, υπό την ανωτέρω έννοια, που ενδέχεται να έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού θεωρούνται, ως εκ τούτου, ότι υπάγονται στην απαγόρευση του άρθρου 3 του Νόµου. Συµπερασµατικά, 
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οι εγκύκλιοι και ανακοινώσεις που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από µόνες τους συµφωνίες εντός 
της συµβατικής σχέσης που έχει η εταιρεία πετρελαιοειδών µε τους πρατηριούχους. 
Περιορισµός του ανταγωνισµού 
Η υπαγωγή µιας µορφής συµφωνίας, στην υπό εξέταση περίπτωση κάθετης συµφωνίας, στον απαγορευτικό κανόνα του 
άρθρου 3 του Νόµου, προϋποθέτει ότι, αυτή έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό και ή 
τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας. Το άρθρο 3 του Νόµου, διατυπώνει κατά τρόπο ενδεικτικό 
διάφορες µορφές απαγορευµένου περιεχοµένου συµφωνιών. Μεταξύ των µορφών αυτών είναι και ο άµεσος ή έµµεσος 
καθορισµός τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής. Πρόκειται για την κυριότερη περίπτωση νοθεύσεως 
του ανταγωνισµού λόγω του περιορισµού της αυτονοµίας των επιχειρήσεων ως προς την αυτόνοµη άσκηση πολιτικής 
τιµών. Σύµφωνα µε τη νοµολογία σε κοινοτικό επίπεδο, για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 81 της Συνθήκης, η 
εκτίµηση των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των συµφωνιών παρέλκει, όταν αυτές έχουν ως αντικείµενο τον 
περιορισµό του ανταγωνισµού290

. Εξετάζοντας την πιθανότητα περιορισµού στον ανταγωνισµό, εξετάζεται πρώτα το 
αντικείµενο της σύµπραξης και µετά εξετάζονται τα αποτελέσµατα στον ανταγωνισµό από την ύπαρξη της σύµπραξης291

. 
Το αντικείµενο της σύµπραξης εξετάζεται µέσα από µία αντικειµενική ανάλυση των σκοπών αυτής292

. Γενικά, εάν η 
ξεκάθαρη συνέπεια της σύµπραξης είναι ο περιορισµός ή η παρακώλυση του ανταγωνισµού, ως θέµα δικαίου αυτό 
αποτελεί το αντικείµενο για σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 81(1)

293
. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Γεν∆ΕΕ  

έχουν καθιερώσει πια την αρχή όπου, εάν η σύµπραξη έχει από τη φύση της ως αντικείµενο της τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού (συµπεριλαµβανοµένων και των κάθετων συµπράξεων) τότε αυτή θεωρείται ότι per se παραβιάζει το 
άρθρο 81(1) της Συνθήκης. Το γεγονός αυτό δε σηµαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει καθήκον να εξετάσει και/ή αναλύσει τις 
πραγµατικές ή δυνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. Η Επιτροπή κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης και στα 
πλαίσια της διερεύνησης των κάθετων συµφωνιών της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους της, προχώρησε και αξιολόγησε 
τόσο το αντικείµενο όσο και το αποτέλεσµα που έχουν στην αγορά και κατά πόσο οι συµφωνίες αυτές περιορίζουν, 
παρακωλύουν και ή νοθεύουν τον ανταγωνισµό. 
Σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανονισµό για την εφαρµογή του άρθρου 81(3) της Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες 
κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών, «Συµφωνία ή σύµπραξη ή εναρµονισµένη πρακτική που 
συνάπτεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, κάθε µία εκ των οποίων δραστηριοποιείται, για το σκοπό της 
σύµπραξης, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, και που αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες τα µέρη µπορούν να προµηθεύονται, να πωλούν ή να µεταπωλούν ορισµένα αγαθά ή υπηρεσίες είναι κάθετη 
συµφωνία.»

294
 

Η Επιτροπή, ενεργώντας µε βάση την έρευνα της υπόθεσης έχει καταλήξει ότι η Εταιρεία και οι πρατηριούχοι αποτελούν 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητες µεταξύ τους οικονοµικές οντότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα της 
αγοράς. Επίσης, η Επιτροπή έχει καταλήξει ότι οι ανακοινώσεις/εγκύκλιοι µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας 
αποτελούν συµφωνίες. Η Επιτροπή εξέτασε ως εκ τούτου το αντικείµενο των εν λόγω συµφωνιών αλλά και τα 
αποτελέσµατα που αυτές έχουν στον ανταγωνισµό. Για αυτό τον λόγο η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να προβεί στον 
εκτενέστερο σχολιασµό της συµπεριφοράς και της δράσης της Εταιρείας αναφορικά µε τις προτεινόµενες από αυτή τιµές 
πώλησης προς τους πρατηριούχους, τις δηλώσεις των πρατηριούχων ότι συµµορφώνονταν µε τις ανακοινώσεις και 
εγκυκλίους της Εταιρείας, την πολιτική παρακολούθησης των τιµών, τόσο των πρατηριούχων της όσο και των άλλων 
εταιρειών, αλλά και των πρατηριούχων των άλλων εταιρειών, καθώς και το σύστηµα εκπτώσεων που παρέχει στους 
πρατηριούχους. 
Προτεινόµενες τιµές και δηλώσεις πρατηριούχων 
Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, προκύπτει ότι η Εταιρεία µέσω της αποστολής των ανακοινώσεων/εγκυκλίων 
της προς τους πρατηριούχους έθετε σε εφαρµογή την τιµολογιακή πολιτική της όσον αφορά τη λιανική πώληση των 
σχετικών προϊόντων. Η πολιτική αυτή συνίστατο στον καθορισµό των προτεινόµενων τιµών αντλίας των σχετικών 
προϊόντων. Η Εταιρεία µέσω της αποστολής των εν λόγω εγκυκλίων και/ή ανακοινώσεων εξέφραζε και καθιστούσε 
γνωστή στους πρατηριούχους τη βούλησή της να εφαρµόσει την προαναφερόµενη πολιτική. 
Όπως αναδεικνύεται µέσα από τις θέσεις της Εταιρείας ExxonMobil, η τελευταία αποδέχεται ότι «προτείνει» τις λιανικές 
τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών προς τους πρατηριούχους της. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Οι 
συνιστώµενες τιµές και οι µέγιστες τιµές στο µέτρο που ο προµηθευτής περιορίζεται στην ανακοίνωση των τιµών αυτών 
και δεν υπάρχει δέσµευση ή εξαναγκασµός του διανοµέα για την τήρησή τους, δεν αντίκεινται στο άρθρο 3 του Νόµου. 
Κατά πόσο όµως οι συνιστώµενες τιµές είναι πράγµατι µη δεσµευτικές για το διανοµέα κρίνεται, µεταξύ άλλων, από τον 
τρόπο οργάνωσης του συστήµατος διανοµής, από τους περιορισµούς στις δυνατότητες πρόσβασης τρίτων 
ενδιαφεροµένων στο σύστηµα και από την αυστηρότητα της εφαρµογής τους. Στο τέλος της ηµέρας κρίνεται από τα ίδια 
τα γεγονότα που συνθέτουν την υπό εξέταση συµπεριφορά. Ενδείξεις περί της δεσµευτικότητας των συνιστώµενων 
τιµών και των µέγιστων τιµών αποτελεί µεταξύ άλλων η παρακολούθηση εκ µέρους του προµηθευτή της τιµολογιακής 
πειθαρχίας του διανοµέα, η εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων κλπ. 
Οι Bellamy and Child
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 αναφέρουν ότι στη βάση των συµπερασµάτων της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

υπόθεση Pronuptia, οι συνιστώµενες ή µέγιστες τιµές αντίκεινται στο άρθρο 81 της Συνθήκης ΕΚ (αντίστοιχο άρθρο 3 του 
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Νόµου) όταν έχουν ως αποτέλεσµα να οδηγούν σε καθορισµένη τιµολόγηση296
. 

Ειδικότερα στη παράγραφο 226 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό 
είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών.» 
Η πρακτική να συνιστάται στον πωλητή µια τιµή µεταπώλησης ή να ζητείται από το µεταπωλητή να τηρεί µια µέγιστη τιµή 
µεταπώλησης εµπεριέχει κίνδυνο για τον ανταγωνισµό. Υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για 
τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους 
µεταπωλητές297

.Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να διευκολύνουν αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. 
Εξάλλου στην υπόθεση Yamaha
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, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε ένα βήµα περαιτέρω κρίνοντας ότι ακόµη και 

σε περίπτωση σποραδικής διαφοροποίησης των τιµών, αυτό δεν αποδεικνύει την έλλειψη συµφωνίας καθορισµού των 
τιµών. Άποψη µε ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε τις προτεινόµενες τιµές, είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
υπόθεση Fenex (IV/34.983) 
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: 

«(46) Επειδή πρόκειται για την κυκλοφορία καταλόγων προτεινόµενων τιµών, η πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου (6), 
ορίζει «ότι αν ένα καθεστώς υποχρεωτικών τιµών πωλήσεως αντίκειται προφανώς στη διάταξη αυτή (άρθρο 85), άλλο 
τόσο αντίκειται και το καθεστώς των "ενδεικτικών τιµών". ∆εν µπορεί πράγµατι να γίνει δεκτό ότι οι ρήτρες της 
συµπράξεως, σχετικά µε τον καθορισµό "ενδεικτικών τιµών", στερούνται πρακτικής χρησιµότητας. Πράγµατι, ο 
καθορισµός τιµής, έστω απλώς ενδεικτικής, επηρεάζει τον ανταγωνισµό, λόγω του ότι επιτρέπει σε όσους συµµετέχουν να 
προβλέπουν, µε εύλογη βεβαιότητα, ποια πολιτική τιµών θα ακολουθήσουν οι ανταγωνιστές τους.» 
Στην ίδια απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε επίσης ότι, 
«(79) Πρέπει κατ' αρχάς να υπογραµµιστεί ότι η εν λόγω απόφαση της ένωσης επιχειρήσεων αναφέρεται στις τιµές 
πώλησης των επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι ανταγωνιστικές πρακτικές που αφορούν τις τιµές, αποτελούν µία από τις 
σοβαρότερες µορφές περιορισµού του ανταγωνισµού από απόψεως κοινοτικού δικαίου. Παρόµοιοι περιορισµοί 
(προτεινόµενες τιµές) του ανταγωνισµού δεν µπορούν κατά συνέπεια να εξαιρεθούν από την απαγόρευση συµπράξεων, 
παρά µόνον υπό εντελώς εξαιρετικές συνθήκες.» 
Η ανωτέρω θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά σαφές ότι ακόµα και οι απλές ενδεικτικές τιµές ή/και οι 
προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών καταδεικνύοντας ότι η τιµή 
αποτελεί το κύριο πεδίο και µοχλό ανταγωνισµού. Οι ρυθµίσεις µέσω πρακτικών και συµπεριφορών που στην ουσία 
έχουν ως στόχο ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού δεν αναιρούνται γιατί αφορούν προτεινόµενες τιµές, 
ιδιαίτερα όταν αυτές οι ρυθµίσεις ασχολούνται µε µια τιµολογιακή πολιτική γιατί η τιµή αποτελεί το κυριότερο πεδίο 
ανταγωνισµού. 
Στο ερώτηµα 4 του σχετικού ερωτηµατολογίου προς τους πρατηριούχους, «Είναι µε δική σας πρωτοβουλία που 
προχωρείτε στις οποιεσδήποτε αυξοµειώσεις των τιµών ή µετά από εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών 
µε την οποία συνεργάζεστε ή µε άλλο τρόπο;» ποσοστό 91,38% απάντησε ότι προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών στα 
πρατήρια τους κατόπιν των εισηγήσεων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι οι υπόλοιποι πρατηριούχοι (ποσοστό 5,17%) 
δηλώνουν ότι οι αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήριά τους γίνονται µε δική τους πρωτοβουλία. Οι απαντήσεις αυτές των 
πρατηριούχων της Εταιρείας αναφέρονται ρητά στην Έκθεση Αιτίασης και δεν αµφισβητήθηκαν από την Εταιρεία. 
Στην προσπάθειά της η Επιτροπή να ερευνήσει εάν οι πρατηριούχοι ακολουθούσαν και υιοθετούσαν τις προτεινόµενες 
τιµές της Εταιρείας, έθεσε σχετικό ερώτηµα στους πρατηριούχους της και µε βάση τις απαντήσεις ετοιµάστηκε ο πιο 
κάτω πίνακας. Στον πίνακα φαίνεται το σύνολο των πρατηριούχων της Εταιρείας, πόσοι πρατηριούχοι απάντησαν στην 
ερώτηση, εάν συµµορφώνονται ή όχι µε τις προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές: 
Πίνακας: Συµµόρφωση πρατηριούχων 

EXXONMOBIL 
  

Αριθµός πρατηρίων  58 

Απάντησαν 58 100% 

Συµµορφώνονται 53 91,38% 

∆εν συµµορφώνονται 3 5,17% 

∆εν απαντούν 2 3,45% 
 
Για την Εταιρεία ExxonMobil ποσοστό 91,38% των πρατηριούχων της δηλώνει ότι συµµορφώνονται, ενώ ποσοστό 
5,17% των πρατηριούχων της δηλώνει ότι δε συµµορφώνονται. Ποσοστό της τάξης του 3,45% δεν απάντησε στο 
ερώτηµα ως προς το κατά πόσο συµµορφώνεται µε τις «προτεινόµενες τιµές» της Εταιρείας. 
Στο ερώτηµα 4.1 του ερωτηµατολογίου, «Στην περίπτωση που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις των τιµών µετά από 
εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεστε συµµορφώνεστε ή όχι µε προτεινόµενες 
τιµές;» ποσοστό 63,79% των πρατηριούχων της Εταιρείας απάντησε ότι συµµορφώνεται, ενώ ποσοστό 34,48% 
απάντησε ότι δε συµµορφώνεται. Ποσοστό 1,72% δεν έδωσε απάντηση στο σχετικό ερώτηµα. Σε πραγµατικούς 
αριθµούς τα ποσοστά αντικατοπτρίζονται ως εξής: το ποσοστό 63.79% αφορά τους τριάντα επτά (37) από τους πενήντα 
οκτώ (58) πρατηριούχους, το ποσοστό 34.48% αφορά τους είκοσι(20) από τους πενήντα οκτώ (58) πρατηριούχους και 
το 1.72% αφορά έναν (1) από τους πενήντα οκτώ (58) πρατηριούχους. 
Αξιολογώντας περαιτέρω τις απαντήσεις των πρατηριούχων στο ερώτηµα 4.1, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ποσοστό 
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63,79% συµµόρφωσης των πρατηριούχων ήταν στην ουσία πολύ µεγαλύτερο. Αυτό γιατί από τις διευκρινίσεις και τις 
δηλώσεις τους που κατέγραψαν ως επιπλέον σχόλια στις απαντήσεις που απέστειλαν και από τη σύγκριση που 
πραγµατοποιήθηκε µε τις απαντήσεις τους στο ερώτηµα 5, διαφάνηκε ότι κάποιοι που δήλωσαν ότι δε συµµορφώνονταν 
µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας, στην ουσία τις εφάρµοζαν µέχρι κάποιου χρονικού σηµείου και συγκεκριµένα 
µέχρι το Νοέµβριο του 2006, δηλαδή µόνο ένα ή δύο µήνες πριν τη λήξη του ουσιώδους χρόνου. Σηµειώνεται ότι το 
ερώτηµα 5 ζητούσε από τους πρατηριούχους την αποστολή στοιχείων για τα υπό εξέταση προϊόντα, σε σχέση µε τις 
αυξοµειώσεις στις τιµές στα πρατήρια τους κατά την περίοδο 2005-2006. 
Ουσιαστικής σηµασίας σε σχέση µε τη συµµόρφωση κάποιων πρατηριούχων, στις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο µηνών του ουσιώδους χρόνου, ήτοι από το Νοέµβριο του 2006, αποτέλεσε η 
αντίδραση των πρατηριούχων σε σχέση µε αίτηµά τους για αύξηση της προµήθειάς τους. 
Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Επιτροπή έχει οδηγηθεί στο συµπέρασµα ότι, όσον αφορά το ερώτηµα 4.1 του 
ερωτηµατολογίου, ποσοστό 92,98% (37+16/57) των πρατηριούχων συµµορφώνονταν στις προτεινόµενες από την 
Εταιρεία τιµές µέχρι τον Νοέµβριο 2006 και ποσοστό 7,01% (4/57) δε συµµορφώνονταν (ανεξαρτήτως περιόδου). 
Στην προκείµενη περίπτωση, η δήλωση βούλησης των πρατηριούχων περί αποδοχής της υιοθετηθείσας και 
προτεινόµενης σ'αυτούς από την ExxonMobil πολιτικής δεν απαιτείται να απευθύνεται προς την Εταιρεία. Μια 
φαινοµενικά µονοµερής συµπεριφορά µπορεί να συνεπάγεται συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι η µετέπειτα συµπεριφορά των πρατηριούχων µπορεί να ερµηνευτεί ως 
de facto συναίνεση. 
H συµµετοχή και εφαρµογή από τους πρατηριούχους της εταιρείας ExxonMobil των προτεινόµενων τιµών αποδεικνύεται 
από τις ίδιες τις δηλώσεις τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι εφάρµοζαν τις 
προτεινόµενες τιµές σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό διερεύνηση περιόδου. 
Η συµπεριφορά των πρατηριούχων και η αποδοχή από αυτούς των προτεινόµενων από την Εταιρεία τιµών, ως συνέχεια 
των ανακοινώσεων/εγκυκλίων, το πολύ ψηλό ποσοστό συµµόρφωσης και/ή αποδοχής των πρατηριούχων των 
προτεινόµενων τιµών, και άρα η επιτυχής εφαρµογή από την Εταιρεία της προαναφερθείσας τιµολογιακής πολιτικής, δε 
δύναται να ερµηνευτεί παρά µόνο ως µια de facto συναίνεση στην προτεινόµενη και υιοθετηθείσα τιµολογιακή πολιτική 
της Εταιρείας. ∆ηλαδή, στην παρούσα υπόθεση, οι προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας αποτελούν αντικείµενο κάθετης 
σύµπραξης µεταξύ αυτής και των πρατηριούχων της. 
Υπό αυτό το πρίσµα, η Επιτροπή εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Νόµου κρίνει ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για την 
εξεταζόµενη περίπτωση παρά η ύπαρξη µιας κάθετης σύµπραξης για καθορισµό τιµών από πλευράς της Εταιρείας. Η 
Επιτροπή κρίνοντας στη βάση της απόφασης του Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Dunlop Slazenger
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, επισηµαίνει και 

υπογραµµίζει ότι µία συµφωνία ή πρακτική καθορισµού τιµών, στερεί τον καταναλωτή από τη δυνατότητα να επωφεληθεί 
από την υπάρχουσα δοµή του πραγµατικού ανταγωνισµού απολήγοντας σε τεχνητή διαµόρφωση τιµών σε βάρος του. Η 
οµοιοµορφία των τιµών, που διαπιστώθηκε, επιτείνει το συµπέρασµα αυτό, καθώς προκύπτει ότι αυτή η συµφωνία ή/και 
πρακτική απαγορεύει ή τουλάχιστον περιορίζει κάθε ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών, µε συνέπεια να προκαλείται βλάβη 
στους καταναλωτές. 
Παρακολούθηση τιµών 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή301

 ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί ένα ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού. Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών 
µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί όταν συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για τον εντοπισµό διανοµέων που 
εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών, ή η επιβολή υποχρέωσης στους 
λιανοπωλητές να καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. 
Επίσης, ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά όταν συνδυάζεται µε µέτρα 
που µπορεί να αποθαρρύνουν τον αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως είναι η περίπτωση που ο 
προµηθευτής αναγράφει τη συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον αγοραστή να εφαρµόζει 
µια ευνοϊκή ρήτρα για τους τακτικούς πελάτες. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους και εφαρµόζοντας τα ίδια 
«συνοδευτικά» µέτρα, οι ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να λειτουργούν ως µορφή καθορισµού των τιµών 
µεταπώλησης. 
Η ύπαρξη µηχανισµών παρακολούθησης των τιµών στα πρατήρια ή η παρακολούθηση των τιµών τόσο των πρατηρίων 
της κάθε Εταιρείας όσο και των τιµών των πρατηρίων των άλλων εταιρειών πετρελαιοειδών µε επιτόπου αποστολή 
συνεργείων και επιθεωρητών της κάθε Εταιρείας από το τµήµα παρακολούθησης των τιµών, αποτελεί, κατά πρώτο, µια 
µορφή παρακολούθησης της συµµόρφωσης ή όχι των πρατηριούχων στις «προτεινόµενες» ή µέγιστες τιµές και, κατά 
δεύτερο, ακόµη µια µορφή εν δυνάµει εξαναγκασµού και/ή πίεσης. Όλοι αυτοί οι µηχανισµοί παρακολούθησης κρίνεται 
ότι έχουν ως στόχο να εντοπίζουν τους πρατηριούχους οι οποίοι παρεκκλίνουν από τις υποδείξεις της εταιρείας τους και 
οι οποίοι δεν συµµορφώνονται στις «προτεινόµενες» ή µέγιστες από την εταιρεία τους τιµές. Η επιβολή πιέσεων, 
υπονοούµενων, κτλ. σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης στο επίπεδο των προτεινόµενων από την Εταιρεία τιµών 
θεωρείται ως κάθετος περιορισµός για καθορισµό των τιµών. 
Το γεγονός ότι η Εταιρεία παρακολουθεί τη συµµόρφωση ή όχι των πρατηριούχων της καταδεικνύεται, εκτός από τη 
διαδικασία αλλαγής των τιµών που αναφέρθηκε πιο πάνω, και από την επιστολή της Εταιρείας ηµεροµηνίας 22/12/2006 
προς την Επιτροπή ότι: «κατόπιν δικής µας παράκλησης σε µερικές περιπτώσεις οι πρατηριούχοι εθελοντικά µας 
πληροφόρησαν και/ή µας πληροφορούν για τις αναρτηµένες τιµές στα πρατήρια τους ως επίσης και για τις τιµές των 
ανταγωνιστών σε γειτονικά πρατήρια». 
Σε επιστολή της ηµεροµηνίας 3/11/2005 προς τους πρατηριούχους, η Εταιρεία ExxonMobil παρατηρεί ότι: «πολλοί από 
εσάς δεν έχετε ακόµα εφαρµόσει τις καινούριες προτεινόµενες τιµές οι οποίες έχουν ισχύσει κατά την τελευταία αλλαγή 
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στις 28/10/2005.» 
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η Εταιρεία είχε ένα σύστηµα παρακολούθησης τόσο των τιµών των πρατηριούχων της όσο 
και των τιµών των πρατηριούχων άλλων εταιρειών. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η παρακολούθηση των τιµών αντλίας 
γίνεται µόνο για να εκτιµήσει ίσως  η Εταιρεία το λόγο γιατί οι πωλήσεις στο Α πρατήριο να πηγαίνουν καλά, ενώ στο Β 
πρατήριο όχι, αλλά για να φροντίσει ώστε οι πρατηριούχοι της να ακολουθούν τις προτεινόµενες τιµές της.». 
Με ποιό τρόπο θα «φροντίσει» έτσι ώστε οι πρατηριούχοι της να συµµορφώνονται στις προτεινόµενες τιµές της; Και γιατί 
να το πράξει αυτό από τη στιγµή που η ίδια δηλώνει ότι από την ελευθεροποίηση της αγοράς και εντεύθεν οι 
πρατηριούχοι της ήταν ελεύθεροι να καθορίζουν µόνοι τους την τιµή πώλησης αντλίας; Σηµειώνεται ότι η εν λόγω 
επιστολή στάλθηκε το ∆εκέµβριο του 2004, αρκετούς µήνες µετά την απελευθέρωση της σχετικής αγοράς. 
Εκπτώσεις 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή302

 ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί ένα ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο καθορισµός των τιµών µπορεί να είναι άµεσος ή έµµεσος. 
Ένας έµµεσος τρόπος καθορισµού τιµών µεταπώλησης και ελέγχου συµµόρφωσης τιµών συνιστά και ένα σύστηµα 
παροχής εκπτωτικών προγραµµάτων, ή καθορισµού του περιθωρίου κέρδους του αγοραστή. Η χορήγηση έκπτωσης 
ενδέχεται να συνιστά ένα πλαίσιο πλήρους και ολοκληρωτικού ελέγχου της συµπεριφοράς των πρατηριούχων και της 
τιµολογιακής πολιτικής που θα εφαρµόζουν. 
Στις γραπτές θέσεις της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αιτιάσεων, αναφέρεται ότι: 
«Από τα τέλη του 2005, η ExxonMobil προσέθεσε στη βασική έκπτωση που παρείχε στους πρατηριούχους της ESSO ένα 
ογκοµετρικό σχέδιο, κινήτρων ({…} cent/λίτρο για όλους τους όγκους µετά την επίτευξη τριµηνιαίων και ετήσιων στόχων 
για συγκεκριµένο προϊόν και, επιπρόσθετα, {…} cent/λίτρο επί αυξανόµενων όγκων µετά την επίτευξη των στόχων για όλα 
τα προϊόντα). Παρά τα προαναφερθέντα πρόσθετα κίνητρα, µε την πάροδο του χρόνου, οι πρατηριούχοι της ESSO δεν 
ήσαν ικανοποιηµένοι από την τιµολόγηση χονδρικής της ExxonMobil. Τον Οκτώβριο του 2006 µετά από ισχυρισµούς των 
πρατηριούχων της ESSO ότι οι ανταγωνιστές είχαν παραχωρήσει στους πρατηριούχους τους συλλογική αύξηση 
περιθωρίων, πολλοί πρατηριούχοι της ESSO προσέγγισαν την ExxonMobil µέσω του συνδέσµου πρατηριούχων της 
ESSO αιτούµενοι να διαπραγµατευθούν συλλογικά παρόµοια αύξηση περιθωρίων [*1]. Μετά την άρνηση της ExxonMobil 
να υπεισέλθει σε τέτοιου είδους συλλογικές διαπραγµατεύσεις- οι οποίες, όπως θεωρεί η ExxonMobil, θα παραβίαζαν το 
δίκαιου του ανταγωνισµού της ΕΕ της Κύπρο [*2], - τον Νοέµβριο του 2006 πολλοί πρατηριούχοι της ESSO άρχισαν να 
τιµολογούν, κατά µέσο όρο, περίπου {…} σεντς/λίτρο πάνω από την προτεινόµενη τιµή της ExxonMobil. 
13. Για να µπορέσει να διατηρήσει την στρατηγική της, ήτοι να βρίσκεται µεταξύ των οικονοµικότερων προµηθευτών σε 
επίπεδο λιανικής και για να αποφύγει απώλεια όγκων η ExxonMobil υποχρεώθηκε, λόγω των αυξήσεων των τιµών 
αντλίας των πρατηριούχων της τον Νοέµβριο του 2006, να µειώσει την τιµή χονδρικής και της προτεινόµενες λιανικής 
κατά επιπλέον {…} cents/λίτρο. Ενώ λοιπόν, µε αυτόν τον τρόπο η ExxonMobil πρότεινε τιµές περίπου {…} cents/λίτρο. 
χαµηλότερα απ'τις τιµές αντλίας των πρατηριούχων της ΕΚΟ και της Petrolina, οι πρατηριούχοι της ESSO επωφελήθηκαν 
τα πρόσθετα {…} cents/λίτρο. Για το λόγο αυτό, η ExxonMobil δεν είχε αύξηση του όγκου πωλήσεων λόγω της µείωσης 
των τιµών της - αλλά ούτε υπήρξε όφελος για τους καταναλωτές. 
*1 Οι πρατηριούχοι της ESSO διαµαρτυρήθηκαν επίσης ότι ήταν σε µειονεκτική θέση σε σύγκριση µε τους πρατηριούχους 
ανταγωνιστικών εταιρειών λόγω του ότι η ExxonMobil δεν παρέχει αναδροµική πίστωση για την κάλυψη αποθεµατικών 
που αγοράστηκαν σε υψηλότερες τιµές, όταν υπήρξε πτώση των προτεινόµενων τιµών. 
*2 Πρακτικά Συνέλευσης Πρατηριούχων, 12 Οκτωβρίου 2006 (Παράτηµα 5 γραπτών θέσεων Εταιρείας ηµ.23/01/2009). Η 
ExxonMobil εξήγησε επίσης ότι οι πρατηριούχοι της Esso δεν µπορούσαν να προβούν σε συλλογική συµφωνία για τον 
καθορισµό τιµής αντλίας τους σε συγκεκριµένο ποσό πάνω από τις προτεινόµενες από την ExxonMobil τιµές δεδοµένου 
ότι και αυτό θα παραβίαζε το δίκαιο του ανταγωνισµού.» (Υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι αν οι πρατηριούχοι ήσαν ή ενεργούσαν πραγµατικά ελεύθερα, τότε δεν θα απασχολούσε σε 
τέτοιο βαθµό την ExxonMobil το γεγονός ότι κάποιοι πρατηριούχοι αύξησαν τις τιµές τους. 
H Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην παρούσα υπόθεση δεν εξετάζεται κατά πόσον τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα 
και/ή διευκολύνσεις της εταιρείας είναι επιλήψιµα/µες από πλευράς του δικαίου του ανταγωνισµού, αλλά το πώς αυτά ή 
αυτές λειτουργούν σε σχέση µε την εφαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των υπό εξέταση προϊόντων της εταιρείας. 
Από τα πιο πάνω, προκύπτει αβίαστα ότι οι περισσότεροι πρατηριούχοι έπαψαν να συµµορφώνονται µε τις 
προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας γιατί ήθελαν να αυξήσουν τις λιανικές τους τιµές εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι οι 
ανταγωνιστικές της ExxonMobil Εταιρείες είχαν παραχωρήσει στους πρατηριούχους τους συλλογική αύξηση 
περιθωρίων. Επιπρόσθετα, η παρέµβαση της ExxonMobil να µειώσει τις χονδρικές και προτεινόµενες λιανικές τιµές κατά 
περίπου 0,3 σεντ µε σκοπό να µη χάσει πελάτες, έχει οδηγήσει την Επιτροπή στο συµπέρασµα ότι η Εταιρεία 
πετρελαιοειδών δεν άφηνε τους πρατηριούχους, όπως η ίδια υποστηρίζει, να καθορίσουν ανεξάρτητα τις δικές τους 
τιµές. Αντίθετα, µέσα από αυτήν την ενέργειά της φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Εταιρεία δεν πρότεινε απλά τιµές στους 
πρατηριούχους αλλά ούτε άφηνε στη διακριτική τους ευχέρεια να αποφασίσουν τις τιµές τους. 
Στις γραπτές θέσεις της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αιτιάσεων, επιβεβαιώνεται ότι οι πρατηριούχοι θα «εξακολουθούσαν 
να απολαµβάνουν τις τρέχουσες εκπτώσεις από τις προτεινόµενες από την ExxonMobil τιµές λιανικής (έµφαση δική µας) 
(Παράρτηµα 2). Αντί λοιπόν να προβεί σε έκπτωση επί της επιβληθείσας από την Κυβέρνηση τιµής λιανικής, η 
ExxonMobil θα όριζε έτσι αυτόνοµα το ύψος της χονδρικής τιµής στο τιµολόγιο των πρατηριούχων, το οποίο θα 
προέκυπτε από εφαρµογή µιας βασικής έκπτωσης επί των ελεύθερα καθορισµένων και µη δεσµευτικών προτεινόµενων 
τιµών λιανικής.» 
Στις γραπτές θέσεις της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αιτιάσεων, αναφέρεται ότι συχνά η ExxonMobil υφίσταται έντονες 
πιέσεις από τους πρατηριούχους της για να ακολουθήσει τις προτεινόµενες µειώσεις των τιµών αντλίας ανταγωνιστών 
όσο το δυνατό συντοµότερα καθώς οι πρατηριούχοι είτε κινδυνεύουν να χάσουν όγκους ή πρέπει να δεχθούν 
χαµηλότερο περιθώριο κέρδους για να παραµείνουν ανταγωνιστικοί στον τοµέα που δραστηριοποιούνται για όσο 
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διάστηµα η ExxonMobil διατηρεί τις τιµές τιµολογίου των πρατηριούχων (και, κατά συνέπεια, τις προτεινόµενες τιµές 
λιανικής από τις οποίες προέρχεται η τιµή τιµολογίου του πρατηριούχου) στο υψηλότερο επίπεδο. 
Στις γραπτές θέσεις της Εταιρείας επί της Έκθεσης Αιτιάσεων, αναφέρεται ότι όπως και πριν, οι πρόσθετες εκπτώσεις 
δεν συνδέονται σε καµιά περίπτωση µε την τήρηση των προτεινόµενων τιµών της ExxonMobil . Αντιθέτως, οι 
πρατηριούχοι της ESSO θα µπορέσουν να έχουν κίνητρο να τιµολογούν χαµηλότερα από τις προτεινόµενες από την 
ExxonMobil τιµές µε σκοπό να παρουσιάσουν µεγαλύτερο όγκο και να αποκοµίσουν αυξηµένες εκπτώσεις. 
Ενώ η Εταιρεία σηµειώνει πιο πάνω ότι οι εκπτώσεις δεν συνδέονται µε τις προτεινόµενες τιµές, σε άλλο σηµείο των 
γραπτών θέσεών της αναφέρει ότι « οι πρατηριούχοι θα συνεχίσουν να απολαµβάνουν τις υφιστάµενες εκπτώσεις από 
τις εκάστοτε προτεινόµενες τιµές λιανικής πώλησης των προϊόντων της ExxonMobil.» 
Η υιοθέτηση και εφαρµογή συστηµάτων παρακολούθησης και/ή ελέγχου και η υιοθέτηση και εφαρµογή εκπτωτικών 
προγραµµάτων, για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, ήτοι καθ’ όλη τη χρονική περίοδο του ουσιώδους χρόνου, είχε 
ως αποτέλεσµα την εµπέδωση στους πρατηριούχους της νοοτροπίας και της δηµιουργίας ενός δικτύου εφαρµογής των 
προτεινόµενων τιµών της Εταιρείας, πράγµα το οποίο αναδείχθηκε µέσα από την αξιολόγηση των απαντήσεων των 
πρατηριούχων σε σχέση µε τη συµµόρφωσή τους στις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας. 
Αντικείµενο και αποτέλεσµα της σύµπραξης 
Τα κοινοτικά ∆ικαστήρια έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές όσον αφορά 
εφαρµοστέες τιµές περιορίζουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό υπό την έννοια του άρθρου 81(1) της Συνθήκης303

. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή έχει καταλήξει οµόφωνα στο συµπέρασµα ότι αντικείµενο τής υπό εξέταση συµφωνίας 
και/ή σύµπραξης της Εταιρείας ExxonMobil µε τους πρατηριούχους της ήταν, η παρακώλυση, ο περιορισµός και η 
νόθευση του Ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία µέσω του άµεσου έµµεσου καθορισµού τιµών. 
Σε σχέση µε το αποτέλεσµα της υπό εξέτασης συµφωνίας, η Επιτροπή θεώρησε ορθό να εξετάσει εάν προκύπτουν 
οποιεσδήποτε επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. 
Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να κρίνει την ύπαρξη ή µη αρνητικών για τον ανταγωνισµό αποτελεσµάτων από την 
κάθετη σχέση της Εταιρείας και των πρατηριούχων, εξέτασε τόσο τη σχετική αγορά και όλα τα στοιχεία που τη 
συνθέτουν, τα οποία έχουν αναλυθεί ήδη πιο πάνω, όσο και την κάθετη σχέση µεταξύ της Εταιρείας και των 
πρατηριούχων της µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαδικασία εφαρµογής προκαθορισµένων τιµών. Είναι χαρακτηριστικό της 
σχετικής αγοράς ότι ο αγοραστής (πρατηριούχος) παρακινείται και ή προτρέπεται να µεταπωλεί σε ορισµένη 
προκαθορισµένη, προτεινόµενη ή συνιστώµενη τιµή. Και εύλογα η Επιτροπή διερωτάται κατά πόσο υπάρχουν ή όχι 
αρνητικά αποτελέσµατα από µία τέτοια σχέση, και ποιά µπορεί να είναι τα αποτελέσµατα αυτά, αφού η κάθετη σύµπραξη 
απαγορεύεται µόνο εάν και εφόσον νοθεύει, παρακωλύει ή επηρεάζει τον ανταγωνισµό. 
Στην παράγραφο 111 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής αναφορικά µε τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τους 
Κάθετους Περιορισµούς (2000/C 291/01) (εφεξής οι «Κατευθυντήριες Γραµµές») αναφέρεται ότι: 
«(111)Στην κατηγορία του "προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης" εµπίπτουν οι συµφωνίες εκείνες που έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι ο αγοραστής υποχρεούται ή παρακινείται να µη µεταπωλεί κάτω από ορισµένη τιµή ή να µεταπωλεί 
σε ορισµένη τιµή ή πάνω από ορισµένη τιµή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ελάχιστες, τις πάγιες, τις µέγιστες και τις 
συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης. Οι µέγιστες και οι συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµοί, µπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε περιορισµό του ανταγωνισµού εκ του αποτελέσµατος». 
Στην παράγραφο 112 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρονται τα δύο κυριότερα αντι-ανταγωνιστικά 
αποτελέσµατα: 
«(112)Τα αρνητικά αποτελέσµατα του προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης για τον ανταγωνισµό είναι κυρίως δύο: (1) 
µείωση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, και (2) µεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο τιµών. Στην 
περίπτωση των πάγιων ή ελάχιστων προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης, οι διανοµείς δεν δύνανται πλέον να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον ως προς την τιµή του οικείου σήµατος, µε αποτέλεσµα την ολοσχερή εξάλειψη του 
ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών. Μια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο 
αναφοράς για τους µεταπωλητές, επιφέροντας µια λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη εφαρµογή του επιπέδου αυτού 
τιµής. Μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά µε την τιµή, καθώς και αυξηµένη ευθύνη για τις µεταβολές της τιµής διευκολύνει 
τις οριζόντιες αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ παραγωγών ή διανοµέων, τουλάχιστον στις αγορές που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συγκέντρωση. Η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού ενδέχεται να προκαλέσει έµµεσα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού µεταξύ σηµάτων, καθώς συνεπάγεται την εξασθένηση των πιέσεων που ασκούνται για µείωση της τιµής 
των συγκεκριµένων αγαθών». 
Ειδικότερα στις παραγράφους 226-228 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό 
είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. 
(227). Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό των µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο 
ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια συνιστώµενη 
τιµή µεταπώλησης να οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του επιπέδου τιµών από 
τους µεταπωλητές διότι θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι µεταπωλητές µπορεί να πιστεύουν ότι 
είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι είναι αυτές που προτιµά 
ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή 
να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 81, παράγραφος 1 εάν οδηγεί στη διαµόρφωση ενός 
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οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 
(228). Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των ανταγωνιστών στην 
αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της δηµοσίευσης µέγιστων ή 
συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών µε την 
ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν, πράγµα που καθιστά λιγότερο πιθανή µια ενδεχόµενη 
µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές 
µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» 
Υπογραµµίζοντας τα πιο πάνω η Επιτροπή σηµειώνει ότι ο περιορισµός µπορεί να υπάρξει εφόσον υφίσταται ορισµένος 
βαθµός ισχύος στην αγορά στο επίπεδο του προµηθευτή ή του αγοραστή ή και των δύο. Η ισχύς, ως έννοια, είναι η 
ικανότητα αύξησης της τιµής πέρα του επιπέδου που αντιστοιχεί στις συνθήκες ανταγωνισµού χωρίς να επηρεάζεται η 
ζήτηση ή/και να µειώνονται οι πωλήσεις. Η συµφωνία που εµπεριέχει το στοιχείο της αποκλειστικότητας είναι εν γένει πιο 
επιβλαβής για τον ανταγωνισµό, αφού τέτοια συµφωνία εξαναγκάζει το ένα συµβαλλόµενο µέρος να καλύπτει όλες του 
τις ανάγκες µέσω του άλλου µέρους. 
Η Επιτροπή για να αξιολογήσει την υφιστάµενη κάθετη σχέση µεταξύ της εταιρείας και των πρατηριούχων της αλλά και 
τα αποτελέσµατα που δηµιουργεί η σχέση αυτή στον ανταγωνισµό, ερεύνησε µία σειρά από παράγοντες όπως είναι οι 
πιο κάτω: 

• τη θέση του προµηθευτή στη σχετική αγορά, 

• τη θέση των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά, 

• τη θέση του αγοραστή στη σχετική αγορά, 

• τους φραγµούς εισόδου στη σχετική αγορά, 

• την ωριµότητα της σχετικής αγοράς, 
• το επίπεδο εµπορίου, 

• τη φύση του προϊόντος, και 
• άλλους συναφείς παράγοντες. 

Τα αποτελέσµατα από την έρευνα των προαναφερόµενων παραγόντων έχουν ήδη σχολιαστεί κάτω από την ενότητα της 
παρούσας απόφασης που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τις δοµές της αγοράς και υιοθετούνται στο σύνολό τους 
για τους σκοπούς των παρατηρήσεων, επισηµάνσεων που γίνονται στην παρούσα ενότητα. 
Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές304

 «κάθε ρύθµιση για τη µη άσκηση ανταγωνισµού στηρίζεται σε υποχρέωση 
που αναγκάζει τον αγοραστή να προµηθεύεται το σύνολο των ποσοτήτων που χρειάζεται από ένα µόνο προµηθευτή.[...] 
Η θέση του προµηθευτή στην αγορά έχει πρωταρχική σηµασία για την αξιολόγηση των αρνητικών αποτελεσµάτων. [...] 
Πέραν της θέσης προµηθευτή σηµασία έχει και η διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης.» 
Λόγω του ότι η «τιµή» ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, αποτελεί το κρισιµότερο µέσο/εργαλείο/ στρατηγική επιλογή, µέσω 
των οποίων οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε µια αγορά ανταγωνίζονται για προσέλκυση πελατών µε 
απώτερο σκοπό την επίτευξη οικονοµικού κέρδους, οι κάθε µορφής ρυθµίσεις και/ή συνεννοήσεις που έχουν ως σκοπό 
την αποφυγή του ανταγωνισµού και ειδικότερα την αποφυγή «πολέµου» τιµών που πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τα 
κέρδη όλων των επιχειρήσεων της αγοράς, θεωρούνται ως εκ της φύσεως τους, ως µέτρα περιοριστικά του 
ανταγωνισµού, τα οποία, σε τελευταία ανάλυση, µειώνουν την ευηµερία των καταναλωτών, στρεβλώνοντας κατά 
ανεπανόρθωτο τρόπο άµεσα και έµµεσα τις τιµές αγοράς και την πληροφόρηση που αυτές δίδουν. 
Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Dyestuffs
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 ανέφερε ότι: 

«Η λειτουργία του ανταγωνισµού των τιµών είναι να διατηρεί τις τιµές στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και να ενθαρρύνει 
τη διακίνηση αγαθών µεταξύ των κρατών µελών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη δυνατή κατανοµή δραστηριοτήτων όσον 
αφορά την παραγωγικότητα και την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται στις αλλαγές.» 
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ενιαίες τιµές που παρατηρούνται στην αγορά δε λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή 
αλλά και γενικότερα του ανταγωνισµού. Αντιθέτως, µόνο όταν κάθε επιχείρηση αλλά και πρατήριο διαµορφώνει ελεύθερα 
τις τελικές τιµές διάθεσης, ανάλογα µε το κόστος και τις δυνάµεις της αγοράς, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
του ελεύθερου ανταγωνισµού. Εποµένως, η µέσω ανακοινώσεων προτεινόµενων τιµών «επιβολή» ενιαίων τιµών 
αντλίας, νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισµό τιµών και ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί τέτοιες ενέργειες ανεπίτρεπτες 
και απαγορευµένες, βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού.  
Όπως καθίσταται φανερό από τα στοιχεία που καταγράφονται πιο πάνω, οι εν λόγω εγκύκλιοι και ανακοινώσεις 
υιοθετούνται από τους πρατηριούχους της Εταιρείας, µε αποτέλεσµα αυτές οι ανακοινώσεις/εγκύκλιοι να αποτελούν από 
µόνες τους συµφωνίες εντός της συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους. Με βάση τα στοιχεία 
που δόθηκαν από όλους τους πρατηριούχους, σε απάντηση των ερωτηµατολογίων που απεστάλησαν κατά τη 
διερεύνηση της υπόθεσης, διαφαίνεται ότι οι συνιστώµενες και οι µέγιστες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών 
που «προτείνει» η Εταιρεία εφαρµόζονται σχεδόν πλήρως από τους πρατηριούχους. 
Ένας σηµαντικός παράγοντας για αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που οι συνιστώµενες τιµές και οι µέγιστες 
τιµές αντιβαίνουν στον ανταγωνισµό είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο ισχυρότερη είναι η θέση του 
προµηθευτή στην αγορά τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια συνιστώµενη και µία µέγιστη τιµή να οδηγήσει σε µία 
οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του επιπέδου των τιµών. Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι πρατηριούχοι της κάθε εταιρείας 
εξαρτώνται απόλυτα από την εταιρεία που τους προµηθεύει πετρελαιοειδή αφού µε τη ρήτρα αποκλειστικής 
παροχής/προµήθειας και άρα διάθεσης προϊόντων µίας και µόνο εταιρείας (προµηθευτή) δεσµεύεται ο πρατηριούχος 
(αγοραστής) ο οποίος δεν µπορεί παρά να δεχθεί τους όρους που θέτει η εταιρεία, συνεπώς η κάθε µια εταιρεία κατέχει 
έναντι των πρατηριούχων της ισχυρή θέση ως αποκλειστική προµηθεύτρια, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι οι συνιστώµενες 
και οι µέγιστες τιµές αποτελούν για τους πρατηριούχους της κάθε Εταιρείας καθοριζόµενες/ επιβαλλόµενες τιµές. Ακόµη 
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 Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τους Κάθετους Περιορισµούς 
(C291/22, 2000). 
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 Dyestuffs, Case 48/69, etc., ICI v. Commission [1972] ECR 619. 



 
 

η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιες συµφωνίες είναι ικανές να παρακωλύσουν τον ανταγωνισµό στις τιµές για όσο χρονικό 
διάστηµα αυτές θα αποβαίνουν σε βάρος της γενικότερης ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισµού στη σχετική αγορά 
πράγµα που τελικά πλήττει τους καταναλωτές. 
Τέτοιου είδους συµφωνίες στην περίπτωση της Εταιρείας ExxonMobil, για συνιστώµενες τιµές οι οποίες αποβλέπουν 
στην πραγµατική εφαρµογή των τιµών και αποτελούν για τους πρατηριούχους καθορισµένες/επιβαλλόµενες τιµές έχουν 
ως αντικείµενο και αποτέλεσµα τον περιορισµό τόσο του διασηµατικού (interbrand) όσο και του ενδοσηµατικού (intra-
brand) ανταγωνισµού και είναι ικανές να περιορίσουν την ελευθερία των πρατηριούχων να ανταγωνίζονται για πελάτες 
τόσο µε τους πρατηριούχους µε το ίδιο εµπορικό σήµα ή µε τους πρατηριούχους άλλων εταιρειών. 
Είναι αυτονόητο και αξίζει να υπογραµµιστεί ότι, ο ανταγωνισµός τιµών υποβοηθεί τους πρατηριούχους να 
ανταγωνίζονται µε άλλους πρατηριούχους, να ενεργούν πιο αποτελεσµατικά και να διασφαλίζουν ότι ένα δίκαιο µερίδιο 
από τη µείωση του συνολικού κόστους τους µεταφέρεται στον καταναλωτή. Η πρακτική των εταιρειών πετρελαιοειδών να 
«εξαναγκάζουν» και ή «δεσµεύουν» τους πρατηριούχους είτε άµεσα είτε έµµεσα να εφαρµόζουν καθορισµένες ενιαίες 
τιµές στα πρατήριά τους παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό στον τοµέα των τιµών και εποµένως µειώνει τους βαθµούς 
ελευθερίας και τα εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι πρατηριούχοι στην εφαρµογή αποτελεσµατικού 
ανταγωνισµού στην αγορά. 
Επιπλέον, η έλλειψη ανταγωνισµού στις τιµές, όπως διαφαίνεται να ισχύει στην προκείµενη περίπτωση µε βάση τα πιο 
πάνω συµπεράσµατα, δηµιουργεί αντικίνητρο για τη βελτίωση της παραγωγικής αποτελεσµατικότητας µε αποτέλεσµα να 
µην υπάρχει κίνητρο για αποτελεσµατική διανοµή ή κίνητρο για περιορισµό των ενδο-επιχειρησιακών 
αναποτελεσµατικοτήτων (ιδιαίτερα αναποτελεσµατικότητες τύπου306

) και οι καταναλωτές να µην επωφελούνται από 
µελλοντικές µειώσεις στα λειτουργικά κόστη αλλά και στα κόστη διοίκησης των εταιρειών πετρελαιοειδών. 
Χωρίς να αναιρούνται οι πιο πάνω αναφορές, η Επιτροπή εκ καθήκοντος προχώρησε και εξέτασε το όλο ζήτηµα και από 
της σκοπιάς του ∆ιατάγµατος περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Κάθετες Συµφωνίες και Εναρµονισµένες Πρακτικές), 
Κ.∆.Π.365 του 2000.  
Σύµφωνα µε το εν λόγω ∆ιάταγµα και συγκεκριµένα την παράγραφο 6 αυτού, προκύπτει ότι: «Η εξαίρεση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος δεν ισχύει για τις κάθετες συµφωνίες οι οποίες, άµεσα ή 
έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών, έχουν ως 
αντικείµενο- 
(α) Τον περιορισµό της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιµές πώλησης χωρίς να θίγεται η δυνατότητα του 
προµηθευτή να επιβάλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συνιστά τιµή πώλησης υπό τον όρο ότι αυτές δεν ισοδυναµούν µε 
πάγια ή ελάχιστη τιµή πώλησης συνεπεία πιέσεων οποιουδήποτε µέρους στη σύµβαση ή κινήτρων που προσφέρονται 
από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, ή [...].» 
Οι τιµολογιακοί, γεωγραφικοί και πελατειακοί περιορισµοί είναι αυτοί που κατά πρώτο λόγο χαρακτηρίζονται ως 
περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας και που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του πιο πάνω αναφερόµενου ∆ιατάγµατος 
του 2000, και που συµπαρασύρουν εκτός πεδίου εφαρµογής της οµαδικής απαλλαγής τη συµφωνία ή/και την 
εναρµονισµένη πρακτική. Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµός του ελεύθερου ανταγωνισµού σε σχέση µε τον 
καθορισµό των τιµών, αφορά τις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που έχουν ως άµεσο ή έµµεσο αντικείµενό τους 
τον καθορισµό πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής µεταπώλησης ή πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής που ο αγοραστής 
οφείλει να τηρεί. Στην περίπτωση αυτή ο περιορισµός είναι εµφανής. Ωστόσο ο καθορισµός της τιµής µπορεί να είναι 
έµµεσος.307

 
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους 
περιορισµούς και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο που αφορά την απαλλαγή αυτών, αναφέρεται ότι έµµεσοι τρόποι επίτευξης 
καθορισµού τιµών σε σχέση µε κάθετες συµφωνίες µπορεί να είναι, µεταξύ άλλων και χωρίς εξαντλητικές αναφορές, οι 
απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η εξάρτηση της χορήγησης εκπτώσεων ή της επιστροφής των δαπανών 
προώθησης από τον προµηθευτή από την τήρηση συγκεκριµένου επιπέδου τιµών, η εφαρµογή συστήµατος 
παρακολούθησης τιµών για ενδεχόµενο παρέκκλισης των λιανοπωλητών από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. Με τους 
ίδιους έµµεσους τρόπους οι ανώτατες ή οι συνιστώµενες/ προτεινόµενες τιµές µπορούν να λειτουργήσουν ως 
καθορισµός τιµής308

. 
Σηµειώνεται ότι οι µέγιστες (ανώτατες) ή οι συνιστώµενες/προτεινόµενες τιµές επιτρέπονται, στο µέτρο που δεν 
ισοδυναµούν, εξαιτίας της άσκησης πιέσεων ή παροχής κινήτρων από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος, µε καθορισµό 
συγκεκριµένης ή κατώτατης τιµής µεταπώλησης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται 
της δυνατότητας να καθορίσουν µε δική τους ευθύνη τις τιµές και τους όρους πώλησης. Στην περίπτωση όπου δεν 
υφίσταται οποιαδήποτε µορφή πίεσης ή στην περίπτωση όπου οι ανώτατες ή οι συνιστώµενες/ προτεινόµενες τιµές και 
οι µέγιστες τιµές δεν εφαρµόζονται, τότε τυγχάνει εφαρµογής η προαναφερθείσα κανονιστική διοικητική πράξη µε την 
προϋπόθεση ότι το µερίδιο του προµηθευτή δεν υπερβαίνει το όριο του 30%

309.
 

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η προτεινόµενη/συνιστώµενη τιµή της Εταιρείας ExxonMobil προς τα πρατήριά της 
είναι καθορισµένη - επιβαλλόµενη και συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ της και του κάθε πρατηριούχου της δεν 
καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής και συνεπώς δε θεωρείται σκόπιµο να εξεταστεί το ζήτηµα του ορίου απαλλαγής 
σε σχέση µε το µερίδιο αγοράς (30%). Αλλά ακόµα και στην περίπτωση που θα προέκυπτε ότι το µερίδιο αγοράς είναι 
χαµηλότερο του προβλεπόµενου στο ∆ιάταγµα ποσοστού του 30%, οι εξεταζόµενες εδώ συµφωνίες και πρακτικές δεν 
θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω ∆ιατάγµατος310

. 

                                                
306

 Ο όρος αυτός αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Harvey Leibenstein στο άρθρο του µε τίτλο «Allocative efficiency 
v. “x-effidency», το οποίο δηµοσιεύτηκε στο American Economic Review το 1966. 
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 Αιτιολογηµένη σκέψη 10, Κοινοτικού Κανονισµού 2790/1999 για την εφαρµογή του άρθρου 81( 3)EC σε ορισµένες 
κατηγορίες καθέτων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών-αντίστοιχη κατηγορία απαλλαγής µε την εθνική Κ∆Π 



 
 

∆ιαπραγµατευτική δύναµη - οικονοµική ισχύς 
Η σχέση της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους είναι ιδιαίτερα σηµαντική όχι µόνο για τις µεταξύ τους συναλλαγές αλλά 
ειδικότερα για τη διαµόρφωση των τιµών των προϊόντων. Εν προκειµένω εποµένως πρέπει να διερευνηθεί το µέρος 
ευθύνης των εµπλεκοµένων µερών. 
Εξετάζοντας τη σχέση µεταξύ Εταιρείας και των πρατηριούχων της καθώς και τους όρους της µεταξύ τους σύµβασης, η 
Επιτροπή δεν µπορεί παρά να παρατηρήσει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή της αγοράς στην Κύπρο, τον τρόπο 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας όλων των εταιρειών πετρελαιοειδών, τους φραγµούς εισόδου στην αγορά, το κόστος 
ανέγερσης πρατηρίου, τη δοµή της αγοράς και την κάθετη ολοκλήρωση αυτής, η σχέση µεταξύ Εταιρείας και 
πρατηριούχων δεν βρίσκεται σε ισοδύναµα επίπεδα. Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και ρητρών των συµβολαίων 
µεταξύ Εταιρείας και των πρατηριούχων της, της αποκλειστικής σχέσης προµηθευτή/αγοραστή, και το καθεστώς 
παρακολούθησης των τιµών, προµήθειας και/ή εκπτώσεων, η Επιτροπή κρίνει ότι η Εταιρεία έχει µια διαπραγµατευτική 
δύναµη και µια οικονοµική ισχύ την οποία δύναται να χρησιµοποιήσει και χρησιµοποίησε για δικό της όφελος. 
Καθοδηγούµενη από τη σχετική νοµολογία του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφαση Dunlop 
Slazenger I international LTD
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 κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η οικονοµική πίεση θεωρήθηκε ως στοιχείο 

ουσιώδες σε σχέση µε το ζήτηµα της διαπραγµατευτικής δύναµης, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα πιο πάνω 
αναφερόµενα στοιχεία ισχυροποιούν τη θέση και τη «διαπραγµατευτική ικανότητα» της Εταιρείας πετρελαιοειδών 
απέναντι στους πρατηριούχους της και δίνουν σε αυτή τη δυνατότητα να ασκήσει οικονοµική πίεση στους πρατηριούχους 
της. 
Σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής312

, στοιχεία που ισχυροποιούν τη διαπραγµατευτική 
ικανότητα των προµηθευτών, στην υπό εξέταση περίπτωση της Εταιρείας ExonMobil, είναι οι διάφορες µορφές πιέσεων 
και/ή ελέγχου που ασκούνται από τους προµηθευτές. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας και τα έγγραφα που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή, καταδεικνύεται ότι χωρίς την πρωτοβουλία και ενδεχοµένως την πίεση και τον έλεγχο της 
Εταιρείας πετρελαιοειδών προς τους οικονοµικά ασθενέστερους πρατηριούχους, µέσω της επιτόπου αποστολής 
συνεργείων και επιθεωρητών της Εταιρείας, δε θα είχε γίνει η οποιαδήποτε παράβαση. 
Κατά κανόνα, η πρωτοβουλία των περιοριστικών για τον ανταγωνισµό συµφωνιών αναλαµβάνεται από τον προµηθευτή, 
ο οποίος, φύσει και θέσει, έχει το επάνω χέρι και ο οποίος µάλιστα προσπαθεί µε διάφορους τρόπους (π.χ. ύπαρξη 
συστήµατος ελέγχου και παρακολούθησης, µέσα από διάφορα συστήµατα εκπτώσεων) να διασφαλίσει την τήρηση εκ 
µέρους των διανοµέων του των πρακτικών αυτών. Οι εν λόγω παραβάσεις, εποµένως, δε θα είχαν παρουσιαστεί χωρίς 
την πρωτοβουλία και την ενεργό σύµπραξη του προµηθευτή έναντι των οικονοµικά ασθενέστερων συµβεβληµένων 
διανοµέων313

, οι οποίοι διαθέτουν περιορισµένες δυνάµεις αντίστασης ή/και αντίδρασης. 
Η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να αναφέρει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Nathan Bricolux

314
 

που αφορούσε συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας Editions Nathan και των αποκλειστικών διανοµέων της, Bricolux SA στο 
γαλλόφωνο Βέλγιο, Smartkids στη Σουηδία και Borgione Centro Dibattico στην Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προχώρησε και συµπέρανε ότι λόγω του ότι η σύναψη των εν λόγω συµφωνιών µε τους διανοµείς, περιλαµβανοµένης 
και της εφαρµογής των περιορισµών έναντι τρίτων, διαρθρώνεται γύρω από ένα µοναδικό φορέα, τη Nathan, έκρινε 
σκόπιµο τη µη επιβολή προστίµου στους διανοµείς, ασχέτως εάν αυτοί συµµετείχαν στις συµφωνίες που συνιστούσαν 
παράβαση. 
Στην υπό εξέταση υπόθεση, η ενδεχόµενη περιοριστική τιµολογιακή πολιτική που εφαρµόζεται στην υπό εξέταση σχετική 
αγορά, µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων της διαρθρώνεται γύρω από ένα και µοναδικό 
φορέα, δηλαδή τη ίδια την Εταιρεία πετρελαιοειδών. 
Πριν καταλήξει η Επιτροπή σηµειώνει για ακόµα µια φορά τους όρους των συµβολαίων της Εταιρείας και τη δύναµη της 
επί των πρατηριούχων. Η εµπορική σχέση µεταξύ της Εταιρείας και πρατηριούχων διακρίνεται από τρία βασικά στοιχεία: 

(i) την υποχρέωση της αποκλειστικής προµήθειας των προϊόντων από την ίδια Εταιρεία, 

(ii) την ενδεχόµενη απαγόρευση στους πρατηριούχους να πωλούν ή να προµηθεύονται ανταγωνιστικά προϊόντα ή 
να µετέχουν σε τέτοιες πράξεις τόσο εντός των εγκαταστάσεων του πρατηρίου τους όσο και στον περιβάλλοντα 
χώρο και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό ισχύει και µετά τη λήξη της σύµβασής τους, καθώς και 
(iii) τη δυνατότητα επιλογής της Εταιρείας να τερµατίσει µία εµπορική σχέση µε τους πρατηριούχους κατά την 
απόλυτη κρίση της ή να την τερµατίσει χωρίς προειδοποίηση. 

Όλα τα πιο πάνω γεγονότα έκδηλα καταδεικνύουν και βεβαιώνουν την πλήρη εξάρτηση των πρατηριούχων έναντι της 
Εταιρείας πετρελαιοειδών και την παντοδυναµία της διαπραγµατευτικής θέσης της Εταιρείας έναντι των πρατηριούχων 
της. 
Είναι δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε περίπτωση συµµετοχής των µελών του δικτύου διανοµής ενός 
προµηθευτή σε κάθετες συµφωνίες που αντιβαίνουν τις αρχές του ανταγωνισµού, δε φαίνεται καταρχήν ενδεδειγµένο να 
επιβληθούν πρόστιµα και στις επιχειρήσεις αυτές315

. Ενώ µε βάση το συµβόλαιο ο πρατηριούχος «είναι ανεξάρτητος 
εργολήπτης και πελάτης της Εταιρείας και τίποτα στην παρούσα Συµφωνία δεν καθιστά ούτε θεωρείται ότι καθιστά τον 
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πρατηριούχο ως αντιπρόσωπο, εργαζόµενο ή υπάλληλο της Εταιρείας για οποιοδήποτε σκοπό.» (όρος 13.1 συµβολαίων 
της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους της), την ίδια ώρα η Εταιρεία επιλέγει, αντί να πωλεί σε αυτόν τα προϊόντα 
πετρελαιοειδών σε µια χονδρική τιµή και να αφήνει τον ίδιο να καθορίζει τη λιανική τιµή πώλησης, (αφού αυτός γνωρίζει 
τα συνολικά του κόστη), να «προτείνει» τιµή αντλίας. 
Για να σχηµατίσει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της εµπορικής σχέσης της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους της, η 
Επιτροπή ζήτησε και πήρε αντίγραφο σχετικού συµβολαίου που συνοµολογεί µε τους πρατηριούχους της. Στο 
συµβόλαιο που κατατέθηκε στην Επιτροπή επισηµαίνονται χαρακτηριστικά οι πιο κάτω όροι: 
(α) Όρος 1.1 «Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πωλήσεων σηµαίνει τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις πωλήσεων της 
Εταιρείας, όπως αυτοί καθορίζονται στο συνοδευτικό έγγραφο 6 ή όπως τροποποιούνται ή κοινοποιούνται από την 
Εταιρεία από καιρό εις καιρό.» 
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Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι πρατηριούχοι βρίσκονται στη θέση του οικονοµικά ασθενέστερου συµβαλλοµένου. Η 
εταιρεία ExxonMobil διαδραµάτισε ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση και εφαρµογή των υπό εξέταση συµφωνιών, καθώς ήταν 
αυτή που αφ' ενός πρότεινε την υιοθέτηση της τιµολογιακής πολιτικής των υπό εξέταση προϊόντων και αφετέρου ήταν 
αυτή που παρακολούθησε συστηµατικά την υλοποίηση και εφαρµογή αυτής. Ως εκ τούτου για τον υπό εξέταση κάθετο 
καθορισµό των τιµών πετρελαιοειδών υπεύθυνη ενδέχεται να είναι η Εταιρεία. 
Συµπέρασµα 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της όλα τα πιο πάνω στοιχεία και δεδοµένα που έχουν αναλυθεί, η Επιτροπή οµόφωνα 
κρίνει ότι: 
Η σχέση µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών ExxonMobil και των πρατηριούχων της είναι σχέση µη γνήσιας εµπορικής 
αντιπροσωπείας αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους πιο πάνω αναφερθέντες κινδύνους και στην προκειµένη 
περίπτωση οι πρατηριούχοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. Η µεταξύ τους σχέση εξετάζεται ως µία 
κάθετη σύµπραξη επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα της σχετικής αγοράς. Η 
συµφωνία στα πλαίσια του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού, µπορεί να στοιχειοθετηθεί, εάν υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή 
συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εγκύκλιοι και ανακοινώσεις µε τις 
προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από µόνες τους συµφωνίες 
µεταξύ επιχειρήσεων ως αυτές ορίζονται από το Νόµο και την νοµολογία εντός της συµβατικής σχέσης που έχει η 
Εταιρεία µε τους πρατηριούχους της. Οι συνιστώµενες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η 
Εταιρεία εφαρµόζονται σχεδόν πλήρως από τους πρατηριούχους της, πράγµα που αποδεικνύει την αντίανταγωνιστική 
φύση των υπό εξέταση κάθετων συµφωνιών αναφορικά µε τις προτεινόµενες τιµές µεταξύ της Εταιρείας ExxonMobil 
πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων της και δεικνύει κάθετο καθορισµό τιµών. Επιβεβαιωτικά στοιχεία, της ύπαρξης 
συµφωνιών για καθορισµό τιµών από την Eταιρεία ExxonMobil στους πρατηριούχους, είναι τα διάφορα εκπτωτικά 
προγράµµατα και οι διάφοροι ελέγχοι και παρακολουθήσεις που εφαρµόζει η Εταιρεία σε αυτούς. Υπό τέτοιες συνθήκες 
ακόµα και οι απλώς ενδεικτικές τιµές ή και οι προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον 
καθορισµό τιµών καταδεικνύοντας ότι η τιµή αποτελεί το κύριο πεδίο ανταγωνισµού. 
Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, πέραν του γεγονότος ότι έχουν ως αντικείµενο τους τον περιορισµό, τη νόθευση και ή 
την παρακώλυση του ανταγωνισµού, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µέσα από το 
αποτέλεσµα τους. 
Η προτεινόµενη τιµή της Εταιρείας πετρελαιοειδών ExxonMobil προς τα πρατήρια της είναι καθορισµένη - επιβαλλόµενη 
και συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ Εταιρείας πετρελαιοειδών ExxonMobil και του κάθε πρατηριούχου της δεν 
καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής316

 που προβλέπεται στην Κ∆Π365/2000 για τους κάθετους περιορισµούς. 
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Οι πρατηριούχοι βρίσκονται στη θέση του «οικονοµικά ασθενέστερου» και ως εκ τούτου, ο  κάθετος καθορισµός τιµών εκ 
µέρους της Εταιρείας δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισµού για τις οποίες υπεύθυνη είναι από της 
άποψης του δικαίου του ανταγωνισµού η ίδια η Εταιρεία.  
Οι συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας ExxonMobil µε τους πρατηριούχους της σε σχέση µε την τιµολογιακή της πολιτική 
καθορίζουν ένα οµοιόµορφο επίπεδο τιµών µεταπώλησης, νοθεύοντας έτσι την εξέλιξη των τιµών στη σχετική αγορά µε 
αποτέλεσµα, να περιορίζεται ο ανταγωνισµός κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου. Η Εταιρεία, πέτυχε την 
εξάλειψη του ανταγωνισµού σε επίπεδο λιανικής πώλησης καυσίµων και µε αποτέλεσµα τον καθορισµό ενός τεχνητά 
σταθερού επιπέδου τιµών στη σχετική αγορά. 
Σε ό,τι αφορά την ευθύνη για αυτή την παράβαση, στη βάση των όσων έχουν ήδη αναφερθεί οι πρατηριούχοι, αν και 
συµµετέχουν στις εν λόγω συµφωνίες, δεν υπέχουν ευθύνη γιατί η εν λόγω παράβαση δεν θα είχε προκύψει χωρίς την 
πρωτοβουλία και την ενεργό σύµπραξη του προµηθευτή, δηλαδή της Εταιρείας πετρελαιοειδών ExxonMobil η οποία 
διαδραµάτισε ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση και εφαρµογή των υπό εξέταση συµφωνιών. 
Κατά συνέπεια η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι η Εταιρεία Πετρελαιοειδών ExxonMobil παρέβηκε τις διατάξεις του 
άρθρου 3(1)(α) του Νόµου λόγω της από µέρους της σύµπραξης µε τους πρατηριούχους της για τον άµεσο ή έµµεσο 
καθορισµό τιµής λιανικής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του 
πετρελαίου κίνησης LS, η οποία είχε ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του 
ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, για την περίοδο από την 1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006, παράβαση που 
εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015.  
Petrolina  

Θέσεις  της  Εταιρείας Petrolina 

Η Εταιρεία Petrolina υποστήριξε ότι oτρόπος µε τον οποίο δραστηριοποιείται στην σχετική αγορά δεν είναι επιλήψιµος, 
αλλά αντίθετα είναι µέσα στα πλαίσια και τους κανόνες ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κύπρου. 
Είναι θέση της Εταιρείας ότι για τη στοιχειοθέτηση ύπαρξης συµφωνίας απαιτείται όπως οι οικείες επιχειρήσεις να έχουν 
εκφράσει την κοινή βούλησή τους να συµπεριφερθούν στην αγορά µε καθορισµένο τρόπο. Η Εταιρεία Petrolina 
απορρίπτει τη θέση της Επιτροπής για επιβαλλόµενες τιµές, απορρίπτει τη θέση της Επιτροπής ότι ο καθορισµός 
προτεινόµενων τιµών δεν είναι επιτρεπτός βάση των Κατευθυντήριων Γραµµών για τις κάθετες συµπράξεις, και 
απορρίπτει τη θέση της Επιτροπής για µη υπαγωγή της κάθετης σχέσης στους κανόνες απαλλαγής της 
Κ∆Π365/2000. 
Α. Η Εταιρεία Petrolina σηµειώνει ότι κατά πάγια νοµολογία για τη στοιχειοθέτηση ύπαρξης κάθετης συµφωνίας απαιτείται 
έκφραση κοινής βούλησης από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και ο καθορισµός τρόπου συµπεριφοράς στην αγορά317

. Όταν 
µια απόφαση ενός προµηθευτή συνιστά µονοµερή συµπεριφορά της επιχείρησης, η απόφαση αυτή δεν εµπίπτει στην 
απαγόρευση του Νόµου318

. ∆ηλώθηκε επίσης ότι δεν µπορεί να θεωρείται ότι µια συµπεριφορά που είναι φαινοµενικά 
µονοµερής από πλευράς του παραγωγού και η οποία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο των συµβατικών σχέσεων που 
υπάρχουν µε τους µεταπωλητές του συνεπάγεται στην πραγµατικότητα συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων, υπό την έννοια 
του Νόµου, αν δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής ή σιωπηρής συναίνεσης, από µέρους των λοιπών εταίρων, έναντι 
της υιοθετηθείσας από τον παραγωγό συµπεριφοράς319

.    
Β. Η  Εταιρεία Petrolina           σηµειώνει ότι οι τιµές της είναι προτεινόµενες και όχι επιβαλλόµενες 
Η Εταιρεία απορρίπτει τη θέση της Επιτροπής ότι οι πρατηριούχοι της αντιµετωπίζουν συνέπειες σε περίπτωση µη 
εφαρµογής των προτεινόµενων τιµών. Η Εταιρεία τεκµηριώνει τη θέση της αυτή αναφέροντας ότι: 
α. Στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής προς τους πρατηριούχους, οι ενενήντα τέσσερις (94) από τους ενενήντα 
πέντε (95), απάντησαν ότι δεν αντιµετωπίζουν συνέπειες. 
β. Στην Εταιρεία υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι αλλαγής τιµών αντλίας στα πρατήρια από τον πρατηριούχο. Και 
για τους δύο τρόπους απαιτείται η ενέργεια του πρατηριούχου. 
γ. Η πρακτική της Εταιρείας είναι ακριβώς αντίθετη από τον καθορισµό τιµών, αφού στο κείµενο του πίνακα των 
προτεινόµενων τιµών αναφέρεται ρητά: 
«1. Η προτεινόµενη από την Εταιρεία λιανική τιµή πώλησης ανά προϊόν δεν είναι υποχρεωτική λιανική τιµή πώλησης στο 
πρατήριο. 
2. Η λιανική τιµή πώλησης από το πρατήριο σας µπορεί να καθορίζεται από εσάς.» 
α. Η Εταιρεία ενηµέρωσε µε επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου 2004, τους πρατηριούχους της την κατάργηση του 
κυβερνητικού συστήµατος καθορισµού λιανικών τιµών πώλησης των πετρελαιοειδών και την απελευθέρωση των τιµών 
καυσίµων. Στην ίδια επιστολή η Εταιρεία σηµειώνει ότι: 
«Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η εκάστοτε προτεινόµενη από την Εταιρεία λιανική τιµή πώλησης ανά προϊόν δεν 
είναι η υποχρεωτική λιανική τιµή πώλησης στο πρατήριο σας. Η λιανική τιµή πώλησης από το πρατήριο σας µπορεί να 
καθορίζεται από εσάς.» 
β. Στην υπόθεση της Volkswagen, καθοριστικός παράγοντας για το ∆ΕΕ για να αναιρέσει την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής και Επιτροπής ήταν το γεγονός ότι η Volkswagen στη συµφωνία της µε τους µεταπωλητές της 
ανέφερε ότι δεν είναι αναγκαίο να ακολουθείται η προτεινόµενη πολιτική. 
γ. Η Petrolina είναι η µόνη Εταιρεία πετρελαιοειδών που δεν καταβάλλει προµήθειες στους πρατηριούχους της. Άρα 
πρέπει να διασφαλίζουν τα εισοδήµατά τους και το ύψος του κέρδους τους µε βάση το ύψος των πωλήσεών τους. 
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Η Εταιρεία ισχυρίστηκε ότι στην Έκθεση Αιτιάσεων γίνεται αναφορά σε παλαιές συµφωνίες και άλλα δεδοµένα που 
δυνατό να δίδουν τελείως λανθασµένη και πεπλανηµένη εικόνα. Ειδικότερα αναφέρει ότι: 
α. Οι οποιεσδήποτε συµφωνίες µεταξύ άλλων εταιρειών και των πρατηριούχων τους δεν αφορούν την Εταιρεία, 
β. Η αναφορά σε «ανώτατες λιανικές τιµές πώλησης» δεν αφορά την Εταιρεία, 
γ. Η θέση της Επιτροπής, στην Έκθεση Αιτιάσεων, ότι: «είναι οι ίδιες οι ανακοινώσεις και εγκύκλιοι οι οποίες αποτελούν 
την πρακτική ενηµέρωσης των εταιρειών [...]» είναι αυθαίρετη και τελείως ανυπόστατη σε ό,τι αφορά την Petrolina. 
δ. Σε σχέση µε ορισµένους όρους που περιέχονται σε παλαιές συµφωνίες της Εταιρείας Petrolina µε τους 
πρατηριούχους της για εφαρµογή οδηγιών που σχετίζονται µε τις τιµές, αυτοί ήταν, βέβαια, αναγκαίοι λόγω του 
συστήµατος ελέγχου των τιµών που ίσχυε πριν την απελευθέρωση της αγοράς. Με τη σταδιακή ανανέωση σχεδόν 
του συνόλου των συµφωνιών, τέτοιοι όροι δεν περιλαµβάνονται στις νέες συµφωνίες. Προστίθεται το αυτονόητο, όπως 
τέλος ισχυρίστηκε η Εταιρεία Petrolina, ότι µε την απελευθέρωση αυτή, οι εν λόγω όροι είχαν καταστεί ανενεργοί και 
άκυροι, κάµνοντας αναφορά στο επισυνηµµένο Παράρτηµα 6, των γραπτών θέσεων της Εταιρείας, ηµεροµηνίας 23 
Ιανουαρίου 2009, το οποίο αποτελεί εγκύκλιο/ επιστολή της Εταιρείας προς τους πρατηριούχους της. 
Η Εταιρεία σηµειώνει ότι δεν υπάρχει ίχνος µαρτυρίας ότι «απαίτησε» την εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών από 
τους πρατηριούχους της. Προς ενίσχυση της θέσης της αυτής κάµνει αναφορά στην τιµολογιακή πολιτική της. 
Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι οι απαντήσεις των πρατηριούχων της στο σχετικό ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής 
δηµιουργούν «πεπλανηµένες διαπιστώσεις». Ειδικότερα σε σχέση µε τις απαντήσεις των πρατηριούχων στο 
ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής η Εταιρεία σηµειώνει ότι: 
α. Υπάρχουν ανακριβή δεδοµένα αφού ο πίνακας µε τις δηλώσεις των πρατηριούχων στην ερώτηση 4 (του 
ερωτηµατολογίου της Επιτροπής) για συµµόρφωση στις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας και ο πίνακας τιµών τον 
οποίο συµπλήρωσαν µε βάση την ερώτηση 5 (του ερωτηµατολογίου της Επιτροπής) και στον οποίο παραθέτουν τις 
τιµές πώλησης, παρέχει αντιφατικά αποτελέσµατα. 
β. Η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της και/ή δεν αξιολόγησε το γεγονός ότι οι 94 από τους 95 πρατηριούχους της 
Εταιρείας δήλωσαν ότι δεν υφίστανται και/ή δεν αντιµετωπίζουν συνέπειες αν δεν συµµορφωθούν µε τις προτεινόµενες 
τιµές. 
γ. Η αξιολόγηση από την Εταιρεία των απαντήσεων των πρατηριούχων έδειξε σύγχυση των τελευταίων αναφορικά µε 
τη σχέση τους µε την εταιρεία. 
δ. Στο ερώτηµα κατά πόσο ακολουθούν τις προτεινόµενες τιµές, 22 πρατηριούχοι απάντησαν ότι ενεργούν µε δική τους 
απόφαση/πρωτοβουλία, ήτοι ποσοστό 23% αυτών. 
Είναι θέση της Εταιρείας Petrolina ότι τα στοιχεία αυτά δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη και δεν αξιολογήθηκαν από την 
Επιτροπή. 
Η  Εταιρεία ισχυρίζεται ακόµα ότι  τόσο ο  Νόµος όσο και  η  νοµολογία επιτρέπουν τον καθορισµό  προτεινόµενων τιµών αρκεί να 
µην υπάρχουν κυρώσεις στους µη ακολουθούντες τις προτεινόµενες αυτές τιµές, κάµνοντας αναφορά και στις 
κατευθυντήριες γραµµές για τις κάθετες συµπράξεις320

. 
Γ. Τέλος, η  Εταιρεία εισηγείται ότι η Επιτροπή δεν έχει στοιχειοθετήσει τον περιορισµό και/ή τη νόθευση του ανταγωνισµού, και 
σηµειώνει  ότι  στην  παρούσα  περίπτωση  τυγχάνει   πλήρους  εφαρµογής   η  απαλλαγή που  προβλέπεται   στην  παράγραφο  
6   του ∆ιατάγµατος περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Κάθετες Συµφωνίες και  Εναρµονισµένες  Πρακτικές), 
Κ∆Π365/2000 (στο εξής «το ∆ιάταγµα»). Άρα ο ισχυρισµός της Επιτροπής ότι η προτεινόµενη τιµή είναι 
καθορισµένη/επιβαλλόµενη δεν την αφορά σε καµιά περίπτωση. Επίσης η Εταιρεία ισχυρίστηκε ότι αναφορικά µε την 
προϋπόθεση του ορίου απαλλαγής, το 30% σε σχέση µε το µερίδιο της αγοράς σε ό,τι την αφορά και τον καθένα 
πρατηριούχο της, ικανοποιείται πλήρως. 
Θέσεις                                      Επιτροπής 

Αναφορικά µε τις θέσεις και τους ισχυρισµούς της Εταιρείας σε σχέση µε τα στοιχεία που  αποδεικνύουν µη ύπαρξη κάθετης 
συµφωνίας της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους της, η Επιτροπή σηµειώνει τα  ακόλουθα: 
Αναφορικά µε τη θέση της Εταιρείας ότι δεν υπάρχει καµία ρητή αλλά ούτε και σιωπηρή συµφωνία µεταξύ της και των 
πρατηριούχων της, η Επιτροπή παρατηρεί ότι σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και Γεν∆ΕΕ, προκειµένου για 
ύπαρξη συµφωνίας, αρκεί οι επιχειρήσεις να έχουν εκφράσει την κοινή βούλησή τους να συµπεριφερθούν στην αγορά 
µε συγκεκριµένο τρόπο.  Όσον αφορά τη µορφή έκφρασης της εν λόγω κοινής βούλησης, αυτή δεν είναι σηµαντική, 
αρκεί να αποτελεί την έκφραση της βούλησης των µερών να συµπεριφερθούν στην αγορά σύµφωνα µε τη συµφωνία 
αυτή. (ACF Chemiefarma v. Commission
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, Bayer v. Commission

322
, Volkswagen v. Commission

323
). 

Ειδικότερα, για την έννοια της «συµφωνίας», όπως άλλωστε έχει αναφερθεί και στην πρώτη αιτίαση, είναι αδιάφορος 
ο γραπτός και /ή ο προφορικός χαρακτήρας της σύµβασης, ο δεσµευτικός ή µη χαρακτήρας αυτής. ∆εν 
απαιτούνται τυπικές διαδικασίες ούτε και κυρώσεις ή µέτρα εφαρµογής, (Van Landewyck κατά Επιτροπής

324
, και Rhone-

Poulenc κατά Επιτροπής
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, 2004/104/ΕΚ, ο.π,παρ.172, βλ. και Λ. Κοτσίρης, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, 2003, σελ.395-396). 
Το ίδιο σκεπτικό ακολουθεί και εδώ η Επιτροπή κρίνοντας ότι για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης συµφωνίας δεν 
εξετάζεται ο δεσµευτικός ή µη χαρακτήρας αυτής, αλλά αρκεί το γεγονός ότι οι προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας 
εφαρµόζονται από τους πρατηριούχους, γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτοί αποδέχονται έστω και σιωπηρά τις τιµές 
αυτές και ακολουθούν αυτές. 
Όσον αφορά την υπόθεση Volkswagen, η Επιτροπή δεν αµφισβήτησε στην Έκθεση Αιτιάσεων τον ισχυρισµό της 
Petrolina σε σχέση µε το πόρισµα του Πρωτοδικείου. Η υπόθεση Volkswagen αφορούσε προσφυγή που είχε καταθέσει 
η Volkswagen στο Πρωτοδικείο ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή είχε αποφανθεί ότι τρεις εγκύκλιοι που η Volkswagen είχε απευθύνει στους Γερµανούς αντιπροσώπους της 
καθώς και οι πέντε επιστολές που είχε αποστείλει σε ορισµένους από αυτούς σε σχέση µε τις τιµές πώλησης του 
µοντέλου Volkswagen Passat παραβίαζαν το άρθρο 81 ΕΚ. 
Κατά την κρίση της Επιτροπής, η επίκληση από την Petrolina του πορίσµατος του Πρωτοδικείου στην εν λόγω υπόθεση, 
όπως αυτό καταγράφεται συνοπτικά στις γραπτές της θέσεις, αφορούσε τις ακόλουθες σκέψεις της απόφασης: 
α. Με τη σκέψη 43 της απόφασης του Πρωτοδικείου (η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναιρεθεί από το 
Γεν∆ΕΕ) επισηµαίνεται ότι η θέση της Επιτροπής ισοδυναµεί µε τον ισχυρισµό ότι ένας αντιπρόσωπος που υπέγραψε 
σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπεύσεως σύµφωνης µε το δίκαιο του ανταγωνισµού θεωρείται ότι, µε την υπογραφή 
αυτή, αποδέχθηκε εκ των προτέρων µια  µεταγενέστερη  παράνοµη  εξέλιξη  της  συµβάσεως  αυτής,  ενώ, λόγω 
ακριβώς του σύµφωνου µε το δίκαιο του ανταγωνισµού χαρακτήρα της, η εν λόγω σύµβαση δεν παρείχε στον 
αντιπρόσωπο τη δυνατότητα να προβλέψει µια τέτοια εξέλιξη. 
β. Με τη σκέψη 45 της απόφασης, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι είναι δυνατό µια συµβατική εξέλιξη να θεωρηθεί ότι 
έγινε εκ των προτέρων αποδεκτή, από και λόγω της υπογραφής νόµιµης συµβάσεως εµπορικής 
αντιπροσωπεύσεως, όταν πρόκειται για νόµιµη συµβατική εξέλιξη η οποία είτε προβλέπεται  από  τη σύµβαση είτε 
είναι εξέλιξη που ο αντιπρόσωπος, δεν µπορεί, λαµβανοµένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών ή της νοµοθεσίας, να 
αρνηθεί. Αντιθέτως, κατά το Πρωτοδικείο, µια παράνοµη συµβατική εξέλιξη δεν µπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων 
αποδεκτή, από και λόγω της υπογραφής νόµιµης συµβάσεως διανοµής. 
γ. Με τη σκέψη 46 της απόφασης, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι εσφαλµένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι η 
υπογραφή της συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπεύσεως από τους αντιπροσώπους της Volkswagen συνεπάγεται την 
εκ µέρους τους αποδοχή των επίδικων συστάσεων. 
Η Επιτροπή εξέτασε µόνο τις ίδιες τις ανακοινώσεις/εγκυκλίους. Η επίκληση από την Επιτροπή, στην Έκθεση 
Αιτιάσεων, µεταξύ άλλων των αποφάσεων του ∆ΕΕ και της απόφασης του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Volkswagen 
αφορούσε τις σκέψεις: 30-34 της απόφασης. Με τις σκέψεις αυτές το Πρωτοδικείο επισήµανε ότι «για να αποτελεί µία 
κατά φαινόµενο µονοµερής πράξη ή συµπεριφορά συµφωνία κατά την έννοια του άρθρου 81ΕΚ, αρκεί αυτή να 
συνιστά έκφραση της συµπτώσεως βουλήσεων δύο τουλάχιστον µερών, ενώ η µορφή µε την οποία εκδηλώνεται η  
σύµπτωση αυτή δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.» (η υπογράµµιση είναι δική µας) 
Στην έφεση που ακολούθησε την απόφαση του Γεν∆ΕΕ326

,στην υπόθεση της Volkswagen
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, το ∆ΕΕ σηµείωσε ότι η 
νοµολογία στην οποία έκαµε αναφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι οποιοδήποτε τηλεφώνηµα 
από τον κατασκευαστή προς τον έµπορο σηµαίνει και συµφωνία, µέσα στα πλαίσια του άρθρου 81(1)

328
. Όµως το 

∆ΕΕ329 προχώρησε λέγοντας ότι το Γεν∆ΕΕ, πολύ ορθά στις παραγράφους 30-34 της απόφασής του, σηµείωσε ότι 
για να υπάρξει συµφωνία µέσα στα πλαίσια του άρθρου 81(1) «είναι αρκετό η πράξη ή η επαφή που  είναι  
φαινοµενικά  µονοµερής,  να  είναι  η  έκφραση  της  σύµπτωσης  της βούλησης δύο µερών, η µορφή µε την οποία αυτή 
η σύµπτωση εκφράζεται να µην είναι από µόνη της το αποφασιστικό σηµείο ύπαρξης της

330
». (η υπογράµµιση είναι δική 

µας)  
Τούτο θεωρήθηκε καθοδηγητικό και σηµαντικό από την Επιτροπή, στην προκείµενη περίπτωση, γιατί η πολιτική της 
Εταιρείας όσον αφορά την τιµολόγηση των προϊόντων πραγµατοποιείτο µέσω αποστολής σχετικών 
ανακοινώσεων/εγκυκλίων προς τους πρατηριούχους της. Οι εν λόγω εγκύκλιοι/ανακοινώσεις, αν και φαινοµενικά 
αποτελούσαν µονοµερή πράξη της Εταιρείας Petrolina, από τη στιγµή που λαµβάνονταν υπόψη από τους 
πρατηριούχους και εφαρµόζονταν, συνιστούσαν συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων. 
Στην Έκθεση Αιτιάσεων η Επιτροπή ποτέ δεν αµφισβήτησε τη σκέψη 38 της εν λόγω απόφασης, όπου το Πρωτοδικείο 
έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απέδειξε µεταξύ άλλων ζητηµάτων ότι οι επίδικες συστάσεις είχαν τεθεί σε 
εφαρµογή. Προς  τούτο η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην Έκθεση Αιτιάσεων προέβη στην αξιολόγηση των 
ερωτηµατολογίων προς τους πρατηριούχους και όλων των στοιχείων που απέστειλε η Εταιρεία για να διαπιστώσει κατά 
πόσο οι προτεινόµενες τιµές εφαρµόζονταν και αν υπήρχαν οποιοιδήποτε µηχανισµοί παρακολούθησης ή/και ελέγχου 
που εµµέσως επηρέαζαν τους πρατηριούχους στο να εφαρµόσουν τις προτεινόµενες τιµές. Η Επιτροπή σε αυτό το 
σηµείο κρίνει σκόπιµο να επικαλεστεί την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεσή Yamaha

331
 καθότι κρίνεται 

ιδιαίτερα σηµαντική. 
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Στην απόφασή της αυτή η Ε.Ε. αναφέρει ότι: «η απλή «σποραδική» διαφοροποίηση των τελικών τιµών δεν αποδεικνύει 
την έλλειψη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής καθορισµού τιµών», θέση η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι 
ακόµη και µια διαφοροποίηση των τιµών από κάποιους πρατηριούχους δεν είναι ικανή να πείσει για µη στοιχειοθέτηση 
της παράβασης,  σε περίπτωση που η εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών δεν γίνεται κατ΄ απόλυτο τρόπο. 
Επιπρόσθετα, ακόµα και αν θεωρηθεί ότι το ποσοστό των πρατηριούχων που εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές 
της Petrolina δεν έφτανε το απόλυτο ύψος του 100% ή ότι η εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών της Petrolina από 
κάποιους πρατηριούχους δεν κάλυπτε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου αλλά τη µεγαλύτερη, η Επιτροπή 
σηµειώνει ότι στις περιπτώσεις εκείνες των πρατηριούχων που εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές κατ’ απόλυτο τρόπο, 
περιπτώσεις που αποτελούν την µη ευκαταφρόνητη πλειοψηφία, µπορεί να υποστηριχθεί ότι τελικά επήλθε κάθετη 
συµφωνία ανάµεσα στους συµµορφωθέντες και τον προµηθευτή/Εταιρεία, άποψη µε ιδιαίτερη σηµασία για την υπό 
εξέταση υπόθεση, δεδοµένου  ότι στη δεύτερη αιτίαση η Επιτροπή εξετάζει και ερευνά την ύπαρξη ή µη κάθετης 
συµφωνίας ανάµεσα στον προµηθευτή του δικτύου και σε κάποιους τουλάχιστον από τους πρατηριούχους του δικτύου. 
Συνακόλουθα, η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον ισχυρισµό της Εταιρείας για µη απόδειξη από πλευράς της πραγµατικής 
συναίνεσης των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές. Η καταληκτική επίκληση από πλευράς της Εταιρείας στην 
απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Bayer σε συσχετισµό µε το τελικό της συµπέρασµα ότι δεν υφίσταται 
σύµπτωση βουλήσεων και συµφωνία στην προκείµενη περίπτωση, δεν βρίσκει σύµφωνη την Επιτροπή. 
Το Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Bayer, έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίµησε εσφαλµένα τα πραγµατικά περιστατικά της 
υποθέσεως, θεωρώντας αποδεδειγµένη τη σύµπτωση βουλήσεων µεταξύ της Bayer και των χονδρεµπόρων που 
αναφέρονται στην Απόφαση, βάσει της οποίας µπορούσε να συναχθεί η ύπαρξη συµφωνίας, υπό την έννοια του 
άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης, αποβλέπουσας στην παρεµπόδιση ή στον περιορισµό των εξαγωγών Adalat 
από τη Γαλλία και την Ισπανία προς το Ηνωµένο Βασίλειο. Το Γεν∆ΕΕ στην ίδια υπόθεση προέβη στην αξιολόγηση των 
στοιχείων που χρησιµοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει την απόφασή της και έκρινε ως ακολούθως:  
«Συµπεριφορά Γάλλων χονδρεµπόρων 
(129)Εποµένως, τα αποσπάσµατα που αναπαράγονται στις αιτιολογικές σκέψεις 96 έως 107 της Αποφάσεως δεν 
µπορούν να στηρίξουν τη θέση της ρητής ή σιωπηρής συναινέσεως των Γάλλων χονδρεµπόρων όσον αφορά την 
πολιτική που εφάρµοσ  η Bayer. Από τα αποσπάσµατα αυτά δεν προκύπτει καµία προδιάθεση για οποιαδήποτε 
προσχώρηση στην πολιτική παρεµποδίσεως των παράλληλων εξαγωγών που εφάρµοσε η Bayer. Αντιθέτως, από τα 
αποσπάσµατα αυτά καταδεικνύεται η εκ µέρους των χονδρεµπόρων αυτών υιοθέτηση  µιας συµπεριφοράς που 
αποδεικνύει σταθερή διαρκή βούληση αντιδράσεως κατά µιας πολιτικής που είναι εντελώς αντίθετη προς τα συµφέροντά 
τους. 

Συµπεριφορά Ισπανών χονδρεµπόρων 
Υπό τις περιστάσεις αυτές, το γεγονός ότι οι χονδρέµποροι άλλαξαν την πολιτική τους σχετικά µε τις παραγγελίες και 
εφάρµοσαν διάφορα συστήµατα κατανοµής ή διαφοροποιήσεως των παραγγελιών, πραγµατοποιώντας τες κατά τρόπο 
έµµεσο, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως απόδειξη της βουλήσεώς τους να ικανοποιήσουν τη Bayer ούτε ως απάντηση σε 
κάποιο αίτηµα ή έκκληση της Bayer. Αντιθέτως, το γεγονός αυτό µπορεί να θεωρηθεί ότι αποδεικνύει τη σταθερή 
πρόθεση των χονδρεµπόρων να συνεχίσουν να πραγµατοποιούν παράλληλες εξαγωγές  Adalat.» 
Στην προκείµενη υπόθεση, µέσω των ως άνω αναφερόµενων εγκυκλίων, οι πρατηριούχοι ελάµβαναν γνώση της 
τιµολογιακής πολιτικής της Εταιρείας και συγκεκριµένα των προτεινόµενων λιανικών τιµών. Η συµπεριφορά των 
πρατηριούχων ως απόρροια των ως άνω εγκυκλίων, οι διαπιστώσεις επιτυχίας της προαναφερόµενης πολιτικής που 
καταγράφηκαν πιο πάνω, δεν δύνανται να ερµηνευθούν µε κανένα άλλο τρόπο παρά µόνο ως τουλάχιστον de facto 
συναίνεση στην προτεινόµενη τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας. Όπως και το ∆ΕΕ στην απόφαση Bayer έκρινε ότι: 
«167. Εποµένως, η ως άνω δικαστική απόφαση, όπως και η απόφαση Sandoz, απλώς επιβεβαιώνει τη νοµολογία 
σύµφωνα µε την οποία η φαινοµενικά µονοµερής συµπεριφορά του παραγωγού µπορεί να συνεπάγεται συµφωνία 
µεταξύ επιχειρήσεων υπό την έννοια του  άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
µετέπειτα συµπεριφορά των  χονδρεµπόρων ή των πελατών µπορεί να ερµηνευθεί ως de facto συναίνεση.» Επίσης, η 
Επιτροπή επισηµαίνει ότι η ύπαρξη ενός συστήµατος εκ των υστέρων ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής 
µιας συγκεκριµένης πρακτικής αποτελούν, µεταξύ άλλων, ενδείξεις για την ύπαρξη συµφωνίας (βλ. ενδεικτικά απόφαση 
Γεν∆ΕΕ Bayer ό.π., σκέψη 83). Οι επιθεωρητές ελέγχου της Εταιρείας σε κάποιες περιπτώσεις έχουν εκληφθεί από 
τους πρατηριούχους να λειτουργούν ως µέσο ελέγχου της τήρησης των τιµών, δεδοµένο που η Επιτροπή υπογραµµίζει 
εµφατικά. Επίσης µέσο ελέγχου της συµµόρφωσης στις τιµές µπορούν να συνιστούν για παράδειγµα οι στόχοι 
πωλήσεων, ο τρόπος υπολογισµού του κέρδους του πρατηριούχου, η ύπαρξη εταιρικών καρτών, όπως η Petrolina card, 
κ.α. δεδοµένα που η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικά και δεν µπορεί να παραγνωρίσει. 
Tέλος, η Επιτροπή κρίνει ότι η συµπεριφορά των πρατηριούχων έναντι της προτεινόµενης τιµολογιακής πολιτικής της 
εταιρείας, την οποία είχαν τηρήσει de facto και χωρίς να τη συζητήσουν, αποδεικνύει τη σιωπηρή συναίνεσή τους προς 
αυτήν µε αποτέλεσµα να υφίσταται σύµπτωση βουλήσεων και κατ΄ επέκταση κάθετη συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και 
των πρατηριούχων. 
Αναφορικά µε τις θέσεις και τους ισχυρισµούς της Εταιρείας σε σχέση µε το «δικαίωµα» της να προτείνει τιµές και τη θέση 
της ότι δεν επιβάλλει τις προτεινόµενες τιµές στους πρατηριούχους της, η Επιτροπή σηµειώνει τα πιο κάτω: 
Οι ισχυρισµοί που τέθηκαν από την Εταιρεία Petrolina αναφορικά µε το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους ότι οι 
ερωτήσεις είναι αόριστες και αµφισβητούµενες και ότι αυτό συνιστά ανεπαρκή έρευνα, δεν γίνονται αποδεκτοί από την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή κρίνει ότι ορθώς εστίασε, µεταξύ άλλων, την έρευνα της πτυχής αυτής της υπόθεσης στα 
ερωτηµατολόγια των πρατηριούχων καθώς προκύπτει ότι, οι δηλώσεις/απαντήσεις τους απέδωσαν σωστά και 
ανεπιτήδευτα την υπάρχουσα, κατά το χρόνο της έρευνας, κατάσταση σε σχέση µε την εµπορική πολιτική τιµών που 
ακολουθεί η Petrolina προς τους πρατηριούχους της. Οι απαντήσεις των πρατηριούχων στο ερωτηµατολόγιο και η 
καταγραφή των διαφόρων δηλώσεών τους σε σχέση µε την εφαρµοστέα τιµολογιακή πολιτική αποτελούν πραγµατική 
εικόνα και δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υποτιµηθεί η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα των απαντήσεων που 
δόθηκαν. 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα ήταν στη θέση να κρίνει ορθολογικά ζητήµατα ιδιαίτερης σηµασίας για την υπό εξέταση 



 
 

υπόθεση, όπως η τιµολογιακή πολιτική της Petrolina, αξιολογώντας µόνο τις απαντήσεις που η τελευταία παρείχε 
κατά την εξέταση της όλης υπόθεσης. Εποµένως, η έρευνα είναι όχι µόνο αξιόπιστη αλλά και πολύ ρεαλιστική και 
σφαιρική. Επισηµαίνεται επίσης ότι το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους καταγράφηκε µε τέτοιο τρόπο, 
ούτως ώστε ο µέσος πρατηριούχος να είναι σε θέση να δώσει, χωρίς δυσκολία, τις απαντήσεις του. 
Το ερωτηµατολόγιο είχε την µορφή µία σειράς απλών ερωτηµάτων, ξεκινώντας από το ερώτηµα «µε ποια Εταιρεία 
πετρελαιοειδών από τις αναφερόµενες πιο κάτω συνεργάζεστε» και καταλήγοντας στο ερώτηµα «δώστε πλήρη 
στοιχεία για τα προϊόντα βενζίνης και πετρελαίου LS αναφορικά µε τις αυξοµειώσεις των τιµών στο πρατήριο σας για 
την περίοδο 2005-2006.  Σχετικά καταθέστε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα στοιχεία.» Η χρονική περίοδος για την 
οποία κλήθηκαν να δώσουν τα ζητηθέντα στοιχεία οι πρατηριούχοι ήταν από την 01/01/2005 µέχρι την 31/12/2006, 
κάτι που σαφώς διαφαίνεται από τα στοιχεία του όλου οικοδοµήµατος της έρευνας. 
Αποτελεί αναντίλεκτη αρχή ότι µια διοικητική αρχή πρέπει να ενεργεί προς το δηµόσιο συµφέρον.  Η µεθοδολογία 
εξυπηρέτησης του εν λόγω συµφέροντος πρέπει, κατά τη γνώµη της Επιτροπής, να προκρίνεται µε βάση τις 
δυνατότητες και τα µέσα που διαθέτει.  Εποµένως, το γεγονός ότι η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
περιστάσεων, προέβη στην αποστολή ερωτηµατολογίων προς τους πρατηριούχους για να αποκοµίσει τα πραγµατικά 
δεδοµένα και στοιχεία της αγοράς, είναι σύµφωνο προς τις υποχρεώσεις και εξουσίες της και δεν έρχεται ποσώς σε 
αντίθεση µε το δηµόσιο συµφέρον αλλά τουναντίον το εξυπηρετεί. 
Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να αναφέρει ότι κατά πάγια νοµολογία του Γεν∆ΕΕ και του ∆ΕΕ, ισχύει η άποψη ότι 
«ασθενέστερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα δύνανται να εκτεθούν στον κίνδυνο λήψεως µέτρων αντιποίνων από ισχυρές 
επιχειρήσεις που είτε κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά είτε είναι σε θέση να ασκήσουν οικονοµική 
πίεση στους πελάτες και προµηθευτές τους.
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, στην οποία το ∆ικαστήριο αναφέρει τα ακόλουθα: 

«26. Τέλος, όσον αφορά την αλληλογραφία µε τρίτες επιχειρήσεις και την απάντηση σε αίτηση παροχής πληροφοριών, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι µια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά έχει τη δυνατότητα να λάβει 
ανταποδοτικά µέτρα κατ' ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, προµηθευτών ή πελατών που συνεργάστηκαν στην έρευνα της 
Επιτροπής. Εποµένως, υπό τις συνθήκες αυτές, οι τρίτες επιχειρήσεις που παραδίδουν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο 
ερευνών που διεξάγει αυτή, έγγραφα για τα οποία φρονούν ότι η παράδοσή τους θα µπορούσε να αποτελέσει αφορµή για 
αντίποινα εις βάρος τους δεν µπορούν να το πράξουν παρά µόνο γνωρίζοντας ότι θα ληφθεί υπόψη το αίτηµά τους για 
τήρηση της εµπιστευτικότητας.» 
Το ίδιο το ∆ικαστήριο, εκτιµώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από µία έρευνα που εµπλέκει οικονοµικά 
ασθενέστερες επιχειρήσεις, περιλαµβανοµένων των διαφόρων ανταποδοτικών µέτρων, στην προκειµένη περίπτωση, 
του προµηθευτή τους, έκρινε ότι, η οποιαδήποτε αλληλογραφία µε αυτές θα πρέπει να προστατευθεί. Επί αυτού, η 
Επιτροπή αναφέρει ότι το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους καταγράφηκε µε γνώµονα την 
προαναφερόµενη κρίση του ∆ικαστηρίου, τηρώντας, µεταξύ άλλων, την εµπιστευτικότητα των απαντήσεων των 
πρατηριούχων. Συγκεκριµένα, στο προοίµιο του ερωτηµατολογίου, καταγράφηκε ότι «Πληροφορείστε ότι θα εξετασθούν 
µε πλήρη εχεµύθεια οι πληροφορίες που θα δοθούν από µέρους σας σε σχέση µε το επισυναπτόµενο 
ερωτηµατολόγιο.» 
Οι επίδικες ανακοινώσεις/εγκύκλιοι σε σχέση µε τις προτεινόµενες τιµές των υπό εξέταση προϊόντων αποτελούσαν στην 
πράξη την τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας.  Μέσω των εν λόγω ανακοινώσεων/εγκυκλίων της εταιρείας, ελάµβαναν 
γνώση οι πρατηριούχοι της τιµολογιακής πολιτικής σε σχέση µε τα υπό εξέταση προϊόντα. 
Οι ισχυρισµοί που τέθηκαν από την Petrolina αναφορικά µε την ανάλυση του ερωτηµατολογίου και την επεξεργασία των 
απαντήσεων των πρατηριούχων σε αυτά τα ερωτηµατολόγια, δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτοί από την Επιτροπή 
και για τους πιο κάτω λόγους. 
Στο ερώτηµα 4 του ερωτηµατολογίου, «Είναι µε δική σας πρωτοβουλία που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις των τιµών, ή 
µετά από εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεται ο πρατηριούχος ή µε άλλο 
τρόπο», ποσοστό 97.87% απαντά ότι είναι κατόπιν εισηγήσεων της Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina που προχωρούν 
σε αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους. Σηµειώνεται ότι οι υπόλοιποι πρατηριούχοι o A/A 3 και 4 (ποσοστό 2,3%) 
δηλώνουν ότι οι αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους γίνονται µε δική τους πρωτοβουλία. 
Στο ερώτηµα 4.1 του ερωτηµατολογίου, «Στην περίπτωση που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις των τιµών µετά από 
εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina µε την οποία συνεργάζεστε συµµορφώνεστε ή όχι µε τις 
προτεινόµενες τιµές», ποσοστό 100% των πρατηριούχων απαντά ότι συµµορφώνεται. 
Επιβάλλεται να τονιστεί ότι κατά την έρευνα της Επιτροπής, διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαντήσεων από ενενήντα πέντε 
(95) πρατηριούχους. Όµως ένας εξ’ αυτών (ποσοστό  1,05%) δεν απάντησε στο ερωτηµατολόγιο. Ως εκ τούτου, 
αυτός ο ένας πρατηριούχος δεν λήφθηκε υπόψη στην επεξεργασία των ερωτήσεων 4 και 4.1 του ερωτηµατολογίου των 
πρατηριούχων της Εταιρείας. 
Κατά την ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων των πρατηριούχων της Εταιρείας, και ειδικότερα της απάντησης 
στην ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου, η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να επισηµάνει τα ακόλουθα: 
Οι πρατηριούχοι Α/Α 26, 27, 28 και 30 εκτός του ότι απαντούν ότι είναι κατόπιν εισηγήσεων της  Εταιρείας 
πετρελαιοειδών Petrolina που προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους δηλώνουν ότι είναι και «δική µας 
απόφαση». Επίσης , οι πρατηριούχοι Α/Α 34, 46, 50, 55, 56, 58, 64, 70, 71, 72, 75 και 79 δηλώνουν είναι και «δική 
τους πρωτοβουλία». Ο πρατηριούχος Α/Α 89 δηλώνει «εµείς αποφασίζουµε να τις υιοθετήσουµε ή όχι». Όµως όλοι οι 
προαναφερόµενοι στην ερώτηση 4.1 απάντησαν ότι συµµορφώνονται. Συγκεκριµένα, καταγράφονται πιο κάτω τα σχόλια 
των εν λόγω πρατηριούχων: 
1.   Πρατηριούχος 26: «και δικής µου απόφασης». 
2.   Πρατηριούχος 27: «και δικής µου απόφασης». 
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3. Πρατηριούχος 28: «και δικής µου απόφασης». 
4.   Πρατηριούχος 30: «και δικής µου απόφασης». 
5.   Πρατηριούχος 34: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
6.   Πρατηριούχος 46: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
7.   Πρατηριούχος 50: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
8.   Πρατηριούχος 55: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
9.   Πρατηριούχος 56: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
10.  Πρατηριούχος 58: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
11.  Πρατηριούχος 64: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
12.  Πρατηριούχος 70: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
13.    Πρατηριούχος 71: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
14.  Πρατηριούχος 72: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
15.  Πρατηριούχος 75: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 
16.   Πρατηριούχος 79: «και δικής µου πρωτοβουλίας». 

17.  Πρατηριούχος 89: «εµείς αποφασίζουµε να τις υιοθετήσουµε ή όχι µέχρι σήµερα δεν αντιµετωπίζει συνέπειες». 
Ο πιο πάνω υπολογισµός που διεξήγαγε η Επιτροπή έρχεται σε αντίθεση µε την θέση της Εταιρείας Petrolina ότι «22 
πρατηριούχοι συµπλήρωσαν παρατηρήσεις ότι ενεργούν µε δική τους απόφαση/πρωτοβουλία στο ερώτηµα κατά πόσο 
ακολουθούν τις προτεινόµενες τιµές. ∆ηλαδή ποσοστό 23%». Όµως  το ζητούµενο στην προκείµενη έρευνα ήταν και 
είναι κατά πόσον στην πράξη οι προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας υιοθετούνταν και εφαρµόζονταν από τους 
πρατηριούχους. Άρα είτε είναι είκοσι δύο (22) οι πρατηριούχοι, όπως ισχυρίζεται η Εταιρεία, ή είναι δέκα επτά (17) 
όπως υπολόγισε η Επιτροπή, ένα στοιχείο και παραµένει το ουσιώδες, ότι όλοι αυτοί απάντησαν στην ερώτηση 4.1 ότι 
συµµορφώνονται και υιοθετούν τις προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές. 
Όσον αφορά την θέση της Εταιρείας ότι ένας µόνο πρατηριούχος απάντησε ότι: «µπορεί να υπάρξουν συνέπειες», 
και ότι αυτή η απάντηση παραµένει «µετέωρη και χωρίς οποιαδήποτε αξία λόγου σηµασία», η Επιτροπή σηµειώνει ότι το 
λεκτικό της ερώτησης 3 του ερωτηµατολογίου της Επιτροπής που στάλθηκε στους πρατηριούχους ήταν: 
«Αντιµετωπίζετε συνέπειες (πιέσεις, απειλές) σε περίπτωση µη συµµόρφωσης σας στις προτεινόµενες τιµές.». Από την 
αξιολόγηση των στοιχείων, διαπιστώθηκε ποσοστό 1.06% να απαντά ότι αντιµετωπίζει συνέπειες, ποσοστό 88,30% να 
απαντά ότι δεν αντιµετωπίζει συνέπειες ενώ ποσοστό 10,64% δεν απάντησε στο εν λόγω ερώτηµα. 
Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο πρατηριούχος Α/Α 90 απαντά ξεκάθαρα ότι αντιµετωπίζει συνέπειες 
και δηλώνει επίσης ότι «η αλλαγή γίνεται µε ηλεκτρονικό πρόγραµµα από την Εταιρεία έτσι δεν υπάρχει επιλογή». 
Επίσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Πρατηριούχος Α/Α 15 ξεκάθαρα δηλώνει ότι αντιµετώπισε «µη αποζηµίωση 
τελευταίου φορτιού» ως συνέπεια που υπέστη από την Εταιρεία. Η Επιτροπή δεν µπορεί να παραγνωρίσει τα σχόλια 
των ακόλουθων πρατηριούχων που δηλώνουν εµµέσως πλην σαφώς ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από του να 
ακολουθήσουν τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Petrolina: 
- Ο πρατηριούχος Α/Α 65 ο οποίος δεν απαντά στο σχετικό ερώτηµα αναφέρει ότι «µπορεί να υπάρχουν συνέπειες 
όταν δεν ακούσουµε τις εισηγήσεις της Εταιρείας». 
- Ο Πρατηριούχος Α/Α 15 δηλώνει «µη αποζηµίωση τελευταίου φορτιού» ως συνέπεια. 
- Ο Πρατηριούχος Α/Α 25 απαντά ότι δεν αντιµετωπίζει συνέπειες «γιατί συµµορφώνεται». 

- Ο Πρατηριούχος Α/Α 40 απαντά ότι δεν αντιµετωπίζει συνέπειες «καθότι συµµορφώνεται βάσει εισηγήσεων της 
Εταιρείας». 
Επίσης, η Επιτροπή δεν µπορεί να παραγνωρίσει το σχόλιο συγκεκριµένου πρατηριούχου, ο οποίος, αφού προέβη στη 
συµπλήρωση όλων των ερωτήσεων του σχετικού ερωτηµατολογίου, κατέγραψε επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
«[….] οι εταιρείες να αποφασίζουν για τις δικές µας τύχες και εισοδήµατα  για µας µε αποτελέσµατα όταν θελήσουν και για 
ότι θελήσουν και πόσα! ∆ηλαδή αποφασίζουν εκείνοι για µας [...] κατά τα άλλα πολύ δηµοκρατικά!!!» 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ασχέτως των σχολίων για τις οποιεσδήποτε συνέπειες, οι εν λόγω πρατηριούχοι απάντησαν 
στην ερώτηση 4.1 ότι συµµορφώνονται. Επίσης, η Επιτροπή δεν µπορεί παρά να σχολιάσει ότι εκ των πραγµάτων ένας 
πρατηριούχος ο οποίος συµµορφώνεται, δεν µπορεί να είναι και υποψήφιος δέκτης συνεπειών. 
Είναι θέση της Εταιρείας Petrolina είναι ότι οι αποκλίσεις των πρατηρίων της από τις προτεινόµενες τιµές της είναι κατά 
περιπτώσεις σηµαντικές και φθάνουν µέχρι και το 50% µε 75%. Εποµένως, κατά την Εταιρεία, η θέση της Επιτροπής ότι 
δηλαδή οι πρατηριούχοι της Εταιρείας συµµορφώνονται µε τις προτεινόµενες τιµές, είναι λανθασµένος. Προς 
τεκµηρίωση του ισχυρισµού της, η Εταιρεία Petrolina παραθέτει σχετικούς καταλόγους334 πρατηρίων της, τα οποία είχαν 
αποκλίσεις και δεν υιοθέτησαν τις προτεινόµενες τιµές της κατά την υπό εξέταση περίοδο. Όπως αναφέρθηκε από 
την Εταιρεία, οι αποκλίσεις κατά περιπτώσεις είναι σηµαντικές και φθάνουν µέχρι το 50% µε 75%. 
Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται την άποψη της Εταιρείας Petrolina και θεωρεί ότι οι ισχυρισµοί που προβάλει µε βάση 
τους εν λόγω καταλόγους δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα για τους πιο κάτω λόγους: 
α) Η Εταιρεία δεν επεξηγεί την µεθοδολογία την οποία χρησιµοποίησε για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι 
αποκλίσεις των πρατηριούχων φθάνουν από 50% µέχρι και 75%, όπως επίσης δεν αναφέρει καταρχήν πως βρήκε τα 
στοιχεία αναφορικά µε τη συµµόρφωση των πρατηριούχων της και/η µε ποια στοιχεία κατέληξε σε αυτό το συµπέρασµα. 
β) Η επιστολή της εταιρείας και το επισυναπτόµενο παράρτηµα δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Το µόνο 
που δείχνει είναι απλώς ότι ορισµένοι πρατηριούχοι, και πολλές φορές οι ίδιοι πρατηριούχοι, για πολύ σύντοµες 
χρονικές περιόδους, απέκλιναν από τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας. Σε καµία περίπτωση δεν αποδίδει τη 
συνολική εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η Εταιρεία ότι δηλαδή 50% µε 75% των πρατηριούχων της δεν ακολούθησαν 
τις προτεινόµενες τιµές κατά την υπό εξέταση περίοδο. 

 γ) Η Εταιρεία σηµειώνει οι αποκλίσεις κατά περιπτώσεις είναι σηµαντικές. Η Επιτροπή χρησιµοποιώντας τους ίδιους 
καταλόγους πρατηρίων, τους οποίους χρησιµοποιεί η Εταιρεία για να καταλήξει στα σχετικά συµπεράσµατά της, έχει 
διαπιστώσει ότι υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου στις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους η απόκλιση δεν 
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ξεπερνά το 2-3% και συνεπώς η συµµόρφωση ανέρχεται στο 97% µε 98%. Εποµένως, η Επιτροπή ακόµα και εάν 
χρησιµοποιήσει ως βάση τους καταλόγους της Εταιρείας θα µπορούσε εύκολα να καταλήξει στη βάση των εν λόγω 
στοιχείων ότι η συµµόρφωση κατά περιπτώσεις ανέρχεται µέχρι και το 97% µε 98%. 
Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή έχει τη γνώµη ότι τα στοιχεία που παραθέτει η Εταιρεία Petrolina ως τεκµηρίωση του 
ισχυρισµού της είναι ενδεικτικά και  εν παρουσιάζουν σε καµία περίπτωση την πραγµατική συνολική εικόνα. Αντίθετα τα 
στοιχεία τα οποία παραθέτει η Επιτροπή αναφορικά µε τη συµµόρφωση των πρατηριούχων και τα οποία βασίζονται σε 
απαντήσεις όλων των πρατηριούχων της Εταιρείας, δείχνουν ότι για την υπό εξέταση περίοδο το ποσοστό 
συµµόρφωσης µε τις προτεινόµενες τιµές ανέρχεται στο 100% και παράλληλα το ποσοστό απόκλισης στο 0%. 
Εξάλλου, όπως διαφαίνεται και από την υπόθεση της Yamaha
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τιµών δεν αποδεικνύει την έλλειψη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής καθορισµού τιµών». Ακόµα και αν το 
ποσοστό των πρατηριούχων που συµµορφώνονταν µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας δεν ήταν 100%, ή αν 
η εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών της Petrolina από κάποιους πρατηριούχους δεν κάλυπτε όλη τη διάρκεια της 
εξεταζόµενης περιόδου αλλά τη µεγαλύτερη, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στις περιπτώσεις εκείνες των πρατηριούχων που 
εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές κατ’ απόλυτο τρόπο, περιπτώσεις που αποτελούν την  πλειοψηφία, µπορεί βάσιµα 
να υποστηριχθεί ότι τελικά επήλθε κάθετη συµφωνία ανάµεσα στους συµµορφωθέντες και τον προµηθευτή/Εταιρεία.   
Αναφορικά µε τις θέσεις και τους ισχυρισµούς της Εταιρείας ότι τόσο ο Νόµος όσο και η  νοµολογία επέτρεπαν τον καθορισµό 
προτεινόµενων τιµών, και ότι η πρακτική που ασκεί η Εταιρεία εµπίπτει στο πλαίσιο των απαλλαγών που θέτει η Κ∆Π365/2000, 
η Επιτροπή σηµειώνει ότι το ∆ιάταγµα περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Κάθετες Συµφωνίες και Εναρµονισµένες 
Πρακτικές) Κ∆Π365/2000, θέτει τις προϋποθέσεις χορήγησης οµαδικής απαλλαγής σε κάθετες συµπράξεις που υπάγονται 
στο άρθρο  3 του Νόµου, εισάγοντας ουσιαστικά τεκµήριο νοµιµότητας για τις κάθετες συµφωνίες που εξαρτάται από το 
µερίδιο αγοράς του προµηθευτή ή     του αγοραστή. 
Ειδικότερα, προνοείται ότι: 
«[…] το άρθρο 3 του Νόµου κηρύσσεται ανεφάρµοστο στις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που συνάπτονται 
µεταξύ δυο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, καθεµία εκ των οποίων δραστηριοποιείται για το σκοπό της συµφωνίας σε 
διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής και που αφορούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα µέρη 
µπορούν να προµηθεύονται, πωλούν ή να µεταπωλούν ορισµένα αγαθά ή υπηρεσίες κάθετης συµφωνίας.» 
Οι συµφωνίες και πρακτικές, ως συµφωνίες καθορισµού λιανικών τιµών πώλησης, δύνανται να ενταχθούν στο πλαίσιο 
των απαλλαγών που θέτει η Κ∆Π365/2000, αλλά στην υπό εξέταση περίπτωση δεν τίθεται τέτοιο θέµα καθώς οι 
συµφωνίες και πρακτικές αυτές συνιστούν περιορισµούς ιδιαίτερης σοβαρότητας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θίγεται η 
δυνατότητα του προµηθευτή να επιβάλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συνιστά τιµή πώλησης, υπό τον όρο ότι 
αυτής δεν ισοδυναµεί µε πάγια ή ελάχιστη τιµή πώλησης. 
Λόγω ακριβώς της φύσης αυτών των περιορισµών αδιάφορο είναι και το ακριβές µερίδιο αγοράς των εµπλεκοµένων 
µερών στις αγορές. Ακόµα και στην περίπτωση που θα προέκυπτε ότι το µερίδιο αυτών είναι χαµηλότερο του 
προβλεπόµενου στην Κανονιστική ∆ιοικητική Πράξη ποσοστού 30% οι εξεταζόµενες συµφωνίες και πρακτικές δεν 
θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω ∆ιατάγµατος, άρα δεν θα µπορούσαν να τύχουν απαλλαγής βάσει 
αυτής. 
Εξάλλου, στο δίκαιο του ανταγωνισµού γενικότερα, οι συµφωνίες περί καθορισµού τιµών θεωρούνται από τις πλέον 
επαχθείς παραβιάσεις των σχετικών κανόνων, λόγω του ότι έχουν ως αντικείµενο ή και αποτέλεσµα τον περιορισµό 
του ανταγωνισµού. Αυτό προκύπτει τόσο από τη διάταξη του άρθρου 3 του Νόµου όσο και από τη νοµολογία 
των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων336 την οποία η Επιτροπή εφαρµόζει άµεσα. Η σοβαρότητα της συγκεκριµένης 
παράβασης φαίνεται και από το ότι χαρακτηρίζεται ως «µαύρη λίστα337

» και συνεπάγεται τη µη εφαρµογή του 
∆ιατάγµατος για τους κάθετους  περιορισµούς. Υπό αυτό το πρίσµα, η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων έκρινε ότι 
ερευνάται στην υπό κρίση υπόθεση κατά πόσο είτε από τις συµβατικές ρυθµίσεις ή τη de facto συµµόρφωση των 
πρατηριούχων ή από την ύπαρξη µηχανισµών παρακολούθησης και ή ελέγχου των πρατηριούχων από την Εταιρεία 
προέκυπτε οι προτεινόµενες τιµές να είναι εφαρµοστέες, οπότε οι κάθετες συµφωνίες δεν µπορούσαν να τύχουν 
απαλλαγής ή επρόκειτο µόνο για προτεινόµενες τιµές οπότε ίσχυε η απαλλαγή. 
Η Επιτροπή  παρατηρεί ότι από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, προέκυψε ότι η Εταιρεία µέσω της αποστολής 
των ανακοινώσεων/εγκυκλίων της προς τους πρατηριούχους της έθετε σε εφαρµογή την τιµολογιακή πολιτική της, όσον 
αφορά τη λιανική πώληση των υπό εξέταση προϊόντων πετρελαιοειδών. Η πολιτική αυτή συνίστατο στον καθορισµό των 
προτεινόµενων τιµών αντλίας των πετρελαιοειδών. Η Εταιρεία Petrolina µέσω της εν λόγω αποστολής εγκυκλίων 
και/ή ανακοινώσεων εξέφραζε και καθιστούσε γνωστή στους πρατηριούχους τη βούλησή της να εφαρµόσει την 
προαναφερόµενη πολιτική. Σε ό,τι αφορά την αποδοχή της συµπεριφοράς της Εταιρείας Petrolina εκ µέρους των 
πρατηριούχων, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:  
H ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων συνιστά προϋπόθεση εφαρµογής του άρθρου 3 του 
Νόµου. Για να υφίσταται συµφωνία αρκεί αλλά και απαιτείται οι εµπλεκόµενες στην εξεταζόµενη πρακτική επιχειρήσεις 
να έχουν εκδηλώσει την κοινή τους βούληση να συµπεριφέρονται στην αγορά κατά ορισµένο τρόπο.

338
 

Το άρθρο 3 του Νόµου δεν βρίσκει πεδίο εφαρµογής στις αποφάσεις επιχειρήσεων που συνιστούν µονοµερή 
συµπεριφορά. Οι µονοµερείς συµπεριφορές διακρίνονται σ΄ αυτές που είναι γνήσια αυθεντικά µονοµερή µέτρα και δεν 
εµπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου 3 του Νόµου και σε αυτές που ο µονοµερής τους χαρακτήρας είναι 
φαινοµενικός, υποκρύπτει, δηλαδή, µια µορφή συµφωνίας µεταξύ των επιχειρήσεων, έστω και αν αυτή δεν είναι 
ολοκληρωµένη µε τη νοµική έννοια του όρου, καθώς οι µονοµερείς συµπεριφορές τυγχάνουν τουλάχιστον της σιωπηρής 
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αποδοχής των επιχειρήσεων, στις οποίες απευθύνονται339
. Τα φαινοµενικά µονοµερή  µέτρα εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του άρθρου 3 του Νόµου. 
Στην προκείµενη περίπτωση, η δήλωση βούλησης των πρατηριούχων περί αποδοχής της υιοθετηθείσας και 
προτεινόµενης σε αυτούς από την Petrolina πολιτικής δεν απαιτείται να απευθύνεται προς την Εταιρεία. Μια 
φαινοµενικά µονοµερής συµπεριφορά µπορεί να συνεπάγεται συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι η µετέπειτα συµπεριφορά των πρατηριούχων µπορεί να ερµηνευτεί ως 
de facto συναίνεση. 
H συµµετοχή και η εφαρµογή από τους πρατηριούχους της Εταιρείας Petrolina των προτεινόµενων τιµών 
αποδεικνύεται από τις ίδιες τις δηλώσεις τους.  Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι 
εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό διερεύνησης υπόθεσης. 
Η συµπεριφορά των πρατηριούχων και η αποδοχή από αυτούς των προτεινόµενων από την Εταιρεία τιµών, ως 
απόρροια των ανακοινώσεων/εγκυκλίων, το πολύ ψηλό ποσοστό συµµόρφωσης  και/ή αποδοχής των προτεινόµενων 
τιµών από τους πρατηριούχους, και άρα η επιτυχία εφαρµογής από την Εταιρεία της προαναφερόµενης τιµολογιακής 
πολιτικής δεν δύναται να ερµηνευτεί παρά µόνο ως τουλάχιστον de facto συναίνεση στην προτεινόµενη και υιοθετηθείσα 
τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας. 
Προς επίρρωση των ανωτέρω, η ύπαρξη ελέγχου παρακολούθησης των τιµών των πρατηρίων της Εταιρείας, κάτι το 
οποίο δεν αµφισβήτησε η Εταιρεία είτε γραπτώς είτε προφορικώς, διαφαίνεται να λειτουργούσε ή να εκλαµβάνετο από 
πρατηριούχους ως µέσο ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής της πολιτικής της Εταιρείας. 
Υπό αυτό το πρίσµα, η Επιτροπή εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Νόµου έκρινε ότι δεν υπήρχε άλλη εξήγηση για 
την εξεταζόµενη περίπτωση από την ύπαρξη µίας σύµπραξης για καθορισµό τιµών από πλευράς της Εταιρείας 
Petrolina. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, στην Έκθεση Αιτιάσεων κατάρτισε την εκ πρώτης όψεως ύπαρξη καθέτων συµφωνιών µε 
τις οποίες καθορίζονταν οι τιµές µεταπώλησης των υπό εξέταση προϊόντων µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων 
της, θεώρησε ότι οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες δεν απαλλάσσονται βάσει του εν λόγω ∆ιατάγµατος καθώς συνιστούν 
περιορισµούς ιδιαίτερης σοβαρότητας. 
Ανεξάρτητη Γνωµάτευση της KPMG για την Τιµολογιακή Πολιτική της Petrolina 
Η εταιρεία KPMG διορίστηκε από την Petrolina ως ανεξάρτητος οίκος παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και µε αυτό 
το ρόλο προχώρησε σε ανασκόπηση της τιµολογιακής πολιτικής της Petrolina. 
Υπογραµµίζεται ότι, η εταιρεία KPMG αναφέρει  στη Γνωµάτευσή της ότι η εργασία της «…δεν περιλαµβάνει αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν από την εταιρεία...». Υπενθυµίζεται ότι, η Έκθεση Αιτιάσεων 
της Επιτροπή  περιέχει κατ’ αρχήν συµπεράσµατα σε σχέση µε το κατά πόσον οι πολιτικές που χρησιµοποίησε η 
εταιρεία είναι συµβατές µε το Νόµο περί Προστασίας του Ανταγωνισµού. Εφόσον η µελέτη της KPMG δεν µπορεί να 
απαντήσει σε κάποιο από αυτά τα συµπεράσµατα στην Έκθεση Αιτιάσεων, τότε αποτελεί απλώς έλεγχο του κατά πόσον 
η τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας Petrolina πράγµατι εφαρµόστηκε στην πράξη, αλλά δεν αποτελεί έλεγχο κατά 
πόσον αυτή η πολιτική είναι αντίθετη ή όχι µε το σχετικό Νόµο περί προστασίας του ανταγωνισµού. Αυτό 
επαναλαµβάνεται στην εισαγωγή και σε άλλα σηµεία της µελέτης της KPMG . 
Στη συνοπτική παρουσίαση των βασικών ευρηµάτων της η KPMG παραδέχεται ότι η ζήτηση στην αγορά καυσίµων είναι 
ανελαστική, ωστόσο σχολιάζει ότι η ζήτηση σε επίπεδο πρατηρίου είναι ελαστική και για αυτό το λόγο είναι «αναµενόµενο 
ότι ο καθορισµός τιµών της κάθε εταιρείας να βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τις τιµές πωλήσεως του ανταγωνιστή 
της.». Αυτό από µόνο του δεν αποτελεί απόδειξη ότι οι πρατηριούχοι δεν ακολουθούσαν τις προτεινόµενες τιµές. 
Η KPMG παραδέχεται ότι η ζήτηση στην αγορά καυσίµων είναι ανελαστική, ωστόσο σχολιάζει ότι η ζήτηση σε επίπεδο 
πρατηρίου είναι ελαστική και πραγµατοποιεί µια άσκηση για να αξιολογήσει την επίδραση στις πωλήσεις των πρατηρίων 
της από τη διαφορά στην τιµή τους µε την τιµή γειτονικών πρατηρίων. Η άσκηση πράγµατι δείχνει µεγάλη ελαστικότητα 
ζήτησης σε επίπεδο πρατηρίου, και ένα παρόµοιο τεκµήριο παρέδωσε η Petrolina στην ενώπιον της Επιτροπής 
ακροαµατικής διαδικασίας ηµεροµηνίας 29/09/2015 για την οριζόντια σύµπραξη– στο τεκµήριο παρουσιάζεται ανάλυση 
σύµφωνα µε την οποία τα πρατήρια πράγµατι έχουν σηµαντικές απώλειες όταν οι τιµές τους είναι υψηλότερες κατά 2.8-
2.9 σεντς/λίτρο από τις τιµές ανταγωνιστικών πρατηρίων, ενώ έχουν σηµαντική αύξηση πωλήσεων όταν οι τιµές τους 
είναι χαµηλότερες από τις τιµές ανταγωνιστικών πρατηρίων. Το συµπέρασµα της KPMG είναι ότι «η τιµολογιακή πολιτική 
εξαρτάται από τον ανταγωνισµό (αφού µια επιχείρηση που λειτουργεί σε µια αγορά µε λίγους ανταγωνιστές πρέπει να 
λάβει υπόψη τη δυνητική αντίδραση των πλησιέστερων ανταγωνιστών της κατά τη λήψη των δικών της αποφάσεων)». 
Ωστόσο, η KPMG δεν θα πρέπει να συγχύζει την εταιρεία Petrolina µε τα πρατήρια, τα οποία είναι διαφορετικές 
επιχειρήσεις. Η ανάλυση που έχει παρουσιάσει είναι σε επίπεδο πρατηρίων, οπότε για να έχει βάση το συµπέρασµα της 
θα πρέπει να παρουσιάσει µια παρόµοια ανάλυση σε επίπεδο εταιρειών. Επιπλέον, το συµπέρασµα της KPMG είναι 
λανθασµένο, διότι από την ανάλυση της διαφαίνεται ότι αυτό ακριβώς που δεν λαµβάνουν υπόψη τα πρατήρια είναι οι 
τιµές των γειτονικών πρατηρίων – ανταγωνιστών. ∆ηλαδή, µελετώντας κάποιος την ανάλυση της KPMG (που βασίζεται 
στο τεκµήριο που έχει καταθέσει στην ενώπιον της Επιτροπής η Petrolina) και τις προτεινόµενες τιµές της περιόδου, 
µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι παρά τις σηµαντικές απώλειες σε πωλήσεις, τα πρατήρια προτιµούσαν να 
ακολουθούν τις προτεινόµενες τιµές παρά να ανταγωνιστούν σε επίπεδο τιµών µε τα γειτονικά πρατήρια. Με άλλα λόγια, 
παρά τις σηµαντικές απώλειες σε πωλήσεις, η ανάλυση δείχνει ότι τα πρατήρια δεν λαµβάνουν υπόψη την αντίδραση 
των πλησιέστερων ανταγωνιστών (την τιµή του ανταγωνιστή) κατά τη λήψη των δικών τους αποφάσεων (τη δική τους 
τιµή), κάτι το οποίο είναι το ακριβώς αντίθετο από το συµπέρασµα της KPMG και ενισχύει την θέση της Επιτροπής ότι οι 
πρατηριούχοι ακολουθούσαν τις προτεινόµενες τιµές. 
Συµπεράσµατα 
Η ανάλυση της KPMG για την τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αποκλείσει την 
ύπαρξη κάθετων συµφωνιών στις λιανικές τιµές µεταξύ της εταιρείας Petrolina και των πρατηριούχων της. Εφόσον η 
µελέτη της KPMG δεν µπορεί να απαντήσει σε κάποιο από τα συµπεράσµατα στην Έκθεση Αιτιάσεων, τότε αποτελεί 
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απλώς ένα έλεγχο κατά πόσον η τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας πράγµατι εφαρµόστηκε στην πράξη, αλλά δεν 
αποτελεί έλεγχο κατά πόσον αυτή η πολιτική είναι αντίθετη ή όχι µε το Νόµο περί Προστασίας του Ανταγωνισµού. 
Άλλωστε, µπορεί κάποιος να εξάγει αυτό το συµπέρασµα και από αναφορές της ίδιας της KPMG σε αρκετά σηµεία της 
µελέτης της (π.χ. σελ.4, σελ.6 και σελ.8). 
Η KPMG έχει αναλύσει την αντίδραση των καταναλωτών σε διαφορές στις τιµές αντλίας των πρατηρίων για να 
υποστηρίξει ότι σε επίπεδο πρατηρίων η ζήτηση είναι ελαστική. Ωστόσο, αυτή η ανάλυση δεν αντικρούει καµία κατηγορία 
στην Έκθεση Αιτιάσεων. Αντίθετα, µελετώντας κάποιος την ανάλυση της KPMG (που βασίζεται και στο τεκµήριο που έχει 
καταθέσει η Petrolina στην ακρόαση για την κατηγορία της οριζόντιας σύµπραξης) και τις προτεινόµενες τιµές της 
περιόδου, µπορεί να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι παρά τις σηµαντικές απώλειες σε πωλήσεις, τα πρατήρια προτιµούν 
να ακολουθούν τις προτεινόµενες τιµές παρά να ανταγωνιστούν σε επίπεδο τιµών µε τα γειτονικά πρατήρια. Με άλλα 
λόγια, παρά τις σηµαντικές απώλειες σε πωλήσεις, η ανάλυση δείχνει ότι τα πρατήρια δεν λαµβάνουν υπόψη την 
αντίδραση των πλησιέστερων ανταγωνιστών (την τιµή των ανταγωνιστών) κατά τη λήψη των δικών τους αποφάσεων (τη 
δική τους τιµή), κάτι το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει την ανάλυση της Επιτροπής που καταδεικνύει τη συµµόρφωση 
των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές σε σχεδόν τέλειο βαθµό, και σε σηµείο που δεν λαµβάνονται υπόψη τα 
τοπικά χαρακτηριστικά στη διαµόρφωση των τιµών αντλίας. 
Καταλήγοντας, η  Επιτροπή κρίνει ότι η µελέτη της KPMG δεν αντικρούει κανένα από τα συµπεράσµατα και τις αιτιάσεις 
στην Έκθεση Αιτιάσεων.  
ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PETROLINA 
Για τους σκοπούς της δεύτερης αιτίασης, εκείνο που διερευνάται είναι η πιθανότητα παράβασης του άρθρου 3 του Νόµου 
στον τοµέα της κάθετης σύµπραξης.  Προς τούτο είναι σκόπιµο να διαπιστωθεί  η  συνδροµή  µίας  σειράς  
προϋποθέσεων,  ήτοι  η  ύπαρξη επιχείρησης µε την έννοια που αποδίδει σε αυτήν ο Νόµος, προς την οποία ή τις 
οποίες απευθύνεται η απαγορευτική αυτή διάταξη, η διακρίβωση στη συνέχεια της ύπαρξης σύµπραξης, ως η 
έννοια αυτή προσδιορίζεται στο Νόµο και η διακρίβωση, τέλος, ότι η σύµπραξη αυτή έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα 
την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας340

. 
Επιχείρηση 
Για τον καθορισµό του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα στα πλαίσια και για τους 
σκοπούς του άρθρου 3 του Νόµου κρίνεται σκόπιµη και αναγκαία η αναφορά στο άρθρο 2 του Νόµου όπου κρίνεται ότι: 
«επιχείρηση» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί οικονοµικής ή εµπορικής φύσεως δραστηριότητες, 
ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαµβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή 
δηµοσίου δικαίου» 
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ, η έννοια «επιχείρηση» καλύπτει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα, – ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριµένη 
αγορά,- ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηµατοδοτήσεώς του341

. Η οικονοµική 
δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά342

. Επιχείρηση 
δύναται να αποτελέσει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικονοµική οντότητα που ασκεί εµπορική ή άλλη δραστηριότητα. Στην 
έννοια της οικονοµικής δραστηριότητας εµπίπτει κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε 
συγκεκριµένη σχετική αγορά. 
∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
επιχείρησης υπό το πρίσµα των κοινοτικών και εθνικών κανόνων ανταγωνισµού: 
α. αυτονοµία οικονοµικής δράσης (λόγου χάριν, δεν αποτελούν επιχειρήσεις οι γνήσιοι εµπορικοί αντιπρόσωποι, οι 
οποίοι ενεργούν επ’ ονόµατι και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, καθώς δεν φέρουν το χρηµατοδοτικό και 
εµπορικό κίνδυνο των συµφωνιών που συνάπτουν µε τρίτους, βάσει της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας343

), και 
β. ανάληψη των οικονοµικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε αναπτυσσόµενη οικονοµική δραστηριότητα. 
Η Επιτροπή, εξετάζοντας το θέµα κατά πόσον ο πρατηριούχος αποτελεί και είναι ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα, ως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόµου και τη σχετική νοµολογία, διερεύνησε ειδικότερα τη συµβατική σχέση µεταξύ της 
Εταιρείας και των πρατηριούχων και κατ’ επέκταση τη σχέση που υπάρχει µεταξύ τους, αναλύοντας και αξιολογώντας 
τους κινδύνους που αναλαµβάνει ο πρατηριούχος µέσα από αυτή τη συµβατική σχέση. Οι πρατηριούχοι διέπονται από 
ένα ειδικό καθεστώς µε βάση τους γραπτούς ή σιωπηρούς όρους συµφωνιών που έχουν υπογράψει µε την 
Εταιρεία Petrolina. Ο βαθµός και η έκταση της οικονοµικής και εν γένει ανεξαρτησίας του πρατηριούχου από την 
Εταιρεία διαφαίνεται από τα συµβόλαια που οι πρατηριούχοι υπογράφουν µε την πρώτη.   
Κατά την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ344

, οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 
της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, ήτοι οι κάθετες συµφωνίες, µπορεί να συνιστούν συµφωνίες µε βάση το δίκαιο 
του ανταγωνισµού και να εµπίπτουν στις διατάξεις απαγόρευσης του άρθρου 3 του Νόµου. Η συµβατική σχέση 
καθώς και η οποιαδήποτε κάθετη συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων, µπορεί να 
εξεταστεί υπό το πρίσµα των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόµου στην περίπτωση που ο πρατηριούχος θεωρείται ως 
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ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας και υφίσταται κατά συνέπεια συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων. 
Όπως έχει αναφερθεί το αποφασιστικό στοιχείο για  τον  καθορισµό  του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι 
ανεξάρτητος φορέας έγκειται στη συµβατική σχέση και το συµβόλαιο που συνήψε µε την Εταιρεία πετρελαιοειδών 
αλλά και στους σιωπηρούς ή ρητούς όρους του συµβολαίου που αφορούν την ανάληψη των οικονοµικών και 
εµπορικών κινδύνων που συνδέονται µε την πώληση των εµπορευµάτων προς τρίτους. 
Σχέσεις  εµπορικής  αντιπροσωπείας 
O διανοµέας, αποκλειστικός ή επιλεκτικός, αν και έχει παρόµοια τυπολογικά χαρακτηριστικά µε τον εµπορικό 
αντιπρόσωπο (οργανώνει ελεύθερα την εµπορική του δραστηριότητα, είναι ανεξάρτητος έµπορος µε δική του 
επαγγελµατική στέγη, υπερασπίζεται τα συµφέροντα του προµηθευτή – εµπόρου), δεν  ενεργεί  στο  όνοµα και για 
λογαριασµό του προµηθευτή, δεν παίρνει προµήθεια και δεν υποχρεούται να µεταφέρει το επιτευχθέν οικονοµικό 
αποτέλεσµα στον προµηθευτή του. Προς διάκριση του διανοµέα από τον εµπορικό αντιπρόσωπο, ή άλλως του µη 
γνήσιου εµπορικού αντιπροσώπου, υπαγόµενου στην εµβέλεια του άρθρου 3 του Νόµου και του άρθρου 81 της 
Συνθήκης345

, από το γνήσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΕΕ χρησιµοποίησαν το κριτήριο του κινδύνου, είτε αυτός 
είναι χρηµατοοικονοµικός είτε εµπορικός. 
Προκειµένου να κριθεί αν ένας εµπορικός αντιπρόσωπος συνιστά επιχείρηση κατά την έννοια των 
προαναφερόµενων διατάξεων, είναι ζήτηµα που πρακτικά αξιολογείται κατά περίπτωση και µε βάση την οικονοµική 
πραγµατικότητα της σχέσης µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών346

. Με άλλα λόγια εξετάζεται αν αυτός φέρει τόσο τους 
κινδύνους που σχετίζονται άµεσα µε τη σύµβαση που έχουν υπογράψει τα µέρη, όσο και τους κινδύνους που αφορούν 
επενδύσεις, που απαιτούνται από την πλευρά του αντιπροσώπου προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στην οικία αγορά 
ως µέλος του δικτύου του αντιπροσωπευόµενου347

, και εν τέλει, αν όντως είναι ενσωµατωµένος στην επιχείρηση του 
αντιπροσωπευόµενου. Οι συµφωνίες348 εµπορικής αντιπροσωπείας καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου ανατίθεται σε ένα 
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο (αντιπρόσωπος) η εξουσία να διαπραγµατεύεται ή/και να συνάπτει συµβάσεις για 
λογαριασµό άλλου προσώπου (αντιπροσωπευόµενος) είτε στο όνοµα του ιδίου του αντιπροσώπου είτε στο όνοµα του 
αντιπροσωπευόµενου για την: 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τον αντιπροσωπευόµενο ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που προµηθεύεται ο 
αντιπροσωπευόµενο 
Εφόσον πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις εµπορικής αντιπροσωπείας, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον 
αντιπρόσωπο, όσον αφορά τις συµβάσεις που διαπραγµατεύεται ή και συνάπτει για λογαριασµό του 
αντιπροσωπευόµενου, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του Νόµου. Καθοριστικό κριτήριο για να 
διαπιστωθεί αν το άρθρο 3 του Νόµου έχει εφαρµογή σε αυτή τη σχέση, είναι ο χρηµατοοικονοµικός ή ο εµπορικός 
κίνδυνος που φέρει ο αντιπρόσωπος ως προς τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει οριστεί ως αντιπρόσωπος από τον 
αντιπροσωπευόµενο. Οι µη γνήσιες συµβάσεις εµπορικής αντιπροσωπείας δυνατό να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του άρθρου 3 του Νόµου349

. 
Το ζήτηµα του κινδύνου πρέπει να εκτιµάται κατά περίπτωση και να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα 
και οι συνθήκες αγοράς που επικρατούν στη δεδοµένη περίπτωση350

. Συγκεκριµένα, το άρθρο 3 του Νόµου δεν 
εφαρµόζεται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αντιπρόσωπο όσον αφορά τις συµβάσεις που διαπραγµατεύεται 
ή συνάπτει για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, εφόσον δεν αποκτά κυριότητα επί των συµβατικών προϊόντων 
που αγοράζονται ή πωλούνται ή δεν παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες και εφόσον ο αντιπρόσωπος: 

• ∆εν συµβάλλει στις δαπάνες για τη διάθεση και προµήθεια των αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου 
του κόστους µεταφοράς των αγαθών. Αυτό δεν αφαιρεί από τον αντιπρόσωπο τη δυνατότητα να παρέχει την υπηρεσία 
µεταφοράς µε την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έξοδα καλύπτονται από τον αντιπροσωπευόµενο, 

• ∆εν έχει άµεσα ή έµµεσα υποχρέωση να επενδύσει για την προώθηση των πωλήσεων, όπως συµµετέχοντας στις 
διαφηµιστικές εκστρατείες του αντιπροσωπευόµενου, 

• ∆εν διατηρεί µε δικό του κόστος ή κίνδυνο αποθέµατα των αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του 
κόστους χρηµατοδότησης και απώλειας των αποθεµάτων και µπορεί να επιστρέφει τα µη πωληθέντα εµπορεύµατα στον 
αντιπρόσωπο χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν υπάρχει υπαιτιότητά του (για παράδειγµα δεν έλαβε τα εύλογα µέτρα 
ασφάλειας για να αποφύγει την απώλεια των αποθεµάτων), 

• ∆ε δηµιουργεί ούτε χρησιµοποιεί υπηρεσία εξυπηρέτησης µετά την πώληση, υπηρεσία επισκευής ή υπηρεσία 
παροχής εγγύησης, εκτός αν καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα ο αντιπροσωπευόµενος, 

• ∆εν προβαίνει σε ειδικές για την αγορά επενδύσεις, εξοπλισµό, εκπαίδευση του προσωπικού ή εγκαταστάσεις, όπως για 
παράδειγµα δεξαµενή αποθήκευσης καυσίµων σε περίπτωση πρατηρίου καυσίµων. 

• ∆εν αναλαµβάνει ευθύνη για τη µη εκπλήρωση εκ µέρους των πελατών των υποχρεώσεών τους (µε εξαίρεση την 
απώλεια της προµήθειας του αντιπροσώπου). 
Σηµειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθµηση δεν είναι εξαντλητική για τη στοιχειοθέτηση της µη υπαγωγής των 
συµβάσεων εµπορικής αντιπροσωπείας στις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου. Ωστόσο σηµειώνεται ότι όταν ο 
αντιπρόσωπος αναλαµβάνει ένα ή περισσότερους από τους πιο πάνω κινδύνους ή δαπάνες, τότε το άρθρο 3 του 
Νόµου µπορεί να εφαρµοστεί στις περιπτώσεις συµβάσεων εµπορικής αντιπροσωπείας µε τον ίδιο τρόπο, όπως για 
οποιαδήποτε άλλη κάθετη συµφωνία351 και ο αντιπρόσωπος θεωρείται ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του 
Νόµου ακόµη και αν ο αντιπροσωπευόµενος φέρει όλους τους πιο πάνω σχετικούς κινδύνους, εφόσον αυτός 
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διευκολύνει αθέµιτες συµπράξεις352
. Αυτό, για παράδειγµα, συµβαίνει όταν ορισµένοι αντιπροσωπευόµενοι 

χρησιµοποιούν τους  ίδιους  εµπορικούς αντιπροσώπους ενώ εµποδίζουν άλλους από το να χρησιµοποιήσουν τους 
αντιπροσώπους αυτούς ή όταν χρησιµοποιούν τους αντιπροσώπους για την εφαρµογή µιας αθέµιτης εµπορικής 
στρατηγικής. 
Αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαµβάνουν οι πρατηριούχοι στην υπό εξέταση υπόθεση 
Η Επιτροπή εκτιµώντας την οικονοµική πραγµατικότητα που ισχύει στην υπό εξέταση αγορά µε βάση τα στοιχεία 
της έρευνας και λαµβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόµενους κινδύνους καθώς και τις θέσεις του 
∆ικαστηρίου στην απόφαση CEPSA Estaciones de Servicio SA κατά LV Tobar e Hijos SL

353
, που αφορούσε παρόµοιο ζήτηµα 

µε το εξεταζόµενο έχοντας εξετάσει  τα συµβόλαια που η εταιρεία κοινοποίησε στην Επιτροπή, έχει καταλήξει στα 
ακόλουθα συµπεράσµατα:- 
Εξετάζοντας το συµβόλαιο που η Εταιρεία κοινοποίησε στην Επιτροπή354

,  αναφέρεται  ότι  ο  πρατηριούχος, µεταξύ 
άλλων: 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…} 
Είναι η θέση της Επιτροπής ότι όλα τα πιο πάνω που εντοπίζονται στο συµβόλαιο το οποίο η Εταιρεία υπογράφει µε 
έκαστο πρατηριούχο της, καταδεικνύουν ότι ο πρατηριούχος είναι και θεωρείται ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα στα 
πλαίσια του άρθρου 3 του Νόµου. 
Αναφορικά µε το γεγονός ότι ο εµπορικός αντιπρόσωπος δεν συµβάλλει στις δαπάνες για τη διάθεση και προµήθεια των 
αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους µεταφοράς των αγαθών, η Επιτροπή σηµειώνει ότι 
ο πρατηριούχος αναλαµβάνει τον κίνδυνο να καλύψει έξοδα σχετικά µε τη λειτουργία και τη διάθεση του προϊόντος 
στον τελικό καταναλωτή. Μεταξύ άλλων, οι πρατηριούχοι πρέπει να εξοφλήσουν τους λογαριασµούς ηλεκτρικού 
ρεύµατος που χρησιµοποιείται για φωταγώγηση, λειτουργία των αντλιών, λειτουργία της ταµιακής µηχανής, της 
συσκευής τηλεοµοιότυπου, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των ηλεκτρονικών και άλλων συστηµάτων ασφαλείας του 
πρατηρίου (π.χ. κάµερες και συναγερµός), εξόφληση του λογαριασµού κατανάλωσης νερού. Επιπλέον, είναι 
υποχρεωµένοι να πληρώνουν τα τέλη για τη χρήση και λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής και της γραµµής 
τηλεοµοιότυπου που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία και την αποστολή των «προτεινόµενων» τιµών από την 
εταιρεία, τα τέλη για την αποκοµιδή απορριµµάτων, ως επίσης και το τέλος για την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. 
Άλλα λειτουργικά έξοδα για την εύρυθµη λειτουργία των πρατηρίων και τα οποία δεν καταβάλλει η Εταιρεία αλλά οι 
πρατηριούχοι είναι ενδεικτικά τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε τη διατήρηση και συντήρηση του χρηµατοδέκτη, των 
ταµειακών µηχανών και των ηλεκτρονικών µηχανών για τη χρήση πιστωτικών καρτών (Point-Of-Sale machines), ως 
επίσης και οι µισθοί των υπαλλήλων που εργοδοτούνται στα πρατήρια, οι µισθοί των λογιστών και ελεγκτών, τα έξοδα 
τοπικής διαφήµισης του πρατηρίου, την κατάρτιση των υπαλλήλων (οδηγίες, διαδικασίες, κανονισµοί, καθοδηγήσεις ή 
διαταγές). Επίσης οι πρατηριούχοι πληρώνουν άδεια χρήσης του πρατηρίου προς την Εταιρεία πετρελαιοειδών που 
αντιπροσωπεύει. 
Αναφορικά µε το γεγονός ότι ο εµπορικός αντιπρόσωπος δε διατηρεί µε δικό του κόστος ή κίνδυνο τα αποθέµατα των 
αγαθών που αφορά η σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδότησης και απώλειας των αποθεµάτων 
και µπορεί να επιστρέψει τα µη πωληθέντα εµπορεύµατα στον αντιπρόσωπο χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν υπάρχει 
υπαιτιότητα του (για παράδειγµα δεν έλαβε τα εύλογα µέτρα ασφάλειας για να αποφύγει την απώλεια των αποθεµάτων), 
η Επιτροπή παραθέτει τα ακόλουθα: 

• Στην περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς σε παρακείµενο κτίριο ή εγκατάσταση, ή και στο χώρο του πρατηρίου, και 
οποιασδήποτε απώλειας από αυτή, τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στα προϊόντα, ο πρατηριούχος φέρει το κόστος 
αυτής της απώλειας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι πρατηριούχοι  υποχρεώνονται µε  βάση  το  συµβόλαιο να 
διατηρούν ασφαλιστικά συµβόλαια. 
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•  Η Εταιρεία πετρελαιοειδών δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά ή δυσχέρεια επέλθει στον πρατηριούχο. Ο 
πρατηριούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αποζηµιώνει την Εταιρεία αναφορικά µε οποιαδήποτε ευθύνη, ζηµιά, 
αξίωση ή δικαστική διαδικασία σε σχέση µε: α) προσωπική βλάβη ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, β) οποιαδήποτε 
βλάβη ή ζηµιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γ) περιουσία ή προϊόντα (είτε αυτά ανήκουν στην Εταιρεία είτε όχι) και 
λαµβάνει χώρα στο πρατήριο ή προκύπτει από τη χρήση του πρατηρίου και/ή τον εξοπλισµό από τον πρατηριούχο, 
τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του ή την παροχή υπηρεσιών ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας 
συµφωνίας ή τη µη συµµόρφωση του πρατηριούχου, των υπαλλήλων, εργοληπτών ή αντιπροσώπων του µε 
οποιοδήποτε σχετικό νόµο ή µε τους όρους της εκάστοτε σύµβασης. 

• Στην περίπτωση βλάβης στο χρηµατοδέκτη ο πρατηριούχος υφίσταται εξολοκλήρου τη ζηµιά από τη διακοπή της 
λειτουργίας και εξυπηρέτησης των πελατών του πρατηρίου του. Επιπλέον, σε περίπτωση που η εταιρεία κρίνει ότι 
οποιοιδήποτε χώροι των πρατηρίων δεν είναι καθαροί τότε έχει το απόλυτο δικαίωµα να στείλει δικούς της 
αντιπροσώπους να καθαρίσει το πρατήριο και το κόστος να χρεωθεί στον πρατηριούχο. 
Αναφορικά µε το γεγονός ότι ο εµπορικός αντιπρόσωπος δε δηµιουργεί ούτε χρησιµοποιεί υπηρεσία εξυπηρέτησης µετά 
την πώληση, υπηρεσία επισκευής ή υπηρεσία παροχής εγγύησης, εκτός αν καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα, ο 
αντιπροσωπευόµενος, δεν προέβη σε ειδικές για την αγορά επενδύσεις σε εξοπλισµό, εγκαταστάσεις ή εκπαίδευση του 
προσωπικού (π.χ. ειδικό λογισµικό), η Επιτροπή σηµειώνει ότι ορισµένοι πρατηριούχοι στην προσπάθειά τους για 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους και για καλύτερη εξυπηρέτηση διατηρούν κατάλληλο φωτισµό στο πρατήριο το 
βράδυ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους και πληρώνουν σχετικά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι 
πρατηριούχοι καταβάλλουν επίσης όλα τα έξοδα που σχετίζονται µε την κατάρτισή τους ή των υπαλλήλων τους. 
Τέλος, η Επιτροπή τονίζει ότι µε βάση τους όρους των συµβολαίων µεταξύ των πρατηριούχων και της Εταιρείας 
Petrolina, οι πρατηριούχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προµηθεύονται αποκλειστικώς από τη συγκεκριµένη 
Εταιρεία µε την οποία έχουν συνάψει συµφωνία, τα πετρελαιοειδή προϊόντα έναντι προµήθειας. Τα εν λόγω συµβόλαια 
είναι ορισµένου χρόνου, µε δυνατότητα παρατάσεως της ισχύος τους για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατόπιν ρητής, 
γραπτής συναινέσεως και µε τήρηση προθεσµίας προειδοποιήσεως συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας. Η υποχρέωση 
αποκλειστικής προµήθειας αυτών των προϊόντων συνοδεύεται από όρους οι οποίοι δεν επιτρέπουν στον πρατηριούχο 
να πωλεί ή να προµηθεύεται ανταγωνιστικά προϊόντα ή να µετέχει σε τέτοιες πράξεις τόσο εντός των 
εγκαταστάσεων του πρατηρίου του όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. 
Συµπέρασµα 

Με την ανάλυση και συνδροµή των ανωτέρω διαπιστώνεται από την Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση ότι η 
σχέση µεταξύ προµηθευτή και αντιπροσώπου, δηλαδή  της  Εταιρείας  πετρελαιοειδών  Petrolina  και  των  
πρατηριούχων,  είναι σχέση µη γνήσιας εµπορικής αντιπροσωπείας ή διανοµής, αφού οι πρατηριούχοι αναλαµβάνουν 
όλους τους πιο πάνω κινδύνους και στην προκείµενη περίπτωση οι πρατηριούχοι είναι και θεωρούνται ανεξάρτητοι 
οικονοµικοί φορείς. 
Έχοντας υπόψη την προαναφερόµενη νοµολογία του ∆ΕΕ, και την προβαλλόµενη θέση στις κατευθυντήριες γραµµές 
ότι όταν αντιπρόσωπος αναλαµβάνει ένα ή περισσότερους από τους απαριθµηµένους κινδύνους αυτός θεωρείται 
ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο πρατηριούχος θεωρείται 
επιχείρηση, καθώς εκδηλώνει οικονοµική αυτονοµία µε γνώµονα τα εµπορικά  του  συµφέροντα, αναλαµβάνοντας 
κάποιους εµπορικούς και οικονοµικούς κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητα που ασκεί. Όπως αναλύθηκε πιο 
πάνω, µε βάση τα συµβόλαια που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής και διέπουν τη σχέση της Εταιρείας Petrolina και 
των πρατηριούχων της, οι τελευταίοι είναι και θεωρούνται ανεξάρτητες οικονοµικές οντότητες. 
Συµφωνία/Σύµπραξη 
Στο άρθρο 2 το Νόµου, αναφέρεται ότι 
«σύµπραξη» σηµαίνει οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόµο ή µη, συµφωνία δυο ή 
περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή την εναρµονισµένη πρακτική δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων 
ή την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων» 
«συµφωνία» σηµαίνει οποιαδήποτε διευθέτηση µεταξύ τουλάχιστον δύο επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, δυνάµει 
της οποίας το ένα από τα µέρη εκουσίως αναλαµβάνει την υποχρέωση να περιορίσει την ελευθερία του προς ενέργεια 
αναφορικά µε ένα άλλο από τα µέρη.» 
Το άρθρο 3 του Νόµου εφαρµόζεται σε συµφωνίες που ολοκληρώνονται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών.  Από την 
άλλη το ∆ΕΕ έχει αποφασίσει ότι το άρθρο 
81(1) (κατ΄ επέκταση και το άρθρο 3 του Νόµου) τυγχάνει εφαρµογής και σε κάθετες συµφωνίες. Εξετάζοντας η 
Επιτροπή κατά πόσο στην υπό εξέταση υπόθεση υπάρχει κάθετη σύµπραξη ή συµφωνία προχώρησε στην ανάλυση 
της σχέσης µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων της, έχοντας υπόψη τα όσα πιο πάνω αναλύθηκαν αναφορικά 
µε τη σχετική αγορά στη Κύπρο και πώς αυτή έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή εξέτασε τις 
συµβάσεις και τους όρους που διαλαµβάνονται σε αυτές και τις διάφορες ανακοινώσεις, συστάσεις και οδηγίες της 
Εταιρείας προς τους πρατηριούχους. 
Ανακοινώσεις/ Συστάσεις/ Οδηγίες στα πλαίσια της µη γνήσιας σχέσης εµπορικής αντιπροσωπείας 
Για να υπάρξει συµφωνία ή/και οποιαδήποτε µορφή σύµπραξης, είναι αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη της πρόθεσης 
τουλάχιστο δύο µερών355

. Επιπρόσθετα, για να στηριχθεί µια συµφωνία σε σιωπηρή αποδοχή, είναι απαραίτητη η 
εκδήλωση της βούλησης του ενός µέρους η στοχεύουσα αντιανταγωνιστικό σκοπό στον οποίο καλείται να συµµετάσχει 
το άλλο µέρος, είτε εκφραζόµενη είτε σιωπηρή, για την από κοινού εκπλήρωση αυτού του στόχου356

. Όπως και η 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίζει στην απόφαση της στην απόθεση Bitumen - NL
357

:- 
«An “agreement” within the meaning of Article 81(1) of the Treaty can be said to exist when the parties adhere to a 
common plan, which limits or is likely to limit their individual commercial conduct by determining the lines of their mutual 
action or abstention from action in the market. It does not have to be made in writing; no formalities are necessary, and 
no contractual sanctions or enforcement measures are required. The fact of an agreement may be express or implicit by 
the behavior of the parties. Furthermore, it is not necessary, in order for there to be an infringement of Article 81 of the 
Treaty for the participants to have agreed in advance upon a comprehensive common plan. The concept of agreement in 
Article 81(1) of the Treaty would apply to the inchoate understandings and partial and conditional agreements in the 
bargaining process which lead up to the definitive agreement.» 
Έχει γίνει δεκτό ότι ορισµένες µονοµερείς, εκ πρώτης όψεως, πράξεις του προµηθευτή, παρά τη φαινοµενική 
µονοµέρειά τους, εµπίπτουν στην ερµηνευτική εµβέλεια της έννοιας της σύµπραξης, λόγω της γενικότερης ένταξής τους 
στο πλαίσιο των συµβατικών σχέσεων του προµηθευτή µε τους διανοµείς µεταπωλητές του358

. Όταν µια απόφαση 
του προµηθευτή συνιστά µονοµερή συµπεριφορά, η απόφαση αυτή δεν εµπίπτει στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 
του Νόµου. Σε ορισµένες όµως περιστάσεις, τα µέτρα που έλαβε ή επέβαλλε κατά φαινοµενικά µονοµερή τρόπο ο 
προµηθευτής, στο πλαίσιο των συνεχών εµπορικών σχέσεων που διατηρεί µε τους διανοµείς του, θεωρούνται ότι 
συνιστούν συµφωνία κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόµου359

. 
Οι περιπτώσεις στις οποίες µία επιχείρηση έλαβε ένα πράγµατι µονοµερές µέτρο, χωρίς τη ρητή/γραπτή ή σιωπηρή 
συµµετοχή άλλης επιχείρησης, διακρίνονται από εκείνες στις οποίες ο µονοµερής χαρακτήρας είναι αποκλειστικά 
φαινοµενικός. Οι µεν πρώτες περιπτώσεις δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του Νόµου, ενώ οι δεύτερες, 
εφόσον θεωρείται ότι προκύπτει συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου αυτού. 
Αυτό συµβαίνει, µεταξύ άλλων, στην περίπτωση των πρακτικών και των µέτρων που περιορίζουν τον ανταγωνισµό και 
τα οποία, λαµβανόµενα κατά τα φαινόµενα µονοµερώς από τον προµηθευτή, στο πλαίσιο των συµβατικών σχέσεών του 
µε τους µεταπωλητές του, τυγχάνουν εντούτοις τουλάχιστον της σιωπηρής αποδοχής των εν λόγω µεταπωλητών360

. 
Στην περίπτωση που δεν υφίστανται διατυπωµένες συµβατικές διατάξεις, η ύπαρξη «συµφωνίας», µπορεί να 
στοιχειοθετηθεί εάν σε συστάσεις, µέτρα ή πρωτοβουλίες που απευθύνει ο προµηθευτής εντός της εµπορικής του 
σχέσης µε τους λιανοπωλητές ή διανοµείς, υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή συναίνεση των µεταπωλητών, η οποία 
εκφράζεται µε την αποδοχή των συγκεκριµένων µέτρων µέσω της συµµορφώσεώς τους σε αυτά και θέσεώς τους σε 
άµεση εφαρµογή361

. Συνακόλουθα µια πρωτοβουλία του προµηθευτή εντάσσεται στη υφισταµένη γενική συµφωνία των 
µερών, δηλαδή καθίσταται αναπόσπαστο τµήµα της σχέσης αυτής, εφόσον το µέτρο αυτό γίνει πραγµατικά, µε τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, αποδεκτό από τους µεταπωλητές362

. 
Συµφωνία, επίσης, υφίσταται και όταν στη σύµβαση διανοµής συµπεριλήφθηκε συµβατική διάταξη η οποία προβλέπει 
την τήρηση από το διανοµέα/µεταπωλητή µονοµερών µέτρων (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, συστάσεις, κλπ) του 
προµηθευτή, τα οποία υλοποιούν την πολιτική αυτού σε ένα συγκεκριµένο τοµέα (εκπτωτική, τιµολογιακή, πιστωτική 
πολιτική), καθώς στην περίπτωση αυτή η υιοθέτηση τέτοιων µέτρων καλύπτεται από την εκ των προτέρων δοθείσα 
συναίνεση του διανοµέα/ µεταπωλητή, αφού αυτός κατά την υπογραφή της σύµβασης αφενός συµφωνούσε στη 
συµπερίληψη στη σύµβαση και στη µετέπειτα εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης, που προέβλεπε ή επέτρεπε τη 
λήψη των µονοµερών µέτρων, και αφετέρου εύλογα µπορούσε να εικάσει την υιοθέτηση τέτοιων µονοµερών µέτρων 
από τον προµηθευτή363

. 
Κατά την εξέταση της σχέσης µεταξύ της Εταιρείας Petrolina και των πρατηριούχων της, και της εµπορικής συνεργασίας 
που διατηρούν µεταξύ τους, µια σχέση µη γνήσιας εµπορικής αντιπροσωπείας, έχει ήδη διαπιστωθεί αλλά και 
επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία ότι αυτή προχωρεί µέσω αποστολής εγκυκλίων και ανακοινώσεων προς ενηµέρωση 
των πρατηριούχων της περί των συνιστώµενων ή µέγιστων τιµών πώλησης καυσίµων. Ενδεικτικά καταγράφεται το πιο 
κάτω περιεχόµενο µίας από τις ανακοινώσεις364  τις οποίες η Εταιρεία κοινοποίησε στην Επιτροπή και η οποία οµιλεί 
από µόνη της: - 
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Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση που δεν υφίστανται διατυπωµένες συµβατικές διατάξεις, η ύπαρξη 
«συµφωνίας» κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόµου, µπορεί να στοιχειοθετηθεί εάν υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή 
συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή.  Οι εν λόγω εγκύκλιοι ή ανακοινώσεις, 
είτε απορρέουν από όρους συµβολαίων που διέπουν την εµπορική σχέση µεταξύ πρατηριούχου και Εταιρείας 
πετρελαιοειδών (µη γνήσια εµπορική αντιπροσωπεία) είτε όχι, αποτελούν συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων. H 
Επιτροπή σηµειώνει ότι οι ανακοινώσεις και εγκύκλιοι που αποδεδειγµένα έχουν αποτελέσει την πρακτική ενηµέρωσης 
της Εταιρείας ως προς την τιµολογιακή της πολιτική και την οποία προφανώς οι πρατηριούχοι της αποδέχονταν 
σιωπηρά µέσω της υιοθέτησης και/ή εφαρµογής τους, υπέχουν την έννοια συµφωνίας και ως τέτοια έτσι έχει εξεταστεί 
και κριθεί. 
Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συµπεράνει στην υπόθεση Anheuser Busch Incorporated

365
, το αν οι 

οδηγίες/συστάσεις της Εταιρείας ενσωµατώθηκαν ή όχι στη συµφωνία είναι τελείως άσχετο µε το ερώτηµα εάν οι 
οδηγίες/συστάσεις αυτές αποτελούν ή όχι µεταβολή της συµφωνίας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε και 
έκρινε ότι οι εν λόγω οδηγίες/συστάσεις αποτελούσαν συµφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ίδια υπόθεση δεν 
αποδέχτηκε την άποψη της Anheuser- Busch, ότι οι οδηγίες της αποτελούν απλώς συστάσεις και ότι εναπόκειται 
απολύτως στη διακριτική ευχέρεια του οµίλου S&Ν αν θα τις ακολουθήσει ή όχι. Από τις επιστολές που απέστειλε η 
Anheuser-Busch προς τον όµιλο S&Ν στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η µόνη 
δυνατή ερµηνεία είναι ότι ο S&Ν συµφώνησε και αποδέχτηκε: 
(i) την κοινοποίηση των οδηγιών της Anheuser-Busch, 
(ii) το δικαίωµα της Anheuser-Busch να τροποποιεί τις οδηγίες αυτές, και 
(iii) την παραλαβή των οδηγιών της. 
Στην υπό εξέταση υπόθεση, όπως παρατηρεί η Επιτροπή µέσα από την ανάλυση των απαντήσεων των πρατηριούχων 
της Εταιρείας, οι συστάσεις της τελευταίας προς τους πρατηριούχους σε σχέση µε την τιµολογιακή πολιτική της καθώς 
και οι αναθεωρήσεις και/ή τροποποιήσεις αυτών µέσω αλλαγών στις τιµές, έχουν γίνει αποδεκτές από τους 
πρατηριούχους. Επίσης στην ίδια υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι το γεγονός ότι οι υπό εξέταση οδηγίες 
αποκαλούνται «συνιστώµενες οδηγίες» δεν επαρκεί αφ’ εαυτού για να συναχθεί ότι αυτές δεν αποτελούν συµφωνία. 
Ως εκ τούτου, η αναφορά της Anheuser-Busch στην απόφαση του ∆ικαστηρίου Pronuptia de Paris ρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αβάσιµη. Υπό το φως των όσων έχουν προαναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφώνησε 
µε τη Anheuser-Busch και θεώρησε ότι οι επίµαχες οδηγίες αποτελούν συµφωνία κατά την έννοια του κοινοτικού 
δικαίου ανταγωνισµού. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση Volkswagen

366 διαπίστωσε επίσης ότι εγκύκλιοι και άλλες προτροπές 
συνιστούν συµφωνίες µε την έννοια του άρθρου 81(1) της Συνθήκης. Στην απόφαση Ford

367
, το ∆ΕE θεώρησε, χωρίς 

αµφιβολία, την απόφαση του κατασκευαστή να σταµατήσει την παράδοση οχηµάτων σε Γερµανούς  εµπόρους ως 
συµφωνία κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, επειδή εντασσόταν στις συµβατικές σχέσεις µε τους διανοµείς, στις 
οποίες οι τελευταίοι συναίνεσαν µε την επιχειρηµατική πολιτική του κατασκευαστή. Αυτή η θέση επιβεβαιώνεται στις 
αποφάσεις BMW

368 και Volkswagen
369 όπου θεωρήθηκε ότι µια προτροπή ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων δεν 

συνιστά µια µονοµερή πράξη αλλά συµφωνία, εφόσον γίνεται στο πλαίσιο διαρκών επιχειρηµατικών σχέσεων, οι οποίες 
υπόκεινται σε µια ήδη εκ των προτέρων συναφθείσα συµφωνία. 
Συµφωνίες, υπό την ανωτέρω έννοια, που ενδέχεται να έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού θεωρούνται, ως εκ τούτου, ότι υπάγονται στην απαγόρευση του άρθρου 3 του Νόµου. Συµπερασµατικά, 
η Επιτροπή καταλήγει ότι οι εγκύκλιοι και ανακοινώσεις που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από µόνες 
τους συµφωνίες εντός της συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία πετρελαιοειδών Petrolina µε τους πρατηριούχους. 
Περιορισµός του ανταγωνισµού 
Η υπαγωγή µιας µορφής συµφωνίας, στην υπό εξέταση περίπτωση κάθετης συµφωνίας, στον απαγορευτικό κανόνα 
του άρθρου 3 του Νόµου, προϋποθέτει ότι αυτή, έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό 
και ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας. Το άρθρο 3 του Νόµου, διατυπώνει κατά τρόπο ενδεικτικό 
διάφορες µορφές απαγορευµένου περιεχοµένου συµφωνιών. Μεταξύ των µορφών αυτών είναι και ο άµεσος ή έµµεσος 
καθορισµός τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής. Πρόκειται για την κυριότερη περίπτωση νοθεύσεως 
του ανταγωνισµού λόγω του περιορισµού της αυτονοµίας των επιχειρήσεων ως προς την αυτόνοµη άσκηση 
πολιτικής τιµών. 
Σύµφωνα µε τη νοµολογία σε κοινοτικό επίπεδο, για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 81 της Συνθήκης, η 
εκτίµηση των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των συµφωνιών παρέλκει, όταν αυτές έχουν ως αντικείµενο τον 
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περιορισµό του ανταγωνισµού370
. Εξετάζοντας την πιθανότητα περιορισµού στον ανταγωνισµό, εξετάζεται πρώτα το 

αντικείµενο της σύµπραξης και µετά εξετάζονται τα αποτελέσµατα στον ανταγωνισµό από την ύπαρξη της σύµπραξης371
. 

Το αντικείµενο της σύµπραξης εξετάζεται µέσα από µία αντικειµενική ανάλυση των σκοπών αυτής372
. Γενικά εάν η 

ξεκάθαρη συνέπεια της σύµπραξης είναι ο περιορισµός ή η παρακώλυση του ανταγωνισµού, ως θέµα δικαίου αυτό 
αποτελεί το αντικείµενο για σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 81(1)

373
. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Γεν∆ΕΕ 

έχουν καθιερώσει πια την αρχή όπου εάν ή σύµπραξη έχει από τη φύση της ως αντικείµενό της τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού (συµπεριλαµβανοµένων και των κάθετων συµπράξεων) τότε αυτή θεωρείται ότι per se παραβιάζει το 
άρθρο 81(1) της Συνθήκης ΕΚ. Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει καθήκον να εξετάσει και ή 
αναλύσει τις πραγµατικές ή δυνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. 
Η Επιτροπή κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης και στα πλαίσια της διερεύνησης των κάθετων συµφωνιών της 
Εταιρείας µε τους πρατηριούχους της προχώρησε και αξιολόγησε τόσο το αντικείµενο όσο και το αποτέλεσµα 
που έχουν στην αγορά και κατά πόσο οι συµφωνίες αυτές περιορίζουν, παρακωλύουν και ή νοθεύουν τον ανταγωνισµό. 
Σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανονισµό για την εφαρµογή του άρθρου 81(3) της Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες 
κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών, «Συµφωνία ή σύµπραξη ή εναρµονισµένη πρακτική που 
συνάπτεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, κάθε µία εκ των οποίων δραστηριοποιείται, για το σκοπό της 
σύµπραξης, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, και που αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες τα µέρη µπορούν να προµηθεύονται, να πωλούν ή να µεταπωλούν ορισµένα αγαθά ή υπηρεσίες είναι κάθετη 
συµφωνία.»

374
 

Η Επιτροπή µε βάση τα ενώπιον της στοιχεία, έχει καταλήξει ότι η Εταιρεία και οι πρατηριούχοι αποτελούν 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητες µεταξύ τους οικονοµικές οντότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα της 
αγοράς. Επίσης η Επιτροπή έχει καταλήξει ότι οι ανακοινώσεις-εγκύκλιοι µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας 
αποτελούν συµφωνίες. Ως εκ τούτου η Επιτροπή εξέτασε το αντικείµενο των εν λόγω συµφωνιών αλλά και τα 
αποτελέσµατα που αυτές έχουν στον ανταγωνισµό.  Γι΄ αυτό το λόγο η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να προβεί στον 
εκτενέστερο σχολιασµό της συµπεριφοράς και της δράσης της Εταιρείας αναφορικά µε τις προτεινόµενες από αυτή τιµές 
πώλησης προς τους πρατηριούχους, τις δηλώσεις των πρατηριούχων ότι συµµορφώνονταν µε τις ανακοινώσεις και 
εγκυκλίους της Εταιρείας, την πολιτική παρακολούθησης των τιµών τόσο των πρατηριούχων της όσο και των τιµών των 
άλλων εταιρειών αλλά και των πρατηριούχων τους καθώς και το σύστηµα εκπτώσεων που παρέχει στους 
πρατηριούχους. 
Όπως ορίζεται στον Κοινοτικό Κανονισµό 2790/99, αποτελεί ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµό στον ανταγωνισµό ο 
περιορισµός της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιµές πώλησης. Συµφωνίες ως εκ τούτου, που έχουν ως 
άµεσο ή έµµεσο αντικείµενο τους τον καθορισµό επιπέδου της τιµής µεταπώλησης εµπίπτουν στο άρθρο 3 του Νόµου. 
Παραδείγµατα αναφορικά µε τον έµµεσο καθορισµό των τιµών µεταπώλησης αποτελούν συµφωνίες που 
«καθορίζουν το περιθώριο κέρδους, του διανοµέα, του ανώτατου επιπέδου έκπτωσης που ο διανοµέας µπορεί να 
χορηγήσει, η εξάρτηση της χορήγησης εκπτώσεων, η σύνδεση της καθορισµένης τιµής µεταπώλησης µε τις τιµές 
µεταπώλησης των ανταγωνιστών, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η επιβολή κυρώσεων ή η καταγγελία 
συµβάσεων».
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Προτεινόµενες τιµές   και        δηλώσεις πρατηριούχων 
Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, προέκυψε ότι η Εταιρεία µέσω της αποστολής των ανακοινώσεων/εγκυκλίων 
της προς τους πρατηριούχους έθετε σε εφαρµογή την τιµολογιακή πολιτική της όσον αφορά τη λιανική πώληση των 
σχετικών προϊόντων. Η πολιτική αυτή συνίστατο στον καθορισµό των προτεινόµενων τιµών αντλίας των σχετικών 
προϊόντων. Η Εταιρεία µέσω της αποστολής των εν λόγω εγκυκλίων και/ή ανακοινώσεων εξέφραζε και καθιστούσε 
γνωστή στους πρατηριούχους τη βούλησή της να εφαρµόσει την προαναφερόµενη πολιτική. 
Όπως αναδεικνύεται µέσα από τις θέσεις της Εταιρείας Petrolina, η τελευταία αποδέχεται ότι «προτείνει» τις λιανικές 
τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών προς τους πρατηριούχους της. Οι συνιστώµενες τιµές και οι µέγιστες τιµές στο 
µέτρο που ο προµηθευτής περιορίζεται στην ανακοίνωση των τιµών αυτών και δεν υπάρχει δέσµευση ή εξαναγκασµός 
του διανοµέα για την τήρησή τους, δεν αντίκεινται στο άρθρο 3 του Νόµου. Κατά πόσο όµως οι συνιστώµενες τιµές 
είναι πράγµατι µη δεσµευτικές για τον διανοµέα κρίνεται, µεταξύ άλλων, από τον τρόπο οργάνωσης του συστήµατος 
διανοµής, από τους περιορισµούς στις δυνατότητες πρόσβασης τρίτων ενδιαφεροµένων στο σύστηµα και από την 
αυστηρότητα της εφαρµογής τους. Στο τέλος της ηµέρας κρίνεται από τα ίδια τα γεγονότα που συνθέτουν την υπό 
εξέταση συµπεριφορά. Ενδείξεις περί της δεσµευτικότητας των συνιστώµενων τιµών και των µέγιστων τιµών 
αποτελεί µεταξύ άλλων η παρακολούθηση εκ µέρους του προµηθευτή της τιµολογιακής πειθαρχίας του διανοµέα, η 
εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων κλπ. 
Οι Bellamy and Child

376 αναφέρουν ότι στη βάση των συµπερασµάτων της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην υπόθεση Pronuptia, οι συνιστώµενες ή µέγιστες τιµές αντίκεινται στο άρθρο 81 της Συνθήκης ΕΚ (αντίστοιχο άρθρο 
3 του Νόµου) όταν έχουν ως αποτέλεσµα να οδηγούν σε καθορισµένη τιµολόγηση377

. Ειδικότερα στη παράγραφο 226 
των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
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«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον 
ανταγωνισµό είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των 
προµηθευτών.» 
Η πρακτική να συνιστάται στον πωλητή µια τιµή µεταπώλησης ή να ζητείται από το µεταπωλητή να τηρεί µια µέγιστη 
τιµή µεταπώλησης εµπεριέχει κίνδυνο για τον ανταγωνισµό. Υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργήσουν ως σηµείο 
εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους 
µεταπωλητές378

. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να διευκολύνουν αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. Εξάλλου 
στην υπόθεση Yamaha

379
, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε ένα βήµα περαιτέρω κρίνοντας ότι ακόµη και σε 

περίπτωση σποραδικής διαφοροποίησης των τιµών, αυτό δεν αποδεικνύει την έλλειψη συµφωνίας καθορισµού των 
τιµών. Άποψη µε ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε τις προτεινόµενες τιµές, είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
υπόθεση Fenex (IV/34.983

380
): 

«(46) Επειδή πρόκειται για την κυκλοφορία καταλόγων προτεινόµενων τιµών, η πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου (6), 
ορίζει «ότι αν ένα καθεστώς υποχρεωτικών τιµών πωλήσεως αντίκειται προφανώς στη διάταξη αυτή (άρθρο 85), άλλο 
τόσο αντίκειται και το καθεστώς των "ενδεικτικών τιµών". ∆εν µπορεί πράγµατι να γίνει δεκτό  ότι  οι  ρήτρες της  
συµπράξεως, σχετικά  µε  τον  καθορισµό  "ενδεικτικών τιµών", στερούνται πρακτικής χρησιµότητας. Πράγµατι, ο 
καθορισµός τιµής, έστω απλώς ενδεικτικής, επηρεάζει τον ανταγωνισµό, λόγω του ότι επιτρέπει σε όσους συµµετέχουν 
να προβλέπουν, µε εύλογη βεβαιότητα, ποια πολιτική τιµών θα ακολουθήσουν οι ανταγωνιστές τους.» 
Στην ίδια απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε επίσης ότι: 
«(79) Πρέπει κατ' αρχάς να υπογραµµιστεί ότι η εν λόγω απόφαση της ένωσης επιχειρήσεων αναφέρεται στις τιµές 
πώλησης των επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι ανταγωνιστικές πρακτικές που αφορούν τις τιµές, αποτελούν µία από τις 
σοβαρότερες µορφές περιορισµού του ανταγωνισµού από απόψεως κοινοτικού δικαίου. Παρόµοιοι περιορισµοί 
(προτεινόµενες τιµές) του ανταγωνισµού δεν µπορούν κατά συνέπεια να εξαιρεθούν από την απαγόρευση συµπράξεων, 
παρά µόνον υπό εντελώς εξαιρετικές συνθήκες.» 
Η ανωτέρω θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά σαφές ότι ακόµα και οι απλές ενδεικτικές τιµές ή και οι 
προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών καταδεικνύοντας ότι η τιµή 
αποτελεί το κύριο πεδίο και µοχλό ανταγωνισµού. Οι ρυθµίσεις µέσω πρακτικών και συµπεριφορών που στην ουσία 
έχουν ως στόχο ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού δεν αναιρούνται γιατί αφορούν προτεινόµενες τιµές, 
ιδιαίτερα όταν αυτές οι ρυθµίσεις ασχολούνται µε µια τιµολογιακή πολιτική γιατί η τιµή αποτελεί το κυριότερο πεδίο 
ανταγωνισµού. 
Στο ερώτηµα 4 του σχετικού ερωτηµατολογίου προς τους πρατηριούχους, «Είναι µε δική σας πρωτοβουλία που 
προχωρείτε στις οποιεσδήποτε αυξοµειώσεις των τιµών ή µετά από εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών 
µε την οποία συνεργάζεστε ή µε άλλο τρόπο;» ποσοστό 97.87% απάντησε ότι προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών στα 
πρατήρια τους κατόπιν των εισηγήσεων της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι οι υπόλοιποι πρατηριούχοι (ποσοστό 2,3%) 
δηλώνουν ότι οι αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήριά τους γίνονται µε δική τους πρωτοβουλία. 
Ας σηµειωθεί ότι από τους ενενήντα πέντε (95) πρατηριούχους της Εταιρείας, οι ενενήντα τέσσερις (94) συµπλήρωσαν 
το ερωτηµατολόγιο, ενώ ένας (1) δήλωσε τηλεφωνικώς ότι δεν είναι σε θέση να το συµπληρώσει γιατί η γυναίκα του 
είναι άρρωστη. Αφαιρώντας τον εν λόγω πρατηριούχο από το σύνολο των πρατηριούχων της Εταιρείας και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι δύο (2) από τους πρατηριούχους δήλωσαν ότι οι αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήριά τους 
ήταν το αποτέλεσµα δικής τους πρωτοβουλίας, προκύπτει ότι ένα ποσοστό του 97.87% απάντησε στην ερώτηση 4 του 
ερωτηµατολογίου ότι προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήριά τους κατόπιν των εισηγήσεων της Εταιρείας. 
Στο ερώτηµα 4.1 του ερωτηµατολογίου, «Στην περίπτωση που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις των τιµών µετά από 
εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεστε συµµορφώνεστε ή όχι µε 
προτεινόµενες τιµές;» ποσοστό 100% των πρατηριούχων της Εταιρείας απάντησε ότι συµµορφώνεται. Λόγω του ότι η 
ερώτηση 4.1 βασίζεται στην ερώτηση 4, το ποσοστό του 100% υπολογίστηκε στην βάση του ότι ενενήντα τέσσερις (94) 
από τους ενενήντα πέντε (95) πρατηριούχους απάντησαν ότι προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους 
κατόπιν των εισηγήσεων της Εταιρείας Petrolina. Από τους ενενήντα τέσσερις (94) που δήλωσαν ότι αλλάζουν τις 
τιµές τους µετά από εισηγήσεις της Εταιρείας, όλοι απάντησαν ότι συµµορφώνονται στις προτεινόµενες τιµές της 
Εταιρείας (ποσοστό 100%). Αφαιρώντας τον ένα πρατηριούχο από το σύνολο όλων των πρατηριούχων και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι οι υπόλοιποι ενενήντα τέσσερις (94) πρατηριούχοι απάντησαν ότι συµµορφώνονται, προκύπτει 
ένα ποσοστό του 100% να απαντά καταφατικά στο ζήτηµα της συµµόρφωσης που θέτει η ερώτηση 4.1. του 
ερωτηµατολογίου. 
Στην προκείµενη περίπτωση, η δήλωση βούλησης των πρατηριούχων περί αποδοχής της υιοθετηθείσας και 
προτεινόµενης σε αυτούς από την Petrolina πολιτικής δεν απαιτείται να απευθύνεται προς την Εταιρεία. Μια 
φαινοµενικά µονοµερής συµπεριφορά µπορεί να συνεπάγεται συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι η µετέπειτα συµπεριφορά των πρατηριούχων µπορεί να ερµηνευτεί ως 
de facto συναίνεση. H συµµετοχή και εφαρµογή από τους πρατηριούχους της Εταιρείας Petrolina των 
προτεινόµενων τιµών αποδεικνύεται από τις ίδιες τις δηλώσεις τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ρωτήθηκαν 
απάντησαν ότι εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό διερεύνηση περιόδου. 
Η συµπεριφορά των πρατηριούχων και η αποδοχή από αυτούς των προτεινόµενων από την Εταιρεία Petrolina τιµών, 
ως συνέχεια των ανακοινώσεων/εγκυκλίων, το πολύ ψηλό ποσοστό συµµόρφωσης και/ή αποδοχής των πρατηριούχων 
των προτεινόµενων τιµών, και άρα η επιτυχής εφαρµογή από την Εταιρεία της προαναφερθείσας τιµολογιακής πολιτικής 
δεν δύναται να ερµηνευτεί παρά µόνο ως µια de facto συναίνεση στην προτεινόµενη και υιοθετηθείσα τιµολογιακή 
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πολιτική της Εταιρείας. ∆ηλαδή, στην παρούσα υπόθεση οι προτεινόµενης τιµές της Εταιρείας αποτελούν αντικείµενο 
κάθετης σύµπραξης µεταξύ αυτής και των πρατηριούχων της. Υπό αυτό το πρίσµα, η Επιτροπή εφαρµόζοντας τις 
διατάξεις του Νόµου κρίνει ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για την εξεταζόµενη περίπτωση παρά η ύπαρξη µιας κάθετης 
σύµπραξης για καθορισµό τιµών από πλευράς της Εταιρείας. 
Η Επιτροπή κρίνοντας στη βάση της απόφασης του Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Dunlop Slazenger επισηµαίνει και 
υπογραµµίζει ότι µία συµφωνία ή πρακτική καθορισµού τιµών, στερεί τον καταναλωτή από τη δυνατότητα να 
επωφεληθεί από την υπάρχουσα δοµή του πραγµατικού ανταγωνισµού απολήγοντας σε τεχνητή διαµόρφωση τιµών σε 
βάρος του. Η οµοιοµορφία των τιµών, που διαπιστώθηκε, επιτείνει το συµπέρασµα αυτό, καθώς προκύπτει ότι αυτή η 
συµφωνία ή/και πρακτική απαγορεύει ή τουλάχιστον περιορίζει κάθε ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών, µε συνέπεια να 
προκαλείται βλάβη στους καταναλωτές. 
∆ιαδικασία αλλαγής τιµών 
Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου προκύπτει ότι σε περιπτώσεις αυξοµειώσεων των τιµών οι νέες προτεινόµενες 
τιµές διαβιβάζονταν στους πρατηριούχους µε τηλεοµοιότυπο-φαξ και ταυτόχρονα αποστέλλετο γραπτή ειδοποίηση 
αλλαγής των τιµών στο κεντρικό λογισµικό των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας από όπου ενηµερωνόταν ο 
υπολογιστής του κάθε πρατηρίου. Επίσης πραγµατοποιούνταν τηλεφωνική επικοινωνία µε κάθε πρατηριούχο για 
επιβεβαίωση λήψης της ειδοποίησης µε τις νέες προτεινόµενες τιµές.   
Η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχτεί ότι η Εταιρεία προέβαινε σε τηλεφωνική επικοινωνία για να ενηµερώσει τους 
πρατηριούχους για αλλαγή των τιµών εφόσον υπήρχαν άλλοι τρόποι ενηµέρωσης των πρατηριούχων, δηλαδή µε φαξ 
και ηλεκτρονικά από το κεντρικό σύστηµα της εταιρείας. Η Επιτροπή εκτιµά ότι η εν λόγω συµπεριφορά από πλευράς 
της Εταιρείας Petrolina καταδεικνύει ότι οι προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές πώλησης δεν αποτελούσαν µία µη 
δεσµευτική σύσταση τιµών λιανικής πώλησης. Μ ι α  µη δεσµευτική σύσταση δεν συνοδεύεται από τόσους τρόπους 
επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πρατηριούχων ως προς τις προτεινόµενες τιµές της εταιρείας. 
Παρακολούθηση      τιµών 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή381 ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί έναν ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού.  Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών 
µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί όταν συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για τον εντοπισµό διανοµέων που 
εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών, ή η επιβολή υποχρέωσης στους 
λιανοπωλητές να καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. 
Επίσης, ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά όταν συνδυάζεται µε µέτρα 
που µπορεί να αποθαρρύνουν τον αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως είναι η περίπτωση που ο 
προµηθευτής αναγράφει τη συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον αγοραστή να 
εφαρµόζει µια ευνοϊκή ρήτρα για τους τακτικούς πελάτες. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους και εφαρµόζοντας τα  
ίδια «συνοδευτικά» µέτρα οι ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να λειτουργούν ως µορφή καθορισµού των τιµών 
µεταπώλησης. Η ύπαρξη µηχανισµών παρακολούθησης των τιµών στα πρατήρια της Εταιρείας όσο και των τιµών των 
πρατηρίων των άλλων εταιρειών µε επιτόπου αποστολή συνεργείων και επιθεωρητών της κάθε Εταιρείας από το τµήµα 
παρακολούθησης των τιµών, αποτελεί, κατά πρώτο, µια µορφή παρακολούθησης της συµµόρφωσης ή όχι των 
πρατηριούχων στις «προτεινόµενες» τιµές και, κατά δεύτερο, ακόµη µια µορφή εν δυνάµει εξαναγκασµού και/ή πίεσης. 
Όλοι αυτοί οι µηχανισµοί παρακολούθησης κρίνεται ότι έχουν ως στόχο να εντοπίζουν τους πρατηριούχους οι οποίοι 
παρεκκλίνουν από τις υποδείξεις της Εταιρείας τους και οι οποίοι δεν συµµορφώνονται στις «προτεινόµενες» από την 
Εταιρεία τους τιµές.  Η επιβολή πιέσεων, υπονοούµενων, κτλ σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης στο επίπεδο των 
προτεινόµενων από την Εταιρεία τιµών θεωρείται ως κάθετος περιορισµός για καθορισµό των τιµών. Το γεγονός 
ότι η Εταιρεία παρακολουθεί τη συµµόρφωση ή όχι των πρατηριούχων της καταδεικνύεται, εκτός από τη διαδικασία 
αλλαγής των τιµών που αναφέρθηκε πιο πάνω, και από το περιεχόµενο της Συµφωνίας της εταιρείας ηµεροµηνίας 
23/12/1999 µε το πρατήριο COSTAS SAVVIDES LTD όπου αναφέρεται στον όρο 3(ζ) ότι ο πρατηριούχος οφείλει να 
«διατηρεί λογικές τιµές για την Αγορά για τα δικαιώµατά του στις υπηρεσίες που θα προσφέρει στους πελάτες του 
πρατηριούχου. Οι τιµές αυτές θα υπόκεινται στον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας». 
Εκπτώσεις 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή382 ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί ένα ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο καθορισµός των τιµών µπορεί να είναι άµεσος ή έµµεσος. Ένας 
έµµεσος τρόπος καθορισµού τιµών µεταπώλησης και ελέγχου συµµόρφωσης τιµών συνιστά και ένα σύστηµα παροχής 
εκπτωτικών προγραµµάτων, ή καθορισµού του περιθωρίου κέρδους του αγοραστή. Η χορήγηση έκπτωσης ενδέχεται να 
συνιστά ένα πλαίσιο πλήρους και ολοκληρωτικού ελέγχου της συµπεριφοράς των πρατηριούχων και της τιµολογιακής 
πολιτικής που θα εφαρµόζουν. 
Α. Στόχοι Πωλήσεων  

Στην συµφωνία για Άδεια και Χρήση του πρατηρίου που συνάπτει η Εταιρεία Petrolina µε τους πρατηριούχους 
καθορίζεται το ετήσιο ή µηνιαίο όριο πωλήσεων για κάθε προϊόν για κάθε πρατήριο. Η Εταιρεία Petrolina στην 
επιστολή της µε ηµεροµηνία 21/06/06 στο κεφάλαιο «Τιµολογιακή Πολιτική» σχετικά µε τον καθορισµό της τιµής 
πώλησης των εµπορευµάτων από την Εταιρεία προς τους πρατηριούχους, αναφέρει τα ακόλουθα: 

i.  Η τιµή πώλησης των προϊόντων καθορίζεται µε στόχο την επίτευξη του σκοπούµενου επιπέδου κερδοφορίας της 
Εταιρείας Petrolina αφού ληφθούν υπόψη η απόδοση επί των απασχολούµενων κεφαλαίων της Εταιρείας και οι άλλοι 
παράγοντες που αναλύθηκαν πιο πάνω. 

ii.  Με βάση τα πιο πάνω, για κάθε προϊόν και σύµφωνα µε τις αναµενόµενες πωλήσεις και τη γενικότερη πολιτική της σε 
σχέση µε την προώθηση στην αγορά του κάθε προϊόντος ξεχωριστά, η Εταιρεία στοχεύει σε συγκεκριµένο πλαίσιο 
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κέρδους σε απόλυτους αριθµούς σε σεντ ανά λίτρο έτσι που στο σύνολο τους όλα τα προϊόντα και σε συνδυασµό µε τις 
αναµενόµενες καταναλώσεις να καταλήξει στο αναµενόµενο κέρδος / απόδοση για το έτος. 

iii. Όπως προαναφέρθηκε, λαµβάνονται υπόψη και οι συνθήκες της αγοράς. Η ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση µε 
την τιµή είναι συναφές στοιχείο. Εάν οι τιµές πώληση  της Εταιρείας είναι σηµαντικά ψηλότερες από τον ανταγωνισµό, 
τότε πιθανόν να χαθούν πωλήσεις µε αποτέλεσµα οι στόχοι της Εταιρείας να µην επιτευχθούν. 
Σε συσχετισµό µε τα πιο πάνω, στο κεφάλαιο «Κερδοφορία Πρατηρίων» (το οποίο κοινοποίησε η Εταιρεία 
Petrolina στην Επιτροπή µε επιστολή της ηµεροµηνίας 21/6/2006, η Εταιρεία αναφέρει επίσης ότι: «Η κερδοφορία για 
την Εταιρεία των πρατηρίων ανά πρατήριο παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Στο τέλος του έτους ετοιµάζεται κατάσταση 
που παρουσιάζει την κερδοφορία του έτους για κάθε πρατήριο. Στις περιπτώσεις όπου η κερδοφορία ενός πρατηρίου 
κρίνεται ως µη ικανοποιητική ή/και ζηµιογόνα, τότε το αρµόδιο τµήµα εξετάζει τους λόγους και θέτει σε εφαρµογή 
σχέδιο δράσης µε διορθωτικά µέτρα ή/και άλλα µέτρα προώθησης µε στόχο την αύξηση του όγκου πωλήσεως σ  
ικανοποιητικά επίπεδα, όπως π.χ. ανακαίνιση του πρατηρίου, ειδικό προωθητικό πρόγραµµα µε κίνητρα.» 
Σε συµβόλαια που υπάρχουν στον ∆ιοικητικό Φάκελο, επισηµαίνονται χαρακτηριστικά οι πιο κάτω όροι: 
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Η Επιτροπή οφείλει να αναφέρει ότι στις νέες συµβάσεις της Εταιρείας Petrolina µε τους πρατηριούχους µετά την 
ελευθεροποίηση της αγοράς, ο εν λόγω όρος που αφορούσε το ζήτηµα της προµήθειας έχει απαλειφθεί. Η 
Επιτροπή παρατηρεί ότι οποιαδήποτε προµήθεια και/ή κέρδος του πρατηριούχου µπορεί να λειτουργήσει ως ένα µέσο 
πίεσης σε αυτόν ώστε να εφαρµόζει τις προτεινόµενες από την Εταιρεία τιµές λιανικής πώλησης λαµβάνοντα υπόψη ότι 
η προτεινόµενη τιµή  είναι συστατικό καθορισµού του κέρδους του πρατηριούχου, γεγονός το οποίο παρατηρείται µέσα 



 
 

από τους όρους των συµβολαίων των πρατηριούχων µε την Εταιρεία. 
Από τα πιο πάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι, σωρευτικά, όλες οι πιο πάνω αναφερόµενες πρακτικές 
λειτουργούσαν ως ένα πλαίσιο ολοκληρωτικού ελέγχου της συµπεριφοράς των πρατηριούχων και της τιµολογιακής 
πολιτικής που επέλεγαν να εφαρµόσουν. 
Ειδικότερα για τους στόχους πωλήσεων, η Επιτροπή επισηµαίνεται ότι  δεν επαφίεται στους ίδιους τους πρατηριούχους 
ελεύθερα να καθορίζουν τους στόχους των πωλήσεών τους και κατ΄ επέκταση την κερδοφορία του πρατηρίου, αλλά 
αποφασίζει για αυτούς η Εταιρεία και µάλιστα επιβάλλοντάς τους σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση µη επίτευξης των 
εν λόγω στόχων. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο προσδιορισµός του µηνιαίου ορίου πωλήσεων των πρατηρίων 
εκδηλώνεται στη προκείµενη περίπτωση, ως έµµεσος καθορισµός των τιµών των προϊόντων. Μέσω της παρέµβασης 
της Εταιρείας Petrolina διά του  καθορισµού των στόχων πωλήσεων στους πρατηριούχους, η Εταιρεία ελέγχει τις 
ενέργειες των πρατηριούχων και περιορίζει τις πράξεις του. Μέσω του καθορισµού στόχων πωλήσεων και της επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση µη επίτευξής τους, ως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι πρατηριούχοι ενδέχεται να 
αντιµετωπίζουν εµπόδια στην ελεύθερη τιµολόγηση των προϊόντων τους εφόσον αν προσπαθήσουν να αυξήσουν τις 
τιµές τους µπορεί να µην καταφέρουν να πωλήσουν τις καθοριζόµενες από την ΕταιρείαPetrolina ποσότητες λόγω 
τού ότι υπάρχει άµεση συνάφεια µεταξύ της τιµής και της ποσότητας πωλήσεων των προϊόντων. 
Σε σχέση µε το ζήτηµα της προµήθειας και/ή του κέρδους του πρατηριούχου, η Επιτροπή συνεκτιµά τη θέση της 
Εταιρείας ότι δεν παρέχει προµήθεια αλλά ότι το κέρδος του πρατηριούχου είναι η διαφορά µεταξύ της χονδρικής τιµής 
στην οποία αγοράζει από την Εταιρεία και της λιανικής τιµής αντλίας στην οποία πωλεί. Επίσης η Επιτροπή 
συνεκτιµώντας τη δήλωση της Εταιρείας ότι η  χονδρική τιµή ανά πρατηριούχο είναι διαφορετική για ιστορικούς λόγους 
αλλά και ότι η προτεινόµενη τιµή είναι ή ίδια για όλους τους πρατηριούχους, επισηµαίνει ότι και αυτός ο τρόπος 
υπολογισµού του κέρδους αποτελεί ένα ακ όµη  µοχλό πίεσης της Εταιρείας για υιοθέτηση των τιµών που προτείνει 
από τη στιγµή που η προτεινόµενη τιµή αποτελεί ένα από τα συστατικά καθορισµού του κέρδους του πρατηριούχου. 
Όσον αφορά τη ρητή πρόνοια περί καθορισµού προµήθειας από την Εταιρεία που συµπεριλήφθηκε στις συµβάσεις 
των πρατηριούχων µε την Εταιρεία πριν την ελευθεροποίηση της αγοράς και σε κάποιες που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη 
χρόνο της έρευνας, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το ζήτηµα αυτό δεν µπορεί παρά  να σχολιαστεί χωρίς την αναφορά 
σε ακόλουθες πρόνοιες των εν λόγω συµβάσεων. Συγκεκριµένα ως αναφέρεται σε συµβόλαιο της Εταιρείας µε 
πρατηριούχο: 
«Όρος 9. Εάν ο πρατηριούχος παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας συµφωνίας {…} η Εταιρεία δύναται να 
τερµατίσει την παρούσα συµφωνία κατά την απόλυτη κρίση της {…}. 
Όρος 3.(γ) Να πωλεί τα προϊόντα και εµπορεύµατα της Εταιρείας στις εκάστοτε καθοριζόµενες Επίσηµες Τιµές από 
την Κυβέρνηση οι οποίες θα κοινοποιούνται στον πρατηριούχο από την Εταιρεία γραπτώς.» 
Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ότι η εφαρµογή της πιο πάνω πολιτικής πραγµατοποιήθηκε σε περίοδο που ο 
καθορισµός των τιµών ήταν ρητά προβλεπόµενος στις σχετικές συµβάσεις συνεργασίας της Εταιρείας µε τους 
πρατηριούχους και είχε σχετικά µεγάλη διάρκεια, δεν µπορεί να µην παρατηρήσει ότι αυτή είχε ως αποτέλεσµα την 
εµπέδωση στους πρατηριούχους τέτοιας νοοτροπίας που µετά την ελευθεροποίηση της αγοράς, αυτοί εξακολουθούσαν 
να εφαρµόζουν τις προτεινόµενες τιµές ως η µέχρι τότε πρακτική των καθοριζόµενων τιµών, για να αποκοµίσουν το 
σχετικό κέρδος που επικαλείται η εταιρεία. Ασφαλώς η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι ακόµη και ο τρόπος υπολογισµού 
του κέρδους, όπως αυτός αναλύθηκε στην επιστολή της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 21/6/2006, αποτελεί ένα µοχλό πίεσής 
της για υιοθέτηση των τιµών που προτείνει από τη στιγµή που η προτεινόµενη τιµή αποτελεί ένα από τα συστατικά 
καθορισµού του κέρδους του πρατηριούχου. 
Στη βάση των πιο πάνω, προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι οι πρατηριούχοι της Εταιρείας δεν ενεργούσαν 
ελεύθερα όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών πώλησης αλλά οι διάφορες µορφές εκπτωτικών προγραµµάτων και/ή 
διευκολύνσεων της Εταιρείας λειτουργούσαν ως µέσα ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής της τιµολογιακής 
πολιτικής της εταιρείας, δηλαδή των προτεινόµενων τιµών της. Η υιοθέτηση και εφαρµογή συστηµάτων 
παρακολούθησης και/ή ελέγχου και η υιοθέτηση και εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων, για ένα αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, ήτοι καθ’ όλη τη χρονική περίοδο του ουσιώδους χρόνου είχε ως αποτέλεσµα την εµπέδωση στους 
πρατηριούχους της νοοτροπίας και της  δηµιουργίας ενός δικτύου εφαρµογής των προτεινόµενων τιµών της εταιρείας, 
πράγµα το οποίο αναδείχθηκε µέσα από την αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων στα ερωτηµατολόγια σε 
σχέση µε τη συµµόρφωση τους στις προτεινόµενες τιµές της εταιρείας. 
 
Αντικείµενο και αποτέλεσµα της σύµπραξης 
Τα κοινοτικά ∆ικαστήρια έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές όσον αφορά 
εφαρµοστέες τιµές περιορίζουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό υπό την έννοια του άρθρου 81(1) της 
Συνθήκης383

. Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι αντικείµενο της υπό εξέταση 
συµφωνίας και/ή σύµπραξης της Εταιρείας Petrolina µε τους πρατηριούχους της ήταν η παρακώλυση, ο περιορισµός και 
η νόθευση του ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία µέσω του άµεσου ή έµµεσου καθορισµού των τιµών. 
Σε σχέση µε το αποτέλεσµα της υπό εξέτασης συµφωνίας της εταιρείας Petrolina µε τους πρατηριούχους της, η 
Επιτροπή θεώρησε ορθό να εξετάσει εάν προκύπτουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. 
Και εύλογα η Επιτροπή διερωτάται κατά πόσο υπάρχουν ή όχι αρνητικά αποτελέσµατα από µία τέτοια σχέση αλλά και 
ποια µπορεί να είναι τα αποτελέσµατα αυτά, αφού η κάθετη σύµπραξη απαγορεύεται µόνο εάν και εφόσον νοθεύει, 
παρακωλύει ή επηρεάζει τον ανταγωνισµό. 
Στην παράγραφο 111 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για 
τους Κάθετους Περιορισµούς (2000/C 291/01) (εφεξής οι «Κατευθυντήριες Γραµµές») αναφέρεται ότι: 
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«(111)Στην κατηγορία του "προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης" εµπίπτουν οι συµφωνίες εκείνες που έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι ο αγοραστής υποχρεούται ή παρακινείται να µη µεταπωλεί κάτω από ορισµένη τιµή ή να µεταπωλεί 
σε ορισµένη τιµή ή πάνω από ορισµένη τιµή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ελάχιστες, τις πάγιες, τις µέγιστες και τις 
συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης. Οι µέγιστες και οι συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµοί, µπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε περιορισµό του ανταγωνισµού εκ του αποτελέσµατος». 
Στην παράγραφο 112 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρονται τα δύο κυριότερα αντιανταγωνιστικά 
αποτελέσµατα: 
«(112)Τα αρνητικά αποτελέσµατα του προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης για τον ανταγωνισµό είναι κυρίως δύο: (1) 
µείωση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, και (2) µεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο τιµών. Στην 
περίπτωση των πάγιων ή ελάχιστων προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης, οι διανοµείς δεν δύνανται πλέον να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον ως προς την τιµή του οικείου σήµατος, µε αποτέλεσµα την ολοσχερή εξάλειψη του 
ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών. Μια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο  
αναφοράς για τους µεταπωλητές, επιφέροντας µια λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη εφαρµογή του επιπέδου αυτού 
τιµής. Μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά µε την τιµή, καθώς και αυξηµένη ευθύνη για τις µεταβολές της τιµής διευκολύνει 
τις οριζόντιες αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ παραγωγών ή διανοµέων, τουλάχιστον στις αγορές που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συγκέντρωση. Η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού ενδέχεται να προκαλέσει έµµεσα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού µεταξύ σηµάτων, καθώς συνεπάγεται την εξασθένηση των πιέσεων που ασκούνται για µείωση της 
τιµής των συγκεκριµένων αγαθών». 
Ειδικότερα στις παραγράφους 226-228 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον 
ανταγωνισµό είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των 
προµηθευτών. 
(227). Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων  που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό των µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο 
ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια 
συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης να οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του 
επιπέδου τιµών από τους µεταπωλητές διότι θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι µεταπωλητές 
µπορεί να πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι 
είναι αυτές που προτιµά ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική να επιβάλλονται 
µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 81, παράγραφος 1 εάν 
οδηγεί στη διαµόρφωση ενός οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 
(228). Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των ανταγωνιστών στην 
αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της δηµοσίευσης µέγιστων ή 
συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών µε την 
ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν, πράγµα που καθιστά λιγότερο πιθανή µια ενδεχόµενη 
µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές 
µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» 
Υπογραµµίζοντας τα πιο πάνω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ο περιορισµός µπορεί να υπάρξει εφόσον υφίσταται 
ορισµένος βαθµός ισχύος στην αγορά στο επίπεδο του προµηθευτή ή του αγοραστή ή και των δύο.  Η ισχύς ως έννοια 
είναι η ικανότητα αύξησης της τιµής πέραν του επιπέδου που αντιστοιχεί στις συνθήκες ανταγωνισµού χωρίς να 
επηρεάζεται η ζήτηση ή και να µειώνονται οι πωλήσεις. Η συµφωνία που εµπεριέχει το στοιχείο της αποκλειστικότητας 
είναι εν γένει πιο επιβλαβής για τον ανταγωνισµό, αφού τέτοια συµφωνία εξαναγκάζει το ένα συµβαλλόµενο µέρος να 
καλύπτει όλες του τις ανάγκες µέσω του άλλου µέρους. 
Η Επιτροπή για να αξιολογήσει την υφιστάµενη κάθετη σχέση µεταξύ της εταιρείας Petrolina και των πρατηριούχων της 
αλλά και τα αποτελέσµατα που δηµιουργεί η σχέση αυτή στον ανταγωνισµό, ερεύνησε µία σειρά από παράγοντες 
όπως είναι οι πιο κάτω: 

• τη θέση του προµηθευτή στη σχετική αγορά, 

• τη θέση των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά, 

• τη θέση του αγοραστή στη σχετική αγορά, 

• τους φραγµούς εισόδου στη σχετική αγορά, 

• την ωριµότητα της σχετικής αγοράς, 
• το επίπεδο εµπορίου, 
• τη φύση του προϊόντος και 
• άλλους συναφείς παράγοντες. 
Τα αποτελέσµατα από την έρευνα των προαναφερόµενων παραγόντων έχουν ήδη σχολιαστεί κάτω από την 
ενότητα που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τις δοµές της αγοράς και υιοθετούνται στο σύνολό τους για τους 
σκοπούς των παρατηρήσεων, επισηµάνσεων που γίνονται στην παρούσα ενότητα. 
Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές384 

«κάθε ρύθµιση για τη µη άσκηση ανταγωνισµού στηρίζεται σε υποχρέωση 
που αναγκάζει τον αγοραστή να προµηθεύεται το σύνολο των ποσοτήτων που χρειάζεται από ένα µόνο προµηθευτή. 
[...] Η θέση του προµηθευτή στην αγορά έχει πρωταρχική σηµασία για την αξιολόγηση των αρνητικών 
αποτελεσµάτων. [...] Πέραν της θέσης προµηθευτή σηµασία έχει και η διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης.» 
Λόγω του ότι η «τιµή» ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, αποτελεί το κρισιµότερο µέσο/ εργαλείο/στρατηγική επιλογή, 
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µέσω των οποίων οι επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε µια αγορά, ανταγωνίζονται για προσέλκυση 
πελατών µε απώτερο σκοπό την επίτευξη οικονοµικού κέρδους, οι κάθε µορφής ρυθµίσεις και/ ή συνεννοήσεις που 
έχουν ως σκοπό την αποφυγή του ανταγωνισµού και ειδικότερα την αποφυγή «πολέµου» τιµών που πιθανόν να 
επηρεάσουν αρνητικά τα κέρδη όλων των επιχειρήσεων της αγοράς, θεωρούνται ως εκ της φύσεώς τους, ως 
µέτρα περιοριστικά του ανταγωνισµού τα οποία σε τελευταία ανάλυση µειώνουν την ευηµερία των καταναλωτών, 
στρεβλώνοντας κατά ανεπανόρθωτο τρόπο άµεσα και έµµεσα τις τιµές αγοράς και την πληροφόρηση που αυτές 
δίδουν. Το ∆ΕE στην υπόθεση Dyestuffs ανέφερε ότι: 
«Η λειτουργία του ανταγωνισµού των τιµών είναι να διατηρεί τις τιµές στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και να ενθαρρύνει 
τη διακίνηση αγαθών µεταξύ των κρατών µελών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη δυνατή κατανοµή δραστηριοτήτων όσον 
αφορά την παραγωγικότητα και την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται στις αλλαγές.»
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Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ενιαίες τιµές που παρατηρούνται στην αγορά δεν λειτουργούν προς όφελος του 
καταναλωτή αλλά και γενικότερα του ανταγωνισµού. Αντιθέτως, µόνο όταν κάθε επιχείρηση αλλά και πρατήριο 
διαµορφώνει ελεύθερα τις τελικές τιµές διάθεσης, ανάλογα µε το κόστος και τις δυνάµεις τις αγοράς, επιτυγχάνεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού. Εποµένως, η µέσω ανακοινώσεων προτεινόµενων τιµών 
«επιβολή» ενιαίων τιµών αντλίας νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισµό τιµών και ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί τέτοιες 
ενέργειες ανεπίτρεπτες και απαγορευµένες βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού. Όπως καθίσταται φανερό από τα 
στοιχεία που καταγράφονται πιο πάνω, οι εν λόγω εγκύκλιοι και ανακοινώσεις υιοθετούνται από τους πρατηριούχους 
της Εταιρείας, µε αποτέλεσµα αυτές οι ανακοινώσεις/εγκύκλιοι να αποτελούν από µόνες τους συµφωνίες εντός της 
συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από όλους τους 
πρατηριούχους, σε απάντηση των ερωτηµατολογίων που απεστάλησαν κατά την διερεύνηση της υπόθεσης, διαφαίνεται 
ότι οι συνιστώµενες και οι µέγιστες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η Εταιρεία 
εφαρµόζονται και/ή ακολουθούνται από όλους σχεδόν τους πρατηριούχους. 
Ένας σηµαντικός παράγοντας για αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που οι συνιστώµενες τιµές και οι µέγιστες 
τιµές έχουν στον ανταγωνισµό είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή 
στην αγορά τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια συνιστώµενη και µία µέγιστη τιµή να οδηγήσει σε οµοιόµορφη 
εφαρµογή αυτού του επιπέδου των τιµών. Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι πρατηριούχοι της κάθε Εταιρείας εξαρτώνται 
απόλυτα από την Εταιρεία που τους προµηθεύει πετρελαιοειδή αφού µε τη ρήτρα αποκλειστικής παροχής/προµήθειας 
και άρα διάθεσης προϊόντων µίας και µόνο Εταιρείας (προµηθευτή) δεσµεύεται ο πρατηριούχος (αγοραστής) ο οποίος 
δεν µπορεί παρά να δεχθεί τους όρους που θέτει η εταιρεία. Συνεπώς, η κάθε Εταιρεία κατέχει έναντι των 
πρατηριούχων της ισχυρή θέση ως αποκλειστική προµηθεύτρια, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι οι συνιστώµενες και οι 
µέγιστες τιµές αποτελούν για τους πρατηριούχους της κάθε Εταιρείας καθοριζόµενες/ επιβαλλόµενες τιµές. Ακόµη, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιες συµφωνίες είναι ικανές να παρακωλύσουν τον ανταγωνισµό στις τιµές για όσο χρονικό 
διάστηµα αυτές θα αποβαίνουν σε βάρος της γενικότερης ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισµού στη σχετική αγορά 
πράγµα που τελικά πλήττει τους καταναλωτές. 
Τέτοιου είδους συµφωνίες στην περίπτωση της Petrolina, για συνιστώµενες τιµές οι οποίες αποβλέπουν στην 
πραγµατική εφαρµογή των τιµών και αποτελούν για τους πρατηριούχους καθορισµένες/ επιβαλλόµενες τιµές έχουν ως 
αντικείµενο και αποτέλεσµα τον περιορισµό τόσο του διασηµατικού (inter-brand) όσο και του ενδοσηµατικού (intra-
brand) ανταγωνισµού και είναι ικανές να περιορίσουν την ελευθερία των πρατηριούχων να ανταγωνίζονται για πελάτες 
τόσο µε τους πρατηριούχους µε το ίδιο εµπορικό σήµα ή µε τους πρατηριούχους άλλων εταιρειών. 
Είναι αυτονόητο και αξίζει να καταγραφεί ότι ο ανταγωνισµός τιµών υποβοηθά τους πρατηριούχους να ανταγωνίζονται 
µε άλλους πρατηριούχους, να ενεργούν πιο αποτελεσµατικά και να διασφαλίζουν ότι ένα δίκαιο µερίδιο από τη µείωση 
του συνολικού κόστους τους µεταφέρεται στον καταναλωτή. Η πρακτική των εταιρειών πετρελαιοειδών να 
«δεσµεύουν» τους πρατηριούχους είτε άµεσα είτε έµµεσα να εφαρµόζουν καθορισµένες ενιαίες τιµές στα πρατήρια 
τους παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό στον τοµέα των τιµών και εποµένως µειώνει τους βαθµούς ελευθερίας και τα 
εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεση τους οι πρατηριούχοι στην εφαρµογή αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά. 
Επιπλέον, η έλλειψη ανταγωνισµού στις τιµές, όπως διαφαίνεται να ισχύει στην προκείµενη περίπτωση µε βάση τα πιο 
πάνω συµπεράσµατα, δηµιουργεί αντικίνητρο για τη βελτίωση της παραγωγικής αποτελεσµατικότητας µε αποτέλεσµα 
να µην υπάρχει κίνητρο για αποτελεσµατική διανοµή ή κίνητρο για περιορισµό των ενδοεπιχειρησιακών 
αναποτελεσµατικοτήτων (ιδιαίτερα αναποτελεσµατικότητες τύπου386

) και οι καταναλωτές να µην επωφελούνται από 
µελλοντικές µειώσεις στα λειτουργικά κόστη αλλά και στα κόστη διοίκησης των εταιρειών πετρελαιοειδών. 
Χωρίς να αναιρούνται οι πιο πάνω αναφορές, η Επιτροπή εκ καθήκοντος αλλά και για σκοπούς αντικειµενικότητας, 
προχώρησε και εξέτασε το όλο ζήτηµα και από της σκοπιάς του ∆ιατάγµατος περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες 
(Κάθετες Συµφωνίες και Εναρµονισµένες Πρακτικές) Κ∆Π365   του   2000.   Σύµφωνα   µε   το   εν   λόγω   ∆ιάταγµα   
και συγκεκριµένα την παράγραφο 6 αυτού, προκύπτει ότι: 
«Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος δεν ισχύει για τις κάθετες συµφωνίες οι 
οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών, 
έχουν ως αντικείµενο- (α) Τον περιορισµό της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιµές πώλησης χωρίς να θίγεται 
η δυνατότητα του προµηθευτή να επιβάλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συνιστά τιµή πώλησης υπό τον όρο ότι αυτές δεν 
ισοδυναµούν µε πάγια ή ελάχιστη τιµή πώλησης συνεπεία πιέσεων οποιουδήποτε µέρους στη σύµβαση ή κινήτρων που 
προσφέρονται από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, ή [...].» 
Οι τιµολογιακοί, γεωγραφικοί και πελατειακοί περιορισµοί είναι αυτοί που κατά πρώτο λόγο χαρακτηρίζονται ως 
περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας και που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του πιο πάνω αναφερόµενου 
∆ιατάγµατος του 2000, και που συµπαρασύρουν εκτός πεδίου εφαρµογής της οµαδικής απαλλαγής τη συµφωνία ή/και 
την εναρµονισµένη πρακτική. Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµός του ελεύθερου ανταγωνισµού σε σχέση µε τον 
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καθορισµό των τιµών, αφορά τις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που έχουν ως άµεσο ή έµµεσο αντικείµενό 
τους τον καθορισµό πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής µεταπώλησης ή πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής που ο 
αγοραστής οφείλει να τηρεί. Στην περίπτωση συµφωνιών ή εναρµονισµένων πρακτικών στις οποίες καθορίζεται 
απευθείας η τιµή µεταπώλησης, ο περιορισµός είναι εµφανής. Ωστόσο, ο καθορισµός της τιµής µπορεί να είναι 
έµµεσος387

. 
Στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο που αφορά την 
απαλλαγή αυτών, αναφέρεται ότι έµµεσοι τρόποι επίτευξης καθορισµού των τιµών σε σχέση µε κάθετες συµφωνίες 
µπορεί να είναι, µεταξύ άλλων και χωρίς εξαντλητικές αναφορές, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η 
εξάρτηση της χορήγησης εκπτώσεων ή της επιστροφής των δαπανών προώθησης από τον προµηθευτή από την 
τήρηση συγκεκριµένου επιπέδου τιµών, η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών για ενδεχόµενο παρέκκλισης 
των λιανοπωλητών από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους οι ανώτατες ή οι 
συνιστώµενες/προτεινόµενες τιµές µπορούν να λειτουργήσουν ως καθορισµός τιµής388

. 
Σηµειώνεται ότι οι µέγιστες (ανώτατες) ή οι συνιστώµενες/προτεινόµενες τιµές επιτρέπονται, στο µέτρο που δεν 
ισοδυναµούν, εξαιτίας της άσκησης πιέσεων ή παροχής κινήτρων από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος, µε καθορισµό 
συγκεκριµένης ή κατώτατης τιµής µεταπώλησης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται 
της δυνατότητας να καθορίσουν µε δική τους ευθύνη τις τιµές και τους όρους πώλησης. Στην περίπτωση όπου δεν 
υφίσταται οποιαδήποτε µορφή πίεσης ή στην περίπτωση όπου οι ανώτατες ή οι συνιστώµενες/προτεινόµενες τιµές και 
οι µέγιστες τιµές δεν εφαρµόζονται, τότε τυγχάνει εφαρµογής η προαναφερθείσα κανονιστική διοικητική πράξη µε την 
προϋπόθεση ότι το µερίδιο του προµηθευτή δεν υπερβαίνει το όριο του 30%

389
. 

Η Επιτροπή έχοντας µελετήσει επισταµένα όλα τα ενώπιον της στοιχεία, είναι της άποψης ότι η 
προτεινόµενη/συνιστώµενη τιµή της Εταιρείας Petrolina προς τα πρατήριά της είναι καθορισµένη-επιβαλλόµενη και 
συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ της και του κάθε πρατηριούχου της δεν καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής 
και συνεπώς δεν θεωρείται σκόπιµο να εξεταστεί το ζήτηµα του ορίου απαλλαγής σε σχέση µε το µερίδιο αγοράς (30%).  
Αλλά ακόµα και στην περίπτωση που θα προέκυπτε ότι το µερίδιο αγοράς είναι χαµηλότερο του προβλεπόµενου στο 
∆ιάταγµα ποσοστού του 30%, οι εξεταζόµενες εδώ συµφωνίες και πρακτικές δε θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής του 
εν λόγω ∆ιατάγµατος390

. 
∆ιαπραγµατευτική δύναµη – οικονοµική ισχύς 
Η σχέση της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους είναι ιδιαίτερα σηµαντική όχι µόνο για τις µεταξύ τους συναλλαγές αλλά 
ειδικότερα για τη διαµόρφωση των τιµών των προϊόντων. Εποµένως, πρέπει να διερευνηθεί το µέρος ευθύνης των 
εµπλεκοµένων  µερών. Εξετάζοντας τη σχέση µεταξύ Εταιρείας Petrolina και των πρατηριούχων της καθώς και τους 
όρους της µεταξύ τους σύµβασης η Επιτροπή δεν µπορεί παρά να παρατηρήσει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή της 
αγοράς στην Κύπρο, τον τρόπο επιχειρηµατικής δραστηριότητας όλων των εταιρειών πετρελαιοειδών, τους φραγµούς 
εισόδου στην αγορά, το κόστος ανέγερσης πρατηρίου, τη δοµή της αγοράς και την κάθετη ολοκλήρωση αυτής, η σχέση 
µεταξύ Εταιρείας και πρατηριούχων δε βρίσκεται σε ισοδύναµα επίπεδα. Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και ρητρών 
των συµβολαίων µεταξύ Εταιρείας και των πρατηριούχων της, την αποκλειστική σχέση προµηθευτή-αγοραστή, το 
καθεστώς   παρακολούθησης των τιµών, προµήθειας και/ή εκπτώσεων, η Επιτροπή κρίνει ότι η Εταιρεία έχει µια 
διαπραγµατευτική δύναµη και µια οικονοµική ισχύ την οποία δύναται να χρησιµοποιήσει, και χρησιµοποίησε, για 
δικό της όφελος. 
Εφαρµόζοντας τη σχετική νοµολογία του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφαση Dunlop Slazenger 
International LTD

391 κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η οικονοµική πίεση θεωρήθηκε ως στοιχείο ουσιώδες σε 
σχέση µε το ζήτηµα της διαπραγµατευτικής δύναµης, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα πιο πάνω αναφερόµενα 
στοιχεία ισχυροποιούν τη θέση και τη «διαπραγµατευτική ικανότητα» της Εταιρείας πετρελαιοειδών απέναντι στους 
πρατηριούχους της και δίνουν σε αυτή τη δυνατότητα να ασκήσει οικονοµική πίεση στους πρατηριούχους της. 
Σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής392

, στοιχεία που ισχυροποιούν τη διαπραγµατευτική 
ικανότητα των προµηθευτών, στην υπό εξέταση περίπτωση της Εταιρείας Petrolina, είναι οι διάφορες µορφές πιέσεων 
και ή ελέγχου που ασκούνται από τους προµηθευτές. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας και τα έγγραφα που έχει στη 
διάθεσή της η Επιτροπή, καταδεικνύεται ότι χωρίς την πρωτοβουλία και ενδεχοµένως την πίεση και τον έλεγχο της 
Εταιρείας πετρελαιοειδών προς τους οικονοµικά ασθενέστερους πρατηριούχους, µέσω της επιτόπου αποστολής 
συνεργείων και επιθεωρητών της Εταιρείας Petrolina, δε θα είχε γίνει η οποιαδήποτε παράβαση. 
Κατά κανόνα, η πρωτοβουλία των περιοριστικών για τον ανταγωνισµό συµφωνιών αναλαµβάνεται από τον προµηθευτή 
ο οποίος φύσει και θέσει έχει το επάνω χέρι και ο οποίος µάλιστα προσπαθεί µε διάφορους τρόπους (π.χ. ύπαρξη 
συστήµατος ελέγχου και παρακολούθησης, µέσα από διάφορα συστήµατα εκπτώσεων) να διασφαλίσει την τήρηση εκ 
µέρους των διανοµέων του των πρακτικών αυτών. Οι εν λόγω παραβάσεις, εποµένως, δεν θα είχαν παρουσιαστεί χωρίς 
την πρωτοβουλία και την ενεργό σύµπραξη του προµηθευτή έναντι των οικονοµικά ασθενέστερων συµβεβληµένων 
διανοµέων393

, οι οποίοι διαθέτουν περιορισµένες δυνάµεις αντίστασης ή/και αντίδρασης. 
Η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να αναφέρει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Nathan 
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Bricolux
394

, που αφορούσε συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας Editions Nathan και των αποκλειστικών διανοµέων της, 
Bricolux SA στο γαλλόφωνο Βέλγιο, Smartkids στη Σουηδία και Borgione Centro Dibattico στην Ιταλία. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε και συµπέρανε ότι λόγω του ότι η σύναψη των εν λόγω συµφωνιών µε τους διανοµείς, 
περιλαµβανοµένης και της εφαρµογής των περιορισµών έναντι τρίτων, διαρθρώνεται γύρω από ένα µοναδικό φορέα, 
τη Nathan, έκρινε σκόπιµο την µη επιβολή προστίµου στους διανοµείς, ασχέτως εάν αυτοί συµµετείχαν στις συµφωνίες 
που συνιστούσαν την παράβαση. 
Στην υπό εξέταση υπόθεση, η περιοριστική τιµολογιακή πολιτική που εφαρµόζεται στην υπό εξέταση σχετική αγορά, 
µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων της διαρθρώνεται γύρω από ένα και µοναδικό φορέα, 
δηλαδή τη ίδια την Εταιρεία πετρελαιοειδών. Η Επιτροπή σηµειώνει για ακόµα µια φορά τους όρους των συµβολαίων 
της Εταιρείας και τη δύναµή της επί των πρατηριούχων. Η εµπορική σχέση µεταξύ της Εταιρείας και πρατηριούχων 
διακρίνεται από τρία βασικά στοιχεία: 

(i) την υποχρέωση της αποκλειστικής προµήθειας των προϊόντων από την ίδια Εταιρεία, 
(ii)    την απαγόρευση στους πρατηριούχους να πωλούν ή να προµηθεύονται ανταγωνιστικά προϊόντα ή να µετέχουν σε 

τέτοιες πράξεις τόσο εντός των εγκαταστάσεων του πρατηρίου τους όσο και στον περιβάλλοντα χώρο και σε κάποιες 
περιπτώσεις αυτό ισχύει και µετά τη λήξη της σύµβασής τους, καθώς και 

(iii)     τη δυνατότητα επιλογής της Εταιρείας να τερµατίσει την εµπορική σχέση µε τους πρατηριούχους κατά την απόλυτη κρίση 
της ή να την τερµατίσει χωρίς προειδοποίηση. 
Όλα τα πιο πάνω δεδοµένα έκδηλα καταδεικνύουν και βεβαιώνουν την πλήρη εξάρτηση των πρατηριούχων έναντι της 
Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina και την παντοδυναµία της διαπραγµατευτικής θέσης της Εταιρείας έναντι των 
πρατηριούχων της.  Είναι δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε περίπτωση συµµετοχής των µελών του δικτύου 
διανοµής ενός προµηθευτή σε κάθετες συµφωνίες που αντιβαίνουν τις αρχές του ανταγωνισµού, δε φαίνεται 
καταρχήν ενδεδειγµένο να επιβληθούν πρόστιµα και στις επιχειρήσεις αυτές395

. Όπως είναι φανερό από δηλώσεις 
πρατηριούχων της Εταιρείας Petrolina η εµπορική σχέση µεταξύ της Εταιρείας και του πρατηριούχου είναι κατ΄ απόλυτο 
τρόπο ανισoβαρής µε τρόπο που οι πρατηριούχοι είναι εξαρτώµενοι οικονοµικά από την εταιρεία. Συγκεκριµένα, ένας 
πρατηριούχος κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου που του στάληκε από την Επιτροπή κατέγραψε τα ακόλουθα: 
«[…] οι εταιρείες να αποφασίζουν για τις δικές µας τύχες και εισοδήµατα για µας µε αποτελέσµατα όταν θελήσουν και 
για ότι θελήσουν και πόσα! ∆ηλαδή αποφασίζουν εκείνοι για µας [...] κατά τα άλλα πολύ δηµοκρατικά!!!». 
Ένας άλλος πρατηριούχος της Εταιρείας Petrolina κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου που του στάληκε κ α τ ά  
τ η ν  δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  τ η ς  υ π ό θ ε σ η ς  κατέγραψε ότι µία φορά που δεν συµµορφώθηκε µε τις προτεινόµενες τιµές 
της Εταιρείας είχε σαν συνέπεια τη «Μη αποζηµίωση τελευταίου φορτίου».  
Για να σχηµατίσει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της εµπορικής σχέσης της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους τους η 
Επιτροπή παραπέµπει στις ρήτρες του σχετικού συµβολαίου: 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………} 
Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι πρατηριούχοι βρίσκονται στη θέση του οικονοµικά ασθενέστερου συµβαλλοµένου. Ως 
εκ τούτου για τον υπό εξέταση κάθετο καθορισµό των τιµών πετρελαιοειδών υπεύθυνη είναι η Εταιρεία. 
Συµπέρασµα 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της όλα τα πιο πάνω στοιχεία και δεδοµένα που έχουν αναλυθεί, οµόφωνα κρίνει ότι: 
Η σχέση µεταξύ Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina και των πρατηριούχων της είναι σχέση µη γνήσιας εµπορικής 
αντιπροσωπείας αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους ως αυτοί έχουν καταγραφεί από την 
Επιτροπή ανωτέρω και στην προκειµένη περίπτωση οι πρατηριούχοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 
Η µεταξύ τους σχέση εξετάζεται ως µία κάθετη σύµπραξη επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα της σχετικής αγοράς. 
Η συµφωνία στο πλαίσιο του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού, µπορεί να στοιχειοθετηθεί, εάν υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή 
συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εγκύκλιοι και ανακοινώσεις µε τις 
προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Petrolina που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από µόνες τους, 
συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, ως αυτές ορίζονται από το Νόµο και την νοµολογία εντός της συµβατικής σχέσης που 
έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους της. 
Οι συνιστώµενες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η Εταιρεία εφαρµόζονται από τους 
πρατηριούχους της, πράγµα που αποδεικνύει την αντίανταγωνιστική φύση των υπό εξέταση κάθετων συµφωνιών 
αναφορικά µε τις προτεινόµενες τιµές µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina και των πρατηριούχων της και 
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δεικνύει κάθετο καθορισµό τιµών. Επιβεβαιωτικά στοιχεία, της ύπαρξης συµφωνιών για καθορισµό τιµών από την 
Eταιρεία Petrolina στους πρατηριούχους, είναι τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα και οι διάφοροι έλεγχοι και 
παρακολουθήσεις που εφαρµόζει η Εταιρεία σε αυτούς.  Υπό τέτοιες συνθήκες ακόµα και οι απλώς ενδεικτικές τιµές ή 
και οι προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών καταδεικνύοντας ότι η τιµή 
αποτελεί το κύριο πεδίο ανταγωνισµού. 
Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, πέραν του γεγονότος ότι έχουν ως αντικείµενο τους τον περιορισµό, τη νόθευση και 
ή την παρακώλυση του ανταγωνισµού, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισµό και εξ 
αποτελέσµατος. 
Η προτεινόµενη τιµή της Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina προς τα πρατήρια της είναι καθορισµένη - 
επιβαλλόµενη και συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ Εταιρείας πετρελαιοειδών και του κάθε πρατηριούχου της δεν 
καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής396 που προβλέπεται στην Κ∆Π365/2000 για τους κάθετους περιορισµούς. 
Οι πρατηριούχοι θεωρούνται και βρίσκονται στη θέση του «οικονοµικά ασθενέστερου» και ως εκ τούτου, ο κάθετος 
καθορισµός τιµών εκ µέρους της Εταιρείας δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισµού για τις οποίες 
υπεύθυνη είναι από της άποψης του δικαίου του ανταγωνισµού η ίδια η Εταιρεία.   
Οι συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας Petrolina µε τους πρατηριούχους της σε σχέση  µε  την  τιµολογιακή  της  
πολιτική  καθορίζουν  ένα  οµοιόµορφο  επίπεδο τιµών µεταπώλησης, νοθεύοντας έτσι την εξέλιξη των τιµών στη σχετική 
αγορά µε αποτέλεσµα, να περιορίζεται ο ανταγωνισµός κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου.  Η Εταιρεία, 
πέτυχε την εξάλειψη του ανταγωνισµού σε επίπεδο λιανικής πώλησης καυσίµων και µε αποτέλεσµα τον καθορισµό ενός 
τεχνητά σταθερού επιπέδου τιµών στη σχετική αγορά. 
Σε ό,τι αφορά την ευθύνη για αυτή την παράβαση, στη βάση των όσων έχουν ήδη αναφερθεί οι πρατηριούχοι, αν και 
συµµετέχουν στις εν λόγω συµφωνίες, δεν υπέχουν ευθύνη γιατί η εν λόγω παράβαση δεν θα είχε προκύψει χωρίς την 
πρωτοβουλία και την ενεργό σύµπραξη του προµηθευτή, δηλαδή της Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina. 
Κατά συνέπεια η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι η Εταιρεία Πετρελαιοειδών Petrolina παρέβηκε τις διατάξεις του 
άρθρου 3(1)(α) του Νόµου, λόγω της από µέρους της σύµπραξης µε τους πρατηριούχους της για τον άµεσο ή έµµεσο 
καθορισµό τιµής λιανικής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του 
πετρελαίου κίνησης LS, η οποία είχε ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση τον περιορισµό ή τη νόθευση 
του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, για την περίοδο από την 1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006, παράβαση που 
εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015. 
Lukoil 

Θέσεις  της  Εταιρείας Lukoil 

Η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν υφίστανται όροι/πρόνοιες σε συµφωνίες µεταξύ της ίδιας και των πρατηριούχων της οι 
οποίοι να ενέχουν καθορισµό λιανικών τιµών. Επίσης, η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι η διατύπωση του ερωτηµατολογίου είναι 
παραπλανητική. Η Εταιρεία επίσης ισχυρίζεται ότι οι απαντήσεις των πρατηριούχων δεν είναι ορθές και τεκµηριωµένες. 
Η εταιρεία επιπλέον ισχυρίζεται ότι η εφαρµοσµένη οικονοµική ανάλυση της Επιτροπής και η πρόσβαση στην Αίθουσα 
∆εδοµένων δεν πληρούν τις απαραίτητες πρακτικές/προδιαγραφές. Η Εταιρεία τέλος ισχυρίζεται ότι η παρακολούθηση 
των τιµών των πρατηριούχων δεν συνεπάγει εξαναγκασµό των πρατηριούχων να ακολουθούν τις προτεινόµενες τιµές. 
Θέσεις της Επιτροπής 
1) Η Εταιρεία Lukoil ισχυρίζεται ότι δεν υφίστανται όροι/πρόνοιες σε συµφωνίες µεταξύ της ίδιας και των 
πρατηριούχων της οι οποίοι να ενέχουν καθορισµό λιανικών τιµών. 
Είναι θέση της Εταιρείας Lukoil ότι δεν υπάρχει καµία ρητή αλλά ούτε και σιωπηρή συµφωνία µεταξύ της και των 
πρατηριούχων της. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και Γεν∆ΕΕ, προκειµένου για 
ύπαρξη συµφωνίας, αρκεί οι επιχειρήσεις να έχουν εκφράσει την κοινή βούλησή τους να συµπεριφερθούν στην αγορά 
µε συγκεκριµένο τρόπο. Όσον αφορά τη µορφή έκφρασης της εν λόγω κοινής βούλησης, αυτή δεν είναι σηµαντική, αρκεί 
να αποτελεί την έκφραση της βούλησης των µερών να συµπεριφερθούν στην αγορά σύµφωνα µε τη συµφωνία αυτή. 
(ACF Chemiefarma

397
 v. Commission, Bayer v. Commission

398
, Volkswagen v. Commission

399
). 

Ειδικότερα, για την έννοια της «συµφωνίας», όπως άλλωστε έχει αναφερθεί και στην πρώτη αιτίαση, είναι αδιάφορος 
ο γραπτός και /ή ο προφορικός χαρακτήρας της σύµβασης, ο δεσµευτικός ή µη χαρακτήρας αυτής. ∆εν 
απαιτούνται τυπικές διαδικασίες ούτε και κυρώσεις ή µέτρα εφαρµογής, (Van Landewyck κατά Επιτροπής

400
, και Rhone-

Poulenc κατά Επιτροπής
401

, 2004/104/ΕΚ, ο.π,παρ.172, βλ. και Λ. Κοτσίρης, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, 2003, σελ.395-396). 
Το ίδιο σκεπτικό ακολουθεί και εδώ η Επιτροπή κρίνοντας ότι για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης συµφωνίας δεν 
εξετάζεται ο δεσµευτικός ή µη χαρακτήρας αυτής, αλλά αρκεί το γεγονός ότι οι προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας 
εφαρµόζονται από τους πρατηριούχους, γεγονός που αποδεικνύει ότι αυτοί αποδέχονται έστω και σιωπηρά τις τιµές 
αυτές. 
Σε σχέση µε την υπόθεση Volkswagen, αυτή αφορούσε προσφυγή που είχε καταθέσει η Volkswagen στο Γεν∆ΕΕ 
ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφανθεί ότι τρεις 
εγκύκλιοι που η Volkswagen είχε απευθύνει στους Γερµανούς αντιπροσώπους της καθώς και οι πέντε επιστολές που 
είχε αποστείλει σε ορισµένους από αυτούς σε σχέση µε τις τιµές πώλησης του µοντέλου Volkswagen Passat 
παραβίαζαν το άρθρο 81 ΕΚ. 
Κατά την κρίση της Επιτροπής, η επίκληση από την Lukoil του πορίσµατος του Πρωτοδικείου στην εν λόγω υπόθεση, 
όπως αυτό καταγράφεται συνοπτικά στις γραπτές της θέσεις, αφορούσε τις ακόλουθες σκέψεις της απόφασης: 
Με τη σκέψη 43 της απόφασης του Γεν∆ΕΕ (η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναιρεθεί από το Γεν∆ΕΕ) 
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επισηµαίνεται ότι η θέση της Επιτροπής ισοδυναµεί µε τον ισχυρισµό ότι ένας αντιπρόσωπος που υπέγραψε σύµβαση 
εµπορικής αντιπροσωπεύσεως σύµφωνης µε το δίκαιο του ανταγωνισµού θεωρείται ότι, µε την υπογραφή αυτή, 
αποδέχθηκε εκ των προτέρων µια µεταγενέστερη παράνοµη  εξέλιξη της συµβάσεως αυτής, ενώ, λόγω ακριβώς του 
σύµφωνου µε το δίκαιο του ανταγωνισµού χαρακτήρα της, η εν λόγω σύµβαση δεν παρείχε στον αντιπρόσωπο τη 
δυνατότητα να προβλέψει µια τέτοια εξέλιξη. 
Με τη σκέψη 45 της απόφασης, το Γεν∆ΕΕ έκρινε ότι είναι δυνατό µια συµβατική εξέλιξη να θεωρηθεί ότι έγινε εκ 
των προτέρων αποδεκτή, από και λόγω της υπογραφής νόµιµης συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπεύσεως, όταν 
πρόκειται για νόµιµη συµβατική εξέλιξη η οποία είτε προβλέπεται από τη σύµβαση είτε είναι εξέλιξη που ο 
αντιπρόσωπος, δεν µπορεί, λαµβανοµένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών ή της νοµοθεσίας, να αρνηθεί. Αντιθέτως, 
κατά το Γεν∆ΕΕ, µια παράνοµη συµβατική εξέλιξη δεν µπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων αποδεκτή, από και λόγω 
της υπογραφής νόµιµης συµβάσεως διανοµής. 
Με τη σκέψη 46 της απόφασης, το Γεν∆ΕΕ έκρινε ότι εσφαλµένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι η 
υπογραφή της συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπεύσεως από τους αντιπροσώπους της Volkswagen συνεπάγεται την 
εκ µέρους τους αποδοχή των επίδικων συστάσεων. 
Η Επιτροπή εξέτασε µόνο τις ίδιες τις ανακοινώσεις/εγκυκλίους. Η επίκληση από την Επιτροπή, στην ΕΑ, µεταξύ άλλων 
των αποφάσεων του ∆ΕΕ και της απόφασης του Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Volkswagen αφορούσε τις σκέψεις 30-34 της 
απόφασης. Με τις σκέψεις αυτές το Γεν∆ΕΕ επισήµανε ότι «για να αποτελεί µία κατά φαινόµενο µονοµερής πράξη ή 
συµπεριφορά συµφωνία κατά την έννοια του άρθρου 81ΕΚ, αρκεί αυτή να συνιστά έκφραση της συµπτώσεως 
βουλήσεων δύο τουλάχιστον µερών, ενώ η µορφή µε την οποία εκδηλώνεται η  σύµπτωση αυτή δεν αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα.» (η η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Στην έφεση που ακολούθησε την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου402

,στην υπόθεση της Volkswagen
403

, το ∆ΕΕ 
σηµείωσε ότι η νοµολογία στην οποία έκαµε αναφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σηµαίνει αυτόµατα ότι 
οποιοδήποτε τηλεφώνηµα από τον κατασκευαστή προς τον έµπορο σηµαίνει και συµφωνία, µέσα στα πλαίσια του 
άρθρου 81(1)

404
.Όµως το ∆ΕΕ405 προχώρησε λέγοντας ότι το Γεν∆ΕΕ, πολύ ορθά στις παραγράφους 30-34 της 

απόφασής του, σηµείωσε ότι για να υπάρξει συµφωνία µέσα στα πλαίσια του άρθρου 81(1) «είναι αρκετό η πράξη ή η 
επαφή που είναι φαινοµενικά µονοµερής, να είναι η έκφραση της σύµπτωσης της  βούλησης δύο µερών, η µορφή µε 
την οποία αυτή η σύµπτωση εκφράζεται να µην είναι από µόνη της το αποφασιστικό σηµείο ύπαρξης της

406
». (η 

υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Τούτο θεωρήθηκε χρήσιµο από την Επιτροπή, στην προκείµενη περίπτωση, γιατί η πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά 
την τιµολόγηση των προϊόντων πραγµατοποιείτο µέσω αποστολής σχετικών ανακοινώσεων/εγκυκλίων προς τους 
πρατηριούχους της. Οι εν λόγω εγκύκλιοι/ανακοινώσεις, αν και φαινοµενικά αποτελούσαν µονοµερή πράξη της 
Εταιρείας Lukoil, από τη στιγµή που λαµβάνονταν υπόψη από τους πρατηριούχους και εφαρµόζονταν, συνιστούσαν 
συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων. 
Σε αντίθεση µε τους ισχυρισµούς της Εταιρείας ότι στην Έκθεση Αιτιάσεων η Επιτροπή ποτέ δεν αµφισβήτησε τη σκέψη 
38 της εν λόγω απόφασης, όπου το Γεν∆ΕΕ έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απέδειξε µεταξύ άλλων ζητηµάτων 
ότι οι επίδικες συστάσεις είχαν τεθεί σε εφαρµογή. Εξού και η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων προέβη στην 
αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων προς τους πρατηριούχους και όλων των στοιχείων που απέστειλε η Εταιρεία για να 
διαπιστώσει κατά πόσο οι προτεινόµενες τιµές εφαρµόζονταν και αν υπήρχαν οποιοιδήποτε µηχανισµοί 
παρακολούθησης ή/και ελέγχου που εµµέσως επηρέαζαν τους πρατηριούχους στο να εφαρµόσουν τις 
προτεινόµενες τιµές. Όµως η Επιτροπή σ΄ αυτό το σηµείο δεν µπορεί να µην επικαλεστεί την άποψη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην υπόθεσή Yamaha

407
. 

Στην απόφασή της αυτή αναφέρει ότι: «η απλή «σποραδική» διαφοροποίηση των τελικών τιµών δεν αποδεικνύει την 
έλλειψη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής καθορισµού τιµών» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής), θέση η 
οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι ακόµη και µια διαφοροποίηση των τιµών από κάποιους πρατηριούχους δεν είναι 
ικανή να πείσει για µη στοιχειοθέτηση της παράβασης,  σε  περίπτωση  που  η  εφαρµογή  των  προτεινόµενων  τιµών  
δεν γίνεται κατ΄ απόλυτο τρόπο. 
Επιπρόσθετα, ακόµα και αν θεωρηθεί ότι το ποσοστό των πρατηριούχων που εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές 
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της Lukoil δεν έφτανε το απόλυτο ύψος του 100% ή ότι η εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών της Lukoil από 
κάποιους πρατηριούχους δεν κάλυπτε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου αλλά τη µεγαλύτερη, η Επιτροπή 
σηµειώνει ότι στις περιπτώσεις εκείνες των πρατηριούχων που εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές κατ’ απόλυτο τρόπο, 
περιπτώσεις που αποτελούν την όχι ευκαταφρόνητη πλειοψηφία, µπορεί να υποστηριχθεί ότι τελικά επήλθε κάθετη 
συµφωνία ανάµεσα στους συµµορφωθέντες και τον προµηθευτή/Εταιρεία, άποψη µε ιδιαίτερη σηµασία για την υπό 
εξέταση υπόθεση, δεδοµένου ότι στη δεύτερη αιτίαση η Επιτροπή εξετάζει και ερευνά την ύπαρξη ή µη κάθετης 
συµφωνίας ανάµεσα στον προµηθευτή του δικτύου και σε κάποιους τουλάχιστον από τους πρατηριούχους του δικτύου. 
Συνακόλουθα, η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον ισχυρισµό της Εταιρείας για µη απόδειξη από πλευράς της πραγµατικής 
συναίνεσης των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές. Η καταληκτική επίκληση από πλευράς της Εταιρείας στην 
απόφαση του Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Bayer σε συσχετισµό µε το τελικό της συµπέρασµα ότι δεν υφίσταται σύµπτωση 
βουλήσεων και συµφωνία στην προκείµενη περίπτωση, δεν βρίσκει σύµφωνη την Επιτροπή. 
Το Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Bayer, έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίµησε εσφαλµένα τα πραγµατικά περιστατικά της 
υποθέσεως, θεωρώντας αποδεδειγµένη τη σύµπτωση βουλήσεων µεταξύ της Bayer και των χονδρεµπόρων που 
αναφέρονται στην Απόφαση, βάσει της οποίας µπορούσε να συναχθεί η ύπαρξη συµφωνίας, υπό την έννοια του 
άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης, αποβλέπουσας στην παρεµπόδιση ή στον περιορισµό των εξαγωγών Adalat 
από τη Γαλλία και την Ισπανία προς το Ηνωµένο Βασίλειο. Το Γεν∆ΕΕ στην ίδια υπόθεση προέβη στην αξιολόγηση των 
στοιχείων που χρησιµοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει την απόφασή της και έκρινε ως ακολούθως: 
«Συµπεριφορά Γάλλων χονδρεµπόρων 
(129)Εποµένως, τα αποσπάσµατα που αναπαράγονται στις αιτιολογικές σκέψεις 96 έως 107 της Αποφάσεως δεν 
µπορούν να στηρίξουν τη θέση της ρητής ή σιωπηρής συναινέσεως των Γάλλων χονδρεµπόρων όσον αφορά την 
πολιτική που εφάρµοσε η Bayer. Από τα αποσπάσµατα αυτά δεν προκύπτει καµία προδιάθεση για οποιαδήποτε 
προσχώρηση στην πολιτική παρεµποδίσεως των παράλληλων εξαγωγών που εφάρµοσε η Bayer. Αντιθέτως, από τα 
αποσπάσµατα αυτά καταδεικνύεται η εκ µέρους των χονδρεµπόρων αυτών υιοθέτηση µιας συµπεριφοράς που 
αποδεικνύει σταθερή διαρκή βούληση αντιδράσεως κατά µιαςπολιτικής που είναι εντελώς αντίθετη προς τα συµφέροντά 
τους. 

Συµπεριφορά Ισπανών χονδρεµπόρων 
Υπό τις περιστάσεις αυτές, το γεγονός ότι οι χονδρέµποροι άλλαξαν την πολιτική τους σχετικά µε τις παραγγελίες και 
εφάρµοσαν διάφορα συστήµατα κατανοµής ή διαφοροποιήσεως των παραγγελιών, πραγµατοποιώντας τες κατά τρόπο 
έµµεσο, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως απόδειξη της βουλήσεώς τους να ικανοποιήσουν τη Bayer ούτε ως απάντηση σε 
κάποιο αίτηµα ή έκκληση της Bayer. Αντιθέτως, το γεγονό  αυτό µπορεί να θεωρηθεί ότι αποδεικνύει τη σταθερή 
πρόθεση των χονδρεµπόρων να συνεχίσουν να πραγµατοποιούν παράλληλες εξαγωγές Adalat.» 
Στην προκείµενη υπόθεση, µέσω των ως άνω αναφερόµενων εγκυκλίων, οι πρατηριούχοι ελάµβαναν γνώση της 
τιµολογιακής πολιτικής της Εταιρείας και συγκεκριµένα των προτεινόµενων λιανικών τιµών. Η συµπεριφορά των 
πρατηριούχων ως απόρροια των ως άνω εγκυκλίων και οι διαπιστώσεις επιτυχίας της προαναφερόµενης πολιτικής 
που καταγράφηκαν πιο πάνω, δεν δύνανται να ερµηνευθούν µε κανένα άλλο τρόπο παρά µόνο ως τουλάχιστον de facto 
συναίνεση στην προτεινόµενη τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας. Όπως και το ∆ΕΕ στην απόφαση Bayer έκρινε ότι: 
«167. Εποµένως, η ως άνω δικαστική απόφαση, όπως και η απόφαση Sandoz, απλώς επιβεβαιώνει τη νοµολογία 
σύµφωνα µε την οποία η φαινοµενικά µονοµερής συµπεριφορά του παραγωγού µπορεί να συνεπάγεται συµφωνία 
µεταξύ επιχειρήσεων υπό την έννοια του άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
µετέπειτα συµπεριφορά των  χονδρεµπόρων ή των πελατών µπορεί να ερµηνευθεί ως de facto συναίνεση.» 
Επίσης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η ύπαρξη ενός συστήµατος εκ των υστέρων ελέγχου και παρακολούθησης της 
εφαρµογής µιας συγκεκριµένης πρακτικής αποτελούν, µεταξύ άλλων, ενδείξεις για την ύπαρξη συµφωνίας (βλ. 
ενδεικτικά απόφαση Γεν∆ΕΕ Bayer ό.π., σκέψη 83). Μέσω ελέγχου της συµµόρφωσης στις τιµές µπορεί να συνιστά για 
παράδειγµα οι στόχοι πωλήσεων, ο τρόπος υπολογισµού του κέρδους του πρατηριούχου, η ύπαρξη εταιρικών καρτών, 
όπως η Lukoil  card, κ.α. 
Tέλος, η Επιτροπή κρίνει ότι η συµπεριφορά των πρατηριούχων έναντι της προτεινόµενης τιµολογιακής πολιτικής της 
εταιρείας Lukoil, την οποία είχαν τηρήσει de facto και χωρίς να τη συζητήσουν, αποδεικνύει τη σιωπηρή συναίνεσή τους 
προς αυτήν µε αποτέλεσµα να υφίσταται σύµπτωση βουλήσεων και κατ΄ επέκταση κάθετη συµφωνία µεταξύ της 
Εταιρείας και των πρατηριούχων. 
2) Η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι η διατύπωση του ερωτηµατολογίου είναι παραπλανητική. 
Το ερωτηµατολόγιο είχε τη µορφή µίας σειράς απλών ερωτηµάτων, ξεκινώντας από το ερώτηµα «µε ποια Εταιρεία 
πετρελαιοειδών από τις αναφερόµενες πιο κάτω συνεργάζεστε» και καταλήγοντας στο ερώτηµα «δώστε πλήρη στοιχεία 
για τα προϊόντα βενζίνης και πετρελαίου LS αναφορικά µε τις αυξοµειώσεις των τιµών στο πρατήριο σας για την περίοδο 
2005-2006. Σχετικά καταθέστε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα στοιχεία.»
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να δώσουν τα ζητηθέντα στοιχεία οι πρατηριούχοι ήταν από την 01/01/2005 µέχρι την 31/12/2006, κάτι που σαφώς 
διαφαίνεται από τα στοιχεία του όλου οικοδοµήµατος της έρευνας. Από της απόψεως ουσίας του θέµατος, δηλαδή της 
σύνταξης και αποστολής του ερωτηµατολογίου, η Επιτροπή έχει τη γνώµη ότι µέσα από ένα αποδεδειγµένης αξίας 
εργαλείο έρευνας κατέστη δυνατή η συγκέντρωση πραγµατικών και χωρίς επιτήδευση δεδοµένων και στοιχείων καθόσον 
αφορά το χώρο δράσης των πρατηριούχων. 
Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να αναφέρει ότι κατά πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ και του Γεν∆ΕΕ, έχει επικρατήσει η άποψη 
ότι «ασθενέστερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα δύνανται να εκτεθούν στον κίνδυνο λήψεως µέτρων αντιποίνων από ισχυρές 
επιχειρήσεις που είτε κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά είτε είναι σε θέση να ασκήσουν οικονοµική πίεση 
στους πελάτες και προµηθευτές τους.
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, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«26. Τέλος, όσον αφορά την αλληλογραφία µε τρίτες επιχειρήσεις και την απάντηση σε αίτηση παροχής πληροφοριών, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι µια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά έχει τη δυνατότητα να λάβει 
ανταποδοτικά µέτρα κατ' ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, προµηθευτών ή πελατών που συνεργάστηκαν στην έρευνα της 
Επιτροπής. Εποµένως, υπό τις συνθήκες αυτές, οι τρίτες επιχειρήσεις που παραδίδουν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο 
ερευνών που διεξάγει αυτή, έγγραφα για τα οποία φρονούν ότι η παράδοσή τους θα µπορούσε να αποτελέσει αφορµή για 
αντίποινα εις βάρος τους δεν µπορούν να το πράξουν παρά µόνο γνωρίζοντας ότι θα ληφθεί υπόψη το αίτηµά τους για 
τήρηση της εµπιστευτικότητας.» 
Το ίδιο το Γεν∆ΕΕ, εκτιµώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από µία έρευνα που εµπλέκει οικονοµικά ασθενέστερες 
επιχειρήσεις, στην προκειµένη περίπτωση, των προµηθευτών τους, έκρινε ότι, η οποιαδήποτε αλληλογραφία µε αυτές θα 
πρέπει να προστατευθεί. Επί αυτού, η Επιτροπή αναφέρει ότι το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους 
καταρτίστηκε ακολουθώντας τις κατευθυντήριες σκέψεις που αναδεικνύονται µέσα από την προαναφερόµενη κρίση του 
Γεν∆ΕΕ στην εν λόγω απόφασή του, τηρώντας, µεταξύ άλλων, την εµπιστευτικότητα των απαντήσεων των 
πρατηριούχων. Συγκεκριµένα, στο προοίµιο του ερωτηµατολογίου, καταγράφηκε ότι «Πληροφορείστε ότι θα εξετασθούν 
µε πλήρη εχεµύθεια οι πληροφορίες που θα δοθούν από µέρους σας σε σχέση µε το επισυναπτόµενο ερωτηµατολόγιο.» 
Η Επιτροπή κρίνει ότι ορθώς εστίασε, µεταξύ άλλων, την έρευνα της πτυχής αυτής της υπόθεσης στα ερωτηµατολόγια 
των πρατηριούχων καθώς προκύπτει ότι οι δηλώσεις / απαντήσεις τους απέδωσαν σωστά και ανεπιτήδευτα την 
υπάρχουσα, κατά το χρόνο της έρευνας, κατάσταση σε σχέση µε την πολιτική τιµών που ακολουθεί η Lukoil προς τους 
πρατηριούχους της. Οι απαντήσεις των πρατηριούχων στο ερωτηµατολόγιο και η καταγραφή διαφόρων δηλώσεών τους 
σε σχέση µε την εφαρµοστέα τιµολογιακή πολιτική αποτελούν την πραγµατική εικόνα και δεν πρέπει να υποτιµηθεί σε 
καµία περίπτωση ούτε και η αυθεντικότητα και η ειλικρίνεια στις απαντήσεις που δόθηκαν.  
Καταληκτικά, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους καταγράφηκε µε τέτοιο τρόπο, 
ούτως ώστε ο µέσος πρατηριούχος να είναι σε θέση να δώσει, χωρίς δυσκολία, τις απαντήσεις του και άρα οι ισχυρισµοί 
που τέθηκαν δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτοί από την Επιτροπή. 
3. Η Εταιρεία Lukoil ισχυρίζεται ότι οι απαντήσεις των πρατηριούχων δεν είναι ορθές και τεκµηριωµένες. 
Σε σχέση µε τα παραπάνω η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να παραθέσει τις παρακάτω  απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο οι 
οποίες συνηγορούν στο συµπέρασµα ότι υφίσταται αποδοχή των προτεινόµενων λιανικών τιµών της Εταιρείας Lukoil και 
άρα πληρείται το κριτήριο της νοµολογίας περί σύγκλησης βουλήσεων των µερών. Υπό αυτή την έννοια δεν ευσταθεί ο 
ισχυρισµός ότι οι απαντήσεις των πρατηριούχων δεν είναι ορθές και τεκµηριωµένες. 
Συγκεκριµένα, στο ερώτηµα 4 του ερωτηµατολογίου της Υπηρεσίας «Είναι µε δική σας πρωτοβουλία που προχωρείτε 
στις αυξοµειώσεις των τιµών, ή µετά από εισηγήσεις ή προτάσεις της εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία 
συνεργάζεται ο πρατηριούχος ή µε άλλο τρόπο», ποσοστό 82,14% των πρατηριούχων της Εταιρείας απαντά ότι είναι 
κατόπιν εισηγήσεων της Εταιρείας Lukoil που προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους.  Σηµειώνεται ότι 
υπόλοιποι πρατηριούχοι (ποσοστό 7,14%) δηλώνουν ότι οι αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους γίνονται µε δική 
τους πρωτοβουλία ενώ ποσοστό 10,71% δεν απαντά στο ερώτηµα. 
Στο ερώτηµα 4.1 του ερωτηµατολογίου, «Στην περίπτωση που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις των τιµών µετά από 
εισηγήσεις ή προτάσεις της εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεστε συµµορφώνεστε ή όχι µε τις 
προτεινόµενες τιµές», ποσοστό 82,14% των πρατηριούχων της Εταιρείας απαντά ότι  συµµορφώνεται  ενώ  ποσοστό  
17,86%  απαντά  ότι  δεν  συµµορφώνεται. 
Επίσης, από την ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων των πρατηριούχων της Εταιρείας Lukoil στη βάση του 
συνόλου των απαντήσεων που δόθηκαν και ειδικότερα σε σχέση µε την ερώτηση 4.1 του ερωτηµατολογίου, 
προκύπτουν τα πιο κάτω: 
Ο Πρατηριούχος Α/Α3, αν και απαντά ότι δεν συµµορφώνεται και διευκρινίζει ότι «βάζει 1-3 δέκατα του σεντ πιο 
πάνω από τις τιµές που προτείνει η Εταιρεία στο Ls και την Unl 95», διαπιστώνεται εντούτοις από την απάντηση του 
στο ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου ότι συµµορφώνεται. 
Ο Πρατηριούχος Α/Α8, αν και δηλώνει ότι δεν συµµορφώνεται διαπιστώνεται, από την απάντηση του στο ερώτηµα 
5 του ερωτηµατολογίου, ότι συµµορφώνεται, εκτός από µια φορά, την 1/11/2006, όπου χρέωνε διαφορετική τιµή για την 
αµόλυβδη 95 , ήτοι 50,20 σεντς αντί 49,9 σεντς. 
Επιπλέον, οι πρατηριούχοι Α/Α20, 25 και 27 απαντούν ότι δεν συµµορφώνονται αλλά από τον πίνακα τιµών της 
ερώτησης 5 του ερωτηµατολογίου φαίνεται ότι συµµορφώνονται πλήρως στις προτεινόµενες τιµές της εταιρείας . 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της τα πιο πάνω στοιχεία, δηλαδή, ότι ενώ κάποιοι πρατηριούχοι ισχυρίζονται ότι δεν 
συµµορφώνονται αλλά στην πραγµατικότητα συµµορφώνονται, διαπιστώνει ότι το ποσοστό των πρατηριούχων που 
όντως συµµορφώνονταν µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Lukoil κατά τον ουσιώδη χρόνο ανέρχονταν σε ένα 
ποσοστό του 96.42%, δηλαδή λίγο µεγαλύτερο του ποσοστού 82,14% που υπολογίστηκε πιο πάνω µε βάση τις 
απαντήσεις των πρατηριούχων. Παρατηρείται ότι, είτε ληφθεί υπόψη το ποσοστό του 82,14% είτε το ποσοστό του 
96,42%, η Επιτροπή κρίνει ότι η συµµόρφωση των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές της LUKOIL ήταν πολύ 
µεγάλη κατά τον ουσιώδη χρόνο. 
Σε σχέση µε την αναφορά από πλευράς της Εταιρείας για αναληθείς και /ή παράνοµες δηλώσεις διαφόρων 
πρατηριούχων και ότι αυτή δεν προβαίνει σε εξαναγκασµό ή πίεση προς τους πρατηριούχους της έτσι ώστε να 
συµµορφώνονται και να υιοθετούν τις προτεινόµενες τιµές της, η Επιτροπή τονίζει ότι, η πίεση ή όπως αναφέρει η 
Εταιρεία Lukoil ο εξαναγκασµός ή / και οποιαδήποτε µορφή συνέπειας έρχεται σε δεύτερη σειρά αξιολόγησης ειδικότερα 
όταν όπως στη προκείµενη περίπτωση οι προτεινόµενες τιµές λειτουργούν ως σηµείο εστίασης για σχεδόν όλους τους 
πρατηριούχους. Σε σχέση µε το ζήτηµα άµεσης ή έµµεσης πίεσης στην περίπτωση της Εταιρείας Lukoil δεν απορρέει 
µόνο από δηλώσεις των πρατηριούχων αλλά και από την όλη συµπεριφορά της Εταιρείας µέσω των ελέγχων και των 
παρακολουθήσεων των Επιθεωρητών της, των διαφόρων εκπτωτικών προγραµµάτων, της σχέσης µεταξύ της και των 
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πρατηριούχων η οποία εν µέρει καθοριζόταν από τους όρους της σύµβασης συνεργασίας αλλά και από διάφορους 
κανονισµούς, οδηγίες και εγκυκλίους της Εταιρείας αλλά και της θέσης ισχύος της Εταιρείας έναντι των πρατηριούχων. 
Η Επιτροπή θεωρεί ουσιώδους σηµασίας την παράθεση των πιο κάτω συµπερασµάτων της σε σχέση µε το ζήτηµα 
των συνεπειών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης από πλευράς των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές της 
Εταιρείας.  Στο ερώτηµα 4.3 του ερωτηµατολογίου, «κατά πόσο ο πρατηριούχος αντιµετωπίζει συνέπειες (απειλές και 
πιέσεις) σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του στις προτεινόµενες τιµές», ποσοστό 21,43% απαντά ότι αντιµετωπίζει 
συνέπειες, ποσοστό 28,57% απαντά ότι δεν αντιµετωπίζει συνέπειες, ενώ ποσοστό 50% δεν απαντά στο ερώτηµα. 
Επιβάλλεται να τονιστεί ότι, το ποσοστό του 21,43% των πρατηριούχων που απάντησε ότι αντιµετωπίζει συνέπειες είναι 
αρκετά υψηλό εάν ληφθεί υπόψη ότι ποσοστό του 50% δεν απάντησε στο εν λόγω ερώτηµα. Επιπρόσθετα, πέραν 
του γεγονότος ότι ποσοστό του 21,43% των πρατηριούχων απάντησε ότι αντιµετωπίζει συνέπειες, η Επιτροπή 
παρατήρησε ότι κάποιοι από αυτούς θέλησαν να καταγράψουν επιπλέον σχόλια ως µέρος της απάντησής τους σε 
σχέση µε το ζήτηµα των συνεπειών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις µέγιστες τιµές της εταιρείας. Κατά την 
ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων των πρατηριούχων της Εταιρείας η Επιτροπή βρέθηκε µπροστά στις πιο 
κάτω απαντήσεις τις οποίες και καταγράφει:- 
Πρατηριούχος Α/Α1: 

«Σε όλες τις περιπτώσεις έπρεπε να τηρούµε τις προτεινόµενες τιµές. Σε αντίθετη περίπτωση  µας γινόταν προφορική 
παρατήρηση και απειλή για µη παροχή καυσίµων σε ένα περιστατικό όπου αλλάξαµε τις τιµές πιο πάνω από τις 
καθορισµένες µας έγινε γραπτή παρατήρηση κατά την αξιολόγηση του Σταθµού. ∆υστυχώς δεν έχουµε το γραπτό 
σηµείωµα.» 
Πρατηριούχος Α/Α4: 

«Παύση τροφοδοσίας καυσίµων.» 
Πρατηριούχος Α/Α13: 

«Παλαιότερα αντιµετώπιζα συνέπειες, σήµερα όχι.» 
Πρατηριούχος Α/Α15: 
«Παύση τροφοδοσίας καυσίµων από την Εταιρεία.» 
Πρατηριούχος Α/Α16 
Παύση τροφοδοσίας καυσίµων και οικονοµικά µέτρα 
Πρατηριούχος Α/Α8: 
«Αγοράζει καύσιµα από άλλα πρατήρια της LUKOIL της Λεµεσού (Από πρατήριο κόµπος και INEXICO-ΠΑΤΟΥΡΗΣ). 
Έχει απολέσει το 70% του µεριδίου αγοράς του.» 
Πρατηριούχος Α/Α21: 

«Μέχρι τις 30/5/2005 που ήταν ανοικτό το πρατήριο σε δύο περιπτώσεις η Εταιρεία προχώρησε στην αλλαγή τιµών µέσω 
Η/Υ ή χωρίς την ενηµέρωση και συγκατάθεσή µου.» 
Επίσης, σε σχόλιο του πρατηριούχου Α/Α27 στις απαντήσεις του στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής καταγράφονται τα 
ακόλουθα: 
«Η Εταιρεία µε επιστολή που µας έστειλε στις 7/11/06, και την οποία σας αποστείλουµε επίσης συνηµµένα, µας διέκοψε 
προσωρινά την παράδοση φωτιστικού πετρελαίου χωρίς καµιά άλλη προειδοποίηση, επικαλούµενη λόγους Ασφαλείας. 
Το Ντεπόζιτο του φωτιστικού πετρελαίου είναι υπέργειο εδώ και τέσσερα χρόνια και µου παρέδιδε φωτιστικό πετρέλαιο 
κανονικά. Τώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία ζητά από την Εταιρεία να κτίσει τοίχο γύρω από το Ντεπόζιτο για λόγους 
Ασφαλείας και η Εταιρεία δεν το πράττει και µου έστειλε επιστολή ότι µου διακόπτει την παράδοση φωτιστικού 
πετρελαίου.  Με αυτή της την ενέργεια µου µειώνει τα κέρδη µου επειδή χάνω αρκετούς πελάτες που χρησιµοποιούν το 
φωτιστικό πετρέλαιο για τις κεντρικές θερµάνσεις.  Αυτό νοµίζω ότι είναι παράλογο από την Εταιρεία να έρχεται η ίδια η 
Εταιρεία σε αντίθεση µε τα συµφέροντα των πρατηριούχων της για ασήµαντους λόγους.» 
Στην προκείµενη περίπτωση, η δήλωση βούλησης των πρατηριούχων περί αποδοχής της υιοθετηθείσας και 
προτεινόµενης σε αυτούς από την Lukoil πολιτικής δεν απαιτείται να απευθύνεται προς την Εταιρεία. Μια φαινοµενικά 
µονοµερής συµπεριφορά µπορεί να συνεπάγεται συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
Νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι η µετέπειτα συµπεριφορά των πρατηριούχων µπορεί να ερµηνευτεί ως de facto 
συναίνεση. H συµµετοχή και η εφαρµογή από τους πρατηριούχους της Εταιρείας Lukoil των προτεινόµενων τιµών 
αποδεικνύεται από τις ίδιες τις δηλώσεις τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι 
εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του ουσιώδους χρόνου της υπό διερεύνησης περιόδου.  
Η συµπεριφορά των πρατηριούχων και η αποδοχή από αυτούς των προτεινόµενων από την Εταιρεία τιµών, ως 
συνέχεια των ανακοινώσεων/εγκυκλίων, το πολύ ψηλό ποσοστό συµµόρφωσης και/ή αποδοχής των πρατηριούχων των 
προτεινόµενων τιµών, και άρα η επιτυχής εφαρµογή από την Εταιρεία της προαναφερθείσας τιµολογιακής πολιτικής δεν 
δύναται να ερµηνευτεί παρά µόνο ως µια de facto συναίνεση στην προτεινόµενη και υιοθετηθείσα τιµολογιακή πολιτική 
της Εταιρείας. 
Εξάλλου, όπως διαφαίνεται και  από την  υπόθεση της  Yamaha
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τελικών τιµών δεν αποδεικνύει την έλλειψη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής καθορισµού τιµών».   
Ακόµα και αν το ποσοστό των πρατηριούχων που συµµορφώνονταν µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας δεν ήταν 
100%, ή αν η εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών της Lukoil από κάποιους πρατηριούχους δεν κάλυπτε όλη τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου αλλά τη µεγαλύτερη, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στις περιπτώσεις εκείνες των 
πρατηριούχων που εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές κατ’ απόλυτο τρόπο, περιπτώσεις που αποτελούν την µεγάλη 
πλειοψηφία, µπορεί βάσιµα να υποστηριχθεί ότι τελικά αποτελεί κάθετη συµφωνία ανάµεσα στους συµµορφωθέντες 
και τον προµηθευτή/ Εταιρία.   Άποψη µε ιδιαίτερη σηµασία για την υπό εξέταση υπόθεση, δεδοµένου ότι στη 
δεύτερη αιτίαση η Επιτροπή εξετάζει και ερευνά την ύπαρξη ή µη κάθετης συµφωνίας ανάµεσα στον προµηθευτή 
του δικτύου και σε κάποιους τουλάχιστον από τους πρατηριούχους του δικτύου. 
4. Η εταιρεία Lukoil ισχυρίζεται ότι η εφαρµοσµένη οικονοµική ανάλυση της Επιτροπής και η πρόσβαση στην 
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Αίθουσα ∆εδοµένων δεν πληρούν τις απαραίτητες πρακτικές / προδιαγραφές. 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµό για την πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι δόθηκε η 
απαραίτητη πρόσβαση τόσο στη Lukoil όσο και στις υπόλοιπες εταιρείες κατά αναλογία των Βέλτιστων Πρακτικών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δηµιούργησε χώρο έτσι ώστε να είναι δυνατή η απαραίτητη επιτόπια πρόσβαση 
στο λογισµικό Stata και σε όλα τα δεδοµένα που χρησιµοποίησε η Επιτροπή για την επαλήθευση της µεθοδολογίας που 
ακολουθήθηκε στις οικονοµετρικές της αναλύσεις. 
Σε σχέση µε τον ισχυρισµό για την αναιτιολόγητη απόφαση της Επιτροπής να µην επιτρέψει πρόσβαση στην Αίθουσα 
∆εδοµένων στον κ. Παναγιώτη Αγησιλάου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι καταρχάς ενέκρινε τον διορισµό της εταιρείας 
Trojan Economics Ltd ως εξωτερικών οικονοµολόγων συµβούλων της Lukoil στην οποία ∆ιευθυντής είναι ο κ. 
Παναγιώτης Αγησιλάου. Σε σχέση µε τον ίδιο τον κ. Αγησιλάου, η Επιτροπή έκρινε µε αιτιολογηµένη απόφασή της 
ηµεροµηνίας 2 Ιουλίου 2015 ότι η προηγούµενη άµεση συµµετοχή του κ. Αγησιλάου στη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης 
που κατέληξε στην καταδικαστική απόφαση της Επιτροπής το 2009 αντίκειται στο σκοπό και το πνεύµα των Βέλτιστων 
Πρακτικών Χώρων ∆εδοµένων (Data Room Best Practices)
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τις τέσσερις εµπλεκόµενες εταιρείες να διορίσει ως εξωτερικό οικονοµολόγο σύµβουλο πρόσωπο το οποίο κάλλιστα 
γνωρίζει ότι εργαζόταν κατά το παρελθόν στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού, άµεσα εµπλεκόµενο στη 
στοιχειοθέτηση της υπόθεσης, έχοντας µάλιστα πρόσβαση σε ∆εδοµένα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα 
διαδικασία και τα οποία είναι εµπιστευτικής φύσεως καθώς θα αποκτούσε έτσι αθέµιτο πλεονέκτηµα έναντι των 
υπολοίπων εταιρειών. Η Επιτροπή επεσήµανε ακόµα ότι, είχε υποχρέωση να διαφυλάξει το δηµόσιο συµφέρον και 
επειδή προς τούτο είχε ευρεία διακριτική ευχέρεια και επιθυµούσε να διαφυλάξει το κύρος της διαδικασίας και ιδιαίτερα 
την ανεξαρτησία των συµβούλων που θα είχαν πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων ώστε να µην ευνοήσει το ένα από 
τα τέσσερα εµπλεκόµενα µέρη και / ή να µην εγερθούν οποιεσδήποτε υπόνοιες τέτοιας ευνοϊκής µεταχείρισης, κατέληξε 
ότι έπρεπε να επιτραπεί πρόσβαση στην Αίθουσα ∆εδοµένων µόνο στον κ. Μιχαήλ Πολέµη ή / και σε οποιοδήποτε άλλο 
συνεργάτη της εταιρείας Trojan Economics Consultants Ltd, εξαιρουµένου του κ. Αγησιλάου. 
5. Η Εταιρεία Lukoil ισχυρίζεται ότι η παρακολούθηση των  τιµών των πρατηριούχων δεν συνεπάγει 
εξαναγκασµό των πρατηριούχων να ακολουθούν τις προτεινόµενες τιµές. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η παρακολούθηση των  τιµών των πρατηριούχων δεν αποτελεί παράβαση του ανταγωνισµού 
αφεαυτής αλλά συνηγορεί υπέρ του συµπεράσµατος ότι υπήρχαν πιέσεις της εταιρείας για εφαρµογή συγκεκριµένων 
τιµών από τους πρατηριούχους. Συγκεκριµένα αναφέρονται τα πιο κάτω: 
Πρατηριούχος Α/Α1: «Σε όλες τις περιπτώσεις έπρεπε να τηρούµε τις προτεινόµενες τιµές. Σε αντίθετη περίπτωση µας 
γινόταν προφορική παρατήρηση και απειλή για µη παροχή καυσίµων σε ένα περιστατικό όπου αλλάξαµε τις τιµές πιο 
πάνω από τις καθορισµένες µας έγινε γραπτή παρατήρηση κατά την αξιολόγηση του Σταθµού. ∆υστυχώς δεν έχουµε το 
γραπτό σηµείωµα.» 
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, η Εταιρεία είχε ένα σύστηµα παρακολούθησης τόσο των τιµών των πρατηριούχων της όσο 
και των τιµών των πρατηριούχων άλλων εταιρειών.  Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, σε καµία περίπτωση δεν εξετάζει 
κατά πόσον οι έλεγχοι και οι παρακολουθήσεις είναι οι ορθοί τρόποι προστασίας της εικόνας της Εταιρείας και ούτε 
αµφισβητεί την πιο πάνω δήλωση της Εταιρείας στις γραπτές της θέσεις ότι αυτοί γινόντουσαν για «επιχειρηµατικούς και 
λειτουργικούς  σκοπούς.» Αυτό  που  εξετάζεται  είναι  κατά  πόσον  οι προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Lukoil 
λειτουργούσαν «ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου εφαρµόζονταν από τους περισσότερους ή 
και από όλους τους µεταπωλητές». Προς επίρρωση αυτού, η ύπαρξη ελέγχων παρακολούθησης των τιµών των 
πρατηρίων της Εταιρείας, ενδέχεται να λειτουργούν ή να εκλαµβάνονταν από ορισµένους πρατηριούχους ως µέσα 
ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής της πολιτικής της Εταιρείας. 
Ανεξάρτητη Έκθεση της Trojan Economics 
Η εταιρεία Trojan Economics έχει διοριστεί ως ανεξάρτητος οίκος παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την Lukoil 
και µε αυτό το ρόλο έχει προχωρήσει σε αξιολόγηση της εφαρµοσµένης οικονοµικής ανάλυσης που περιλαµβάνεται στο 
Σηµείωµα της Υπηρεσίας που συνοδεύει την Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού. 
Στην ενότητα «IV. ΚΑΘΕΤΗ ΣΧΕΣΗ», και συγκεκριµένα στις παραγράφους 98-101, η εταιρεία Trojan αναφέρει 
παραδείγµατα χαρακτηριστικών των πρατηρίων τα οποία µπορεί να διαφοροποιούν την απόφαση του κάθε πρατηρίου 
σε σχέση µε την τιµή αντλίας. Η Trojan παραλείπει να  αναφέρει ότι αρκετά από αυτά τα χαρακτηριστικά είχαν ήδη 
ελεγχθεί στην έρευνα της Επιτροπής. Συγκεκριµένα, ελέγχθηκαν χαρακτηριστικά σε σχέση µε την τοποθεσία του 
πρατηρίου, το σήµα του πρατηρίου και το επίπεδο ανταγωνισµού. Επιπλέον, το υπόδειγµα της Επιτροπής είχε σκοπό να 
καταδείξει την επίδραση των τοπικών χαρακτηριστικών, και ειδικά αυτών που έχουν σχέση µε τον ανταγωνισµό, στην 
τιµή αντλίας. Όπως διαφαίνεται από την εκτίµηση, τα τοπικά χαρακτηριστικά δεν έχουν καµιά επίδραση στην τιµή αντλίας 
– π.χ. ο αριθµός των ανταγωνιστών στην ίδια περιοχή δεν έχει καµία επίδραση στην τιµή αντλίας, ενώ το ίδιο ισχύει και 
για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του πρατηρίου. Επιπλέον, η Trojan δεν παρουσιάζει κανένα στοιχείο και καµία 
ανάλυση των στοιχείων που να καταδεικνύουν προβλήµατα στην εκτίµηση της Επιτροπής. 
Στην ενότητα «IV. ΚΑΘΕΤΗ ΣΧΕΣΗ», και συγκεκριµένα στις παραγράφους 102-104, η εταιρεία Trojan αναφέρεται σε 
λανθασµένη εξειδίκευση του υποδείγµατος. Ωστόσο, η Trojan παραλείπει να αναφέρει τις παραµέτρους που 
συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση. Παρά το ότι δεν υπάρχει µεταβλητή που αφορά τη συγκέντρωση στην αγορά, 
υπάρχει άλλη µεταβλητή που λαµβάνει υπόψη την ένταση του τοπικού ανταγωνισµού. Επιπλέον, υπάρχει µεταβλητή 
που αφορά το είδος της περιοχής (αστική ή µη-αστική) ενώ λανθασµένα αναφέρεται ότι δεν λαµβάνεται υπόψη. Επίσης, 
όπως αναφέρεται και στην ανάλυση της Επιτροπής, οι προτεινόµενες τιµές των εταιρειών είναι οι χονδρικές τιµές συν η 
συµφωνηµένη προµήθεια των πρατηριούχων. Η ανάλυση της Επιτροπής δεν αποκρύπτει αυτό το γεγονός, αντίθετα 
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αναφέρει ότι κάποιος µπορεί να δώσει την ερµηνεία της εκτιµηµένης παραµέτρου για την προτεινόµενη τιµή ως 
εκτιµηµένη παράµετρος για τη χονδρική τιµή.
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Στην ενότητα «IV. ΚΑΘΕΤΗ ΣΧΕΣΗ», και συγκεκριµένα στις παραγράφους 105-107, η εταιρεία Trojan ισχυρίζεται ότι 
υπήρξε απουσία διαγνωστικών και περιγραφικών στατιστικών µέτρων, κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Υπήρξε εξέταση των δεδοµένων µε τη χρήση περιγραφικής στατιστικής και γραφικών παραστάσεων, 
κάτι το οποίο οι σύµβουλοι της Trojan µπορούσαν να αντιληφθούν από τον κώδικα και τα αποτελέσµατα που είχαν τη 
δυνατότητα να εξετάσουν στην «αίθουσα δεδοµένων». Επιπλέον, η Trojan δεν παρουσιάζει κανένα διαγνωστικό 
στατιστικό µέτρο που να καταδεικνύει προβλήµατα στην εκτίµηση της Επιτροπής. 
Συµπεράσµατα 
Στις γραπτές τις παραστάσεις, η Lukoil επιχειρεί  να αντικρούσει τις κατηγορίες στην Έκθεση Αιτιάσεων παραθέτοντας, 
ως απάντηση στην οικονοµική ανάλυση της Επιτροπής, την έκθεση της Trojan Economics.  Η Trojan Economics έχει 
διοριστεί από τη Lukoil ως ανεξάρτητος οικονοµικός σύµβουλος και µε αυτό το ρόλο έχει προχωρήσει σε ανάλυση της 
εφαρµοσµένης οικονοµετρικής ανάλυσης που περιλαµβάνεται στις σελίδες 76-92 του Σηµειώµατος της Υπηρεσίας που 
συνοδεύει την Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής. Στην έκθεση της, η Trojan σχολιάζει τα στοιχεία, τη µεθοδολογία και τα 
συµπεράσµατα στην Έκθεση Αιτιάσεων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει κανένα επιπλέον στοιχείο ή επιπλέον ανάλυση 
των δεδοµένων για να στηρίξει τους διάφορους ισχυρισµούς της. 
Αυτό το οποίο διαφαίνεται να επιχειρεί η έκθεση της Trojan Economics είναι να υποβαθµίσει την αξία της Έκθεσης 
Αιτιάσεων της Επιτροπής επικρίνοντας τις µεθόδους εκτίµησης των υποδειγµάτων στην εµπειρική ανάλυση. Ωστόσο, η 
Trojan δεν παρουσιάζει καµία ανάλυση των στοιχείων που να καταδεικνύει ότι οι προσεγγίσεις που έχουν 
χρησιµοποιηθεί στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας που συνοδεύει την Έκθεση Αιτιάσεων είναι προβληµατικές, ούτε και 
προτείνει εναλλακτικές προσεγγίσεις. 
Σηµειώνεται ότι η Trojan, παρά το ότι έχει όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, τουλάχιστον για τα υποδείγµατα που σχετίζονται µε 
την εταιρεία που αντιπροσωπεύει, δεν παρουσιάζει καµία ανάλυση αυτών των στοιχείων µε τους τρόπους που η ίδια 
ενδεχόµενα να θεωρεί πιο ορθούς. Στην έκθεση της Trojan δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, καµία περιγραφική στατιστική 
ανάλυση, και καµία οικονοµετρική ανάλυση που να καταδεικνύει προβλήµατα στις εκτιµήσεις των υποδειγµάτων της 
Επιτροπής.  
Συνοψίζοντας, η ανάλυση της Trojan δεν παρουσιάζει κανένα επιπλέον στοιχείο ή επιπλέον ανάλυση των δεδοµένων για 
να στηρίξει τα συµπεράσµατα της για ελλιπή και εσφαλµένη εφαρµοσµένη οικονοµική ανάλυση στο Σηµείωµα της 
Υπηρεσίας και στην Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής. Οι ισχυρισµοί της Trojan για ύπαρξη προβληµάτων στα 
υποδείγµατα που εκτίµησε η Υπηρεσίας δεν τεκµηριώνονται µε ανάλυση των δεδοµένων της υπό εξέταση υπόθεσης και 
ως εκ τούτου αποτελούν απλά υποθέσεις της Trojan.  
 
ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LUKOIL 
Για τους σκοπούς της δεύτερης αιτίασης, εκείνο που διερευνάται είναι η πιθανότητα παράβασης του άρθρου 3 του Νόµου 
στον τοµέα της κάθετης σύµπραξης. Προς τούτο, είναι σκόπιµο να διαπιστωθεί η συνδροµή µίας σειράς προϋποθέσεων, 
ήτοι η ύπαρξη επιχείρησης µε την έννοια που αποδίδει σ'αυτήν ο Νόµος, προς την οποία ή τις οποίες απευθύνεται η 
απαγορευτική αυτή διάταξη, η διακρίβωση στη συνέχεια της ύπαρξης σύµπραξης, ως η έννοια αυτή προσδιορίζεται στο 
Νόµο, και η διακρίβωση, τέλος, ότι η σύµπραξη αυτή έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό 
ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
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. 

Επιχείρηση 
Για τον καθορισµό του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα στα πλαίσια και για τους 
σκοπούς του άρθρου 3 του Νόµου κρίνεται σκόπιµη και αναγκαία η αναφορά στο άρθρο 2 του Νόµου όπου κρίνεται ότι: 
«επιχείρηση» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί οικονοµικής ή εµπορικής φύσεως δραστηριότητες, 
ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαµβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή 
δηµοσίου δικαίου» 
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕE, η έννοια «επιχείρηση» καλύπτει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα, – ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριµένη 
αγορά - ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηµατοδοτήσεώς του415

. Η οικονοµική 
δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά416

. Επιχείρηση 
δύναται να αποτελέσει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικονοµική οντότητα που ασκεί εµπορική ή άλλη δραστηριότητα. Στην 
έννοια της οικονοµικής δραστηριότητας εµπίπτει κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε 
συγκεκριµένη σχετική αγορά. 
∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
επιχείρησης υπό το πρίσµα των κοινοτικών και εθνικών κανόνων ανταγωνισµού: 
α) αυτονοµία οικονοµικής δράσης (λόγου χάριν, δεν αποτελούν επιχειρήσεις οι γνήσιοι εµπορικοί αντιπρόσωποι, οι 
οποίοι ενεργούν επ’ ονόµατι και για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, καθώς δεν φέρουν το χρηµατοδοτικό και 
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 Παράγραφος 81 της Έκθεσης Αιτιάσεων προς Lukoil, όπου η σύνδεση µεταξύ προτεινόµενης τιµής και χονδρικής 
τιµής είναι πασιφανής: «Αυτό δεικνύει ότι µια αύξηση της προτεινόµενης τιµής και κατά συνέπεια και του κόστους κατά 
1% αυξάνει την τιµή αντλίας κατά περίπου 1%». Η υπογράµµιση δική µας. 
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 Παρά το γεγονός ότι το άρθρο δεν προνοεί για µια τέτοια αισθητή επίδραση στον ανταγωνισµό και το εµπόριο, το ECJ 
έχει πει ότι µία συµφωνία δεν εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 81, εάν η επίδρασή της στην αγορά είναι 
ανεπαίσθητη («insignificant»). 
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εµπορικό κίνδυνο των συµφωνιών που συνάπτουν µε τρίτους, βάσει της σύµβασης εµπορικής αντιπροσωπείας417
), και 

β) ανάληψη των οικονοµικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε αναπτυσσόµενη οικονοµική δραστηριότητα. 
Η Επιτροπή, εξετάζοντας το θέµα κατά πόσον ο πρατηριούχος αποτελεί και είναι ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα, ως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόµου και τη σχετική νοµολογία, διερεύνησε ειδικότερα τη συµβατική σχέση µεταξύ της 
Εταιρείας και των πρατηριούχων και κατ’ επέκταση τη σχέση που ενυπάρχει µεταξύ τους, αναλύοντας και 
αξιολογώντας τους κινδύνους που αναλαµβάνει ο πρατηριούχος µέσα από αυτή τη συµβατική σχέση. 
Οι πρατηριούχοι διέπονται από ένα ειδικό καθεστώς µε βάση τους γραπτούς ή σιωπηρούς όρους συµφωνιών που 
έχουν υπογράψει µε την Εταιρεία Lukoil.  Ο βαθµός και η έκταση της οικονοµικής και εν γένει ανεξαρτησίας του 
πρατηριούχου  από την Εταιρεία διαφαίνεται από τα συµβόλαια που οι πρατηριούχοι υπογράφουν µε την πρώτη. Η 
Εταιρεία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τόσο µέσα από τη διαδικασία της αποστολής των ερωτηµατολογίων όσο και 
µέσα από τη διαδικασία της παρουσίας της ενώπιον της Επιτροπής τόσο υπογεγραµµένα συµβόλαια µε πρατηριούχους 
όσο και γενικά πρότυπα συµβολαίων. 
Κατά την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ418

, οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της 
αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, ήτοι οι κάθετες συµφωνίες, µπορεί να συνιστούν συµφωνίες µε βάση το δίκαιο του 
ανταγωνισµού και να εµπίπτουν στις διατάξεις απαγόρευσης του άρθρου 3 του Νόµου.  Η συµβατική σχέση καθώς και η 
οποιαδήποτε κάθετη συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων, µπορεί να εξεταστεί υπό το 
πρίσµα των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόµου στην περίπτωση που ο πρατηριούχος θεωρείται ως ανεξάρτητος 
οικονοµικός φορέας και υφίσταται κατά συνέπεια συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων. 
Όπως έχει αναφερθεί το αποφασιστικό στοιχείο για τον καθορισµό του κατά πόσον ο πρατηριούχος είναι ανεξάρτητος 
φορέας έγκειται στη συµβατική σχέση και το συµβόλαιο που συνήψε µε την Εταιρεία πετρελαιοειδών αλλά και στους 
σιωπηρούς ή ρητούς όρους του συµβολαίου που αφορούν την ανάληψη των οικονοµικών και εµπορικών κινδύνων που 
συνδέονται µε την πώληση των εµπορευµάτων προς τρίτους. 
Σχέσεις    εµπορικής  αντιπροσωπείας 
O διανοµέας, αποκλειστικός ή επιλεκτικός, αν και έχει παρόµοια τυπολογικά χαρακτηριστικά µε τον εµπορικό 
αντιπρόσωπο (οργανώνει ελεύθερα την εµπορική του δραστηριότητα, είναι ανεξάρτητος έµπορος µε δική του 
επαγγελµατική στέγη, υπερασπίζεται τα συµφέροντα του προµηθευτή-εµπόρου), δεν ενεργεί στο όνοµα και για 
λογαριασµό του προµηθευτή, δεν παίρνει προµήθεια και δεν υποχρεούται να µεταφέρει το επιτευχθέν οικονοµικό 
αποτέλεσµα στον προµηθευτή του. Προς διάκριση του διανοµέα από τον εµπορικό αντιπρόσωπο ή άλλως του µη 
γνήσιου εµπορικού αντιπροσώπου, υπαγόµενου στην εµβέλεια του άρθρου 3 του Νόµου και του Άρθρου 81 της 
Συνθήκης419

, από το γνήσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΕΕ χρησιµοποίησαν το κριτήριο του κινδύνου, είτε αυτός 
είναι χρηµατοοικονοµικός είτε εµπορικός. 
Προκειµένου να κριθεί αν ένας εµπορικός αντιπρόσωπος συνιστά επιχείρηση κατά την έννοια των 
προαναφερόµενων διατάξεων, είναι ζήτηµα που πρακτικά αξιολογείται κατά περίπτωση και µε βάση την οικονοµική 
πραγµατικότητα της σχέσης µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Με άλλα λόγια εξετάζεται αν αυτός φέρει τόσο τους 
κινδύνους που σχετίζονται άµεσα µε τη σύµβαση που έχουν υπογράψει τα µέρη, όσο και τους κινδύνους που αφορούν 
επενδύσεις που απαιτούνται από την πλευρά του αντιπροσώπου προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στην οικεία αγορά 
ως µέλος του δικτύου του αντιπροσωπευόµενου420

, και εν τέλει αν όντως είναι ενσωµατωµένος στην επιχείρηση του 
αντιπροσωπευόµενου. Οι συµφωνίες421 εµπορικής αντιπροσωπείας καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου ανατίθεται σε ένα 
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο (αντιπρόσωπος) η εξουσία να διαπραγµατεύεται ή και να συνάπτει συµβάσεις για 
λογαριασµό άλλου προσώπου (αντιπροσωπευόµενος) είτε στο όνοµα του ιδίου του αντιπροσώπου είτε στο όνοµα του 
αντιπροσωπευόµενου για την: 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τον αντιπροσωπευόµενο ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που προµηθεύεται ο 
αντιπροσωπευόµενος 
Εφόσον πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις εµπορικής αντιπροσωπείας, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον 
αντιπρόσωπο όσον αφορά τις συµβάσεις που διαπραγµατεύεται ή και συνάπτει για λογαριασµό του 
αντιπροσωπευόµενου δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του Νόµου. Καθοριστικό κριτήριο για να 
διαπιστωθεί αν το άρθρο 3 του Νόµου έχει εφαρµογή σε αυτή τη σχέση, είναι ο χρηµατοοικονοµικός ή ο εµπορικός 
κίνδυνος που φέρει ο αντιπρόσωπος ως προς τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει οριστεί ως αντιπρόσωπος από τον 
αντιπροσωπευόµενο. Οι µη γνήσιες συµβάσεις εµπορικής αντιπροσωπείας δυνατό να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του άρθρου 3 του Νόµου. 
Το ζήτηµα του κινδύνου πρέπει να εκτιµάται κατά περίπτωση και να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική πραγµατικότητα 
και οι συνθήκες αγοράς που επικρατούν στη δεδοµένη περίπτωση. Συγκεκριµένα, το άρθρο 3 του Νόµου δεν 
εφαρµόζεται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αντιπρόσωπο όσον αφορά τις συµβάσεις που διαπραγµατεύεται 
ή συνάπτει για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου, εφόσον δεν αποκτά κυριότητα επί των συµβατικών προϊόντων 
που αγοράζονται ή πωλούνται ή δεν παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες και εφόσον ο αντιπρόσωπος: 
• ∆εν συµβάλλει στις δαπάνες για τη διάθεση και προµήθεια των αγαθών που αφορά η σύµβαση, 
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους µεταφοράς των αγαθών. Αυτό δεν αφαιρεί από τον αντιπρόσωπο τη δυνατότητα 
να παρέχει την υπηρεσία µεταφοράς µε την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έξοδα καλύπτονται από τον 
αντιπροσωπευόµενο, 
• ∆εν έχει άµεσα ή έµµεσα υποχρέωση να επενδύσει για την προώθηση των πωλήσεων, όπως 
συµµετέχοντας στις διαφηµιστικές εκστρατείες του αντιπροσωπευόµενου, 
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• ∆εν διατηρεί µε δικό του κόστος ή κίνδυνο αποθέµατα των αγαθών που αφορά η σύµβαση, 
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους χρηµατοδότησης και απώλειας των αποθεµάτων και µπορεί να επιστρέψει τα µη 
πωληθέντα εµπορεύµατα στον αντιπρόσωπο χωρίς επιβάρυνση, εκτός αν υπάρχει 
υπαιτιότητά του (για παράδειγµα δεν έλαβε τα εύλογα µέτρα ασφάλειας για να αποφύγει την απώλεια των 
αποθεµάτων), 
• ∆εν δηµιουργεί ούτε χρησιµοποιεί υπηρεσία εξυπηρέτησης µετά την πώληση, υπηρεσία επισκευής ή υπηρεσία 
παροχής εγγύησης, εκτός αν καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα ο αντιπροσωπευόµενος, 
• ∆εν προβαίνει σε ειδικές για την αγορά επενδύσεις σε εξοπλισµό, εγκαταστάσεις ή εκπαίδευση του 
προσωπικού, όπως για παράδειγµα δεξαµενή αποθήκευσης καυσίµων σε περίπτωση πρατηρίου καυσίµων ή ειδικό 
λογισµικό για την πώληση ασφαλιστικών συµβολαίων από ασφαλιστικούς πράκτορες, 
• ∆εν αναλαµβάνει ευθύνη για τη µη εκπλήρωση εκ µέρους των πελατών των υποχρεώσεών τους (µε 
εξαίρεση την απώλεια της προµήθειας του αντιπροσώπου). 
Σηµειώνεται ότι η πιο πάνω απαρίθµηση δεν είναι εξαντλητική για τη στοιχειοθέτηση της µη υπαγωγής των συµβάσεων 
εµπορικής αντιπροσωπείας στις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου. Ωστόσο σηµειώνεται ότι όταν ο αντιπρόσωπος 
αναλαµβάνει ένα ή περισσότερους από τους πιο πάνω κινδύνους ή δαπάνες, τότε το άρθρο 3 του Νόµου µπορεί να 
εφαρµοστεί στις περιπτώσεις συµβάσεων εµπορικής αντιπροσωπείας µε τον ίδιο τρόπο, όπως για οποιαδήποτε άλλη 
κάθετη συµφωνία και ο αντιπρόσωπος θεωρείται ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του 
Νόµου ακόµη και αν ο αντιπροσωπευόµενος φέρει όλους τους πιο πάνω σχετικούς κινδύνους, εφόσον αυτός 
διευκολύνει αθέµιτες συµπράξεις. Αυτό, για παράδειγµα, συµβαίνει όταν ορισµένοι αντιπροσωπευόµενοι χρησιµοποιούν 
τους ίδιους εµπορικούς  αντιπροσώπους ενώ  εµποδίζουν άλλους  από του να χρησιµοποιήσουν τους αντιπροσώπους 
αυτούς ή όταν  χρησιµοποιούν τους αντιπροσώπους για την εφαρµογή µιας αθέµιτης εµπορικής στρατηγικής. 
Αξιολόγηση των κινδύνων που αναλµβάνουν οι πρατηριούχοι στην υπό εξέταση υπόθεση 
Η Επιτροπή εκτιµώντας την οικονοµική πραγµατικότητα που ισχύει στην υπό εξέταση αγορά µε βάση τα στοιχεία της 
έρευνας και λαµβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόµενους κινδύνους καθώς και τις θέσεις του 
∆ικαστηρίου στην απόφαση CEPSA Estaciones de Servicio SA κατά LV Tobare Hijos SL
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Συµπέρασµα 
Με την ανάλυση και συνδροµή των ανωτέρω διαπιστώνεται από την Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση ότι η σχέση 
µεταξύ προµηθευτή και αντιπροσώπου, δηλαδή της Εταιρείας Lukoil και του πρατηριούχου, είναι σχέση µη γνήσιας 
εµπορικής αντιπροσωπείας ή διανοµής, αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους πιο πάνω κινδύνους και στην 
προκείµενη περίπτωση οι πρατηριούχοι είναι και θεωρούνται ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 



 
 

Έχοντας υπόψη την προαναφερόµενη νοµολογία του ∆ΕΕ, και την προβαλλόµενη ότι στις κατευθυντήριες γραµµές για 
του κάθετους περιορισµούς θέση ότι όταν ο αντιπρόσωπος αναλάµβανε ένα ή περισσότερους από τους 
απαριθµηµένους κινδύνους, αυτός θεωρείται ανεξάρτητος οικονοµικός φορέας η Επιτροπή έχει καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι ο πρατηριούχος θεωρείται επιχείρηση, καθώς εκδηλώνει οικονοµική αυτονοµία µε γνώµονα τα εµπορικά 
του συµφέροντα, αναλαµβάνοντας κάποιους εµπορικούς και οικονοµικούς κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητα που 
ασκεί. Όπως αναλύθηκε πιο πάνω, µε βάση τα συµβόλαια που και διέπουν τη σχέση της Εταιρείας Lukoil και των 
πρατηριούχων της, οι τελευταίοι είναι και θεωρούνται ανεξάρτητες οικονοµικές οντότητες. 
Συµφωνία /Σύµπραξη 
Στο άρθρο 2 το Νόµου, αναφέρεται ότι: 
«σύµπραξη» σηµαίνει οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόµο ή µη, συµφωνία δυο ή 
περισσοτέρων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή την εναρµονισµένη πρακτική δύο ή περισσότερων 
επιχειρήσεων ή την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων,» 
«συµφωνία» σηµαίνει οποιαδήποτε διευθέτηση µεταξύ τουλάχιστον δύο επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, δυνάµει 
της οποίας το ένα από τα µέρη εκουσίως αναλαµβάνει την υποχρέωση να περιορίσει την ελευθερία του προς ενέργεια 
αναφορικά µε ένα άλλο από τα µέρη.» 
Το άρθρο 3 του Νόµου εφαρµόζεται σε συµφωνίες που ολοκληρώνονται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών. Από την 
άλλη το ∆ΕΕ έχει αποφασίσει ότι το άρθρο 81(1) (κατ΄ επέκταση και το άρθρο 3 του Νόµου) τυγχάνει εφαρµογής και σε 
κάθετες συµφωνίες. Εξετάζοντας η Επιτροπή κατά πόσο στην υπό εξέταση υπόθεση υπάρχει κάθετη σύµπραξη ή 
συµφωνία προχώρησε στην ανάλυση της σχέσης µεταξύ της Εταιρείας και των πρατηριούχων της, έχοντας υπόψη τα 
όσα πιο πάνω αναλύθηκαν αναφορικά µε τη σχετική αγορά στη Κύπρο και πως αυτή έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί. Για 
το σκοπό αυτό η Επιτροπή εξέτασε τις συµβάσεις και τους όρους που διαλαµβάνονται σε αυτούς και τις διάφορες 
ανακοινώσεις, συστάσεις και οδηγίες της Εταιρείας προς τους πρατηριούχους. 
Ανακοινώσεις/ Συστάσεις/ Οδηγίες στα πλαίσια της µη γνήσιας σχέσης εµπορικής αντιπροσωπείας 
Για να υπάρξει συµφωνία ή/και οποιαδήποτε µορφή σύµπραξης, είναι αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη της πρόθεσης 
τουλάχιστο δύο µερών424

. Επιπρόσθετα για να στηριχθεί µια συµφωνία σε σιωπηρή αποδοχή, είναι απαραίτητη η 
εκδήλωση της βούλησης του ενός µέρους η στοχεύουσα  αντιανταγωνιστικό σκοπό στον οποίο καλείται να συµµετάσχει 
το άλλο µέρος, είτε εκφραζόµενη είτε σιωπηρή, για την από κοινού εκπλήρωση αυτού του στόχου425

. Όπως και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίζει στην απόφασης της στην υπόθεση Bitumen-NL:
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«An “agreement” within the meaning of Article 81(1) of the Treaty can be said to exist when the parties adhere to a 
common plan, which limits or is likely to limit thei  individual commercial conduct by determining the lines of their mutual 
action or abstention from action in the market. It does not have to be made in writing; no formalities are necessary, and 
no contractual sanctions or enforcement measures are required. The fact of an agreement may be express or implicit 
by the behavior of the parties. Furthermore, it is not necessary, in order for there to be an infringement of Article 
81 of the Treaty for the participants to have agreed in advance upon a comprehensive common plan. The concept 
of agreement in Article 81(1) of the Treaty would apply to the inchoate understandings and partial and conditional 
agreements in the bargaining process which lead up to the definitive agreement.» 
Έχει γίνει δεκτό ότι ορισµένες µονοµερείς, εκ πρώτης όψεως, πράξεις του προµηθευτή, παρά τη φαινοµενική µονοµέρειά 
τους, εµπίπτουν στην ερµηνευτική εµβέλεια της έννοιας της σύµπραξης, λόγω της γενικότερης ένταξής τους στο πλαίσιο 
των συµβατικών σχέσεων του προµηθευτή µε τους διανοµείς µεταπωλητές του427

. Όταν µια απόφαση του προµηθευτή 
συνιστά µονοµερή συµπεριφορά, η απόφαση αυτή δεν εµπίπτει στις απαγορεύσεις του άρθρου 3 του Νόµου. Σε 
ορισµένες όµως περιστάσεις, τα µέτρα που έλαβε ή επέβαλλε κατά φαινοµενικά µονοµερή τρόπο ο προµηθευτής, 
στο πλαίσιο των συνεχών εµπορικών σχέσεων που διατηρεί µε τους διανοµείς του, θεωρούνται ότι συνιστούν 
συµφωνία κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόµου428

. 
Οι περιπτώσεις στις οποίες µία επιχείρηση έλαβε ένα πράγµατι µονοµερές µέτρο, χωρίς τη ρητή/ γραπτή ή σιωπηρή 
συµµετοχή άλλης επιχειρήσεως, διακρίνονται από εκείνες στις οποίες ο µονοµερής χαρακτήρας είναι αποκλειστικά 
φαινοµενικός.  Οι µεν πρώτες περιπτώσεις δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου  3  του  Νόµου,  ενώ οι 
δεύτερες, εφόσον θεωρείται ότι προκύπτει συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
άρθρου αυτού. Αυτό συµβαίνει, µεταξύ άλλων, στην περίπτωση των πρακτικών και των µέτρων που περιορίζουν τον 
ανταγωνισµό και τα οποία, λαµβανόµενα κατά τα φαινόµενα µονοµερώς από τον προµηθευτή, στο πλαίσιο των 
συµβατικών σχέσεών του µε τους µεταπωλητές του, τυγχάνουν εντούτοις τουλάχιστον της σιωπηρής αποδοχής των εν 
λόγω µεταπωλητών429

. 
Στην περίπτωση που δεν υφίστανται διατυπωµένες συµβατικές διατάξεις, η ύπαρξη «συµφωνίας», µπορεί να 
στοιχειοθετηθεί εάν σε συστάσεις, µέτρα ή πρωτοβουλίες που απευθύνει ο προµηθευτής εντός της εµπορικής του 
σχέσης µε τους λιανοπωλητές ή διανοµείς, υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή συναίνεση των µεταπωλητών, η οποία 
εκφράζεται µε την αποδοχή των συγκεκριµένων µέτρων µέσω της συµµορφώσεώς τους σε αυτά και θέσης τους σε 
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άµεση εφαρµογή430
. Συνακόλουθα µια πρωτοβουλία του προµηθευτή εντάσσεται στη υφισταµένη γενική συµφωνία των 

µερών, δηλαδή καθίσταται αναπόσπαστο τµήµα της σχέσης αυτής, εφόσον το µέτρο αυτό γίνει πραγµατικά, µε τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, αποδεκτό από τους µεταπωλητές431

. 
Συµφωνία, επίσης, υφίσταται και όταν στη σύµβαση διανοµής συµπεριλήφθηκε συµβατική διάταξη η οποία προβλέπει 
την τήρηση από το διανοµέα/ µεταπωλητή µονοµερών µέτρων (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, συστάσεις, κλπ.) του 
προµηθευτή, τα οποία υλοποιούν την πολιτική αυτού σε ένα συγκεκριµένο τοµέα (εκπτωτική, τιµολογιακή, πιστωτική 
πολιτική), καθώς στην περίπτωση αυτή η υιοθέτηση τέτοιων µέτρων καλύπτεται από την εκ των προτέρων δοθείσα 
συναίνεση του διανοµέα/ µεταπωλητή, αφού αυτός κατά την υπογραφή της σύµβασης αφενός συµφωνούσε στη 
συµπερίληψη στη σύµβαση και στη µετέπειτα εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης, που προέβλεπε ή επέτρεπε τη 
λήψη των µονοµερών µέτρων, και αφετέρου εύλογα µπορούσε να εικάσει την υιοθέτηση τέτοιων µονοµερών µέτρων 
από τον προµηθευτή432

. 
Κατά την εξέταση της σχέσης µεταξύ της Εταιρείας Lukoil και των πρατηριούχων της, και της εµπορικής συνεργασίας 
που διατηρούν µεταξύ τους, µια σχέση µη γνήσιας εµπορικής αντιπροσωπείας, έχει ήδη διαπιστωθεί αλλά και 
επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία ότι αυτή προχωρεί µέσω αποστολής εγκυκλίων και ανακοινώσεων προς ενηµέρωση των 
πρατηριούχων της περί των συνιστώµενων ή µέγιστων τιµών πώλησης καυσίµων. Ενδεικτικά καταγράφεται το πιο κάτω 
περιεχόµενο µίας από τις ανακοινώσεις433 της οποίες η Εταιρεία κοινοποίησε στην Επιτροπή και η οποία οµιλεί 
από µόνη της: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ LUKOIL 
Αγαπητοί Συνεργάτες, 
Από αύριο Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2005, οι τιµές πώλησης από την Εταιρεία προς εσάς θα διαφοροποιηθούν µε 
προτεινόµενες τιµές πώλησης από εσάς ως ακολούθως: 
Σεντ ανά Λίτρο 

- FORMULA 95 - 54,0 

- FORMULA 98 - 56,1 

- FORMULA EURODIESEL - 51,6 

- DIESEL - 45,5 

- KEROSENE - 45,9 

- COLOURED (ΑΓΡΟΤΙΚΟ) 33,0  

Στις  πιο  πάνω  τιµές  συµπεριλαµβάνονται  το  Φ.Π.Α,  η  συνδροµή  για  διατήρηση στρατηγικών αποθεµάτων και οι 
προµήθειες σας. Τµήµα Πωλήσεων - LUKOIL CYPRUS LIMITED 19 Αυγούστου 2005 »  (η υπογράµµιση δική µας) 
Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση που δεν υφίστανται διατυπωµένες συµβατικές διατάξεις, η ύπαρξη 
«συµφωνίας» κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόµου, µπορεί να στοιχειοθετηθεί εάν υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή 
συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εν λόγω εγκύκλιοι ή ανακοινώσεις, 
είτε απορρέουν από όρους συµβολαίων που διέπουν την εµπορική σχέση µεταξύ πρατηριούχου και Εταιρείας 
πετρελαιοειδών (µη γνήσια εµπορική αντιπροσωπεία) είτε όχι, αποτελούν συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων. H Επιτροπή 
σηµειώνει ότι οι ανακοινώσεις και οι εγκύκλιοι που αποδεδειγµένα έχουν αποτελέσει την πρακτική ενηµέρωσης της 
Εταιρείας ως προς την τιµολογιακή της πολιτική και την οποία προφανώς οι πρατηριούχοι της αποδέχονταν σιωπηρά 
µέσω της υιοθέτησης και ή εφαρµογής τους, υπέχουν την έννοια συµφωνίας και ως τέτοια έτσι έχει εξεταστεί και κριθεί. 
Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συµπεράνει στην υπόθεση Anheuser Busch Incorporated

434
, το αν οι οδηγίες 

/συστάσεις της Εταιρείας ενσωµατώθηκαν ή όχι στη συµφωνία είναι τελείως άσχετο µε το ερώτηµα εάν οι οδηγίες 
/συστάσεις αυτές αποτελούν ή όχι µεταβολή της συµφωνίας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε και έκρινε ότι οι 
εν λόγω οδηγίες /συστάσεις αποτελούσαν συµφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ίδια υπόθεση δεν αποδέχτηκε την 
άποψη της Anheuser- Busch, ότι οι οδηγίες της αποτελούν απλώς συστάσεις και ότι εναπόκειται απολύτως στη 
διακριτική ευχέρεια του οµίλου S&Ν αν θα τις ακολουθήσει ή όχι. Από τις επιστολές που απέστειλε η Anheuser-Busch 
προς τον όµιλο S&Ν στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η µόνη δυνατή ερµηνεία είναι 
ότι ο S&Ν συµφώνησε και αποδέχτηκε: 
(i) την κοινοποίηση των οδηγιών της Anheuser-Busch, 
(ii) το δικαίωµα της Anheuser-Busch να τροποποιεί τις οδηγίες αυτές, και 
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(iii) την παραλαβή των οδηγιών της. 
Στην  υπό  εξέταση  υπόθεση,  όπως  παρατηρεί  η  Επιτροπή  µέσα  από  την ανάλυση των απαντήσεων των 
πρατηριούχων της Εταιρείας, οι συστάσεις της τελευταίας προς τους πρατηριούχους σε σχέση µε την τιµολογιακή 
πολιτική της καθώς και οι αναθεωρήσεις και ή τροποποιήσεις αυτών µέσω αλλαγών στις τιµές, έχουν γίνει 
αποδεκτές από τους πρατηριούχους. Επίσης στην ίδια υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι το γεγονός ότι οι 
υπό εξέταση οδηγίες αποκαλούνται «συνιστώµενες οδηγίες» δεν επαρκεί αφ’ εαυτού για να συναχθεί ότι  αυτές δεν 
αποτελούν συµφωνία. Ως εκ τούτου, η αναφορά της Anheuser-Busch στην απόφαση του ∆ικαστηρίου Pronuptia de Paris 
κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αβάσιµη. Υπό το φως των όσων έχουν προαναφερθεί, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διαφώνησε µε την Anheuser-Busch και θεώρησε ότι οι επίµαχες οδηγίες αποτελούν συµφωνία κατά την 
έννοια του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση Volkswagen

435 διαπίστωσε επίσης ότι εγκύκλιοι και άλλες προτροπές 
συνιστούν συµφωνίες µε την έννοια του άρθρου 81(1) της Συνθήκης. Στην υπόθεση Ford

436
, το ∆ΕΕ θεώρησε, χωρίς 

αµφιβολία, την απόφαση του κατασκευαστή να σταµατήσει την παράδοση οχηµάτων σε Γερµανούς εµπόρους ως 
συµφωνία κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, επειδή εντασσόταν στις συµβατικές σχέσεις µε τους διανοµείς, στις 
οποίες οι τελευταίοι συναίνεσαν µε την επιχειρηµατική πολιτική του κατασκευαστή.  Αυτή η θέση επιβεβαιώνεται στις 
υποθέσεις BMW

437 και Volkswagen
438

 όπου θεωρήθηκε ότι µια προτροπή ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων δεν συνιστά 
µια µονοµερή πράξη αλλά συµφωνία, εφόσον γίνεται στο πλαίσιο διαρκών επιχειρηµατικών σχέσεων, οι οποίες 
υπόκεινται σε µια ήδη εκ των προτέρων συναφθείσα συµφωνία. 
Συµφωνίες, υπό την ανωτέρω έννοια, που ενδέχεται να έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού θεωρούνται, ως εκ τούτου, ότι υπάγονται στην απαγόρευση του άρθρου 3 του Νόµου. Συµπερασµατικά, 
οι εγκύκλιοι και ανακοινώσεις που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από µόνες τους συµφωνίες 
εντός της συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία πετρελαιοειδών µε τους πρατηριούχους. 
Περιορισµός του ανταγωνισµού 
Η υπαγωγή µιας µορφής συµφωνίας, στην υπό εξέταση περίπτωση κάθετης συµφωνίας, στον απαγορευτικό κανόνα 
του άρθρου 3 του Νόµου, προϋποθέτει ότι αυτή, έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό 
και ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας. Το άρθρο 3 του Νόµου, διατυπώνει κατά τρόπο ενδεικτικό 
διάφορες µορφές απαγορευµένου περιεχοµένου συµφωνιών. Μεταξύ των µορφών αυτών είναι και ο άµεσος ή έµµεσος 
καθορισµός τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής. Πρόκειται για την κυριότερη περίπτωση νοθεύσεως 
του ανταγωνισµού λόγω του περιορισµού της αυτονοµίας των επιχειρήσεων ως προς την αυτόνοµη άσκηση πολιτικής 
τιµών. 
Σύµφωνα µε τη νοµολογία σε κοινοτικό επίπεδο, για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 81 της Συνθήκης, η 
εκτίµηση των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των συµφωνιών παρέλκει, όταν αυτές έχουν ως αντικείµενο τον 
περιορισµό του ανταγωνισµού439

. Εξετάζοντας την πιθανότητα περιορισµού στον ανταγωνισµό, εξετάζεται πρώτα το 
αντικείµενο της σύµπραξης και µετά εξετάζονται τα αποτελέσµατα στον ανταγωνισµό από την ύπαρξη της σύµπραξης440

. 
Το αντικείµενο της σύµπραξης εξετάζεται µέσα από µία αντικειµενική ανάλυση των σκοπών αυτής441

. Γενικά εάν η 
ξεκάθαρη συνέπεια της σύµπραξης είναι ο περιορισµός ή η παρακώλυση του ανταγωνισµού, ως θέµα δικαίου αυτό 
αποτελεί το αντικείµενο για σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 81(1)

442
. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Γεν∆ΕΕ 

έχουν καθιερώσει πια την αρχή όπου εάν η σύµπραξη έχει από τη φύση της ως αντικείµενό της τον περιορισµό 
του ανταγωνισµού (συµπεριλαµβανοµένων και των κάθετων συµπράξεων) τότε αυτή θεωρείται ότι per se παραβιάζει το 
άρθρο 81(1) της Συνθήκης ΕΚ. Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι η Επιτροπή δεν έχει καθήκον να εξετάσει και ή 
αναλύσει τις πραγµατικές ή δυνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. 
Η Επιτροπή κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης και στα πλαίσια της διερεύνησης των κάθετων συµφωνιών της 
Εταιρείας µε τους πρατηριούχους της προχώρησε και αξιολόγησε τόσο το αντικείµενο όσο και το αποτέλεσµα 
που έχουν στην αγορά και κατά πόσο οι συµφωνίες αυτές περιορίζουν, παρακωλύουν και ή νοθεύουν τον ανταγωνισµό.  
Σύµφωνα µε τον Κοινοτικό Κανονισµό για την εφαρµογή του άρθρου 81(3) της Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες 
κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών, «Συµφωνία ή σύµπραξη ή εναρµονισµένη πρακτική που 
συνάπτεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, κάθε µία εκ των οποίων δραστηριοποιείται, για το σκοπό της 
σύµπραξης, σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή διανοµής, και που αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες τα µέρη µπορούν να προµηθεύονται, να πωλούν ή να µεταπωλούν ορισµένα αγαθά ή υπηρεσίες είναι κάθετη 
συµφωνία.»

443
 

Η Επιτροπή, µε βάση την έρευνα της υπόθεσης έχει καταλήξει ότι, η Εταιρεία και οι πρατηριούχοι αποτελούν 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητες µεταξύ τους οικονοµικές οντότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα της 
αγοράς. Επίσης η Επιτροπή έχει καταλήξει ότι οι ανακοινώσεις/εγκύκλιοι µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας 
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αποτελούν συµφωνίες. Η Επιτροπή εξέτασε ως εκ τούτου το αντικείµενο των εν λόγω συµφωνιών αλλά και τα 
αποτελέσµατα που η συµφωνία αυτές έχουν στον ανταγωνισµό. Για αυτό το λόγο η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να 
προβεί στον εκτενέστερο σχολιασµό της συµπεριφοράς και της δράσης της Εταιρείας αναφορικά µε τις προτεινόµενες 
από αυτή τιµές πώλησης προς  τους  πρατηριούχους, τις δηλώσεις των πρατηριούχων ότι συµµορφώνονταν µε τις 
ανακοινώσεις και εγκυκλίους της Εταιρείας, την πολιτική παρακολούθησης των τιµών τόσο των πρατηριούχων της 
όσο και των άλλων εταιρειών αλλά και των πρατηριούχων των άλλων εταιρειών καθώς και το σύστηµα εκπτώσεων 
που παρέχει στους πρατηριούχους. 
Προτεινόµενες τιµές και δηλώσεις πρατηριούχων 
Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, προέκυψε ότι η Εταιρεία µέσω της αποστολής των ανακοινώσεων/ 
εγκυκλίων της προς τους πρατηριούχους έθετε σε εφαρµογή την τιµολογιακή πολιτική της όσον αφορά τη λιανική 
πώληση των σχετικών προϊόντων. Η πολιτική αυτή συνίστατο στον καθορισµό των προτεινόµενων τιµών αντλίας των 
σχετικών προϊόντων. Η Εταιρεία µέσω της αποστολής των εν λόγω εγκυκλίων και /ή ανακοινώσεων εξέφραζε και 
καθιστούσε γνωστή στους πρατηριούχους τη βούλησή της να εφαρµόσει την προαναφερόµενη πολιτική. 
Οι συνιστώµενες τιµές και οι µέγιστες τιµές στο µέτρο που ο προµηθευτής περιορίζεται στην ανακοίνωση των τιµών 
αυτών και δεν υπάρχει δέσµευση ή εξαναγκασµός του διανοµέα για την τήρησή τους, δεν αντίκεινται στο άρθρο 3 του 
Νόµου.  Κατά πόσο όµως οι συνιστώµενες τιµές είναι πράγµατι µη δεσµευτικές για τον διανοµέα κρίνεται, µεταξύ 
άλλων, από τον τρόπο οργάνωσης του συστήµατος διανοµής, από τους περιορισµούς στις δυνατότητες πρόσβασης 
τρίτων ενδιαφεροµένων στο σύστηµα και από την αυστηρότητα της εφαρµογής τους. Ενδείξεις περί της 
δεσµευτικότητας των συνιστώµενων τιµών και των µέγιστων τιµών αποτελεί και η παρακολούθηση εκ µέρους του 
προµηθευτή της τιµολογιακής πειθαρχίας του διανοµέα µε τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα. 
Στο σύγγραµµα του οι Bellamy and Child

444 αναφέρουν ότι στη βάση των συµπερασµάτων της απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Pronuptia, οι συνιστώµενες ή µέγιστες τιµές αντίκειται στο άρθρο 81 (αντίστοιχο 
άρθρο 3 του Νόµου) όταν έχουν ως αποτέλεσµα να οδηγούν σε καθορισµένη τιµολόγηση445

. Ειδικότερα στη 
παράγραφο 226 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό 
είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών.» 
Η πρακτική να συνιστάται στον πωλητή µια τιµή µεταπώλησης ή να ζητείται από το µεταπωλητή να τηρεί µια µέγιστη 
τιµή µεταπώλησης εµπεριέχει κίνδυνο για τον ανταγωνισµό. Υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης 
για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους 
µεταπωλητές446

. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να διευκολύνουν αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. Εξάλλου 
στην υπόθεση Yamaha
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, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε ένα βήµα περαιτέρω κρίνοντας ότι ακόµη και σε 

περίπτωση σποραδικής διαφοροποίησης των τιµών, αυτό δεν αποδεικνύει την έλλειψη συµφωνίας καθορισµού των 
τιµών. Άποψη µε ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση µε τις προτεινόµενες τιµές, είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
υπόθεση Fenex (IV/34.983
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«(46) Επειδή πρόκειται για την κυκλοφορία καταλόγων προτεινόµενων τιµών, η πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου (6), 
ορίζει «ότι αν ένα καθεστώς υποχρεωτικών τιµών πωλήσεως αντίκειται προφανώς στη διάταξη αυτή (άρθρο 85), άλλο 
τόσο αντίκειται και το καθεστώς των "ενδεικτικών τιµών". ∆εν µπορεί πράγµατι να γίνει δεκτό ότι οι ρήτρες της 
συµπράξεως, σχετικά µε τον καθορισµό "ενδεικτικών τιµών", στερούνται πρακτικής χρησιµότητας. Πράγµατι, ο 
καθορισµός τιµής, έστω απλώς ενδεικτικής, επηρεάζει τον ανταγωνισµό, λόγω του ότι επιτρέπει σε όσους συµµετέχουν 
να προβλέπουν, µε εύλογη βεβαιότητα, ποια πολιτική τιµών θα ακολουθήσουν οι ανταγωνιστές τους.» 
Στην ίδια απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε επίσης ότι: 
«(79) Πρέπει κατ' αρχάς να υπογραµµιστεί ότι η εν λόγω απόφαση της ένωσης επιχειρήσεων αναφέρεται στις τιµές 
πώλησης των επιχειρήσεων.  Συνεπώς, οι ανταγωνιστικές πρακτικές που αφορούν τις τιµές, αποτελούν µία από τις 
σοβαρότερες µορφές περιορισµού του ανταγωνισµού από απόψεως κοινοτικού δικαίου. Παρόµοιοι περιορισµοί 
(προτεινόµενες τιµές) του ανταγωνισµού δεν µπορούν κατά συνέπεια να εξαιρεθούν από την απαγόρευση συµπράξεων, 
παρά µόνον υπό εντελώς εξαιρετικές συνθήκες.» 
Η ανωτέρω θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά σαφές ότι ακόµα και οι απλές ενδεικτικές τιµές ή και οι 
προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών καταδεικνύοντας ότι η τιµή 
αποτελεί το κύριο πεδίο και µοχλό ανταγωνισµού. Οι ρυθµίσεις µέσω πρακτικών και συµπεριφορών που στην ουσία 
έχουν ως στόχο ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού δεν αναιρούνται γιατί αφορούν προτεινόµενες τιµές, 
ιδιαίτερα όταν αυτές οι ρυθµίσεις ασχολούνται µε µια τιµολογιακή πολιτική γιατί η τιµή αποτελεί το κυριότερο πεδίο 
ανταγωνισµού. 
Στο ερώτηµα 4 του ερωτηµατολογίου, «Είναι µε δική σας πρωτοβουλία που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις των τιµών, ή 
µετά από εισηγήσεις ή προτάσεις της Εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεται ο πρατηριούχος ή µε άλλο 
τρόπο», ποσοστό 82,14% των πρατηριούχων της εταιρείας, απαντά ότι είναι κατόπιν εισηγήσεων της Εταιρείας Lukoil 
που προχωρούν σε αυξοµειώσεις τιµών στα  πρατήρια  τους.    Σηµειώνεται  ότι  οι  υπόλοιποι  πρατηριούχοι  
(ποσοστό 7,14%) δηλώνουν ότι οι αυξοµειώσεις τιµών στα πρατήρια τους γίνονται µε δική τους πρωτοβουλία, ενώ 
ποσοστό 10,71% δεν απαντά στο ερώτηµα. 
Στο ερώτηµα 4.1 του ερωτηµατολογίου, «Στην περίπτωση που προχωρείτε στις αυξοµειώσεις  των  τιµών  µετά  από  
εισηγήσεις  ή  προτάσεις  της  Εταιρείας πετρελαιοειδών µε την οποία συνεργάζεστε συµµορφώνεστε ή όχι µε τις 
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προτεινόµενες τιµές», ποσοστό 82,14% των πρατηριούχων της Εταιρείας απαντά ότι συµµορφώνεται, ενώ ποσοστό 
17,86% απαντά ότι δεν συµµορφώνεται. Επιβάλλεται να τονιστεί ότι κατά την έρευνα της Επιτροπής, διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη είκοσι οκτώ (28) πρατηριούχων.  Επίσης από την ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων των 
πρατηριούχων της Εταιρείας στη βάση του συνόλου των απαντήσεων που δόθηκαν και ειδικότερα σε σχέση µε την 
ερώτηση 4.1 του ερωτηµατολογίου, προκύπτουν τα πιο κάτω: 
Ο Πρατηριούχος Α/Α3, αν και απαντά ότι δεν συµµορφώνεται και διευκρινίζει ότι «βάζει 1-3 δέκατα του σεντ πιο πάνω 
από τις τιµές που προτείνει η Εταιρεία στο LS και την UNL 95», διαπιστώνεται από την απάντησή του στο ερώτηµα 5 
του ερωτηµατολογίου ότι συµµορφώνεται. 
Ο Πρατηριούχος Α/Α8, αν και δηλώνει ότι δεν συµµορφώνεται, διαπιστώνεται από  την απάντησή του στο ερώτηµα 
5 του ερωτηµατολογίου, ότι συµµορφώνεται, εκτός από µια φορά την 1/11/2006, όπου χρέωνε διαφορετική τιµή για 
την αµόλυβδη 95, ήτοι 50,20 σεντς αντί 49,9 σεντς. 
Επιπλέον, οι πρατηριούχοι Α/Α20,25 και 27 απαντούν ότι δεν συµµορφώνονται αλλά από τις απαντήσεις τους στο 
ερώτηµα 5 του ερωτηµατολογίου φαίνεται ότι συµµορφώνονται πλήρως στις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας. 
Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη της τα πιο πάνω στοιχεία, δηλαδή, ότι ενώ κάποιοι πρατηριούχοι ισχυρίζονται ότι δεν 
συµµορφώνονται αλλά στην πραγµατικότητα συµµορφώνονται, διαπιστώνει ότι το ποσοστό των πρατηριούχων που 
όντως συµµορφώνονταν µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Lukoil κατά τον ουσιώδη χρόνο ανερχόταν σε ένα  
ποσοστό του 96,42%, δηλαδή µεγαλύτερο του ποσοστού 82,14% που υπολογίστηκε πιο πάνω µε βάση τις απαντήσεις 
των πρατηριούχων. Όµως, είτε ληφθεί υπόψη το ποσοστό του 82,14% ή το ποσοστό του 96,42%, η Επιτροπή 
κρίνει ότι η συµµόρφωση των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές της Lukoil ήταν πολύ µεγάλη κατά τον 
ουσιώδη χρόνο. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ύπαρξη ενός συστήµατος εκ των υστέρων ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής 
µιας συγκεκριµένης πρακτικής και κυρώσεων ή απειλών επιβολής κυρώσεων αποτελούν ενδείξεις για την ύπαρξη 
συµφωνίας καθορισµού τιµών (ενδεικτικά αναφέρεται η απόφαση του Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Bayer
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Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρ. 47 των Κατευθυντήριων γραµµών 
για τους κάθετους περιορισµούς, σύµφωνα µε την οποία οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις και η επιβολή 
κυρώσεων αποτελούν έµµεσους τρόπους για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών µεταπώλησης, που ενισχύονται 
όταν συνδυαστούν µε την εφαρµογή ενός συστήµατος παρακολούθησης των τιµών, καθώς τελικά στην πράξη οδηγούν 
στην αποστέρηση από το διανοµέα κάθε πραγµατικής και πλήρους ελευθερίας να καθορίζει αυτόνοµα τις τιµές των 
προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει. 
Λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω εκτίµηση του Γεν∆ΕΕ αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή θεωρεί 
καθήκον της να σχολιάσει τις απαντήσεις των πρατηριούχων στο ερώτηµα 4.3 του ερωτηµατολογίου. 
Στο ερώτηµα 4.3  του ερωτηµατολογίου, «κατά πόσο ο πρατηριούχος αντιµετωπίζει συνέπειες (απειλές και 
πιέσεις) σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του στις προτεινόµενες τιµές», ποσοστό 21,43% των πρατηριούχων της 
Εταιρείας, απαντά ότι αντιµετωπίζει συνέπειες, ποσοστό 28,57% απαντά ότι δεν αντιµετωπίζει συνέπειες, ενώ ποσοστό 
50% δεν απαντά στο ερώτηµα. 
Επιβάλλεται να τονιστεί ότι, το ποσοστό του 21,43% των πρατηριούχων που απάντησε ότι αντιµετωπίζει συνέπειες είναι 
αρκετά υψηλό εάν ληφθεί υπόψη ότι ποσοστό του 50% δεν απάντησε στο εν λόγω ερώτηµα.  Επιπρόσθετα, πέραν 
του γεγονότος ότι ποσοστό του 21,43% των πρατηριούχων απάντησε ότι αντιµετωπίζει συνέπειες, η Επιτροπή 
παρατήρησε ότι κάποιοι από αυτούς θέλησαν να καταγράψουν επιπλέον σχόλια ως µέρος της απάντησής τους σε 
σχέση µε το ζήτηµα των συνεπειών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις µέγιστες τιµές της εταιρείας. Οπόταν, κατά 
την ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων των πρατηριούχων της Εταιρείας, η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να 
επισηµάνει τα ακόλουθα: 
Πρατηριούχος  Α/Α1:  «Σε όλες τις περιπτώσεις έπρεπε να τηρούµε τις προτεινόµενες τιµές. Σε αντίθετη περίπτωση µας 
γινόταν προφορική παρατήρηση και απειλή για µη παροχή καυσίµων σε ένα περιστατικό όπου αλλάξαµε τις τιµές πιο 
πάνω από τις καθορισµένες µας έγινε γραπτή παρατήρηση κατά την αξιολόγηση του Σταθµού. ∆υστυχώς δεν έχουµε 
το γραπτό σηµείωµα.» 
Πρατηριούχος Α/Α4: «Παύση τροφοδοσίας καυσίµων.»   
Πρατηριούχος Α/Α13: «Παλαιότερα αντιµετώπιζα συνέπειες, σήµερα όχι.»  Πρατηριούχος Α/Α 15: «Παύση τροφοδοσίας 
καυσίµων από την Εταιρεία.»  Πρατηριούχος Α/Α 16: «Παύση τροφοδοσίας καυσίµων και οικονοµικά µέτρα.» 
Πρατηριούχος Α/Α 18: «Αγοράζει καύσιµα από άλλα πρατήρια της LUKOIL της Λεµεσού (Από πρατήριο {…}  και {…}). 
Έχει απολέσει το 70% του µεριδίου αγοράς του.» 
Πρατηριούχος Α/Α 21: «Μέχρι τις 30/5/2005 που ήταν ανοικτό το πρατήριο σε δύο περιπτώσεις η Εταιρεία 
προχώρησε στην αλλαγή τιµών µέσω Η/Υ χωρίς την ενηµέρωση και συγκατάθεσή µου.» ( η υπογράµµιση είναι της 
Επιτροπής) 
Στην προκείµενη περίπτωση, η δήλωση βούλησης των πρατηριούχων περί αποδοχής της προτεινόµενης σε αυτούς 
από την LUKOIL πολιτικής δεν απαιτείται να απευθύνεται προς την Εταιρεία. Μια φαινοµενικά µονοµερής 
συµπεριφορά µπορεί να συνεπάγεται συµφωνία µεταξύ επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόµου, υπό 
την προϋπόθεση ότι η µετέπειτα συµπεριφορά των πρατηριούχων µπορεί να ερµηνευτεί ως de facto συναίνεση. H 
συµµετοχή και η εφαρµογή, από τους πρατηριούχους της Εταιρείας Lukoil, των προτεινόµενων τιµών αποδεικνύεται από 
τις ίδιες τις δηλώσεις τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι εφάρµοζαν τις 
προτεινόµενες τιµές σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό διερεύνησης περιόδου. 
Η συµπεριφορά των πρατηριούχων και η αποδοχή από αυτούς των προτεινόµενων από την Εταιρεία Lukoil τιµών, ως 
συνέχεια των  ανακοινώσεων /εγκυκλίων, το πολύ ψηλό ποσοστό συµµόρφωσης και/ή αποδοχής των πρατηριούχων 
των προτεινόµενων τιµών, και άρα η επιτυχής εφαρµογή από την Εταιρεία της προαναφερθείσας τιµολογιακής 
πολιτικής δεν δύναται να ερµηνευτεί παρά µόνο ως µια de facto συναίνεση στην προτεινόµενη και υιοθετηθείσα 
τιµολογιακή πολιτική της Εταιρείας. ∆ηλαδή, στην παρούσα υπόθεση οι προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Lukoil 
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αποτελούν αντικείµενο κάθετης σύµπραξης µεταξύ αυτής και των πρατηριούχων της. Υπό αυτό το πρίσµα, η Επιτροπή 
εφαρµόζοντας τις διατάξεις του Νόµου κρίνει ότι δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για την εξεταζόµενη περίπτωση παρά η 
ύπαρξη µιας κάθετης σύµπραξης για καθορισµό τιµών από πλευράς της Εταιρείας. 
Η Επιτροπή κρίνοντας στη βάση της απόφασης του Γεν∆ΕΕ στην υπόθεση Dunlop Slazenger
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, επισηµαίνει και 

υπογραµµίζει ότι µία συµφωνία ή πρακτική καθορισµού τιµών, στερεί τον καταναλωτή από τη δυνατότητα να 
επωφεληθεί από την υπάρχουσα δοµή του πραγµατικού ανταγωνισµού Απολήγοντας σε τεχνητή διαµόρφωση τιµών σε 
βάρος του.  Η οµοιοµορφία των τιµών, που διαπιστώθηκε, επιτείνει το συµπέρασµα αυτό, καθώς προκύπτει ότι αυτή η 
συµφωνία ή /και πρακτική απαγορεύει ή τουλάχιστον περιορίζει κάθε ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών, µε συνέπεια να 
προκαλείται βλάβη στους καταναλωτές. 
∆ιαδικασία Αλλαγής Τιµών 
Από την αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων, υπήρξαν αρκετοί από αυτούς που κατέγραψαν αρνητικά 
σχόλια σε σχέση µε το θέµα της διαδικασίας αλλαγής τιµών. 
Πρατηριούχος Α/Α21: «Σε δύο περιπτώσεις η Εταιρεία προχώρησε στην αλλαγή των τιµών µέσω Η/Υ χωρίς τη 
συγκατάθεσή µου.». 
Πρατηριούχος Α/Α4: «Μέχρι τις αρχές του 2006 ο πρατηριούχος δεν µπορούσε να αλλάξει τις τιµές από το σύστηµα 
αλλά µετά από εντολή της Εταιρείας µέσω του Κεντρικού συστήµατος που βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας.». 
Πρατηριούχος Α/Α12: «Οι τιµές αλλάζονται από άτοµο της εταιρείας. Οι τιµές πώλησης από χρηµατοδέκτη µόνο δεν 
αλλάζονται τακτικά λόγω µη αρµόδιου υπαλλήλου και µε δικαιολογία τη σύντοµη ανακαίνιση του πρατηρίου.» (η 
υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 
Η Επιτροπή εύλογα διερωτάται εάν στην πράξη υπήρχε η ευχέρεια από πλευράς του πρατηριούχου να προχωρήσει 
από µόνος του στις οποιεσδήποτε αλλαγές των τιµών. Από τις πιο πάνω δηλώσεις των πρατηριούχων οι οποίες 
καταγράφηκαν ως επιπρόσθετα σχόλια στις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής, διαφαίνεται να υπήρχε και 
κεντρικό σύστηµα και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η Επιτροπή εκτιµά ότι, ενδεχοµένως η εν λόγω ασάφεια στη 
διαδικασία αλλαγής τιµών από πλευράς της Lukoil που προκύπτει από τις πιο πάνω δηλώσεις καταδεικνύει ότι στην 
πράξη, οι πρατηριούχοι να µην είχαν την ευχέρεια να τιµολογήσουν όπως αυτοί ήθελαν τα προϊόντα τους ή και εάν την 
είχαν η Εταιρεία πληροφορείτο αυτόµατα για την οποιαδήποτε παρεκτροπή τους από την προτεινόµενη τιµή.  Το 
γεγονός ότι η Εταιρεία µπορούσε άµεσα να γνωρίζει οποιαδήποτε αλλαγή γινόταν στην τιµή πώλησης δεν συνέφερε 
τους πρατηριούχους γεγονός που διαπιστώνεται πιο κάτω κατά την εξέταση του ζητήµατος της διατύπωσης και του 
ύφους της ανακοίνωσης της Εταιρείας και συγκεκριµένα της φράσης «στις πιο πάνω τιµές, συµπεριλαµβάνετε Φ.Π.Α, η 
συνδροµή για διατήρηση στρατηγικών αποθεµάτων, και οι προµήθειές σας». 
∆ιατύπωση και ύφος γραφής των εγκυκλίων  
Η Επιτροπή κρίνει ότι η δήλωση βούλησης της Εταιρείας που απευθύνεται στους πρατηριούχους της, για εφαρµογή των 
προτεινόµενων τιµών προκύπτει αδιαµφισβήτητα και από τη διατύπωση και το ύφος γραφής των σχετικών εγκυκλίων 
προς τους πρατηριούχους. Ακόµα και ο προστακτικός τόνος, που χρησιµοποιείται στις περισσότερες εγκυκλίους, 
ενισχύει το συµπέρασµα ότι δεν πρόκειται απλά για προτεινόµενες τιµές αλλά για καθοριζόµενες ή αλλιώς 
δεσµευτικές τιµές µεταπώλησης από την Εταιρεία προς τους πρατηριούχους. Η Επιτροπή τονίζει ότι µε βάση την 
νοµολογία αλλά και τις κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς αλλά και κατ΄ επέκταση µε βάση τα 
σχόλια που υποστηρίζονται στα διάφορα συγγράµµατα, όπως για παράδειγµα αυτό του Bellamy and Child, οι 
προτεινόµενες και οι µέγιστες τιµές θεωρούνται δεσµευτικές και καθοριζόµενες όταν «λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης 
για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους 
µεταπωλητές.» Η Επιτροπή έχει προβεί πιο πάνω στην αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων στο 
ερωτηµατολόγιο της και διαπίστωσε ότι αυτές εφαρµόζονταν από τους πρατηριούχους σε ποσοστό του ύψους 
96,42%.  
Από κει και πέρα η Επιτροπή ως ενισχυτικό στοιχείο της διαπίστωσης συµµόρφωσης, δεν µπορεί να µην σχολιάσει το 
ζήτηµα της διατύπωσης και του ύφους γραφής των εν λόγω εγκυκλίων της Lukoil, που δεικνύει τη δεσµευτικότητα και 
τον προστακτικό τρόπο µε τον η Εταιρεία απευθύνει τις προτεινόµενες τιµές της. 
Είναι πασιφανές ότι, η Εταιρεία Lukoil, µε τον τρόπο που κοινοποιούσε στους πρατηριούχους τις προτεινόµενες 
τιµές ασκούσε έµµεση πίεση σε αυτούς να τις εφαρµόσουν. Με βάση τη διατύπωση της ανακοίνωσης, διαφαίνετο ότι το 
κέρδος του πρατηριούχου ήταν άµεσα συνυφασµένο µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας αφού όπως έλεγε η ίδια η 
ανακοίνωση «στις πιο πάνω τιµές, συµπεριλαµβάνετε Φ.Π.Α, η συνδροµή για διατήρηση στρατηγικών αποθεµάτων, και 
οι προµήθειές σας». ∆ηλαδή µε άλλα λόγια,  εάν ο πρατηριούχος δεν πωλούσε τα προϊόντα στις τιµές που η Εταιρεία 
«πρότεινε» τότε δεν θα εισέπραττε από αυτήν την προµήθειά του. Κάποιος µπορεί κάλλιστα να συνάγει το συµπέρασµα 
ότι λογικό επακόλουθο της τακτικής αυτής της Εταιρείας ήταν η εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών από τους 
πρατηριούχους αφού σε περίπτωση που αυτοί επιχειρούσαν να βάλουν διαφορετικές τιµές δεν θα λάµβαναν την 
προµήθεια τους. 
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι το ύφος της ανακοίνωσης της Εταιρείας Lukoil εµπεριείχε το στοιχείο της απειλής σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης των πρατηριούχων στις ανακοινώσεις της Εταιρείας σε σχέση µε τις προτεινόµενες 
τιµές, αφού στις εν λόγω τιµές συµπεριλαµβανόταν η συνδροµή για διατήρηση των αποθεµάτων και οι προµήθειες 
των πρατηριούχων. Εύκολα συνάγεται το συµπέρασµα, µέσα από το επιτακτικό ύφος της ανακοίνωσης, ότι οι 
πρατηριούχοι δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να ακολουθήσουν τις εισηγήσεις της Εταιρείας σε σχέση µε την τιµολόγηση 
των προϊόντων αλλιώς δεν θα εισέπρατταν τη συµφωνηµένη προµήθεια, ούτε και την ικανοποιητική ποσότητα 
προϊόντων για να διατηρούν επαρκή αποθέµατα. Άµεσο αποτέλεσµα µίας άρνησης από πλευράς τους να εφαρµόσουν 
τις προτεινόµενες τιµές της εταιρείας, ενδεχοµένως να είχε αντίκτυπο στην κερδοφορία τους. 
Η Επιτροπή αξιολογώντας το ζήτηµα της µορφής των ανακοινώσεων που υφίστατο κατά τον ουσιώδη χρόνο, 
διαπιστώνει ότι στην ουσία οι εν λόγω εγκύκλιοι/ ανακοινώσεις µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Lukoil δεν 
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προέτρεπαν τον πρατηριούχο εάν επιθυµούσε να προχωρήσει µε άλλη τιµή από την προτεινόµενη. Αυτό έρχεται σε 
αντίθεση µε τους οποιουσδήποτε ισχυρισµούς της Εταιρείας για ελευθερία του πρατηριούχου να προβεί σε δική του 
τιµολόγηση. 
Παρακολούθηση των τιµών 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή451 ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί έναν ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού. Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών 
µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί όταν συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για τον εντοπισµό διανοµέων που 
εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών, ή η επιβολή υποχρέωσης στους 
λιανοπωλητές να καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. 
Επίσης, ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά όταν συνδυάζεται µε µέτρα 
που µπορεί να αποθαρρύνουν τον αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως είναι η περίπτωση που ο 
προµηθευτής αναγράφει τη συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον αγοραστή να 
εφαρµόζει µια ευνοϊκή ρήτρα για τους τακτικούς πελάτες. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους και εφαρµόζοντας τα 
ίδια «συνοδευτικά» µέτρα οι ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να λειτουργούν ως µορφή καθορισµού των τιµών 
µεταπώλησης. Η ύπαρξη µηχανισµών παρακολούθησης των τιµών στα πρατήρια της Εταιρείας Lukoil όσο και των 
τιµών των πρατηρίων των άλλων εταιρειών, αποτελεί, κατά πρώτο, µια µορφή παρακολούθησης της συµµόρφωσης ή 
όχι των πρατηριούχων στις «προτεινόµενες» ή ανώτατες τιµές και, κατά δεύτερο, ακόµη µια µορφή εν δυνάµει 
εξαναγκασµού και/ή πίεσης. 
Όλοι αυτοί οι µηχανισµοί παρακολούθησης κρίνεται ότι έχουν ως στόχο να εντοπίζουν τους πρατηριούχους οι οποίοι 
παρεκκλίνουν από τις υποδείξεις της Εταιρείας τους και οι οποίοι δεν συµµορφώνονται στις «προτεινόµενες» ή 
ανώτατες από την Εταιρεία τους τιµές. Η επιβολή πιέσεων, υπονοούµενων, κτλ σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης στο 
επίπεδο των προτεινόµενων από την Εταιρεία τιµών θεωρείται ως κάθετος περιορισµός για καθορισµό των τιµών.  Το 
γεγονός ότι η Εταιρεία παρακολουθεί τη συµµόρφωση ή όχι των πρατηριούχων της καταδεικνύεται, και από τη 
διαδικασία αλλαγής των τιµών που αναφέρθηκε πιο πάνω.  
Η Επιτροπή δεν µπορεί να µην καταγράψει την ακόλουθη δήλωση πρατηριούχου που δόθηκε ως επιπρόσθετο σχόλιο 
στις απαντήσεις του στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής, η οποία καταδεικνύει ότι στην πράξη κατά την αξιολόγηση 
των πρατηρίων, εξετάζονταν και οι τιµές πώλησης των προϊόντων. Μάλιστα απ΄ ότι διαφαίνεται στα  πλαίσια  
µηχανισµού  παρακολούθησης  τιµών,  γινόντουσαν τόσο προφορικές όσο και γραπτές παρατηρήσεις στους 
πρατηριούχους σε σχέση µε τις τιµές πώλησης των προϊόντων και κατά πόσον αυτές ήταν οι ίδιες µε τις 
προτεινόµενες της εταιρείας. Συγκεκριµένα αναφέρθηκαν τα πιο κάτω: 
Πρατηριούχος Α/Α1: «Σε όλες τις περιπτώσεις έπρεπε να τηρούµε τις προτεινόµενες  τιµές. Σε  αντίθετη περίπτωση µας 
γινόταν προφορική παρατήρηση και απειλή για µη παροχή καυσίµων σε ένα περιστατικό όπου αλλάξαµε τις τιµές πιο 
πάνω από τις καθορισµένες µας έγινε γραπτή παρατήρηση κατά την αξιολόγηση του Σταθµού. ∆υστυχώς δεν έχουµε το 
γραπτό σηµείωµα.» 
Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η Εταιρεία είχε ένα σύστηµα παρακολούθησης τόσο των τιµών των πρατηριούχων της όσο 
και των τιµών των πρατηριούχων άλλων εταιρειών.  Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, σε καµία περίπτωση δεν εξετάζει 
κατά πόσον οι έλεγχοι και οι παρακολουθήσεις είναι οι ορθοί τρόποι προστασίας της εικόνας της Εταιρείας και ούτε 
αµφισβητεί την πιο πάνω δήλωση της Εταιρείας στις γραπτές της θέσεις ότι αυτοί γινόντουσαν για «επιχειρηµατικούς και 
λειτουργικούς σκοπούς.» Αυτό που εξετάζεται είναι κατά πόσον οι προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Lukoil 
λειτουργούσαν «ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου εφαρµόζονταν από τους περισσότερους ή 
και από όλους τους µεταπωλητές». Προς επίρρωση αυτού, η ύπαρξη ελέγχων παρακολούθησης των τιµών των 
πρατηρίων της Εταιρείας, ενδέχεται να λειτουργούν ή να εκλαµβάνονταν από ορισµένους πρατηριούχους ως µέσα 
ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής της πολιτικής της Εταιρείας. 
Η Επιτροπή πέραν της πιο πάνω διαπίστωσής της σε σχέση µε το ποσοστό συµµόρφωσης των πρατηριούχων στις 
προτεινόµενες τιµές της εταιρείας, ότι δηλαδή στην πράξη όλοι σχεδόν οι πρατηριούχοι της τις εφάρµοζαν και στην 
ουσία οι προτεινόµενες τιµές της λειτουργούν «ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές»,  θεωρεί ότι, µεταξύ άλλων 
παραγόντων, η ύπαρξη διαφόρων ειδών ελέγχων από πλευράς της Εταιρείας, αποτελούν µία µορφή πίεσης ή και 
ελέγχου συµµόρφωσης των πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές της εταιρείας. 
Η Επιτροπή κρίνει ότι οι πιο πάνω µηχανισµοί παρακολούθησης των τιµών µαζί και µε άλλα στοιχεία όπως ο τρόπος 
παροχής εκπτώσεων και/ή προµηθειών, ο τρόπος καθορισµού των στόχων πωλήσεων κλπ, µπορούν να 
παρεµποδίσουν και/ή να αποθαρρύνουν τους πρατηριούχους από του να ενεργήσουν ανεξάρτητα και ελεύθερα όσον 
αφορά τον καθορισµό λιανικών τιµών πώλησης εξού και το ποσοστό συµµόρφωσης των πρατηριούχων της Εταιρείας 
κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν ιδιαίτερα ψηλό. 
Εκπτώσεις 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή452 ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί ένα ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο καθορισµός των τιµών µπορεί να είναι άµεσος ή έµµεσος. Ένας 
έµµεσος τρόπος καθορισµού τιµών µεταπώλησης και ελέγχου συµµόρφωσης τιµών συνιστά και ένα σύστηµα παροχής 
εκπτωτικών προγραµµάτων, ή καθορισµού του περιθωρίου κέρδους του αγοραστή. Η χορήγηση έκπτωσης ενδέχεται να 
συνιστά ένα πλαίσιο πλήρους και ολοκληρωτικού ελέγχου της συµπεριφοράς των πρατηριούχων και της τιµολογιακής 
πολιτικής που θα εφαρµόζουν. 
Η Επιτροπή εξετάζει µια σειρά από παράγοντες και στοιχεία µε στόχο να καταλήξει σε τεκµηριωµένη άποψη αναφορικά 
µε το τρόπο και τη διαδικασία παροχής εκπτώσεων από την Εταιρεία προς τους πρατηριούχους της. 
Α. Προµήθεια 
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Συµπέρασµα 

Η Επιτροπή αξιολογώντας όλα τα πιο πάνω σε σχέση µε τους στόχους πωλήσεων, την προµήθεια, καθώς και τον 
τρόπο λειτουργίας του θεσµού του αυτόµατου πλυντηρίου έχει καταλήξει στα πιο κάτω συµπεράσµατα. 
Σε σχέση µε το ζήτηµα της προµήθειας, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η Εταιρεία Lukoil µε τον τρόπο που καθόριζε 
την προµήθεια στους πρατηριούχους επέβαλλε σε αυτούς την εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών καθώς οι 
πρατηριούχοι δεν µπορούσαν από τη µια να πωλήσουν σε ψηλότερη τιµή από την προτεινόµενη γιατί από την µία 
(α) το απαγόρευε η Εταιρεία, και (β) υπήρχε πιθανότητα να  χάσουν πελατεία οπότε και όγκο πωλήσεων και από την 
άλλη, δεν µπορούσαν να πωλήσουν σε χαµηλότερη τιµή από την προτεινόµενη αφού σε τέτοια περίπτωση δεν θα 
εξασφάλιζαν αρκετές εισπράξεις για να αποπληρώσουν την Εταιρεία που τους προµήθευε καύσιµα. Επαναλαµβάνεται η 
φράση που συµπεριλαµβανόταν στη σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας µε τις προτεινόµενες τιµές που έλεγε, «στις πιο 
πάνω τιµές, συµπεριλαµβάνετε Φ.Π.Α, η συνδροµή για διατήρηση στρατηγικών αποθεµάτων, και οι προµήθειές σας.».    
Παρενθετικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, οποιονδήποτε τρόπο υπολογισµού της προµήθειας και εάν εφάρµοζε η 
Εταιρεία, από τη στιγµή που στην προτεινόµενη τιµή εµπεριέχεται η προµήθεια του πρατηριούχου αυτό και µόνο 
αποτελεί ένα µοχλό πίεσης της Εταιρείας προς τον πρατηριούχο να εφαρµόσει τις προτεινόµενες τιµές. 
Η Επιτροπή διερωτάται γιατί δεν αφέθησαν οι ίδιοι οι πρατηριούχοι ελεύθεροι να καθορίζουν τους στόχους των 
πωλήσεων τους και κατ΄ επέκταση την κερδοφορία του πρατηρίου, αλλά αποφάσιζε για αυτούς η Εταιρεία. Η 
Επιτροπή παρατηρεί ότι ο καθορισµός της ελάχιστης ετήσιας κατανάλωσης των πρατηρίων εκδηλώνεται στη προκείµενη 
περίπτωση, ως έµµεσος καθορισµός των τιµών των προϊόντων. Μέσω της παρέµβασης της Εταιρείας διά του 
καθορισµού των στόχων πωλήσεων στους πρατηριούχους, η Εταιρεία ελέγχει τις ενέργειες των πρατηριούχων και 
περιορίζει τις πράξεις του. Κάποιος µπορεί εύλογα να ισχυριστεί ότι η Εταιρεία ασκεί µία µορφή έµµεσης πίεσης στους 
πρατηριούχους µέσω του καθορισµού των στόχων πωλήσεων. Οι ρήτρες που περιλαµβάνονται στις συµφωνίες και 
αναφέρονται στους στόχους πωλήσεων αποδεικνύουν ότι η Εταιρεία γνωστοποιούσε και εγγράφως µέσα από τις 
συµφωνίες συνεργασίας της µε τους πρατηριούχους τη σηµασία επίτευξης των στόχων πωλήσεων που η ίδια τους 
καθόριζε. Μπορεί η θέση της Εταιρείας σχετικά µε τους στόχους πωλήσεων να είναι ότι αποτελεί κίνητρο προς τους 
πρατηριούχους να πωλήσουν όσο το δυνατό περισσότερα προϊόντα, όµως ο τρόπος που διατυπώνεται στις εν λόγω 
συµφωνίες συνεργασίας είναι σίγουρα επιβλητικός και προστακτικός. Επαναλαµβάνεται χαρακτηριστικά συγκεκριµένος 



 
 

όρος συµβολαίου  της Εταιρείας: «11 (β) Να πραγµατοποιεί τουλάχιστον την ετήσια ποσότητα πώλησης προϊόντων και 
αγαθών της Εταιρείας που θα του γνωστοποιείται γραπτώς από καιρού εις καιρό.» 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην παρούσα υπόθεση δεν εξετάζεται κατά πόσον τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα 
και ή διευκολύνσεις της Εταιρείας είναι επιλήψιµα/µες από πλευράς του δικαίου του ανταγωνισµού, αλλά το πώς αυτά 
ή αυτές λειτουργούν σε σχέση µε την εφαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των υπό εξέταση προϊόντων της 
εταιρείας. 
Από τις πιο πάνω παραγράφους, προκύπτει αβίαστα το γενικό συµπέρασµα ότι οι πρατηριούχοι της Εταιρείας δεν 
ενεργούσαν ελεύθερα όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών πώλησης αλλά οι διάφορες µορφές εκπτωτικών 
προγραµµάτων και/ ή διευκολύνσεων της Εταιρείας λειτουργούσαν ως µέσα ελέγχου και παρακολούθησης της 
εφαρµογής της τιµολογιακής πολιτικής της εταιρείας, δηλαδή των προτεινόµενων τιµών της. Η υιοθέτηση και εφαρµογή 
συστηµάτων παρακολούθησης και/ή ελέγχου και η υιοθέτηση και εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων, για ένα αρκετά 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, ήτοι καθ’ όλη τη χρονική περίοδο του ουσιώδους χρόνου είχε ως αποτέλεσµα την εµπέδωση 
στους πρατηριούχους της νοοτροπίας και τη δηµιουργία ενός δικτύου εφαρµογής των προτεινόµενων τιµών της 
Εταιρείας, πράγµα το οποίο αναδείχθηκε µέσα από την αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων σε σχέση µε τη 
συµµόρφωση τους στις προτεινόµενες τιµές της εταιρείας. 
Αντικείµενο και αποτέλεσµα της σύµπραξης 
Τα κοινοτικά ∆ικαστήρια έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει ότι συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές όσον αφορά 
εφαρµοστέες τιµές περιορίζουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό υπό την έννοια του άρθρου 81(1) της 
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.Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι αντικείµενο της υπό εξέταση 
συµφωνίας και/ή σύµπραξης της Εταιρείας Lukoil µε τους πρατηριούχους της ήταν η παρακώλυση, ο περιορισµός και η 
νόθευση του ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία µέσω του άµεσου ή έµµεσου καθορισµού τιµών. 
Σε σχέση µε το αποτέλεσµα της υπό εξέτασης συµφωνίας της εταιρείας Lukoil µε τους πρατηριούχους της, η  πιτροπή 
θεώρησε ορθό να εξετάσει εάν προκύπτουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. 
Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να κρίνει την ύπαρξη ή µη αρνητικών για τον ανταγωνισµό αποτελεσµάτων από την 
κάθετη σχέση της Εταιρείας και των πρατηριούχων εξέτασε τόσο τη σχετική αγορά και όλα τα στοιχεία που τη 
συνθέτουν, τα οποία έχουν αναλυθεί ήδη πιο πάνω, όσο και την κάθετη σχέση µεταξύ της Εταιρείας και των 
πρατηριούχων της µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαδικασία εφαρµογής προκαθορισµένων τιµών. Είναι χαρακτηριστικό της 
σχετικής αγοράς ότι ο αγοραστής (πρατηριούχος) παρακινείται και/ή προτρέπεται να µεταπωλεί σε ορισµένη 
προκαθορισµένη, προτεινόµενη ή συνιστώµενη τιµή. Και εύλογα η Επιτροπή διερωτάται κατά πόσο υπάρχουν ή όχι 
αρνητικά αποτελέσµατα από µία τέτοια σχέση, και ποια µπορεί να είναι τα αποτελέσµατα αυτά, αφού η κάθετη 
σύµπραξη απαγορεύεται µόνο εάν και εφόσον νοθεύει, παρακωλύει ή επηρεάζει τον ανταγωνισµό. 
Στην παράγραφο 111 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τους Κάθετους Περιορισµούς αναφέρεται ότι: 
«(111)Στην κατηγορία του "προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης" εµπίπτουν οι συµφωνίες εκείνες που έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι ο αγοραστής υποχρεούται ή παρακινείται να µη µεταπωλεί κάτω από ορισµένη τιµή ή να µεταπωλεί 
σε ορισµένη τιµή ή πάνω από ορισµένη τιµή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ελάχιστες, τις πάγιες, τις µέγιστες και τις 
συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης. Οι µέγιστες και οι συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµοί, µπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε περιορισµό του ανταγωνισµού εκ του αποτελέσµατος». 
Στην παράγραφο 112 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρονται τα δύο κυριότερα αντιανταγωνιστικά 
αποτελέσµατα: 
«(112)Τα αρνητικά αποτελέσµατα του προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης για τον ανταγωνισµό είναι κυρίως δύο: (1) 
µείωση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, και (2) µεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο τιµών. Στην 
περίπτωση των πάγιων ή ελάχιστων προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης, οι διανοµείς δεν δύνανται πλέον να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον ως προς την τιµή του οικείου σήµατος, µε αποτέλεσµα την ολοσχερή εξάλειψη του 
ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών. Μια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο 
αναφοράς για τους µεταπωλητές, επιφέροντας µια λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη εφαρµογή του επιπέδου αυτού 
τιµής. Μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά µε την τιµή, καθώς και αυξηµένη ευθύνη για τις µεταβολές της τιµής διευκολύνει 
τις οριζόντιες αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ παραγωγών ή διανοµέων, τουλάχιστον στις αγορές που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συγκέντρωση. Η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού ενδέχεται να προκαλέσει έµµεσα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού µεταξύ σηµάτων, καθώς συνεπάγεται την εξασθένηση των πιέσεων που ασκούνται για µείωση της τιµής 
των συγκεκριµένων αγαθών». 
Ειδικότερα στις παραγράφους 226-228 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό 
είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. 
(227). Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό των µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο 
ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια 
συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης να οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του 
επιπέδου τιµών από  τους µεταπωλητές διότι θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι µεταπωλητές 
µπορεί να πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι 
είναι αυτές που προτιµά ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική να επιβάλλονται 
µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 81, παράγραφος 1 εάν 
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οδηγεί στη διαµόρφωση ενός οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 
(228). Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των ανταγωνιστών στην 
αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της δηµοσίευσης µέγιστων ή 
συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών µε την 
ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν, πράγµα που καθιστά λιγότερο πιθανή µια ενδεχόµενη 
µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές 
µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» 
Υπογραµµίζοντας τα πιο πάνω η Επιτροπή σηµειώνει ότι, ο περιορισµός µπορεί να υπάρξει εφόσον υφίσταται 
ορισµένος βαθµός ισχύος στην αγορά στο επίπεδο του προµηθευτή ή του αγοραστή ή και των δύο.  Η ισχύς ως έννοια 
είναι η ικανότητα αύξησης της τιµής πέραν του επιπέδου που αντιστοιχεί στις συνθήκες ανταγωνισµού χωρίς να 
επηρεάζεται η ζήτηση ή και να µειώνονται οι πωλήσεις. Η συµφωνία που εµπεριέχει το στοιχείο της αποκλειστικότητας 
είναι εν γένει πιο επιβλαβής για τον ανταγωνισµό, αφού τέτοια συµφωνία εξαναγκάζει το ένα συµβαλλόµενο µέρος να 
καλύπτει όλες του τις ανάγκες µέσω του άλλου µέρους. 
Η Επιτροπή για να αξιολογήσει την υφιστάµενη κάθετη σχέση µεταξύ της εταιρείας και των πρατηριούχων της αλλά και 
τα αποτελέσµατα που δηµιουργεί η σχέση αυτή στον ανταγωνισµό, ερεύνησε µία σειρά από παράγοντες όπως 
είναι οι πιο κάτω: 

• τη θέση του προµηθευτή στη σχετική αγορά, 

• τη θέση των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά, 

• τη θέση του αγοραστή στη σχετική αγορά, 

• τους φραγµούς εισόδου στη σχετική αγορά, 

• την ωριµότητα της σχετικής αγοράς, 
• το επίπεδο εµπορίου, 
• τη φύση του προϊόντος, και 
• άλλους συναφείς παράγοντες. 
Τα αποτελέσµατα από την έρευνα των προαναφερόµενων παραγόντων έχουν ήδη σχολιαστεί κάτω από την ενότητα 
της παρούσας απόφασης που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τις δοµές της αγοράς και υιοθετούνται στο σύνολό 
τους για τους σκοπούς των παρατηρήσεων, επισηµάνσεων που γίνονται στην παρούσα ενότητα. 
Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς «κάθε ρύθµιση για τη µη άσκηση 
ανταγωνισµού στηρίζεται σε υποχρέωση που  αναγκάζει τον αγοραστή να προµηθεύεται το σύνολο των ποσοτήτω  που 
χρειάζεται από ένα µόνο προµηθευτή.[...] Η θέση του προµηθευτή στην αγορά έχει πρωταρχική σηµασία για την 
αξιολόγηση των αρνητικών αποτελεσµάτων. [...] Πέραν της θέσης προµηθευτή σηµασία έχει καιη διάρκεια ισχύος της 
υποχρέωσης.» 
Λόγω του ότι η «τιµή» ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, αποτελεί το κρισιµότερο µέσο/ εργαλείο/ στρατηγική επιλογή 
µέσω των οποίων οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε µια αγορά ανταγωνίζονται για προσέλκυση 
πελατών µε απώτερο σκοπό την επίτευξη οικονοµικού κέρδους, οι κάθε µορφής ρυθµίσεις και/ή συνεννοήσεις που 
έχουν ως σκοπό την αποφυγή του ανταγωνισµού και ειδικότερα την αποφυγή «πολέµου» τιµών που πιθανόν να 
επηρεάσουν αρνητικά τα κέρδη όλων των επιχειρήσεων της αγοράς, θεωρούνται ως εκ της φύσεως τους, ως µέτρα 
περιοριστικά του ανταγωνισµού τα οποία σε τελευταία ανάλυση µειώνουν την ευηµερία των καταναλωτών, 
στρεβλώνοντας κατά ανεπανόρθωτο τρόπο άµεσα και έµµεσα τις τιµές αγοράς και την πληροφόρηση που αυτές δίδουν. 
Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Dyestuffs ανέφερε ότι: 
«Η λειτουργία του ανταγωνισµού των τιµών είναι να διατηρεί τις τιµές στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και να ενθαρρύνει 
τη διακίνηση αγαθών µεταξύ των κρατών µελών επιτρέποντας έτσι την καλύτερη δυνατή κατανοµή δραστηριοτήτων όσον 
αφορά την παραγωγικότητα και την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται στις αλλαγές.»
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Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι ενιαίες τιµές που παρατηρούνται στην αγορά δεν λειτουργούν προς όφελος του 
καταναλωτή αλλά και γενικότερα του ανταγωνισµού. Αντιθέτως, µόνο όταν κάθε επιχείρηση αλλά και πρατήριο 
διαµορφώνει ελεύθερα τις τελικές τιµές διάθεσης, ανάλογα µε το κόστος και τις δυνάµεις τις αγοράς, επιτυγχάνεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού. Εποµένως, η µέσω ανακοινώσεων προτεινόµενων τιµών 
«επιβολή» ενιαίων τιµών αντλίας νοθεύει τον ελεύθερο ανταγωνισµό τιµών και ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί 
τέτοιες ενέργειες ανεπίτρεπτες και απαγορευµένες βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού. Οι καταναλωτές ευρισκόµενοι  
στην  ανάγκη  αγοράς  ενός  βασικού  προϊόντος,  όπως  είναι  τα πετρελαιοειδή, είναι εύλογο να αποτελούν 
αντικείµενο εκµετάλλευσης από τις εταιρείες πετρελαιοειδών. 
Όπως είναι φανερό από τα στοιχεία που καταγράφονται πιο πάνω, οι εν λόγω εγκύκλιοι και ανακοινώσεις υιοθετούνται 
από τους πρατηριούχους της Εταιρείας, µε αποτέλεσµα αυτές οι ανακοινώσεις/εγκύκλιοι να αποτελούν από µόνες 
τους συµφωνίες εντός της συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους.  Με βάση τα στοιχεία που 
δόθηκαν από όλους τους πρατηριούχους, σε απάντηση των ερωτηµατολογίων που απέστειλε η Επιτροπή, διαφαίνεται 
ότι οι συνιστώµενες και οι µέγιστες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η Εταιρεία  
εφαρµόζονται σχεδόν πλήρως από τους πρατηριούχους. 
Ένας σηµαντικός παράγοντας για αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που οι συνιστώµενες τιµές και οι µέγιστες 
τιµές αντιβαίνουν στον ανταγωνισµό είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο ισχυρότερη είνα  η θέση του 
προµηθευτή στην αγορά τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια συνιστώµενη και µία µέγιστη τιµή να οδηγήσει σε µία 
οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του επιπέδου των τιµών. Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι πρατηριούχοι της κάθε Εταιρείας 
εξαρτώνται απόλυτα από την Εταιρεία που τους προµηθεύει πετρελαιοειδή αφού µε τη ρήτρα αποκλειστικής 
παροχής/προµήθειας και άρα διάθεσης προϊόντων µίας και µόνο Εταιρείας (προµηθευτή) δεσµεύεται ο πρατηριούχος 
(αγοραστής) ο οποίος δεν µπορεί παρά να δεχθεί τους όρους που θέτει η εταιρεία, συνεπώς η κάθε µια Εταιρεία κατέχει 
έναντι των πρατηριούχων της ισχυρή θέση ως αποκλειστική προµηθεύτρια, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι οι 
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συνιστώµενες και οι µέγιστες τιµές αποτελούν για τους πρατηριούχους της κάθε Εταιρείας καθοριζόµενες/επιβαλλόµενες 
τιµές. Ακόµη η Επιτροπή θεωρεί ότι τέτοιες συµφωνίες είναι ικανές να παρακωλύσουν τον ανταγωνισµό στις τιµές 
για όσο χρονικό διάστηµα αυτές θα αποβαίνουν σε βάρος της γενικότερης ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισµού στη 
σχετική αγορά πράγµα που τελικά πλήττει τους καταναλωτές. 
Τέτοιου είδους συµφωνίες στην περίπτωση της Εταιρείας Lukoil, για συνιστώµενες τιµές οι οποίες αποβλέπουν στην 
πραγµατική εφαρµογή των τιµών και αποτελούν για τους πρατηριούχους καθορισµένες/ επιβαλλόµενες τιµές έχουν ως 
αντικείµενο και αποτέλεσµα τον περιορισµό τόσο του διασηµατικού (inter- brand) όσο και του ενδοσηµατικού (intra-
brand) ανταγωνισµού και είναι ικανές να περιορίσουν την ελευθερία των πρατηριούχων να ανταγωνίζονται για πελάτες 
τόσο µε τους πρατηριούχους µε το ίδιο εµπορικό σήµα ή µε τους πρατηριούχους άλλων εταιρειών. 
Είναι αυτονόητο να καταγραφεί ότι ο ανταγωνισµός τιµών υποβοηθά τους πρατηριούχους να ανταγωνίζονται µε άλλους 
πρατηριούχους, να ενεργούν πιο αποτελεσµατικά και να διασφαλίζουν ότι ένα δίκαιο µερίδιο από τη µείωση του 
συνολικού κόστους τους µεταφέρεται στον καταναλωτή. Η πρακτική των εταιρειών πετρελαιοειδών να «δεσµεύουν» 
τους πρατηριούχους είτε άµεσα είτε έµµεσα να εφαρµόζουν καθορισµένες ενιαίες τιµές στα πρατήρια τους 
παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό στον τοµέα των τιµών και εποµένως µειώνει τους βαθµούς ελευθερίας και τα εργαλεία τα 
οποία έχουν στη διάθεση τους οι πρατηριούχοι στην εφαρµογή αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά. 
Επιπλέον, η έλλειψη ανταγωνισµού στις τιµές, όπως διαφαίνεται να ισχύει στην προκείµενη περίπτωση µε βάση τα πιο 
πάνω συµπεράσµατα, δηµιουργεί αντικίνητρο για τη βελτίωση της παραγωγικής αποτελεσµατικότητας µε αποτέλεσµα 
να µην υπάρχει κίνητρο για αποτελεσµατική διανοµή ή κίνητρο για περιορισµό των ενδο-επιχειρησιακών 
αναποτελεσµατικοτήτων (ιδιαίτερα αναποτελεσµατικότητες τύπου455

) και οι καταναλωτές να µην επωφελούνται από 
µελλοντικές µειώσεις στα λειτουργικά κόστη αλλά και στα κόστη διοίκησης των εταιρειών πετρελαιοειδών. 
Χωρίς να αναιρούνται οι πιο πάνω αναφορές, η Επιτροπή εκ καθήκοντος προχώρησε και εξέτασε το όλο ζήτηµα και 
από της σκοπιάς του ∆ιατάγµατος περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες. Σύµφωνα µε το εν λόγω ∆ιάταγµα και 
συγκεκριµένα την παράγραφο 6 αυτού, προκύπτει ότι: 
«Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος δεν ισχύει για τις κάθετες συµφωνίες οι 
οποίες, άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό  µε άλλους παράγοντες που υπόκεινται στον έλεγχο των µερών, 
έχουν ως αντικείµενο- 
(α) Τον περιορισµό της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιµές πώλησης χωρίς να θίγεται η δυνατότητα του 
προµηθευτή να επιβάλει µέγιστη τιµή πώλησης ή να συνιστά τιµή πώλησης υπό τον όρο ότι αυτές δεν ισοδυναµούν µε 
πάγια ή ελάχιστη τιµή πώλησης συνεπεία πιέσεων οποιουδήποτε µέρους στη σύµβαση ή κινήτρων που προσφέρονται 
από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, ή [...].» 
Οι τιµολογιακοί, γεωγραφικοί και πελατειακοί περιορισµοί είναι αυτοί που κατά πρώτο λόγο χαρακτηρίζονται ως 
περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας και που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του πιο πάνω αναφερόµενου 
∆ιατάγµατος του 2000, και που συµπαρασύρουν εκτός πεδίου εφαρµογής της οµαδικής απαλλαγής τη συµφωνία ή και 
την εναρµονισµένη πρακτική. Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµός του ελεύθερου ανταγωνισµού σε σχέση µε τον 
καθορισµό των τιµών, αφορά τις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που έχουν ως άµεσο ή έµµεσο αντικείµενο 
τους τον καθορισµό πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής µεταπώλησης ή πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής που ο 
αγοραστής οφείλει να τηρεί. Στην περίπτωση αυτή ο περιορισµός είναι εµφανής. Ωστόσο ο καθορισµός της τιµής µπορεί 
να είναι έµµεσος.456

 
Στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο που αφορά την 
απαλλαγή αυτών, αναφέρεται ότι έµµεσοι τρόποι επίτευξης καθορισµού τιµών σε σχέση µε κάθετες συµφωνίες µπορεί 
να είναι, µεταξύ άλλων και χωρίς εξαντλητικές αναφορές, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η εξάρτηση 
της χορήγησης εκπτώσεων ή της επιστροφής των δαπανών προώθησης από τον προµηθευτή από την τήρηση 
συγκεκριµένου επιπέδου τιµών, η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών για ενδεχόµενο παρέκκλισης των 
λιανοπωλητών από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους οι ανώτατες ή οι συνιστώµενες/ 
προτεινόµενες τιµές µπορούν να λειτουργήσουν ως καθορισµός τιµής457

. 
Σηµειώνεται ότι οι µέγιστες (ανώτατες) ή οι συνιστώµενες/προτεινόµενες τιµές επιτρέπονται, στο µέτρο που δεν 
ισοδυναµούν, εξαιτίας της άσκησης πιέσεων ή παροχής κινήτρων από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος, µε καθορισµό 
συγκεκριµένης ή κατώτατης τιµής µεταπώλησης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα συµβαλλόµενα µέρη παραιτούνται 
της δυνατότητας να καθορίσουν µε δική τους ευθύνη τις τιµές και τους όρους πώλησης. Στην περίπτωση όπου δεν 
υφίσταται οποιαδήποτε µορφή πίεσης ή στην περίπτωση όπου οι συνιστώµενες/ προτεινόµενες τιµές και οι µέγιστες 
τιµές δεν εφαρµόζονται, τότε τυγχάνει εφαρµογής η προαναφερθείσα κανονιστική διοικητική πράξη µε την προϋπόθεση 
ότι το µερίδιο του προµηθευτή δεν υπερβαίνει το όριο του 30%

458
. 

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η προτεινόµενη/ συνιστώµενη τιµή της Εταιρείας Lukoil προς τα πρατήρια της 
είναι καθορισµένη - επιβαλλόµενη και συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ της και του κάθε πρατηριούχου της δεν 
καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής και συνεπώς δεν θεωρείται σκόπιµο να εξεταστεί το ζήτηµα του ορίου 
απαλλαγής σε σχέση µε το µερίδιο αγοράς (30%). Αλλά ακόµα και στην περίπτωση που θα προέκυπτε ότι το µερίδιο 
αγοράς είναι χαµηλότερο του προβλεπόµενου στο ∆ιάταγµα ποσοστού του 30%, οι εξεταζόµενες εδώ συµφωνίες και 
πρακτικές δεν θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω ∆ιατάγµατος459

. 
∆ιαπραγµατευτική δύναµη – οικονοµική ισχύς 
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Η σχέση της Εταιρείας µε τους πρατηριούχους είναι ιδιαίτερα σηµαντική όχι µόνο για τις µεταξύ τους συναλλαγές αλλά 
ειδικότερα για τη διαµόρφωση των τιµών των προϊόντων. Προκειµένου εποµένως να πρέπει να διερευνηθεί το µέρος 
ευθύνης των εµπλεκοµένων µερών. 
Εξετάζοντας τη σχέση µεταξύ Εταιρείας και των πρατηριούχων της καθώς και τους όρους της µεταξύ τους 
σύµβασης η Επιτροπή δεν µπορεί παρά να παρατηρήσει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή της αγοράς στην Κύπρο, τον 
τρόπο επιχειρηµατικής δραστηριότητας όλων των εταιρειών πετρελαιοειδών, τους φραγµούς εισόδου στην αγορά, το 
κόστος ανέγερσης πρατηρίου, τη δοµή της αγοράς και την κάθετη ολοκλήρωση αυτής, η σχέση µεταξύ Εταιρείας και 
πρατηριούχων δεν βρίσκεται σε ισοδύναµα επίπεδα.  Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και ρητρών των συµβολαίων 
µεταξύ Εταιρείας και των πρατηριούχων της, την αποκλειστική σχέση προµηθευτή-αγοραστή, αλλά και το καθεστώς 
παρακολούθησης των τιµών, προµήθειας και ή εκπτώσεων, η Επιτροπή κρίνει ότι η Εταιρεία έχει µια 
διαπραγµατευτική δύναµη και µια οικονοµική ισχύ την οποία δύναται να χρησιµοποιήσει και χρησιµοποίησε για δικό 
της όφελος. 
Εφαρµόζοντας τη σχετική νοµολογία του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφαση Dunlop Slazenger 
International LTD

460 κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η οικονοµική πίεση θεωρήθηκε ως στοιχείο ουσιώδες σε 
σχέση µε το ζήτηµα της διαπραγµατευτικής δύναµης, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα πιο πάνω αναφερόµενα 
στοιχεία ισχυροποιούν τη θέση και τη «διαπραγµατευτική ικανότητα» της Εταιρείας πετρελαιοειδών απέναντι στους 
πρατηριούχους της και δίνουν σ΄αυτή τη δυνατότητα να ασκήσει οικονοµική πίεση στους πρατηριούχους της. 
Σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής461

, στοιχεία που ισχυροποιούν τη διαπραγµατευτική 
ικανότητα των προµηθευτών, στην υπό εξέταση περίπτωση της Εταιρεία Lukoil είναι οι διάφορες µορφές πιέσεων και ή 
ελέγχου που ασκούνται από τους προµηθευτές. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας και τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή 
της η Επιτροπή, καταδεικνύεται ότι χωρίς την πρωτοβουλία και ενδεχοµένως την πίεση και τον έλεγχο της Εταιρείας 
πετρελαιοειδών προς τους οικονοµικά ασθενέστερους πρατηριούχους, µέσω της επιτόπου αποστολής συνεργείων και 
επιθεωρητών της Εταιρείας, δεν θα είχε γίνει η οποιαδήποτε παράβαση. 
Κατά κανόνα, η πρωτοβουλία των περιοριστικών για τον ανταγωνισµό συµφωνιών αναλαµβάνεται από τον προµηθευτή 
ο οποίος φύση και θέση έχει το επάνω χέρι και ο οποίος µάλιστα  προσπαθεί µε  διάφορους τρόπους (π.χ. ύπαρξη 
συστήµατος ελέγχου και παρακολούθησης, µέσα από διάφορα συστήµατα εκπτώσεων) να διασφαλίσει την τήρηση εκ 
µέρους των διανοµέων του των πρακτικών αυτών. Οι εν λόγω παραβάσεις, εποµένως, δεν θα είχαν παρουσιαστεί 
χωρίς την πρωτοβουλία και την ενεργό σύµπραξη του προµηθευτή έναντι των οικονοµικά ασθενέστερων 
συµβεβληµένων διανοµέων462

, οι οποίοι διαθέτουν περιορισµένες δυνάµεις αντίστασης ή/και αντίδρασης 
Η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό να αναφέρει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Nathan 
Bricolux

463
, που αφορούσε συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας Editions Nathan και των αποκλειστικών διανοµέων της, 

Bricolux SA στο γαλλόφωνο Βέλγιο, Smartkids στη Σουηδία και Borgione Centro Dibattico στην Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προχώρησε και συµπέρανε ότι λόγω του ότι η σύναψη των εν λόγω συµφωνιών µε τους διανοµείς, 
περιλαµβανοµένης και της εφαρµογής των περιορισµών έναντι τρίτων, διαρθρώνεται γύρω από ένα µοναδικό φορέα, 
τη Nathan, έκρινε σκόπιµο την µη επιβολή προστίµου στους διανοµείς, ασχέτως εάν αυτοί συµµετείχαν στις 
συµφωνίες που συνιστούσαν παράβαση. 
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Συµπέρασµα 

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της όλα τα πιο πάνω στοιχεία και δεδοµένα που έχουν αναλυθεί, η Επιτροπή οµόφωνα 
κρίνει ότι: 
Η σχέση µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών Lukoil και των πρατηριούχων της είναι σχέση µη γνήσιας εµπορικής 
αντιπροσωπείας αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους πιο πάνω αναφερθέντες κινδύνους και στην 
προκειµένη περίπτωση οι πρατηριούχοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 
Η µεταξύ τους σχέση εξετάζεται ως µία κάθετη σύµπραξη επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα της σχετικής αγοράς. 
Η συµφωνία στα πλαίσια του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού, µπορεί να στοιχειοθετηθεί, εάν υφίσταται τουλάχιστον σιωπηρή 
συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εγκύκλιοι και ανακοινώσεις µε τις 
προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Lukoil που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από µόνες τους 
συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων ως αυτές ορίζονται από το Νόµο και την νοµολογία εντός της συµβατικής σχέσης 
που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους της. 
Οι συνιστώµενες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η Εταιρείας εφαρµόζονται σχεδόν 
πλήρως από τους πρατηριούχους της, πράγµα που αποδεικνύει την αντιανταγωνιστική φύση των υπό εξέταση κάθετων 
συµφωνιών αναφορικά µε τις προτεινόµενες τιµές µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών Lukoil και των πρατηριούχων 
της και δεικνύει κάθετο καθορισµό τιµών. Επιβεβαιωτικά στοιχεία, της ύπαρξης συµφωνιών για καθορισµό τιµών από 
την Eταιρεία Lukoil στους πρατηριούχους, είναι τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα και οι διάφοροι ελέγχοι και 
παρακολουθήσεις που εφαρµόζει η Εταιρεία σε αυτούς. Υπό τέτοιες συνθήκες ακόµα και οι απλές ενδεικτικές τιµές ή και 



 
 

οι προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών µια και η τιµή αποτελεί το 
κύριο πεδίο ανταγωνισµού. 
Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, πέραν του γεγονότος ότι έχουν ως αντικείµενό τους τον περιορισµό, τη νόθευση και ή 
την παρακώλυση του ανταγωνισµού, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µέσα από το 
αποτέλεσµα τους. 
Η προτεινόµενη τιµή της Εταιρείας πετρελαιοειδών Lukoil προς τα πρατήρια της είναι καθορισµένη – επιβαλλόµενη, και 
συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ Εταιρείας πετρελαιοειδών και του κάθε πρατηριούχου της δεν καλύπτεται από 
την πρόνοια απαλλαγής465 που προβλέπεται στο ∆ιάταγµα Περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες για τους κάθετους 
περιορισµούς. 
Οι πρατηριούχοι θεωρούνται και βρίσκονται στη θέση του «οικονοµικά ασθενέστερου» και, ως εκ τούτου, ο κάθετος 
καθορισµός τιµών εκ µέρους της Εταιρείας δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισµού για τις οποίες 
υπεύθυνη είναι από της άποψης του δικαίου του ανταγωνισµού η ίδια η Εταιρεία.   
Οι συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας Lukoil µε τους πρατηριούχους της σε σχέση µε  την τιµολογιακή της πολιτική 
καθορίζουν ένα οµοιόµορφο επίπεδο τιµών µεταπώλησης, νοθεύοντας έτσι την εξέλιξη των τιµών στη σχετική αγορά µε 
αποτέλεσµα να περιορίζεται ο ανταγωνισµός κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου. Η Εταιρεία, πέτυχε την 
εξάλειψη του ανταγωνισµού σε επίπεδο λιανικής πώλησης καυσίµων και µε αποτέλεσµα τον καθορισµό ενός τεχνητά 
σταθερού επιπέδου τιµών στη σχετική αγορά. 
Σε ό,τι αφορά την ευθύνη για αυτή την παράβαση, στη βάση των όσων έχουν ήδη αναφερθεί, οι πρατηριούχοι, αν 
και συµµετέχουν στις εν λόγω συµφωνίες, δεν υπέχουν ευθύνη γιατί η εν λόγω παράβαση δεν θα είχε προκύψει χωρίς 
την πρωτοβουλία και την ενεργό σύµπραξη του προµηθευτή, δηλαδή της Εταιρείας πετρελαιοειδών Lukoil, η οποία 
διαδραµάτισε ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση και εφαρµογή των υπό εξέταση συµφωνιών. 
Κατά συνέπεια η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι η Εταιρεία Πετρελαιοειδών Lukoil παρέβηκε τις διατάξεις του 
άρθρου 3(1)(α) του Νόµου, λόγω της από µέρους της σύµπραξης µε τους πρατηριούχους της για τον άµεσο ή έµµεσο 
καθορισµό τιµής λιανικής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του 
πετρελαίου κίνησης LS, η οποία είχε ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση τον περιορισµό ή τη νόθευση του 
ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, για την περίοδο από την 1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006, παράβαση που 
εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 Η Επιτροπή, υπό το φως όλων των πιο πάνω αναλυθέντων στοιχείων και µέσα από την αξιολόγηση και συνεκτίµηση 
των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της προκείµενης υπόθεσης, της νοµολογίας, καθώς και των όσων κατατέθηκαν 
ή/και λέχθηκαν κατά την ενώπιόν της διαδικασία, αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο από 
1/10/2004 µέχρι 22/12/2006, δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου αναφορικά  µε την οριζόντια 
σύµπραξη . 
Η Επιτροπή, υπό το φως όλων των πιο πάνω αναλυθέντων στοιχείων και µέσα από την αξιολόγηση και συνεκτίµηση 
των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της προκείµενης υπόθεσης, της νοµολογίας, καθώς και των όσων κατατέθηκαν 
ή/και λέχθηκαν κατά την ενώπιόν της διαδικασία, αποφασίζει οµόφωνα ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο από 1/10/2004 µέχρι 
22/12/2006, οι εταιρείες πετρελαιοειδών ExxonMobil, EKO, Petrolina και Lukoil,  η κάθε µία ξεχωριστά παραβίασαν τις 
διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου, λόγω των κάθετων συµπράξεων µε τους πρατηριούχους τους για τον άµεσο ή 
έµµεσο καθορισµό λιανικής τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων 
και του πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα των παρακώλυση, τον περιορισµό ή την 
νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, παραβάσεις των εταιρειών που εκτείνονται µέχρι τις 3/12/2015, 
δεδοµένου ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτές δεν έχουν παύσει. 
 
10. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24(1) του Νόµου 13(Ι)/2008, για κάθε παράβαση των άρθρων 3 ή/και 
6, την οποία διαπράττουν επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, δύναται µε απόφασή της να λαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα µέτρα:  
«(α) να επιβάλλει τα πιο κάτω διοικητικά πρόστιµα ανερχόµενα, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης- 
µέχρι το δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή 
µέχρι το άθροισµα του δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι µέλος της παραβαίνουσας 
ένωσης επιχειρήσεων, 
ο οποίος κύκλος εργασιών έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως 
προηγούµενο της παράβασης έτος […]».  
Επίσης, ως αναφέρεται στο άρθρο 42(1) του Νόµου 13(Ι)/2008: «Τα διοικητικά πρόστιµα για παραβάσεις του παρόντος 
Νόµου […] επιβάλλονται από την Επιτροπή, µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής έρευνας και αφού 
ληφθεί υπόψη η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης σε κάθε περίπτωση».  
Επίσης, η Επιτροπή σηµειώνει τις πρόνοιες του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003: 
«Άρθρο 5 
Αρµοδιότητες των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών 
Οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών είναι αρµόδιες να εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Προς το σκοπό αυτό, δύνανται, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, να εκδίδουν τις 
ακόλουθες αποφάσεις: 
για την παύση της παράβασης, 
για τη λήψη προσωρινών µέτρων, 
για την αποδοχή ανάληψης δεσµεύσεων, 
για την επιβολή προστίµου, χρηµατικής ποινής ή κάθε άλλης κύρωσης προβλεπόµενης από την εθνική τους νοµοθεσία.» 
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 Κ∆Π365/2000, Αιτιολογ. σκέψη 5-9. 



 
 

Η Επιτροπή προς τούτο στις 11/8/2017 απέστειλε σχετική επιστολή στις υπό διερεύνηση εταιρείες κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 42(2) του Νόµου, ειδοποιώντας τις σχετικά µε την πρόθεσή της να επιβάλει σε αυτές διοικητικό πρόστιµο και 
ενηµερώνοντάς τις για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας τους το 
δικαίωµα υποβολής παραστάσεων εντός της προθεσµίας 30 ηµερών. 
Οι υπό διερεύνηση εταιρείες ExxonMobil και ΕΚΟ υπέβαλαν αιτήµατα  για παράταση της υποβολής των γραπτών 
παραστάσεων επί της πρόθεσης επιβολής διοικητικού προστίµου µέχρι τις 11/10/2017 τα οποία η Επιτροπή εξέτασε σε 
συνεδρία της ηµεροµηνίας 22/8/2017. 
Η Επιτροπή εξετάζοντας τους λόγους που προβλήθηκαν για την υποστήριξη του αιτήµατος παράτασης, αποφάσισε 
όπως ικανοποιήσει το αίτηµα των πιο πάνω εταιρειών για παραχώρηση περαιτέρω χρόνου, για την υποβολή των 
θέσεων τους, µέχρι τις 29/9/2017. Για σκοπούς ίσης µεταχείρισης όλων των εµπλεκοµένων µερών, η νέα προθεσµία 
ίσχυσε και για την Lukoil και την Petrolina.  Η Επιτροπή ενηµέρωσε  σχετικά τις πιο πάνω εταιρείες µε επιστολές της 
ηµεροµηνίας 22/8/2017. 
Οι εταιρείες ExxonMobil και ΕΚΟ µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 4/9/2017, υπέβαλαν αίτηµα  για  εκ νέου επιθεώρηση 
του σχετικού φακέλου.   
Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 7/9/2017, εξέτασε το αίτηµα των εν λόγω εταιρειών και σηµείωσε ότι αυτές 
είχαν πραγµατοποιήσει πρόσβαση στο διοκητικό φάκελο της υπόθεσης σε πέραν της µίας περίπτωσης και είχαν κάθε 
ευκαιρία να επιθεωρήσουν τα έγγραφα, διασφαλίζοντάς τους έτσι το δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισής. Περαιτέρω, η 
Επιτροπή υπογράµµισε ότι η υπόθεση βρισκόταν στο στάδιο κατά το οποίο είχε κοινοποιηθεί η πρόθεση της για επιβολή 
διοικητικού προστίµου στις εταιρείες, έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης της πιθανολογούµενης παράβασης, 
θέτοντας προθεσµία 30 ηµερών κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 42 του Νόµου για υποβολή παραστάσεων. Η Επιτροπή 
ενηµέρωσε σχετικά τις εν λόγω εταιρείες µε επιστολές της ηµεροµηνίας  19/9/2017. 
Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 2/10/2017, σηµείωσε ότι οι υπό διερεύνηση εταιρείες απέστειλαν τις γραπτές 
τους παραστάσεις στη βάση του άρθρου 42 του Νόµου, µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 29/9/2017. Η Επιτροπή, επίσης 
σηµείωσε το νέο αίτηµα των εταιρειών ExxonMobil και ΕΚΟ όπως τους δοθεί περιορισµένος και λογικός χρόνος για να 
εκθέσουν δια ζώσης τα κύρια σηµεία των παραστάσεων τους και να εγείρουν ορισµένα παρεµφερή θέµατα τα οποία θα 
ήταν χρήσιµα για την Επιτροπή.  

 
Η εταιρεία Lukoil, µε επιστολή της ηµεροµηνίας 5/10/2017, ζήτησε όπως οριστεί δικάσιµος ενώπιον της Επιτροπής κατά 
τη διάρκεια της οποίας να αναλύσουν και/ή να συµπληρώσουν προφορικά τα όσα αναφέρονται στις γραπτές τους 
παραστάσεις ηµεροµηνίας 29/9/2017. 

 
Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 9/10/2017, εξέτασε τα αιτήµατα των ExxonMobil και ΕΚΟ καθώς και το αίτηµα 
της Lukoil ηµεροµηνίας 5/10/2017, και σηµείωσε ότι επειδή στη βάση των ενώπιον της επιστολών έγινε αντιληπτό ότι 
ενδεχοµένως οι εταιρείες να ήθελαν να υποβάλουν επιπρόσθετες παραστάσεις σε ότι αφορά την εφαρµογή του άρθρου 
42 του Νόµου και ως εκ τούτου τους παραχώρησε περαιτέρω χρόνο για υποβολή τους µέχρι τις 18/10/2017.  Η 
Επιτροπή ενηµέρωσε όλες τις υπό διερεύνηση εταιρείες σχετικά µε επιστολές της ηµεροµηνίας 10/10/2017. 
Οι εταιρείες ExxonMobil και ΕΚΟ µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 17/10/2017 ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι δεν θα 
υποβάλουν επιπρόσθετες γραπτές παραστάσεις αλλά ζήτησαν εκ νέου άδεια για να εκθέσουν συγκεκριµένες προφορικές 
παραστάσεις ενώπιον της Επιτροπής. 
Η εταιρεία Lukoil µε επιστολή της ηµεροµηνίας 18/10/2017, ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι  δεν θα υποβάλει επιπρόσθετες 
γραπτές παραστάσεις καθώς σκοπός της προηγούµενης της επιστολής ήταν η ανάλυση προφορικώς των όσων 
αναφέρθηκαν στις γραπτές της παραστάσεις. 
Η εταιρεία Petrolina, µε επιστολή της ηµεροµηνίας 18/10/2017 υπέβαλε συµπληρωµατικές γραπτές παραστάσεις. 

 
Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 19/10/2017, αφού σηµείωσε το περιεχόµενο των συµπληρωµατικών θέσεων 
της εταιρείας Petrolina ηµεροµηνίας 18/10/2017, εξέτασε το αίτηµα της ExxonMobil και ΕΚΟ ως αυτό τέθηκε στις 
επιστολές τους ηµεροµηνίας 17/10/2017 και οµόφωνα αποφάσισε να  δώσει περαιτέρω χρόνο µέχρι τις 23/10/2017 για 
υποβολή επιπρόσθετων γραπτών παραστάσεων. Προς τούτο, η Επιτροπή ενηµέρωσε σχετικά µε επιστολές της 
ηµεροµηνίας 19/10/2017. 
Οι εταιρείες ExxonMobil και ΕΚΟ µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 24/10/2017, ενηµέρωσαν την Επιτροπή ότι δεν θα 
υποβάλουν επιπλέον γραπτές παραστάσεις. 
Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε και εξέτασε ενδελεχώς τις θέσεις των υπό διερεύνηση εταιρειών επί της πρόθεσης 
επιβολής διοικητικού προστίµου και/ή διαρθρωτικών µέτρων, εστιάζοντας την προσοχή της στις θέσεις έκαστης εταιρείας 
σε σχέση µε την κάθετη σύµπραξη καθορισµού τιµών, τις οποίες καταγράφει συνοπτικά κάτωθι:. 

 
Α) Oι εταιρείες Lukoil, Petrolina, ExxonMobil, ΕΚΟ σύναψαν κάθετες συµπράξεις µε τους πρατηριούχους τους 
για τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό λιανικής τιµής πώλησης της Αµόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανιών, της 
Αµόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανιών και του Πετρελαίου µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, η οποία είχε ως 
αντικείµενο τον περιορισµό, την παρακώλυση ή νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας 
Αναφορικά µε την εταιρεία Lukoil Cyprus Ltd 
Θέσεις 
 
Θέσεις της εταιρείας LUKOIL CYPRUS LTD (τώρα ENERGY PRODUCTS CYPRUS LTD) ως προς την πρόθεση 
της Επιτροπής για επιβολή διοικητικού προστίµου 

 
Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις της εταιρείας Lukoil, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφονται 
συνοπτικά κάτωθι: 



 
 

 
Γενικά σχόλια 

 
Η εταιρεία, µέσω των δικηγόρων της Κούσιος Κορφιώτης Παπαχαραλάµπους ∆ΕΠΕ, απέστειλε στις 29.9.2017 τις θέσεις 
της. Στις θέσεις της αναφέρεται κατ’ αρχήν ότι η εταιρεία διαφωνεί µε την καταδικαστική απόφαση της Επιτροπής και 
ακολούθως υποβάλλονται γραπτές παραστάσεις αναφορικά µε τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία θεωρεί ότι το 
ενδεχόµενο πρόστιµο που θα επιβληθεί από την Επιτροπή θα πρέπει να τύχει µείωσης.  
Κατ΄ αρχήν, η εταιρεία αναφέρει πως είναι σηµαντική η διασαφήνιση της έκτασης του ουσιώδους χρόνου που καλύπτει η 
αυτεπάγγελτη έρευνα, και εν τέλει η απόφαση της Επιτροπής, για το ύψος του τυχόν προστίµου που θα επιβληθεί. 
Θέση της εταιρείας είναι πως ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι άλλος από την περίοδο 1.10.2004 µέχρι 22.12.2006, 
ως είχε καθοριστεί στην Έκθεση Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 17.12.2014 και στην παρ. 2 της Απόφασης. Αναφέρεται 
επιπρόσθετα πως η αναφορά στην παράγραφο 245 της Απόφασης ότι η παράβαση εκτείνεται µέχρι την 3.12.2015 είναι 
νοµικά και πραγµατικά αβάσιµη αφού η Επιτροπή δεν έχει και δεν δικαιούται να λάβει υπόψη της κανένα στοιχείο που να 
δικαιολογεί την εν λόγω αναφορά σε σχέση µε την περίοδο από 23.12.2006-31.12.2015.   
Ελαφρυντικές περιστάσεις 
Οι παράγοντες αυτοί, όπως τέθηκαν από την εταιρεία, συνοπτικά έχουν ως ακολούθως: 
Επιδράσεις στον Ανταγωνισµό: Η εταιρεία ισχυρίστηκε  ότι, η παράβαση που εντοπίστηκε δεν είχε ουσιαστική επίδραση 
στη λειτουργία του ανταγωνισµού εντός των σχετικών αγορών, λόγω του µικρού αριθµού πρατηρίων που διατηρούσε η 
εταιρεία κατά τον ουσιώδη χρόνο (11,07% του συνόλου) αλλά και λόγω της διασποράς των πρατηρίων της, η όποια 
επίδραση ήταν περιορισµένη και αµελητέα. 
Όφελος Εταιρείας: Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι δεν αποκόµισε κανένα όφελος από την διαπιστωθείσα παράβαση και ούτε 
στην απόφαση περιλαµβάνεται κάποιο στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Το όποιο όφελος κατέληξε στους 
πρατηριούχους και όχι στην εταιρεία. Η εταιρεία κατά την περίοδο 2004-2006 πραγµατοποίησε σηµαντικές καθαρές 
ζηµιές. Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο 2004-2015. Και αυτό το γεγονός συνιστά τεκµήριο του ότι η εταιρεία δεν 
αποκόµισε κάποιο όφελος από την παράβαση. 
Περίοδος Παράβασης: Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι, ο ουσιώδης χρόνος αρχίζει ευθύς αµέσως µετά την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε ως αποτέλεσµα της ελευθεροποίηση της αγοράς στον τοµέα των πετρελαιοειδών, κάτι 
το οποίο προκάλεσε ριζικές αλλαγές στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έτσι όλοι οι εµπλεκόµενοι βρέθηκαν σε ένα 
µεταβατικό στάδιο όπου έπρεπε να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Η παράβαση σύµφωνα µε την απόφαση της 
Επιτροπής είχε διάρκεια 26 µήνες, χρόνος που αν ληφθεί υπόψη η νέα τάξη πραγµάτων είναι σχετικά µικρός. 
Συµµόρφωση µε το ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού: Η εταιρεία τόνισε ότι, βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια συµµόρφωσης µε 
τα όσα τάσσει το δίκαιο του Ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα, περί τον Μάρτιο 2010 διαφοροποίησε τις 
επιστολές/εγκυκλίους  της προς τους πρατηριούχους αναφορικά µε την αλλαγή στις χονδρικές τιµές πώλησης 
πετρελαιοειδών. Σε αυτές γίνεται σαφής αναφορά ότι ο καθορισµός των λιανικών τιµών εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του κάθε πρατηριούχου ξεχωριστά. Επίσης το περιεχόµενο των επιστολών/εγκυκλίων περιορίζεται σε απλή 
ενηµέρωση των πρατηριούχων ότι επίκειται αλλαγή στις χονδρικές τιµές χωρίς να γίνεται αναφορά σε 
προτεινόµενες/µέγιστες τιµές. Σηµειώνεται πώς δείγµατα επισυνάφθηκαν ως παραρτήµατα. Η εταιρεία ανέφερε πως οι 
ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα πριν τις 3.9.2012, ηµεροµηνία λήψης απόφασης από την Επιτροπή για διεξαγωγή της 
αυτεπάγγελτης έρευνας. Τόνισε επίσης ότι, έγιναν προσπάθειες σύναψης νέων συµφωνιών τόσο µε υφιστάµενους όσο 
και µε νέους πρατηριούχους και όπου αυτό ήταν δυνατό (σε έξι περιπτώσεις µεταξύ 28.6.2011-18.8.2016) οι συµφωνίες 
αυτές αναφέρουν ρητά ότι ο καθορισµός των λιανικών τιµών αποτελεί δικαίωµα του κάθε πρατηριούχου. Σε κάθε 
περίπτωση η εταιρεία επεσήµανε ότι συνεχώς προσπαθεί να τροποποιεί ή να αντικαθιστά τις διάφορες συµφωνίες που 
έχει «κληρονοµήσει» κατά την εξαγορά των πρατηρίων, ενόψει και της επικείµενης εισαγωγής του σήµατος Shell. Τέλος 
η εταιρεία επικαλέστηκε ότι, µε στόχο την τόνωση του ανταγωνισµού στην αγορά, η εταιρεία την περίοδο 2008-2012 
εφάρµοσε σχέδιο παροχής κινήτρων προς τους πρατηριούχους, παραχωρώντας πρόσθετη έκπτωση βάσει στόχων που 
είχαν τεθεί σε σχέση µε τον όγκο πωλήσεων. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, µετά από αιτήµατα πρατηριούχων, η 
εταιρεία παραχωρούσε και προσωρινές εκπτώσεις προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο έντονος τοπικός ανταγωνισµός. Ως 
εκ τούτου η εταιρεία προέβηκε σε ενέργειες για συµµόρφωση µε το δίκαιο του ανταγωνισµού αλλά και ενίσχυση του 
ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές πολύ πριν από την κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων της 17.12.2014.  
Συνεργασία µε Επιτροπή: Η εταιρεία από την έναρξη της αυτεπάγγελτης έρευνας και µέχρι σήµερα συνεργάστηκε 
πλήρως µε την Επιτροπή, ανταποκρινόµενη αµέσως σε ότι της ζητήθηκε και συµµορφούµενη στις όποιες προθεσµίες 
της είχαν τεθεί, ενώ ποτέ δεν παρεµπόδισε την έρευνα της Υπηρεσίας της Επιτροπής ή αρνήθηκε να συνεργαστεί κατά 
το στάδιο της έρευνας. Σηµειώθηκε περαιτέρω η άριστη συνεργασία της εταιρείας αναφορικά µε την κοινοποίηση της 
συγκέντρωσης για την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της LUKOIL CYPRUS LTD από την CORAL A.E., καθώς και 
αναφορικά µε την έρευνα στον κλάδο των πετρελαιοειδών.  
Απουσία Προηγούµενων Καταδικών: Η εταιρεία εισηγείται όπως η Επιτροπή προσδώσει βαρύτητα στο ότι η εταιρεία δεν 
διέπραξε στο παρελθόν οποιαδήποτε παράβαση του δικαίου του Ανταγωνισµού. Αποτελεί πάγια αρχή ότι η απουσία 
προηγούµενης καταδίκης λειτουργεί ως µετριαστικός παράγοντας τόσο σε ποινικές όσο και σε οιονεί ποινικές 
διαδικασίες, όπως η παρούσα. 
Αλλαγή στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς: Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας έχει αλλάξει ως αποτέλεσµα της εξαγοράς 
ολόκληρου του µετοχικού κεφαλαίου της LUKOIL CYPRUS LTD από την CORAL A.E. Η νέα διοίκηση βρίσκεται σε 
διαδικασία εγκαθίδρυσης νέων αυστηρότερων πολιτικών όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τους νόµους της ∆ηµοκρατίας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των κανόνων Ανταγωνισµού. Επιπρόσθετα βρίσκονται σε 
εξέλιξη µελέτες από εµπειρογνώµονες σε σχέση µε την αλλαγή της τιµολογιακής πολιτικής της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, 
η εισαγωγή στην αγορά του εµπορικού σήµατος Shell που αναµένεται να δηµιουργήσει εντονότερο ανταγωνισµό στην 
αγορά, σε συνδυασµό µε την υπογραφή νέων συµβάσεων µε τους πρατηριούχους, θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην 
αγορά, κυρίως µέσω της παροχής κινήτρων για εντονότερο ανταγωνισµό, ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων της ώστε οι 
καταναλωτές να έχουν περισσότερες επιλογές και εισαγωγής καινοτοµιών. 



 
 

Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι το ύψος του τυχόν προστίµου δεν θα υπονοµεύσει την επενδυτική προσπάθεια 
του νέου ιδιοκτήτη της εταιρείας. Επιπρόσθετα, θα ήταν άδικο να επιβληθεί πρόστιµο για παράβαση που συντελέστηκε 
την περίοδο 1.10.2004-22.12.2006 για την οποία οι νέοι ιδιοκτήτες ουδεµία ευθύνη φέρουν. 
Συνθήκες Αγοράς και Οικονοµίας: Κατά την επιµέτρηση διοικητικού προστίµου η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
κρατούσες συνθήκες στις σχετικές αγορές αλλά και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. 
Απότοκο της κρίσης αποτελεί και η µείωση των πωλήσεων των σχετικών προϊόντων από πρατήρια υγρών καυσίµων. 
Προς τεκµηρίωση η εταιρεία παραθέτει διάγραµµα το οποίο βασίζεται σε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, 
αναφορικά µε τις πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων από πρατήρια υγρών καυσίµων µεταξύ των ετών 2006-2016. 
 
Καθυστέρηση στη ∆ιεξαγωγή και Ολοκλήρωση της Έρευνας / Αρνητική ∆ηµοσιότητα / ∆υσφήµιση Εταιρείας: Η έρευνα 
και η ακροαµατική διαδικασία χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για να ολοκληρωθούν, αφού, άνευ υπαιτιότητας της 
εταιρείας, πολλές διαδικασίες επαναλήφθηκαν ή διεξάχθηκαν µε αργούς ρυθµούς, µε αποτέλεσµα η εταιρεία να έχει 
υποστεί τεράστια έξοδα ενώ κατά διαστήµατα αναγκάστηκε να χρησιµοποιεί το ολιγάριθµο προσωπικό της 
αποµακρύνοντας το από τα συνήθη καθήκοντα του, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Επιτροπής ή της Υπηρεσίας 
αυτής. Το δικαίωµα του δικάζεσθαι εντός εύλογου χρόνου είναι κατοχυρωµένο από το άρθρο 30(2) του Συντάγµατος και 
από το άρθρο 6(1) της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Σηµειώνεται επίσης το µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ της Έκθεσης Αιτιάσεων (17.12.2014) και της κοινοποίησης της απόφασης για διαπίστωση παραβάσεων 
(απόφαση ηµεροµηνίας 11.8.2017).  
Προς ενίσχυση των πιο πάνω η εταιρεία παρέπεµψε στην απόφαση Commercial Solvents όπου το ∆ικαστήριο µείωσε το 
πρόστιµο που είχε επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεδοµένου ότι η διάρκεια της παράβασης θα ήταν σηµαντικά 
µικρότερη αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρούσε πιο γρήγορα µε την εξέταση της υπόθεσης. Παρέπεµψε επίσης στην 
υπόθεση MGVGE όπου τον Γεν∆ΕΕ επικύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως µειώσει το πρόστιµο 
λόγω της µη εύλογης διάρκειας της διοικητικής διαδικασίας. 
Η εταιρεία πιστεύει πως η διάρκεια εξέτασης της υπόθεσης και ο χρόνος που µεσολάβησε από την κοινοποίηση της 
Έκθεσης Αιτιάσεων µέχρι την λήψη απόφασης από την Επιτροπή επηρέασε δυσµενώς τα δικαιώµατα άµυνας της 
εταιρείας. Μεταξύ άλλων είχε δηµιουργηθεί η πεποίθηση στην κοινωνία ότι η εταιρεία επιβάλλει υπέρµετρα υπερβολικές 
τιµές ή ότι προβαίνει σε παραβάσεις της νοµοθεσίας και ότι µε αυτό το κλίµα ενοχής έχει ήδη τιµωρηθεί η εταιρεία σε 
συνδυασµό µε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της έρευνας και ότι όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως 
µετριαστικός παράγοντας.  
Προτεινόµενα µέτρα 
∆έσµευση για Απάλειψη Αντιανταγωνιστικών Όρων από Συµβάσεις: Η εταιρεία δεσµεύεται αν διαταχθεί από την 
Επιτροπή να απαλείψει κατά το δυνατό και υπό την προϋπόθεση ότι οι πρατηριούχοι θα αποδεχθούν, τους όρους που 
περιέχονται στις συµβάσεις µε τους πρατηριούχους και κρίθηκαν ως αντιανταγωνιστικοί. 
∆έσµευση για Εφαρµογή Προγράµµατος Συµµόρφωσης: Η εταιρεία δεσµεύεται όπως εντός 5 µηνών παρέχει σε όλα τα 
στελέχη και πρατηριούχους κατάλληλα σχεδιασµένο Εγχειρίδιο Συµµόρφωσης µε το δίκαιο του Ανταγωνισµού, το οποίο 
θα υπογράφεται και από αυτούς. ∆εσµεύεται επίσης όπως στις νέες συµβάσεις που τυχόν υπογραφούν µε 
πρατηριούχους γίνεται σαφής αναφορά στο εν λόγω εγχειρίδιο. Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό η εταιρεία παρέπεµψε στην 
απόφαση της Επιτροπής 35/2017 (Κοινοποίηση Συγκέντρωσης αναφορικά µε τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης µε την 
ονοµασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Holdings) Public Ltd, 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤ∆ και Intergaz Ltd), όπου για σκοπούς έγκρισης της συγκέντρωσης λήφθηκε 
υπόψη δέσµευση των εταιρειών όπως η νέα εταιρεία παρέχει στους υπαλλήλους της Εγχειρίδιο Θεµάτων περί 
προστασίας ανταγωνισµού. 
Ολοκληρώνοντας, η εταιρεία ανέφερε πως είναι έτοιµη να συζητήσει την ανάληψη περαιτέρω δεσµεύσεων που 
ενδεχοµένως προτείνει η Επιτροπή.   
Αξιολόγηση της Επιτροπής 
Αναφορικά µε τα γενικά σχόλια της Lukoil, σε σχέση µε την διαπιστωθείσα παράβαση, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να 
τονίσει ότι η εξαγωγή των συµπερασµάτων της έγινε αφού προηγουµένως προέβη σε ενδελεχή εξέταση όλων των 
στοιχείων του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που απέστειλε η εν λόγω εταιρεία.  
Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι στην προκείµενη υπόθεση, η παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου συνίσταται στην 
ύπαρξη κάθετων συµπράξεων της εταιρείας µε τους πρατηριούχους της για τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό λιανικής 
τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης 
LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή την νόθευση του ανταγωνισµού 
εντός της ∆ηµοκρατίας. 
Η Επιτροπή, αναφορικά µε το σχόλιο της εταιρείας ότι η διάρκεια της παράβασης πρέπει να καλύπτει µόνο την περίοδο 
του ουσιώδους χρόνου, και καµία άλλη, επισηµαίνει τα κάτωθι: 
Έχει γίνει δεκτό, ειδικά ως προς τις παραβάσεις τις σχετιζόµενες µε τον καθορισµό τιµών ότι οι εν λόγω πρακτικές δεν 
συνιστούν αυτοτελείς παραβάσεις, αλλά πρόκειται για συστατικά στοιχεία µίας ενιαίας παραβάσεως, που έχουν εκ της 
φύσεώς τους διαρκή χαρακτήρα466

. Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση DEP Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied 
κατά Επιτροπής:  
“Εκ προοιµίου το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι οι κριτικές αυτές στηρίζονται σε εσφαλµένη ανάγνωση της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως που δεν λαµβάνει υπόψη της τον ενιαίο χαρακτήρα καθεµιάς από τις εν λόγω παραβάσεις. Τα πραγµατικά 
περιστατικά σχετικά µε την επέκταση της συλλογικής συµφωνίας αποκλειστικής εµπορίας και την εκ µέρους της FEG 
αποστολή συστάσεων ως προς τις τιµές δεν συνιστούν αυτοτελείς παραβάσεις· πρόκειται για συστατικά στοιχεία των 
παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της προσβαλλοµένης αποφάσεως αντιστοίχως. Οι παραβάσεις αυτές 
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έχουν, λόγω της φύσεως τους, διαρκή χαρακτήρα. Εποµένως, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η TU άσκησε 
πιέσεις στους προµηθευτές, στο πλαίσιο της II-5899 ΑΠΟΦΑΣΗ της 16.12.2003 — ΣΥΝΕΚ∆ΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Τ-5/00 και Τ-6/00 συλλογικής συµφωνίας αποκλειστικής εµπορίας, για χρονικό διάστηµα που να υπερβαίνει την περίοδο 
µεταξύ του Ιουλίου του 1990 και του 1991 δεν µπορεί να θέσει υπό αµφισβήτηση τα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη 
παραβάσεως µεταξύ της 11ης Μαρτίου 1986 και της 25ης Φεβρουαρίου 1994. Οµοίως, το γεγονός ότι η εκ µέρους της 
FEG αποστολή συνιστώµενων τιµών διαπιστώθηκε µόνο µεταξύ της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 και της 24ης Απριλίου 1994 
δεν θέτει υπό αµφισβήτηση τον καθορισµό της διάρκειας της παραβάσεως σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εφόσον 
αυτός στηρίζεται σε αντικειµενικές και συγκλίνουσες ενδείξεις” 
Εποµένως, η Επιτροπή ως αρχή ανταγωνισµού δύναται να στηρίξει την εκτίµησή της σχετικά µε την ύπαρξη αλλά και τη 
διάρκεια µιας αντιανταγωνιστικής πρακτικής σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των κρίσιµων αποδείξεων, ενδείξεων 
και λοιπών στοιχείων467

  . Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην 
υπόθεση Technische Unie κατά Επιτροπής:  
“165. That argument cannot be accepted. The Court has already held that, in most cases, the existence of an anti-
competitive practice or agreement must be inferred from a number of coincidences and indicia which, taken together, 
may, in the absence of another plausible explanation, constitute evidence of an infringement of the competition rules 
(Aalborg Portland and Others v Commission, paragraph 57). 
166    As the Advocate General observes at point 64 of her Opinion, such indicia and coincidences may provide 
information not just about the mere existence of anti-competitive practices or agreements, but also about the duration of 
continuous anti-competitive practices or the period of application of anti-competitive agreements. 
167    In the light of that case-law, the Court of First Instance did not err in law in basing its appraisal of the existence of a 
collective exclusive dealing arrangement and its duration on ‘an overall evaluation of all the relevant evidence and 
[indicia]’. The question as to what probative value the Court of First Instance attributed to each item of evidence and 
each indicium adduced by the Commission, however, is a question of assessment of fact which, as such, is not 
amenable to review by the Court on appeal.” 
Ακόµα και όταν η Επιτροπή  ενδεχοµένως δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει αποδείξεις για το αδιάλειπτο µιας συνεχούς 
παράβασης, µια τέτοια διαπίστωση είναι δυνατόν να στηριχθεί σε αντικειµενικά και συγκλίνοντα στοιχεία. Στο πλαίσιο 
παραβάσεως που εκτείνεται σε πλείστα όσα έτη, το γεγονός ότι οι εκφάνσεις της συµπράξεως ανάγονται σε διαφορετικές 
περιόδους, που µπορεί να χωρίζονται µεταξύ τους µε κατά το µάλλον ή ήττον µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δεν έχει 
σηµασία για την ύπαρξη της συµπράξεως αυτής, αρκεί οι διάφορες πράξεις που αποτελούν µέρος της παραβάσεως να 
έχουν µόνο ένα σκοπό και να εντάσσονται στο πλαίσιο µιας ενιαίας και διαρκούς παράβασης468

. 
 Εντούτοις, επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την αρχή της νοµικής ασφάλειας, όταν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 
δυνάµενα να αποδείξουν άµεσα τη διάρκεια µιας παράβασης, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζεται τουλάχιστον σε 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά χωρίς µεγάλη χρονική απόσταση µεταξύ τους, ώστε να 
µπορεί λογικά να γίνει δεκτό ότι η παράβαση συνεχίστηκε αδιαλείπτως µεταξύ δύο συγκεκριµένων ηµεροµηνιών469

.  
Για να υπολογισθεί η διάρκεια της παράβασης που έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού, πρέπει να 
εξακριβώνεται η περίοδος υπάρξεως της σύµπραξης αυτής, ήτοι η περίοδος που διέρρευσε από την ηµεροµηνία 
συνάψεώς της µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία έπαυσε να ισχύει470

 .  
Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή προέβη σε µία ενδελεχή µελέτη όλων των στοιχειών του φακέλου που έχουν 
χρονολογηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της έρευνας µέχρι και αυτά που δόθηκαν από την εταιρεία για σκοπούς 
µετριασµού του διοικητικού προστίµου. 
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, στην Έκθεση Αιτιάσεων διαπίστωσε σε πρώτο στάδιο εκ πρώτης όψεως  ότι οι πρατηριούχοι 
εφάρµοζαν στην πράξη τις προτεινόµενες ή  ανώτατες τιµές καθόλην την διάρκεια της διερευνούµενης περιόδου ήτοι 
1/10/2004-22/12/2006 και άρα η εκ πρώτης όψεως παράβαση της κάθετης σύµπραξης καθορισµού τιµής ίσχυε σε όλη 
την χρονική έκταση του ουσιώδους χρόνου. Η Επιτροπή ακολούθως στην επιστολή κοινοποίησης της πρόθεσής της για 
επιβολή διοικητικού προστίµου, ενηµέρωσε την εταιρεία ότι η εν λόγω παράβαση λογίζεται να εκτείνεται µέχρι τις 
3/12/2015. Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προέκυπτε ότι αυτή δεν είχε παύσει ελλείψει αποδεικτικού 
στοιχείου που να τεκµηριώνει τα περί του αντιθέτου. Κατά την προφορική διαδικασία µπορούσαν να θέσουν ενώπιον της 
Επιτροπής γεγονότα για απόδειξη τερµατισµού της παράβασης και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πλην όµως επέλεξαν 
στην υπερασπιστική τους γραµµή να µην πράξουν τούτο. 
Η Επιτροπή σε αυτό το σηµείο επισηµαίνει ότι προκειµένου να αποδείξει η κάθε συµµετέχουσα στη σύµπραξη ότι έθεσε 
τέρµα στη συµµετοχή της πρόωρα, πρέπει να παρέχει επαρκείς αποδείξεις περί απόσυρσης ή αποστασιοποίησης από 
τη σύµπραξη ή έστω αποδείξεις ότι κατήγγειλε την παράνοµη συµπεριφορά471

 . Σχετικό είναι και το ακόλουθο 
απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Union Pigments κατά Επιτροπής:  
« Εξάλλου, παρατηρείται ότι η προσφεύγουσα δεν αποχώρησε από τη σύµπραξη για να την καταγγείλει στην Επιτροπή ή 
ακόµη για να υιοθετήσει εκ νέου συµπεριφορά συνιστάµενη στον θεµιτό και ανεξάρτητο ανταγωνισµό στη σχετική αγορά. 
Αντιθέτως, από το σηµείωµα της 30ής Μαρτίου 1995 προκύπτει ότι η προσφεύγουσα επιχείρησε να χρησιµοποιήσει τη 
δήθεν αποχώρησή της από τη σύµπραξη για να εκµεταλλευθεί καλύτερα τη σύµπραξη προς όφελός της. Σύµφωνα µε το 
σηµείωµα αυτό, η προσφεύγουσα θεώρησε ότι οι λοιποί µετέχοντες διατηρούσαν εσωτερική συνεργασία στο πλαίσιο της 
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συµπράξεως και ότι είχαν κατανείµει τους πελάτες και τις αγορές εις βάρος της. Παρά το αίτηµα που υπέβαλε προς τούτο 
η προσφεύγουσα κατά τη σύσκεψη της συµπράξεως της 27ης Μαρτίου 1995, οι λοιποί µετέχοντες δεν ήσαν διατεθειµένοι 
να εξετάσουν το ενδεχόµενο αυξήσεως του µεριδίου της προσφεύγουσας στην αγορά. Το σηµείωµα αυτό αναφέρει το εν 
λόγω γεγονός ως λόγο αποχωρήσεως από τη σύµπραξη. Το σηµείωµα αυτό αποδεικνύει επίσης ότι η προσφεύγουσα 
αντιµετώπιζε ρητώς το ενδεχόµενο να επανακάµψει αργότερα στη σύµπραξη. ∆εδοµένου ότι η προσφεύγουσα δεν 
αποχώρησε αποφασιστικά από τη σύµπραξη και ότι µετέσχε εκ νέου στη σύµπραξη µερικούς µόλις µήνες µετά τη δήθεν 
αποχώρησή της από αυτήν, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι αυτή χρησιµοποίησε την εν λόγω αποµάκρυνση για να επιχειρήσει 
να επιτύχει καλύτερους όρους στο πλαίσιο της συµπράξεως, πράγµα το οποίο αποτελεί ένα άλλο παράδειγµα µετέχοντος 
ο οποίος εκµεταλλεύεται τη σύµπραξη προς όφελός του (βλ., υπό την έννοια αυτή, την προπαρατεθείσα στην σκέψη 41 
νοµολογία).» 
Ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου ή ένδειξης που να µπορεί να ερµηνευθεί ως αποστασιοποίηση, η παράβαση λογίζεται 
ότι συνεχίζεται µέχρι την ηµέρα της κατάληξης της Επιτροπής για τους λόγους επί τους οποίους αυτή προτίθετο να 
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο472

.  
Στην προκείµενη περίπτωση, η εταιρεία προσκόµισε αντίγραφα επιστολών απευθυνόµενες προς όλους τους 
πρατηριούχους της µε Θέµα: «Αλλαγή τιµών πώλησης Προϊόντων Πετρελαιοειδών από την Εταιρεία µας προς εσάς», µε 
ηµεροµηνίες 15/3/2010, 31/5/2010, 30/9/2010, 16/12/2010, 18/1/2011, 13/4/2011, 12/7/2011, 30/8/2011, 7/10/2011, 
2/12/2011, 27/1/2012, 19/3/2012, 11/6/2012, 4/9/2012,  8/11/2012,  25/1/2013, 23/4/2013,   18/7/2013,   4/10/2013, 
11/12/2013, 24/1/2014, 16/4/2014, 20/8/2014, 22/10/2014, 17/12/2014, 20/1/2015,  29/4/2015,  28/8/2015,  11/12/2015, 
26/1/2016, 11/5/2016, 6/6/2016, 8/9/2016, 2/12/2016, 13/1/2017, 25/4/2017, 22/6/2017, 8/9/2017.  
Οι εν λόγω επιστολές ανέφεραν ότι οι χονδρικές τιµές πώλησης προϊόντων πετρελαιοειδών θα τροποποιούνταν από την 
ηµεροµηνία που οριζόταν σ΄ αυτές και επίσης τόνιζαν ότι η ευθύνη για τον καθορισµό λιανικών τιµών πώλησης ανήκε 
αποκλειστικά στους πρατηριούχους. 
H εταιρεία προς απόδειξη εν τοις πράγµασοι της αποστολής των εν λόγω επιστολών στους πρατηριούχους, απέστειλε 
αποδείξεις τηλεοµοιότυπου της εταιρείας σε εννέα (9) συγκεκριµένα πρατήρια από τις 11/12/2015 και έπειτα και όχι 
ενωρίτερα. ∆ηλαδή δεν απέστειλε στην Επιτροπή καµία απόδειξη αποστολής των εν λόγω επιστολών µέσω 
τηλεοµοιότυπου ή άλλως για την χρονική περίοδο πριν τις 11/12/2015, περίοδο που αφορούσε τη διάρκεια της 
παράβασης, σε κανένα πρατηριούχο.  
Πέραν της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων αποστολής των εν λόγω επιστολών πριν τις 11/12/2015, η Επιτροπή 
σηµειώνει ότι ποτέ δεν αµφισβήτησε το δικαίωµα της Εταιρείας να καθορίζει την τιµολογιακή της πολιτική και ούτε 
προέβη στην εκτίµηση του κατά πόσον ήταν ορθό ή όχι, σε περίπτωση που αυτή έθετε αυτολεξεί  «µέγιστη» ή 
«προτεινόµενη» τιµή πώλησης καυσίµων προς τους πρατηριούχους. Άρα, µία απλή απάλειψη της λέξης 
«προτεινόµενης» ή «µέγιστης» από τις επιστολές-εγκυκλίους της εταιρείας προς τους πρατηριούχους ή η προσθήκη της 
φράσης «ευθύνη για τον καθορισµό λιανικών τιµών πώλησης ανήκει αποκλειστικά στους πρατηριούχους» δεν 
συνεπάγεται την αυτόµατη άρση της παράβασης και ούτε αποδεικνύει την άρση της παράβασης.  

 
Τονίζεται πώς, αυτό που η Επιτροπή εξέτασε είναι κατά πόσον υφίσταται de facto συναίνεση από πλευράς των 
πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές πώλησης της εταιρείας και εάν η Εταιρεία µέσω έµµεσων τρόπων, όπως για 
παράδειγµα τα διάφορα είδη ελέγχων και παρακολουθήσεων καθώς και τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα αλλά και 
µέσω της θέσης ισχύος που κατέχει έναντι των πρατηριούχων, στην ουσία δεν τους έδιδε άλλη επιλογή από του να 
εφαρµόσουν τις προτεινόµενες τιµές της. Το καθοριστικό σηµείο, όπως υποστηρίζουν οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες 
Γραµµές για τους Κάθετους Περιορισµούς, είναι εάν οι προτεινόµενες ή οι µέγιστες τιµές λειτουργούν ως σηµείο εστίασης 
για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές

473
. 

 
Ως προς τούτο, η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να παραθέσει τα κάτωθι:  
Στην παράγραφο 111 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τους Κάθετους Περιορισµούς αναφέρεται ότι: 
«(111)Στην κατηγορία του "προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης" εµπίπτουν οι συµφωνίες εκείνες που έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι ο αγοραστής υποχρεούται ή παρακινείται να µη µεταπωλεί κάτω από ορισµένη τιµή ή να µεταπωλεί 
σε ορισµένη τιµή ή πάνω από ορισµένη τιµή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ελάχιστες, τις πάγιες, τις µέγιστες και τις 
συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης. Οι µέγιστες και οι συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµοί, µπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε περιορισµό του ανταγωνισµού εκ του αποτελέσµατος». 
Στην παράγραφο 112 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρονται τα δύο κυριότερα αντιανταγωνιστικά 
αποτελέσµατα: 
«(112)Τα αρνητικά αποτελέσµατα του προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης για τον ανταγωνισµό είναι κυρίως δύο: (1) 
µείωση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, και (2) µεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο τιµών. Στην 
περίπτωση των πάγιων ή ελάχιστων προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης, οι διανοµείς δεν δύνανται πλέον να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον ως προς την τιµή του οικείου σήµατος, µε αποτέλεσµα την ολοσχερή εξάλειψη του 
ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών. Μια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο 
αναφοράς για τους µεταπωλητές, επιφέροντας µια λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη εφαρµογή του επιπέδου αυτού 
τιµής. Μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά µε την τιµή, καθώς και αυξηµένη ευθύνη για τις µεταβολές της τιµής διευκολύνει 
τις οριζόντιες αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ παραγωγών ή διανοµέων, τουλάχιστον στις αγορές που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συγκέντρωση. Η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού ενδέχεται να προκαλέσει έµµεσα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού µεταξύ σηµάτων, καθώς συνεπάγεται την εξασθένηση των πιέσεων που ασκούνται για µείωση της τιµής 
των συγκεκριµένων αγαθών». 
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 Βλ. ενδεικτικά απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου, υπόθ. Τ-59/99, Ventouris κατά Επιτροπής, Συλλ. 2003, σελ. ΙΙ-5257, 
σκ. 193 
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 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατευθυντήριες Γραµµές για τους Κάθετους 
Περιορισµούς, (2000/C 291/01), παράγρ.(226). 



 
 

Ειδικότερα στις παραγράφους 226-228 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό 
είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. 
(227). Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό των µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο 
ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια 
συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης να οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του 
επιπέδου τιµών από  τους µεταπωλητές διότι θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι µεταπωλητές 
µπορεί να πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι 
είναι αυτές που προτιµά ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική να επιβάλλονται 
µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 81, παράγραφος 1 εάν 
οδηγεί στη διαµόρφωση ενός οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 
(228). Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των ανταγωνιστών στην 
αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της δηµοσίευσης µέγιστων ή 
συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών µε την 
ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν, πράγµα που καθιστά λιγότερο πιθανή µια ενδεχόµενη 
µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές 
µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» 
Με άλλα λόγια κρίσιµο σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάσεων είναι να µην δηµιουργείται στην πράξη ένα οµοιόµορφο 
επίπεδο τιµών, γιατί οι ενιαίες τιµές στην αγορά δεν λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή αλλά και γενικότερα του 
ανταγωνισµού. Αντιθέτως, µόνο όταν κάθε επιχείρηση αλλά και πρατήριο διαµορφώνει ελεύθερα τις τελικές τιµές 
διάθεσης, ανάλογα µε το κόστος και τις δυνάµεις τις αγοράς, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου 
ανταγωνισµού. 
Η Εταιρεία δεν προσκόµισε τέτοια στοιχεία που να κατάδεικνύουν ότι στην πράξη οι λιανικές τιµές που εφάρµοζαν οι 
πρατηριούχοι της µέχρι και τις 3/12/2015, δεν σχετίζονταν και δεν ταυτίζονταν µε την όποια τιµολογιακή ή άλλη πολιτική 
της εταιρείας. Η εταιρεία ως ήδη αναφέρθηκε προσκόµισε τροποποιηµένες επιστολές/εγκυκλίους της προς εννέα (9) 
µόνο συγκεκριµένους πρατηριούχους, οι οποίες έφεραν ηµεροµηνίες µεταγενέστερες τις 3/12/2015 και συγκεκριµένα από 
τις 11/12/2015 και ενταυθεν ήτοι στις 26/1/2016, 11/5/2016, 6/6/2016, 8/9/2016, 2/12/2016, 13/1/2017, 25/4/2017, 
22/6/2017 και 8/9/2017, γεγονός που καταδεικνύει ότι η παράβαση είχε διαρκή χαρακτήρα από τις 1/10/2004-3/12/2015.   

 
∆εν µπορεί επίσης να παραγνωριστούν οι απαντήσεις των πρατηριούχων και η διαπίστωση ότι ορισµένοι εξ΄ αυτών 
δήλωσαν γραπτώς ρητή αντίθετη άποψη από αυτήν της εταιρείας σχετικά µε τον τρόπο που διεκπεραιωνόταν η 
διαδικασία  αλλαγής τιµών. ∆εν µπορεί ακόµα να παραγνωριστεί ούτε η ύπαρξη επιθεωρητών της εταιρείας, µε καθήκον 
τον έλεγχο των τιµών των πρατηριούχων και παρακολούθησης και των τιµών των ανταγωνιστών τους αλλά και το ότι η 
εταιρεία δεν υπέβαλε στοιχεία που να καταδεικνύούν πώς τερµατίστηκε ο έλεγχος των τιµών των πρατηριούχων από 
τους επιθεωρητές της καθώς και η παρακολούθηση των τιµών των ανταγωνιστών της.. 

 
Η Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας το ότιαπό τη µία  η εταιρεία Lukoil, στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 
12/10/2006 ανέφερε xαρακτηριστικά ότι η διαδικασία αλλαγής των τιµών αντλίας δεν γίνεται µέσω κεντρικού υπολογιστή 
ή οποιουδήποτε άλλου λογισµικού ενώ  αντιθέτως, κάποιοι πρατηριούχοι της εταιρείας είχαν δηλώσει ότι:  

 
Πρατηριούχος Α/Α21: ≪Σε δύο περιπτώσεις η Εταιρεία προχώρησε στην αλλαγή των τιµών µέσω Η/Υ χωρίς τη 
συγκατάθεσή µου.≫. 

 
Πρατηριούχος Α/Α4: ≪Μέχρι τις αρχές του 2006 ο πρατηριούχος δεν µπορούσε να αλλάξει τις τιµές από το σύστηµα αλλά 
µετά από εντολή της Εταιρείας µέσω του Κεντρικού συστήµατος που βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας.≫. 

 
Πρατηριούχος Α/Α12: ≪Οι τιµές αλλάζονται από άτοµο της εταιρείας. Οι τιµές πώλησης από χρηµατοδέκτη µόνο δεν 
αλλάζονται τακτικά λόγω µη αρµόδιου υπαλλήλου και µε δικαιολογία τη σύντοµη ανακαίνιση του πρατηρίου.≫  
 
Η Επιτροπή εύλογα διερωτάται πώς στην πράξη υπήρχε η ευχέρεια από πλευράς των πρατηριούχων να προχωρήσουν 
από µόνοι τους στις οποιεσδήποτε αλλαγές των τιµών καθότι ενώ από τα λεγόµενα της Εταιρείας αυτή δεν 
χρησιµοποιούσε ≪computer ή server συνδεδεµένο≫, από τις πιο πάνω δηλώσεις των πρατηριούχων Α/Α21, Α/Α4 και 
Α/Α12, οι οποίες καταγράφηκαν ως επιπρόσθετα σχόλια στις απαντήσεις σε ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής, προκύπτει 
ότι υπήρχε και κεντρικό σύστηµα και ηλεκτρονικός υπολογιστής που µπορούσε να αλλάξει τις τιµές. 

 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η εταιρεία δεν προσκόµισε οποιαδήποτε απόδειξη περί απόσυρσης ή αποστασιοποίησης 
της από τη σύµπραξη αφού δεν προσκόµισε τις εφαρµοστέες λιανικές τιµές των πρατηριούχων κατά την περίοδο µέχρι 
τις 3/12/2015. Η εταιρεία δεν ενηµέρωσε επίσης την Επιτροπή ούτε κατά πόσο το ζήτηµα της παρέµβασης της στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων έπαυσε να επισυµβαίνει ή κατά πόσον η πρακτική χρήσης του κεντρικού 
συστήµατος αλλαγών τιµών από την εταιρεία σταµάτησε να υφίσταται, αλλά και ούτε διευκρίνισε πόσο οι επιθεωρητές 
της εταιρείας σταµάτησαν να ελέγχουν τις τιµές των πρατηριούχων τους και έπαυσαν να παρακολουθούν τις τιµές των 
ανταγωνιστών και άρα δύναται να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι εν λόγω πρακτικές συνέχιζαν και εφαρµόζονταν µέχρι 
τις 3/12/2015. 

 



 
 

Τονίζεται πώς η Επιτροπή για να στηρίξει την εκτίµησή της σχετικά µε την ύπαρξη αλλά και τη διάρκεια µιας 
αντιανταγωνιστικής πρακτικής, προβαίνει σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των κρίσιµων αποδείξεων, ενδείξεων και 
λοιπών στοιχείων και συνεπώς θεωρεί εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας να σηµειώσει επιπρόσθετα και τα κάτωθι:. 

 
Η εταιρεία δεν απέστειλε στοιχεία σε σχέση µε την ευρύτερη εµπορική πολιτική της µέχρι τις 3/12/2015 και συγκεκριµένα 
αναφορικά µε τις διάφορες µορφές εκπτωτικών προγραµµάτων και/ ή διευκολύνσεων της Εταιρείας, εταιρικές κάρτες 
κ.τ.λ που λειτουργούσαν ως µέσα ελέγχου και συνέβαλαν στην διαπίστωση ότι οι πρατηριούχοι της Εταιρείας δεν 
ενεργούσαν ελεύθερα όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών πώλησης, µε αποτέλεσµα την µείωση του ενδοσηµατικού 
ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, αλλά και ούτε απέστειλε νέα ή τροποποιηµένα συµβόλαια µε τους πρατηριούχους της 
που να καταδεικνύουν απάλειψη και/ή αλλαγή όρων και αυτό άλλωστε µπορεί να διαπιστωθεί από τα προτεινόµετρα 
µέτρα που δεσµέυτηκαν να προβούν που αφορούν, µεταξύ άλλων, την δέσµευση απάλειψης όπως ισχυρίστηκε η εταιρεία 
των αντιαανταγωνιστικών όρων από τις συµβάσεις.  

 
Κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι, η υιοθέτηση και η εφαρµογή συστηµάτων παρακολούθησης και/ή ελέγχου και η 
υιοθέτηση και η εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων, για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, είχε ως αποτέλεσµα 
την εµπέδωση στους πρατηριούχους της νοοτροπίας ακολούθησης των προτεινόµενων από την εταιρεία τιµών και 
τη δηµιουργία ενός δικτύου εφαρµογής των προτεινόµενων τιµών της Εταιρείας, πράγµα το οποίο προκύπτει µέσα από 
την αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων σε σχέση µε τη συµµόρφωση τους στις όποιες  τιµές της εταιρείας. 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί έναν ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού µε αρνητικά αποτελέσµατα στην αγορά. Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την 
επίτευξη του καθορισµού των τιµών µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί όταν συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για 
τον εντοπισµό διανοµέων που εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών, ή η 
επιβολή υποχρέωσης στους λιανοπωλητές να καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το 
καθορισµένο επίπεδο τιµών. Επίσης, ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά 
όταν συνδυάζεται µε µέτρα που µπορεί να αποθαρρύνουν τον αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως είναι η 
περίπτωση που ο προµηθευτής αναγράφει τη  συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον 
αγοραστή να εφαρµόζει µια ευνοϊκή ρήτρα για τους τακτικούς πελάτες. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους και 
εφαρµόζοντας τα ίδια ≪συνοδευτικά≫ µέτρα, οι ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να λειτουργούν ως µορφή 
καθορισµού των τιµών µεταπώλησης.  

 
 Στην προκείµενη υπόθεση, η ύπαρξη µηχανισµών παρακολούθησης των τιµών στα πρατήρια και η παρακολούθηση 
των τιµών τόσο των πρατηρίων της Εταιρείας όσο και των τιµών των πρατηρίων των άλλων εταιρειών πετρελαιοειδών µε 
επιτόπου αποστολή συνεργείων και επιθεωρητών της Εταιρείας από το τµήµα παρακολούθησης των τιµών, αποτελεί, 
κατά πρώτο, µορφή παρακολούθησης της συµµόρφωσης των πρατηριούχων στις ≪προτεινόµενες≫ ή µέγιστες τιµές 
και, κατά δεύτερο, ακόµη µια µορφή εν δυνάµει εξαναγκασµού και/ή πίεσης.  

 
Η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση FEG V Commission, όπου το ∆ικαστήριο, 
έκρινε ότι, the case law according to which the existence of an anticompetitive practice or agreement must be inferred 
from a number of coincidences and indicia which, taken together may, in the absence of another plausible explanation, 
constitute evidence of an infringement of the competition rules, served to reveal not just the existence of anticompetitive 
practices or agreements but also the duration of a continuous anticompetitive practice or the period of application of an 
agreement concluded in breach of the competition rules.
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(Η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής} 

 
Επικουρικά, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όσον αφορά τις αιτιάσεις της το βάρος αντίκρουσης τους το φέρει η 
καταγγελλόµενη επιχείρηση ή η επιχείρηση η οποία ερευνάται και η οποία φέρει το βάρος απόδειξης και των δικών της 
ισχυρισµών. Η εταιρεία είχε τη δυνατότητά να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Ακόµα όµως και σε στάδια της 
διαδικασίας όπου το νόµιµο βάρος της απόδειξης το φέρει η Επιτροπή ή η καταγγέλλουσα, «τα πραγµατικά στοιχεία τα 
οποία επικαλείται η µία πλευρά µπορεί να είναι ικανά να υποχρεώσουν την άλλη πλευρά να παράσχει µία εξήγηση ή µία 
αιτιολογία, ελλείψει της οποίας να επιτρέπεται να συναχθεί ότι η πρώτη πλευρά ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της.»
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Σε κάθε περίπτωση όµως, όπως επισηµαίνεται στο σύγγραµµα του καθηγητή Τζουγανάτου476
, οι κανόνες για το βάρος 

απόδειξης δεν θα πρέπει να µετατρέπουν τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας σε probatio diabolica. Για τον λόγο αυτό, η 
νοµολογία, αναγνωρίζει την µερική αντιστροφή του βάρους απόδειξης, µεταξύ άλλων, ως προς το ζήτηµα της 
συµµετοχής σε παράνοµες συµπράξεις, όπως η προκείµενη υπόθεση. 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή προβαίνοντας σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των ενώπιον της στοιχείων, 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι εν λόγω πρακτικές συνέχιζαν και εφαρµόζονταν µέχρι τις 3/12/2015. Η παράβαση 
εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, ηµεροµηνία κατάληξης της Επιτροπής για τους λόγους επί τους οποίους αυτή προτίθετο 
να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και ειδοποιήθηκε η εταιρεία περί της εν λόγω πρόθεσής της, αφού από τα ενώπιον της 
Επιτροπής µέχρι τότε στοιχεία δεν προέκυπτε το αντίθετο,  ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου που να µπορεί να ερµηνευθεί 
ως αποστασιοποίηση από την παράβαση. 

 
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης  
Όπως συνάγεται από το Νόµο 13(Ι)/2008 και δη τα άρθρα 24(1) και 42(1), τα βασικά κριτήρια καθορισµού του ύψους του 
διοικητικού προστίµου είναι η φύση, η σοβαρότητα/βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης. Οµοίως και το άρθρο 23(3) 

                                                
474

 Σύγγραµµα του Fernando Castillo de La Torre και Eric Geppeni Fournier, µε τίτλο Evidence, Proof and Judicial 
Review in EU Competition Law. 
475

 Aalborg Portland v Commission ( 2004) σελ I-123, σκέψη 79. 
476

 Σύγραµµα ∆.Τζουγανάτου, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού. 



 
 

του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 προνοεί ότι: «Ο καθορισµός του ύψους του προστίµου γίνεται µε βάση τη σοβαρότητα και τη 
διάρκεια της παράβασης.» 
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίµησης και αξιολόγησης της φύσης και της σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνει 
υπόψη της ιδίως το είδος της παράβασης, ενώ λαµβάνει παράλληλα υπόψη της, τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνει υπόψη το 
χαρακτήρα και τον αντίκτυπο που αυτή είχε ή/και συνεχίζει να έχει στην αγορά, τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα που 
προκλήθηκαν ή δυνατό να προκληθούν στην αγορά, δεδοµένης και της οικονοµικής δύναµης των επιχειρήσεων που 
παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού στη σχετική αγορά και την έκταση αυτής. Οπότε συνυπολογίζεται επίσης και 
το οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο όφελος που αποκόµισαν ή επιδίωξαν να αποκοµίσουν οι εταιρείες. 
Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την Lukoil και µελέτησε όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα σηµεία, 
λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, τα ενώπιόν της στοιχεία, καθώς και τη σχετική νοµολογία, οµόφωνα αποφασίζει ότι,  
Σε σχέση µε την κατάρτιση καθέτων συµπράξεων για τον καθορισµό των τιµών µεταπώλησης 
 Η σχέση µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών Lukoil και των πρατηριούχων της είναι σχέση µη γνήσιας εµπορικής 
αντιπροσωπείας, αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους477

 και στην προκειµένη περίπτωση οι 
πρατηριούχοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 
Η µεταξύ τους σχέση εξετάζεται ως µία κάθετη σύµπραξη επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα της σχετικής αγοράς. 
 Η συµφωνία στα πλαίσια του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού, µπορεί να στοιχειοθετηθεί, εάν υφίσταται τουλάχιστον 
σιωπηρή συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εγκύκλιοι και 
ανακοινώσεις µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Lukoil που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από 
µόνες τους συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, ως αυτές ορίζονται από το Νόµο και την νοµολογία εντός της 
συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους της. 
Οι συνιστώµενες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η Εταιρείας εφαρµόστηκαν σχεδόν 
πλήρως από τους πρατηριούχους της, πράγµα που αποδεικνύει την αντιανταγωνιστική φύση των υπό εξέταση κάθετων 
συµφωνιών αναφορικά µε τις προτεινόµενες τιµές µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών Lukoil και των πρατηριούχων 
της και δεικνύει κάθετο καθορισµό τιµών. Επιβεβαιωτικά στοιχεία, της ύπαρξης συµφωνιών για καθορισµό τιµών από 
την Eταιρεία Lukoil στους πρατηριούχους, είναι τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα και οι διάφοροι ελέγχοι και 
παρακολουθήσεις που εφάρµοσε η Εταιρεία σε αυτούς. Υπό τέτοιες συνθήκες ακόµα και οι απλές ενδεικτικές τιµές ή και 
οι προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών µια και η τιµή αποτελεί το 
κύριο πεδίο ανταγωνισµού. 
Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, πέραν του γεγονότος ότι έχουν ως αντικείµενό τους τον περιορισµό, τη νόθευση και ή 
την παρακώλυση του ανταγωνισµού, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µέσα από το 
αποτέλεσµα τους. 
Η προτεινόµενη τιµή της Εταιρείας πετρελαιοειδών Lukoil προς τα πρατήρια της ήταν καθορισµένη – επιβαλλόµενη, και 
συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών και του κάθε πρατηριούχου της δεν καλύπτεται 
από την πρόνοια απαλλαγής478 που προβλέπεται στο ∆ιάταγµα Περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες για τους κάθετους 
περιορισµούς. 
Οι πρατηριούχοι θεωρούνται και βρίσκονται στη θέση του «οικονοµικά ασθενέστερου» και, ως εκ τούτου, ο κάθετος 
καθορισµός τιµών εκ µέρους της Εταιρείας δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισµού για τις οποίες 
υπεύθυνη είναι από της άποψης του δικαίου του ανταγωνισµού η ίδια η Εταιρεία.   
Οι συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας Lukoil µε τους πρατηριούχους της σε σχέση µε  την τιµολογιακή της πολιτική 
καθορίζουν ένα οµοιόµορφο επίπεδο τιµών µεταπώλησης, νοθεύοντας έτσι την εξέλιξη των τιµών στη σχετική αγορά µε 
αποτέλεσµα να περιορίζεται ο ανταγωνισµός κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου. Η Εταιρεία, πέτυχε την 
εξάλειψη του ανταγωνισµού σε επίπεδο λιανικής πώλησης καυσίµων και µε αποτέλεσµα τον καθορισµό ενός τεχνητά 
σταθερού επιπέδου τιµών στη σχετική αγορά. 
∆ιάρκεια της παράβασης 
Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η διάρκεια της παράβασης είναι ένας παράγοντας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον 
υπολογισµό του κατάλληλου ύψους του διοικητικού προστίµου, καθότι οι επιπτώσεις της παράβασης στην αγορά 
συναρτώνται µε τη διάρκεια της. Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο η 
αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί.  
Σε σχέση µε την κάθετη σύµπραξη καθορισµού τιµών: 
Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και δεδοµένων, έχει διαπιστώσει ότι η 
παράβαση καλύπτει την περίοδο 1/10/2004 µε 22/12/2006 και ότι εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, δεδοµένου ότι από τα 
ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή δεν έχει παύσει, αφού όπως έχει προαναφερθεί η εταιρεία δεν 
προσκόµισε σαφή αποδεικτικά στοιχεία απόσυρσης ή αποστασιοποιήσης ή τερµατισµού της παράβασης. 
Ελαφρυντικές Περιστάσεις 
Η υπό διερεύνηση εταιρεία Lukoil , ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών 
περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου. 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και στη βάση των όσων µέχρι σήµερα 
γνωρίζει, εκτιµά ότι: 

Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά τις επιδράσεις στον ανταγωνισµό, η  Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι  η ύπαρξη ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµών σε συµφωνία δηµιουργεί τεκµήριο ότι η συµφωνία 
εµπίπτει στο άρθρο 3 του Νόµου. 
Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµός που περιγράφεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισµού απαλλαγής κατά 
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κατηγορίες αφορά τον καθορισµό των τιµών µεταπώλησης, δηλαδή τις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που 
έχουν ως άµεσο ή έµµεσο αντικείµενο τον καθορισµό πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής µεταπώλησης ή πάγιου ή 
ελάχιστου επιπέδου τιµής που ο αγοραστής οφείλει να τηρεί, περίπτωση η οποία και εµπίπτει στην προκείµενη 
υπόθεση.  
Σε περίπτωση συµβατικών διατάξεων ή εναρµονισµένων πρακτικών µε τις οποίες καθορίζεται απευθείας η τιµή 
µεταπώλησης, ο περιορισµός είναι εµφανής. 

 
O καθορισµός των τιµών αποτελεί καταρχάς περιορισµό- «µαύρη ρήτρα»-(blacklisted restriction) υπό την έννοια του 
άρθρου 4 του Κανονισµού 2790/99, το οποίο αναφέρει τους περιορισµούς που αξιολογούνται ως εξαιρετικά αντι-
ανταγωνιστικοί και έχουν ως αποτέλεσµα την εξαίρεση όλης της συµφωνίας από την εφαρµογή του εν λόγω 
Κανονισµού. Συνεπώς, προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι οι υπό εξέταση συµφωνίες, οι οποίες αφορούν σε 
πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισµό ως προς τις τιµές, εµπίπτουν στον περιορισµό – «µαύρη ρήτρα» 
(blacklisted restriction) του Κανονισµού 2790/99, µε αποτέλεσµα να τεκµαίρονται παράνοµες και να καθίσταται 
αδύνατη η εφαρµογή των ευνοϊκών διατάξεων περί απαλλαγής του εν λόγω Κανονισµού. Μάλιστα, υπογραµµίζεται, 
ότι στην εξεταζόµενη περίπτωση οι συγκεκριµένοι εντοπισθέντες περιορισµοί δεν έχουν µόνο ως αντικείµενο, αλλά 
και ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού. 
Ωστόσο, ο καθορισµός των τιµών µεταπώλησης µπορεί επίσης να επιτευχθεί µε έµµεσο τρόπο.  
Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι συµφωνίες για καθορισµό του περιθωρίου κέρδους του διανοµέα, του ανωτάτου 
επιπέδου έκπτωσης που µπορεί να χορηγήσει ο διανοµέας από ένα καθορισµένο επίπεδο τιµών, η εξάρτηση της 
χορήγησης εκπτώσεων ή της επιστροφής των δαπανών προώθησης εκ µέρους του προµηθευτή από την τήρηση 
συγκεκριµένου επιπέδου τιµών, η σύνδεση της καθορισµένης τιµής µεταπώλησης µε τις τιµές µεταπώλησης των 
ανταγωνιστών, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η επιβολή κυρώσεων, η καθυστέρηση ή αναστολή 
παραδόσεων ή η καταγγελία συµβάσεων σε συνάρτηση µε την τήρηση ενός δεδοµένου επιπέδου τιµών.  

 
Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί 
όταν συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για τον εντοπισµό διανοµέων που εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η 
εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης των τιµών, ή η επιβολή υποχρέωσης στους λιανοπωλητές να 
καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. Επίσης, ο 
άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά όταν συνδυάζεται µε µέτρα που 
µπορεί να αποθαρρύνουν τον αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως στην περίπτωση που ο 
προµηθευτής αναγράφει τη συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον αγοραστή να 
εφαρµόζει ρήτρα του «πλέον ευνοούµενου πελάτη». Οι ίδιοι έµµεσοι τρόποι και τα ίδια «συνοδευτικά» µέτρα µπορεί 
να χρησιµοποιούνται ώστε οι ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές να λειτουργούν ως καθορισµένες τιµές µεταπώλησης. 
Ωστόσο, η χρήση ενός συγκεκριµένου συνοδευτικού µέτρου ή η παροχή στον αγοραστή από τον προµηθευτή 
καταλόγου συνιστώµενων ή ανώτατων τιµών δεν θεωρείται αφ' εαυτής ότι οδηγεί σε καθορισµό των τιµών 
µεταπώλησης. 
Στην περίπτωση των συµφωνιών εµπορικής αντιπροσωπείας, τις τιµές πώλησης καθορίζει κατά κανόνα ο 
αντιπροσωπευόµενος, καθώς ο αντιπρόσωπος δεν αποκτά κυριότητα επί των αγαθών. Ωστόσο, εφόσον µια 
συµφωνία εµπορικής αντιπροσωπείας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του Νόµου, η επιβολή 
υποχρέωσης µε την οποία απαγορεύεται στον αντιπρόσωπο ή περιορίζεται η ευχέρειά του να µοιράζεται την 
προµήθειά του, πάγια ή κυµαινόµενη, µε τον πελάτη αποτελεί ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµό. 
Η Επιτροπή σηµειώνει το γεγονός ότι ο εν ισχύ Κανονισµός ΕΕ 330/2010 τον οποίο και εφαρµόζει,  εξακολουθεί να 
αντιµετωπίζει το θέµα του καθορισµού των τιµών ως per se απαγορευµένη συµπεριφορά η οποία έχει ως συνέπεια 
τη µη εφαρµογή  της οµαδικής απαλλαγής χωρίς να κρίνει απαραίτητη την ανάλυση της συµφωνίας στον 
ανταγωνισµό, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιµώνται οι ιδιαιτερότητες της αγοράς. 
Συνεπώς στην προκείµενη περίπτωση, ο ισχυρισµός ότι η επίδραση ήταν αµελητέα δεν επηρεάζει την σοβαρότητα της 
παράβασης αφού η παράβαση του καθορισµού τιµών θεωρείται κατά κανόνα ως ιδιαίτερα βλαπτικός για τον 
ανταγωνισµός αφού ο εν λόγω περιορισµός δηµιουργεί τεκµήριο ότι η συµφωνία συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για 
τον ανταγωνισµό (βλ. κατευθυντήριες γραµµές παρ.106-109).  
Συνεπώς η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα. 

 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά το όφελος της εταιρείας, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι 
το γεγονός ότι η εταιρεία δεν απεκόµισε όφελος από την παράβαση σε συνάρτηση µε την επικαλούµενη δυσµενή 
οικονοµική θέση της, δεν µπορεί να αποτελέσει µετριαστικό παράγοντα.  
Συγκεκριµένα, πρέπει να τονιστεί ότι, κατά τη νοµολογία479

, το γεγονός ότι µια επιχείρηση δεν αποκόµισε κανένα όφελος 
από την παράβαση δεν µπορεί, κατά τη νοµολογία, να εµποδίσει την επιβολή προστίµου, διότι διαφορετικά το πρόστιµο 
δεν θα είχε αποτρεπτικό αποτέλεσµα.

480
  

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν υποχρεούται να αποδείξει, προκειµένου να καθορίσει το ποσό των προστίµων, ότι η 
παράβαση εξασφάλισε αθέµιτο όφελος στις οικείες επιχειρήσεις, ούτε να λάβει υπόψη, ενδεχοµένως, ότι δεν 
αποκοµίσθηκε κέρδος από την επίδικη παράβαση.481
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Συνεπώς η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα. 
 

Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την περίοδο της παράβασης, όπως αυτός εκτέθηκε 
από την εταιρεία σχετικά µε το ότι ο ουσιώδης χρόνος της παράβασης αρχίζει αµέσως µετά την ένταξη της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας στην Ε.Ε. που είχε ως αποτέλεσµα την ελευθεροποίηση της αγοράς στον συγκεκριµένο τοµέα, η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι όπως προβλέπεται από τις κατευθυντήριες γραµµές για τον καθορισµό του προστίµου του 2006, 
ελαφρυντική περίσταση µπορεί να συνίσταται η περίπτωση που η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά επετράπει ή 
ενθαρρύνθηκε από τις δηµόσιες αρχές ή από κρατικά µέτρα482

.  
 

Επισηµαίνεται ότι, κατά πάγια νοµολογία ενωσιακών δικαστηρίων η εφαρµογή των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισµού 
δεν αποκλείεται όταν και στο µετρό που οι σχετικές, ειδικές για το συγκεκριµένο τοµέα διατάξεις δεν απαγορεύουν στις 
επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αυτές να τηρούν αυτόνοµη στάση η οποία µπορεί να εµποδίσει, περιορίσει, επηρεάσει 
τον ανταγωνισµό.
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Άρα στην προκείµενη περίπτωση, το γεγονός της ελευθεροποιήσης της αγοράς και άρα των τιµών και άρα η κατόπιν 
ανυπαρξία κρατικού µηχανισµού ρύθµισης τιµών, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη το είδος της προκείµενης παράβασης 
που εµπίπτει στην κατηγορία των περιορισµών ιδιαίτερης σοβαρότητας, δεν γίνεται αποδεκτό ως ελαφρυντικός 
παράγοντας για την Επιτροπή. 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την συµµόρφωση µε το ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού, η 
Επιτροπή σηµείωνει ότι το ζήτηµα της δηµιουργίας πλαισίου συµµόρφωσης, δεν προβλέπεται ρητώς στις κατευθυντήριες 
γραµµές αλλά έχει κατά καιρούς προβληθεί από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ως λόγος µείωσης του προστίµου η 
υιοθέτηση και εφαρµογή προγραµµάτων συµµόρφωσης προς τους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισµού. 
Η Επιτροπή επικροτεί το ρόλο των προγραµµάτων συµµόρφωσης όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
υπόθεση VIHO/TΟSHIPA ηµεροµηνίας 5/6/1991 EE L 287 17/10/1991. 
Παραταύτα, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι το γεγονός υλοποίησης και υιοθέτησης ενός τέτοιου προγράµµατος ως 
εκδήλωση µέριµνας για την τήρηση των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισµού δεν αφορά ούτε το υποστατό ούτε τη 
σοβαρότητα της παράβασης καθ’αυτή, αλλά την µελλοντική συµπεριφορά της επιχείρησης και άρα δεν µπορεί να 
συνεκτιµηθεί κατά την επιµέτρηση του προστίµου.
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Συνεπώς η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα. 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την συνεργασία µε Επιτροπή, η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι, η συνεργασία συνεκτιµάται ως ελαφρυντική, µόνο εάν η συµπεριφορά της επιχείρησης διευκόλυνε την εκ 
µέρους της Επιτροπής διαπίστωση της παραβάσεως και ενδεχοµένως τον τερµατισµό της.485

 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε σχέση µε το ζήτηµα της συνεργασίας, µε βάση τις προγενέστερες κατευθυντήριες γραµµές, 
µείωση λόγω συνεργασίας παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόνο σε τρεις κυρίως υποθέσεις.  Με τις νέες 
κατευθυντήριες γραµµές, εντοπίστηκε µόνο µία κατά την οποία εφαρµόστηκε η εν λόγω ελαφρυντική περίσταση, και 
αφορούσε στην υπόθεση µετασχηµατιστές ισχύος (COMP/39.129) όπου χορηγήθηκε µείωση 18% γιατί συνέτρεχαν 
εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούσαν την ανταµοιβή της αποτελεσµατικής συνεργασίας µε την Επιτροπή. 
Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και στη βάση 
των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει, εκτιµά ότι σε σχέση µε την επικληθείσα συνεργασία της εταιρείας µε την Επιτροπή, 
αυτή ήταν στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον 
Κανονισµό 1/2003. 
Επίσης η Επιτροπή θεωρεί σηµαντική την αναφορά στην παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον 
υπολογισµό του προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου επισηµαίνεται ότι αποτελεί ελαφρυντική περίσταση, 
όταν η εµπλεκοµένη επιχείρηση συνεργάστηκε αποτελεσµατικά µε την Επιτροπή πέραν του πεδίου εφαρµογής της 
Ανακοίνωσης περί επιείκειας και πέραν των νόµιµων υποχρεώσεων της να συνεργαστεί.  
Η Επιτροπή κρίνει ότι, στην προκείµενη περίπτωση η εταιρεία συνεργάστηκε µόνο στα πλαίσια των νόµιµων 
υποχρεώσεων της και συνεπώς κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας.  
Συνεπώς η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την απουσία προηγούµενων καταδίκων και το σχόλιο 
της εταιρείας ότι τέτοιου είδους απουσία λειτουργεί ως µετριαστικός παράγοντας τόσο σε ποινικές διαδικασίες όσο και σε 
οιονεί ποινικές διαδικασίες όπως η παρούσα, η Επιτροπή σηµειώνει τα κάτωθι: 
Η Επιτροπή συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου, όπως αναφέρεται στο Προοίµιο του: «Για σκοπούς 
ρύθµισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία και εφαρµογή της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1/2003 [...]», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 δυνάµει του οποίου ιδρύθηκε ανεξάρτητη Επιτροπή, καλούµενη «Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισµού». Στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία δηλαδή, επιλέχθηκε να ανατεθούν οι παραπάνω 
αρµοδιότητες στην Επιτροπή, ένα όργανο δεόντως και νοµίµως συγκροτηµένο από το Υπουργικό Συµβούλιο, κατ’ 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003,
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 ο οποίος ορίζει πως:  

«1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 
82 της Συνθήκης κατά τρόπο, ώστε να τηρούνται όντως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα µέτρα που είναι 
αναγκαία για την παραχώρηση στις αρχές αυτής της εξουσίας να εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα λαµβάνονται πριν από 
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την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόµενες αρχές ενδέχεται να περιλαµβάνουν δικαστήρια. 2. Όταν η επιβολή της κοινοτικής 
νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν διάφορες 
εξουσίες και καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι διοικητικές είτε δικαστικές».  
Σηµειώνεται παράλληλα πως από την ισχύ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003, η εθνική Επιτροπή έχει αρµοδιότητα και για 
την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ). 
Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται στον αναθεωρητικό έλεγχο του 
∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να αποφασίζει επί παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόµου, να 
προβαίνει σε έλεγχο των συγκεντρώσεων µείζονος σηµασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 83(Ι)/2014 και να 
λαµβάνει σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κι επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε τις γενικές 
αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο, 
Ν. 158(Ι)/1999.  
Αξίζει να τονιστεί ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο καλείται να διερευνήσει και να αποφασίσει επί 
παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι ανάλογες 
των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1/2003 και στον «Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ.773/2004 της Επιτροπής, της 7

ης
 Απριλίου 2004, σχετικά µε τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών 

δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ». 
Επισηµαίνεται ότι το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο µε την απόφασή του ηµεροµηνίας 12/9/2016 στις Συνεκδικαζόµενες 
Υποθέσεις Αρ. 5669/2013 (ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (PFIZER HELLAS-CYPRUS BRANCH) και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) και Αρ. 5670/2013 (PHADISCO LTD και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
καταγράφει τα ακόλουθα: 
«Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγω ότι σαφώς και η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια του Νόµου και των υπ' αυτού 
καθοριζοµένων αρµοδιοτήτων της, υπέχει το χαρακτήρα διοικητικού οργάνου και ως τέτοιο λειτουργεί, µε σαφώς 
δοµηµένες λειτουργίες και κατ' ανάλογη εφαρµογή του αντίστοιχου πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όσον αφορά θέµατα ανταγωνισµού, σε επίπεδο Ενωσιακού δικαίου. Η δε δυνατότητα προσφυγής ενώπιον αµερόληπτου 
και ανεξάρτητου ∆ικαστηρίου δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, όπως έχει λεχθεί και πιο πάνω, διασφαλίζει 
επαρκώς τα εχέγγυα αµεροληψίας και ανεξαρτησίας και, συνακόλουθα, ουδεµία παραβίαση των διατάξεων του Άρθρου 
30.2 του Συντάγµατος και 6 της Ε.Σ.∆.Α. υφίσταται. 
Στη βάση των πιο πάνω, δεν µπορώ να συµφωνήσω ούτε µε τον ισχυρισµό ότι οι υπό της Επιτροπής επιβαλλόµενες 
κυρώσεις συνιστούν ποινικές κυρώσεις. Ο ίδιος ο Νόµος (βλ. άρθρο 42) χαρακτηρίζει ως «διοικητικά πρόστιµα» τις υπό 
της Επιτροπής επιβαλλόµενες χρηµατικές ποινές για παραβάσεις των διατάξεων αυτού. Επιπρόσθετα, το Ανώτατο 
∆ικαστήριο έχει κατ' επανάληψη αποφανθεί ότι οι υπό των διαφόρων διοικητικών οργάνων επιβαλλόµενες κυρώσεις δεν 
αποτελούν ποινές ποινικού δικαίου, αλλά διοικητικές ποινές που προκύπτουν από διοικητική διαδικασία (βλ. Μυροφόρα 
(Μιράντα) Παπαγεωργίου ν. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Υποθ. Αρ. 585/2007, ηµερ. 9.6.2009, Α.Τ.Η.Κ. ν. 
Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Υποθ. Αρ. 1339/2006, ηµερ. 19.3.2007, Sigma 
Radio T.V. Ltd ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υποθ. Αρ. 1096/01, ηµερ. 7.1.2003 και Sigma Radio T.V.  Ltd ν. 
Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υποθ. Αρ. 393/2003, ηµερ. 14.2.2006). Όπως αποφασίστηκε σε παρόµοιο ζήτηµα από 
το Ανώτατο ∆ικαστήριο στην Αίτηση Αρ. 78/91, Παµπίνος Χαραλάµπους κ.α, για άδεια υποβολής αίτησης για την έκδοση 
εντάλµατος Prohibition και αφορούσε τη δικαστική διαδικασία που διεξαγόταν ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισµού σχετικά µε την απεργία των πρατηριούχων πετρελαιοειδών µε αριθµό 1313/Α, «η Επιτροπή Προστασίας 
του Ανταγωνισµού δεν ήταν δικαστήριο, ούτε δικαστική επιτροπή, ούτε ασκούσε δικαστική εξουσία, οι δε ποινές που είχε 
εξουσία να επιβάλει ήσαν διοικητικής, και όχι ποινικής, φύσεως». Μάλιστα, στα Πορίσµατα Νοµολογίας του Συµβουλίου 
της Επικρατείας" 1929-1959, στη σελ. 168, Κεφ. ∆, παράγραφος 3(viii), µε τίτλο "∆ιοικητικά Μέτρα και διοικητικαί ποιναί", 
στην οποία γίνεται παραποµπή από την πιο πάνω απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, αναφέρονται τα εξής, άµεσα 
σχετικά: 
«Σηµειωτέον, ότι η νοµολογία ονοµάζει διοικητικά µέτρα και τας καλουµένας διοικητικάς ποινάς (πλην των πειθαρχικών), 
ήτοι πρόστιµα κλπ. επιβαλλόµενα εις βάρος των διοικουµένων των µη διατελούντων εν πειθαρχική σχέσει προς το Κράτος 
ή άλλον οργανισµόν δηµοσίου δικαίου, ουχί προς κολασµόν των, αλλά προς εξαναγκασµόν των, όπως συµµορφώνται 
προς ωρισµένας  νοµίµους υποχρεώσεις των: 1276 (34), 436, 538 (51), 1825 (54), δια την εξασφάλισιν της κανονικής 
λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών και χάριν του γενικού συµφέροντος». 
Η Επιτροπή, σε συνέχεια της ως άνω καταγραφής των απόψεων της σε σχέση µε το σχόλιο της εταιρείας, επισηµαίνει 
ότι έχει σηµειώσει ότι η εταιρεία δεν είχε άλλες καταδίκες ενώπιον της Επιτροπής, δεδοµένο που συνεκτιµά. 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η Επιτροπή 
επισηµαίνει καταρχάς ότι, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώς της εξεταζόµενης εταιρείας και στην προκείµενη 
περίπτωση η µη εµπλοκή της νέας ιδιοκτησίας στην παράβαση, δεν αποτελεί ελαφρυντικό παράγοντα του µετριασµού 
του διοικητικού προστίµου.  
Η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση British Sugar/Tate & Lyle/ Napier 
Brown OJ 1999 L 76/1, παρ.211, όπου κρίθηκε ότι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που προκύπτει από µια ενδεχόµενη 
εξαγορά, δεν αποτελεί ελαφρυντικό παράγοντα του µετριασµού του διοικητικού προστίµου αφού ο καινούριος ιδιοκτήτης 
αγοράζει την επιχείρηση µαζί µε όλες τις υποχρεώσεις της περιλαµβανοµένων και εκείνων που επιβάλλονται από το 
δίκαιο του ανταγωνισµού. 
Η Επιτροπή επίσης επαναλαµβάνει σε συνέχεια προηγούµενης της θέσης, ότι η οποιαδήποτε εκδήλωση µέριµνας για 
την τήρηση των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισµού, όπως στην προκειµένη, όπου η νέα διοίκηση, µεταξύ άλλων, 
ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε διαδικασία εγκαθίδρυσης νέων αυστηρότερων πολιτικών όσον αφορά τη συµµόρφωση µε 
κανόνων Ανταγωνισµού και την αλλαγή της τιµολογιακής πολιτικής της Εταιρείας, δεν αφορά ούτε το υποστατό ούτε τη 
σοβαρότητα της παράβασης καθαυτή, αλλά την µελλοντική συµπεριφορά της επιχείρησης. Η Επιτροπή εν πάση 
περίπτωση καλοσωρίζει και επικροτεί τέτοιες ενέργειες.  
Συνεπώς η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα. 



 
 

Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά τις συνθήκες αγοράς και οικονοµίας, η Επιτροπή 
διευκρινίζει ότι, το δίκαιο του ανταγωνισµού εφαρµόζεται τόσο σε περιόδους οικονοµικής κρίσης όσο και σε περιόδους 
οικονοµικής άνθισης.   
Η Επιτροπή επίσης διευκρινίζει ότι, οι εξεταζόµενες πρακτικές καθορισµού τιµών συνιστούν σοβαρούς περιορισµούς του 
ανταγωνισµού.  Η Επιτροπή τονίζει ότι, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίζουν τις όποιες δυσχερείς καταστάσεις της 
αγοράς ή οικονοµικές κρίσεις µε µέσα που δεν  περιορίζουν τον ανταγωνισµό.  Η συµφωνία καθορισµού τιµών δεν 
αποτελεί πρόσφορο αναγκαίο και αναλογικό µέσο για την καταπολέµηση των όποιων οικονοµικών δυσχερειών του 
κλάδου.   
Η Επιτροπή σε αυτό το σηµείο παραπέµπει στην απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού υπ’ αριθµ. 
492/VI/2010 ΝΗΡΕΙΑΣ ΙΧΘΥΟΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ κ.λπ.) όπου, η Ελληνική Επιτροπή επισήµανε ότι εάν έπρεπε να 
ακολουθείται κάθε φορά η λογική αυτή των εµπλεκόµενων µερών σε σχέση µε τις οικονοµικές κρίσεις, το πρόστιµο σε 
τέτοιου είδους σοβαρές παραβάσεις θα έπρεπε να µειώνεται εκ του λόγου αυτού σε όλες τις υποθέσεις. Παρόµοια 
άποψη τέθηκε και σε αποφάσεις του ΠΕΚ που η Επιτροπή σηµειώνει όπως για παράδειγµα στην υπόθεση William Prym 
GmbH καλ κατά Επιτροπής και στην υπόθεση Tokai Carbon κατά Επιτροπής487

. 
 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι, δεν δύναται να αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα την επικαλούµενη οικονοµική κρίση, 
ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι η προκείµενη περίπτωση εµπίπτει στο σκληρό πυρήνα των κανόνων του δικαίου του 
ανταγωνισµού. 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την καθυστέρηση στην διεξαγωγή και ολοκλήρωση 
της έρευνας/αρνητική δηµοσιότητα/∆υσφήµιση εταιρείας,  η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, το εύλογο ή µη της διάρκειας της 
διαδικασίας κρίνεται ad hoc ενόψει των συγκεκριµένων περιστάσεων κάθε υποθέσεως και της πολυπλοκότητάς της και 
ιδίως του όλου πλαισίου της, της συµπεριφοράς που επέδειξαν οι εµπλεκόµενοι στη διάρκεια της διαδικασίας, της 
σηµασίας της υποθέσεως για τις διάφορες ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και του βαθµού πολυπλοκότητάς της.488

  
Μάλιστα τα κριτήρια αυτά δεν πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς. Αρκεί η διάρκεια της διαδικασίας να φαίνεται 
δικαιολογηµένη ενόψει ενός και µόνου κριτηρίου.489

  
Περαιτέρω τα ενωσιακά δικαστήρια αναγνωρίζουν στην Επιτροπή την ευχέρεια να καθορίζει η ίδια τις προτεραιότητες ως 
προς την εξέταση των υποθέσεων που φέρονται ενώπιον της στοιχείο που συνεκτιµάται επίσης κατά την αξιολόγηση της 
διάρκειας της διαδικασίας.490

. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει σεβαστεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα της εν λόγω εταιρείας, εξέτασε ενδελεχώς όλα 
τα ενώπιον της αιτήµατα που αν κάποιος µελετήσει το ιστορικό της υπόθεσης θα αντιληφθεί τον αριθµό αυτών, 
συγκεκριµένα δόθηκε στην εταιρεία πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης σε αρκετές περιπτώσεις αλλά και σε 
δεδοµένα µέσω της διαδικασίας  χώρου δεδοµένων (data room), ικανοποιώντας τα αιτήµατά της και ιδίως παρέχοντάς 
της τα στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκαν τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, δικαίωµα ακρόασης 
ενώπιον της Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της 
Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής συµπληρωµατικών θέσεων καθώς επίσης και ο χρόνος που ζητήθηκε για την 
προετοιµασία της αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισής της.  
Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι ο εν λόγω ισχυριζόµενος µετριαστικός παράγοντας είναι γενικός και ασαφής και δεν 
καθιστά αντιληπτό µε ποιο τρόπο ή και γιατί η ουσία αυτού σχετίζεται µε ή αφορά την παραβατική συµπεριφορά της 
Lukoil και ούτε έχει τεκµηριωθεί πώς το ισχυριζόµενο κλίµα ενοχής σε συνδυασµό µε την κατ’ ισχυρισµό µεγάλη 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της έρευνας αποτελεί µετριαστικό παράγοντα. Σηµειώνεται πώς ουδεµία αναφορά 
γίνεται στον αριθµό των πολλών και διαφορετικών αιτηµάτων που υποβάλλονταν κατά τη διάρκεια της εξέτασης της 
υπόθεσης από όλες τις εταιρείες οι οποίες και συνεπάγονταν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
αντιµετώπιση των οποίων επιβάλλετο να γίνει από την Επιτροπή. 
Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει ότι, δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα 
Κατά την επιµέτρηση του προστίµου, η Επιτροπή  έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς επίσης και το γεγονός ότι η 
Κύπρος αποτελεί µια νησιώτικη  αγορά, αποµονωµένη από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ότι η αγορά στην 
οποία δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρείες είναι ολιγοπωλιακή, µε κύριους πρωταγωνιστές αυτές τις τέσσερεις 
εταιρείες και οι πρακτικές που η κάθε µία (στην παρούσα περίπτωση η Lukoil) από αυτές εφαρµόζουν δηµιουργούν ένα 
σωρευτικό αποτέλεσµα (cumulative effect)  επί του συνόλου της αγοράς και επηρεάζουν την ολότητα των καταναλωτών 
και επιχειρήσεων για τους οποίους τα καύσιµα κίνησης αποτελούν ένα προϊόν καθηµερινής χρήσης και απόλυτης 
ανάγκης για τις µετακινήσεις τους. 
 

Αναφορικά µε την εταιρεία Petrolina (Holding) Public Ltd 
 

Θέσεις της εταιρείας Petrolina (Holding) Public Ltd ως προς την πρόθεση της Επιτροπής για επιβολή 
διοικητικού προστίµου 

 
Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές θέσεις της εταιρείας Petrolina ηµεροµηνίας 29/9/2017 αλλά και 
ηµεροµηνίας 18/10/2017, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα 
σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφονται συνοπτικά κάτωθι: 

 
Γενικά σχόλια 
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 Αποφάσεις ΠΕΚ Τ-30/05 William Prym GmbH καλ κατά Επιτροπής σκ . 207-208, ΠΕΚ Τ-236/01, Τ-249/01, Τ-244-
246/01, Τ-251/01 καιΤ-252/01 Tokai Carbon κατά Επιτροπής σκ. 345 
488

 ΠΕΚ απόφαση ηµεροµηνίας 20/4/1999 T-305/94 κ.α PVC I Συλλογή 1999 II-931 ,σκέψη 132. 
489

 ∆ΕΕ απόφαση 15/10/2002 C-245/99P κ.α PVC II Συλλογή 2002 I-8375 σκέψη 188 
490

 ΠΕΚ απόφαση ηµεροµηνίας 18/9/1992 T-24/90 AUTOMEC Συλλ 1992 II-2223 σκέψη 77 



 
 

Η εταιρεία Petrolina θεώρησε σκόπιµο να επαναλάβει κάποιες από τις ήδη υποβληθείσες θέσεις της όπως αυτές 
είχαν καταγραφεί στις Γραπτές της Παραστάσεις ηµερ 23/9/2015 σε σχέση µε την διαπιστωθείσα παράβαση για να 
καταλήξει ότι η επιβολή του προστίµου στην προκείµενη περίπτωση είτε είναι αδικαιολόγητη είτε ότι η επιβολή του 
προστίµου συνιστά παραβίαση του δικαιώµατος εκδίκασης µίας υπόθεσης εντός ευλόγου χρόνου. 
Η εταιρεία Petrolina επανέλαβε τη θέση της σε σχέση µε την πάροδο µακρού χρόνου και την παραγραφή της 
εξουσίας επιβολής προστίµου και συγκεκριµένα στις συµπληρωµατικές της παρατηρήσεις ηµεροµηνίας 18/10/2017, 
επεσήµανε ότι η εξουσία της Επιτροπής για επιβολή προστίµου θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσµα του Νόµου 
του 1989. 

 
Παράγοντες µετριασµού του προστίµου 
Οι παράγοντες αυτί όπως τέθηκαν από την εταιρεία συνοπτικά έχουν ως ακολούθως: 
Σοβαρότητα παράβασης-Κάθετη σχέση: Η εταιρεία Petrolina, ανέφερε ότι η παράβαση αφορά κάθετη σχέση µεταξύ 
εταιρείας και πρατηριούχου και ότι η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισµού στην απόφαση της µε αρ.645/2017, έλαβε 
υπόψη της ως ελαφρυντικό παράγοντα, µεταξύ άλλων, το γεγονός ότι πρόκειτο για κάθετο καθορισµό τιµής 
µεταπώλησης, ο οποίος αφενός δεν έχει την ίδια απαξία µε τον οριζόντιο καθορισµό τιµής µεταπώλησης. 
Συνεργασία µε την Επιτροπή: Η εταιρεία επίσης επικαλέστηκε ως ελαφρυντικό παράγοντα ότι συνεργάστηκε µε την 
Επιτροπή και ότι δεν υπάρχει άλλη καταδίκη της σε οποιαδήποτε διαδικασία πέραν της συγκεκριµένης. 
Η πάροδος µακρού χρόνου: Η εταιρεία επικαλέστηκε ως ελαφρυντικό παράγοντα ότι η πάροδος δέκα ετών από την 
εξέταση της υπόθεσης επέφερε δυσµενείς επιπτώσεις εις βάρος της.  
Κύκλος εργασιών: Η εταιρεία επικαλέστηκε ως ελαφρυντικό παράγοντα ότι τα υψηλά µεγέθη κύκλου εργασιών δεν 
αντικατοπτρίζουν ψηλό περιθώριο κέρδους και ότι  η εταιρεία είναι η µόνη κυπριακών συµφερόντων  που λειτουργεί 
εντός της ∆ηµοκρατίας σε αυτό τον τοµέα και η οποία δεν έχει τις τεράστιες ευχέρειες πόρων που έχουν οι 
ανταγωνιστές της που ανήκουν σε οµίλους αλλά και την οικονοµική κρίση.  
Άρση της παράβασης: Η εταιρεία επικαλέστηκε ως ελαφρυντικό παράγοντα την άρση της παράβασης, αφού όπως 
ανέφερε τερµάτισε πλήρως την πρακτική των προτεινόµενων τιµών από το 2009 και ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τα 
στοιχεία στα οποία στηρίχτηκε η Επιτροπή για να προβεί στην επισήµανση στην απόφαση της ότι η εν λόγω 
παράβαση εκτείνεται µέχρι τις 3.12.2015. 
Φιλελευθεροποίηση τιµών µετά την ένταξη της ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Μεταβατική Περίοδος: Η 
εταιρεία Petrolina ανέφερε ότι µε την φιλελευθεροποιήση της αγοράς και την κατάργηση του συτήµατος ελέγχου και 
καθορισµού τιµών, η εταιρεία και οι πρατηριούχοι της θα έπρεπε να προσαρµοστούν στο νέο σύστηµα χωρίς να 
έχουν εµπιερίες και χωρίς να υπάρχει κουλτούρα ή αρµόδια καθοδήγηση για τον τρόπο λειτουργίας του σε τρόπο 
ώστε να αίρονται οποιεσδήποτε αµφισβητήσεις για το ενδεχόµενο η συµπεριφορά της εταιρείας και των 
πρατηριούχων της να δηµιουργεί ζητήµατα παράβασης της νοµοθεσίας. 

 
Ενθάρρυνση από αρµόδια αρχή-∆ικαιολογηµένη εµπιστοσύνη στην προηγηθείσα δράση της διοίκησης/αρµόδιας 
αρχής: Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι οι συνθήκες λειτουργίας της κατά τον ουσιώδη χρόνο όχι µόνο δεν οδηγούσαν σε 
ένδειξη έστω ενδεχόµενης αντι ανταγωνιστικής συµπεριφοράς, αλλά αντίθετα είχε ενθάρρυνση από την ίδια την 
Επιτροπή αφού αυτή εξέτασε τον τρόπο δράσης της εταιρείας και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν προέκυπτε 
θέµα παράβασης του Νόµου, κάνοντας σχετική αναφορά σε επιστολή της Επιτροπής ηµεροµηνίας 24.2.2005. 

 
Αξιολόγηση της Επιτροπής 
Αναφορικά µε τα γενικά σχόλια της Petrolina, σε σχέση µε την διαπιστωθείσα παράβαση, η Επιτροπή θεωρεί 
σκόπιµο να τονίσει ότι η εξαγωγή των συµπερασµάτων της έγινε αφού προηγουµένως προέβη σε ενδελεχή εξέταση 
όλων των στοιχείων του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που απέστειλε η εν 
λόγω εταιρεία.  
Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι στην προκείµενη υπόθεση, η παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου συνίσταται 
στην ύπαρξη κάθετων συµπράξεων της εταιρείας µε τους πρατηριούχους τους για τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό 
λιανικής τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του 
πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα των παρακώλυση, τον περιορισµό ή την 
νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας. 
Η Επιτροπή, έχοντας καταγράψει συνοπτικά πιο πάνω τις γραπτές παραστάσεις της εταιρείας Petrolina, προτού 
προχωρήσει στην εξέταση των προϋποθέσεων που θέτει ο Νόµος, για την επιβολή διοικητικού προστίµου τονίζει 
ότι, η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίµου αποτελεί διοικητική διαδικασία και δεν πρέπει για κανένα λόγο να 
συγχέεται µε άλλες διαδικασίες.  
Παρά το γεγονός πως στο στάδιο αυτό της διαδικασίας της υποβολής γραπτών παραστάσεων από την εταιρεία, οι 
υποβληθείσες θέσεις της πρέπει να αφορούν τους λόγους επί τους οποίους η Επιτροπή «ειδοποιεί την 
επηρεαζόµενη επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή πρόσωπο, για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό 
πρόστιµο», εντούτοις, στις παραστάσεις που υποβλήθηκαν από το δικηγόρο της εταιρείας Petrolina 
επαναλαµβάνονται και θίγονται θέµατα που η Επιτροπή ήδη, στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης, 
διεξήλθε µε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό άλλωστε µπορεί να διαφανεί µέσα από το κείµενο που η Επιτροπή κοινοποίησε 
στην υπό διερεύνηση εταιρεία µε επιστολή ηµεροµηνίας 11/8/2017, όταν ειδοποίησε την εταιρεία αναφορικά µε την 
πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο παρέχοντας της χρόνο για να υποβάλει τις θέσεις της. 
Η Επιτροπή τονίζει ότι, σε σχέση µε το ζήτηµα που η εταιρεία προέβαλε αναφορικά µε τη παρόδο µακρού χρονικού 
διαστήµατος, έχει σεβαστεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα της εν λόγω εταιρείας και συγκεκριµένα της δόθηκε, 
επαρκής πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο σε αρκετές περιπτώσεις ικανοποιώντας τα αιτήµατά της και ιδίως στα 
στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκαν τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, δικαίωµα πρόσβασης 
στην αίθουσα ∆εδοµένων (data room), δικαίωµα ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής γραπτών 
παραστάσεων επί των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της Επιτροπής καθώς επίσης και όλος ο απαραίτητος 



 
 

χρόνος για την προετοιµασία της αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισής της καθώς και δικαίωµα για αποστολή 
συµπληρωµατικών θέσεων. 
Η Επιτροπή επαναλαµβάνει συνοπτικά ότι, σε σχέση µε το γενικό σχόλιο της παραγραφής της εξουσίας επιβολής 
προστίµου, µελέτησε το ζήτηµα και µάλιστα για να εξακριβωθεί κατά πόσον η εν λόγω προθεσµία έχει παρέλθει, 
πραγµατοποίησε µια λεπτοµερή αναδροµή τόσο στα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης όσο και στη διαδικασία 
ενώπιον της Επιτροπής τα οποία και καταγράφησαν και αναλύθηκαν προγενέστερα κατά ενδελεχή τρόπο.  
Καταρχάς, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 41(Ι)/2014 παρ.3, η διαδικασία 
διεκπεραίωσης εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών περιλαµβανοµένης της διαδικασίας 
λήψης προσωρινών µέτρων, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου « εκκρεµούν 
ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού που είχε ιδρυθεί δυνάµει του άρθρου 8 των περί Προστασίας 
του Ανταγωνισµού Νόµων του 1989 µέχρι (Αρ 2) του 2000, θεωρείται εκκρεµούσα ενώπιον της Επιτροπής µε βάση 
τις διατάξεις του εν λόγω Νόµου». Η Επιτροπή επίσης επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, 
«στις περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων του βασικού Νόµου και/ή µη συµµόρφωσης µε απόφαση της 
Επιτροπής που συντελέστηκαν πριν από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του περί της προστασίας του Ανταγωνισµού 
Τροποποιητικού Νόµου 2014, εφαρµόζονται οι διατάξεις του βασικού Νόµου σε σχέση µε την επιβολή προστίµου». 

 
Στην προκείµενη περίπτωση, κατά την ηµεροµηνία έναρξης του Νόµου 41(Ι)/2014, ήτοι στις 28/3/2014, η παρούσα 
υπόθεση εκκρεµούσε ενώπιον της Επιτροπής. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω υπόθεση αφορούσε παράβαση εντός του 
ουσιώδους χρόνου της αυτεπάγγελτης έρευνας, ήτοι  από τις 1/10/2004 µέχρι τις 22/12/2006. Συνεπώς η Επιτροπή 
δύναται να ασκήσει την εξουσία επιβολής προστίµου βάσει του νοµοθετικού πλαισίου που εγκαθιδρύει ο Νόµος 
13(Ι)/2008 και άρα δεν συµφωνεί µε τη θέση της εταιρείας. 

 
Με βάση το άρθρο 24 του Νόµου13(Ι)/2008, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα ανερχόµενα, 
ανάλογα µε την βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης µέχρι το δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης .Αναφορικά µε το ζήτηµα της παρέλευσης των πέντε ετών δέον είναι να αναφερθούν τα όσα ορίζει το 
άρθρο 41 του Νόµου: 
«41.-(1) Η Επιτροπή αποστερείται της εξουσίας προς επιβολή διοικητικών προστίµων για παραβάσεις των διατάξεων 
του παρόντος Νόµου και/ή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού, εάν δεν ασκήσει την εξουσία αυτή µέσα στις 
ακόλουθες προθεσµίες: 
(α) µέσα σε προθεσµία τριών ετών, προκειµένου περί παραβάσεων διατάξεων αναφορικά µε τις αιτήσεις παροχής 
πληροφοριών ή τη διενέργεια ελέγχων,  
(β) µέσα σε προθεσµία πέντε ετών, προκειµένου περί των υπολοίπων παραβάσεων.  
(2) Η προθεσµία προσµετρείται από την ηµέρα που συντελέστηκε η παράβαση, σε περίπτωση δε κατ’ εξακολούθηση 
ή κατ’ επανάληψη παράβασης από την ηµέρα που τερµατίστηκε η παράβαση.  
(3) Η προθεσµία διακόπτεται µε την κίνηση διαδικασίας εξέτασης από την Επιτροπή κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (1) 
του άρθρου 17.» 
Η Επιτροπή τονίζει πως εξαιρετικής σηµασίας για το ζήτηµα αποτελεί το άρθρο 41(2) του Νόµου όπου ρητά ο 
Νοµοθέτης αναφέρεται σε περιπτώσεις «κατ’ εξακολούθηση ή κατ’ επανάληψη παράβασης» όπως στην παρούσα 
όπου η προθεσµία των 5 ετών προσµετράται από την ηµέρα που τερµατίστηκε η παράβαση. Ως εκ τούτου,  ελλείψει 
στοιχείων περί του αντιθέτου, η παράβαση συνεχίζεται µέχρι τις 3/12/2015 οπόταν και δεν έχει παρέλθει η 
προθεσµία επιβολής προστίµου. 

 
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης   
Όπως συνάγεται από το Νόµο 13(Ι)/2008 και δη τα άρθρα 24(1) και 42(1), τα βασικά κριτήρια καθορισµού του 
ύψους του διοικητικού προστίµου είναι η φύση, η σοβαρότητα/βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης. Οµοίως και 
το άρθρο 23(3) του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 προνοεί ότι: «Ο καθορισµός του ύψους του προστίµου γίνεται µε βάση 
τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης.» 
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίµησης και αξιολόγησης της φύσης και της σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνει 
υπόψη της ιδίως το είδος της παράβασης, ενώ λαµβάνει παράλληλα υπόψη της, τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνει υπόψη 
το χαρακτήρα και τον αντίκτυπο που αυτή είχε ή/και συνεχίζει να έχει στην αγορά, τα αντιανταγωνιστικά 
αποτελέσµατα που προκλήθηκαν ή δυνατό να προκληθούν στην αγορά, δεδοµένης και της οικονοµικής δύναµης 
των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού στη σχετική αγορά και την έκταση αυτής. Οπότε 
συνυπολογίζεται επίσης και το οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο όφελος που αποκόµισαν ή επιδίωξαν να 
αποκοµίσουν οι εταιρείες. 
Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την Petrolina και µελέτησε όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα 
σηµεία, λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, τα ενώπιόν της στοιχεία, καθώς και τη σχετική νοµολογία, έχει οµόφωνα 
αποφασίσει ότι,  
Σε σχέση µε την κατάρτιση καθέτων συµπράξεων για τον καθορισµό των τιµών µεταπώλησης 
 Η σχέση µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina και των πρατηριούχων της είναι σχέση µη γνήσιας 
εµπορικής αντιπροσωπείας αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους491

 και στην προκειµένη 
περίπτωση οι πρατηριούχοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 
Η µεταξύ τους σχέση εξετάζεται ως µία κάθετη σύµπραξη επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικά επίπεδα της σχετικής αγοράς. 
 Η συµφωνία στα πλαίσια του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού, µπορεί να στοιχειοθετηθεί, εάν υφίσταται τουλάχιστον 

                                                
491

 Ανακοίνωση της Επιτροπής αναφορικά µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τους Κάθετους Περιορισµούς (C291/22, 
2000) 



 
 

σιωπηρή συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εγκύκλιοι και 
ανακοινώσεις µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Petrolina που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους 
αποτελούν από µόνες τους συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων ως αυτές ορίζονται από το Νόµο και την νοµολογία 
εντός της συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους της. 
Οι συνιστώµενες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η Εταιρεία εφαρµόζονται σχεδόν 
πλήρως από τους πρατηριούχους της, πράγµα που αποδεικνύει την αντιανταγωνιστική φύση των υπό εξέταση 
κάθετων συµφωνιών αναφορικά µε τις προτεινόµενες τιµές µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina και των 
πρατηριούχων της και δεικνύει κάθετο καθορισµό τιµών. Επιβεβαιωτικά στοιχεία, της ύπαρξης συµφωνιών για 
καθορισµό τιµών από την Eταιρεία Petrolina στους πρατηριούχους, είναι τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα και 
οι διάφοροι ελέγχοι και παρακολουθήσεις που εφαρµόζει η Εταιρεία σε αυτούς. Υπό τέτοιες συνθήκες ακόµα και οι 
απλές ενδεικτικές τιµές ή και οι προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό 
τιµών µια και η τιµή αποτελεί το κύριο πεδίο ανταγωνισµού. 
Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, πέραν του γεγονότος ότι έχουν ως αντικείµενό τους τον περιορισµό, τη νόθευση και 
ή την παρακώλυση του ανταγωνισµού, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µέσα από το 
αποτέλεσµα τους. 
Η προτεινόµενη τιµή της Εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina προς τα πρατήρια της είναι καθορισµένη – 
επιβαλλόµενη, και συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ Εταιρείας πετρελαιοειδών και του κάθε πρατηριούχου 
της δεν καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής492 που προβλέπεται στο ∆ιάταγµα Περί Εξαιρέσεων κατά 
Κατηγορίες για τους κάθετους περιορισµούς. 
Οι πρατηριούχοι θεωρούνται και βρίσκονται στη θέση του «οικονοµικά ασθενέστερου» και, ως εκ τούτου, ο κάθετος 
καθορισµός τιµών εκ µέρους της Εταιρείας δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισµού για τις οποίες 
υπεύθυνη είναι από της άποψης του δικαίου του ανταγωνισµού η ίδια η Εταιρεία.   
Οι συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας Petrolina µε τους πρατηριούχους της σε σχέση µε  την τιµολογιακή της 
πολιτική καθορίζουν ένα οµοιόµορφο επίπεδο τιµών µεταπώλησης, νοθεύοντας έτσι την εξέλιξη των τιµών στη 
σχετική αγορά µε αποτέλεσµα να περιορίζεται ο ανταγωνισµός κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου. Η 
Εταιρεία, πέτυχε την εξάλειψη του ανταγωνισµού σε επίπεδο λιανικής πώλησης καυσίµων και µε αποτέλεσµα τον 
καθορισµό ενός τεχνητά σταθερού επιπέδου τιµών στη σχετική αγορά. 
∆ιάρκεια της παράβασης 
Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η διάρκεια της παράβασης είναι ένας παράγοντας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 
στον υπολογισµό του κατάλληλου ύψους του διοικητικού προστίµου, καθότι οι επιπτώσεις της παράβασης στην 
αγορά συναρτώνται µε τη διάρκεια της παράβασης. Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό 
διάστηµα, κατά το οποίο η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί.  
Σε σχέση µε την κάθετη σύµπραξη καθορισµού τιµών: 
Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων αλλά και δεδοµένων, έχει διαπιστώσει 
ότι η παράβαση καλύπτει την περίοδο 1/10/2004 µε 22/12/2006 αλλά και ότι, η εν λόγω παράβαση εκτείνεται µέχρι 
τις 3/12/2015, δεδοµένου ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή δεν έχει παύσει αφού 
όπως έχει προαναφερθεί η εταιρεία δεν προσκόµισε σαφή αποδεικτικά στοιχεία απόσυρσης ή αποστασιοποιήσης ή 
τερµατισµού της παράβασης. 

 
Ελαφρυντικές περιστάσεις 
Η υπό διερεύνηση εταιρεία Petrolina, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών 
περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου. 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και στη βάση των όσων µέχρι σήµερα 
γνωρίζει, εκτιµά ότι: 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, σε σχέση µε τον ισχυριζόµενο ελαφρυντικό παράγοντα ότι η προκείµενη παράβαση 
αφορά κάθετο περιορισµό και άρα δεν έχει την ίδια απαξία µε τον οριζόντιο καθορισµό τιµής µεταπώλησης, κρίνεται 
σκόπιµο να σηµειώσει τα κάτωθι: 
Η Επιτροπή τονίζει ότι κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της σοβαρότητας της παράβασης το οποίο γίνεται κατά 
περίπτωση για κάθε είδος παράβασης, λαµβάνονται υπόψη όλες οι συνθήκες της αγοράς. Ειδικότερα συνεκτιµώνται 
η φύση αυτής, οι επιπτώσεις της και η έκταση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς. 
Η Επιτροπή επίσης σηµειώνει ότι επί της ουσίας, η διαφορά µεταξύ οριζοντίων και καθέτων συµπράξεων είναι πολύ 
µικρή493

.  
 

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο προκείµενος καθορισµός των τιµών αποτελεί ως θέµα 
αρχής περιορισµό- «µαύρη ρήτρα»-(blacklisted restriction) υπό την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισµού 2790/99, 
το οποίο αναφέρει τους περιορισµούς που αξιολογούνται ως εξαιρετικά αντι-ανταγωνιστικοί και έχουν ως 
αποτέλεσµα την εξαίρεση όλης της συµφωνίας από την εφαρµογή του εν λόγω Κανονισµού. Συνεπώς, προκύπτει 
αβίαστα το συµπέρασµα ότι οι υπό εξέταση συµφωνίες, οι οποίες αφορούν σε πρακτικές που περιορίζουν τον 
ανταγωνισµό ως προς τις τιµές, εµπίπτουν στον περιορισµό – «µαύρη ρήτρα» (blacklisted restriction) του 
Κανονισµού 2790/99, µε αποτέλεσµα να τεκµαίρονται παράνοµες και να καθίσταται αδύνατη η εφαρµογή των 
ευνοϊκών διατάξεων περί απαλλαγής του εν λόγω Κανονισµού. Μάλιστα, υπογραµµίζεται, ότι στην εξεταζόµενη 
περίπτωση οι συγκεκριµένοι εντοπισθέντες περιορισµοί δεν έχουν µόνο ως αντικείµενο, αλλά και ως αποτέλεσµα 
τον περιορισµό του ανταγωνισµού. 
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Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης τη θέση της εταιρείας ότι η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισµού στην απόφαση της µε αρ. 
645/2017, έλαβε υπόψη της ως ελαφρυντικό παράγοντα τη διαφοροποίηση µεταξύ της οριζόντιας και της κάθετης 
σύµπραξης καθορισµού τιµών. 
Η Επιτροπή µελετώντας ενδελεχώς την εν λόγω απόφαση, διαπίστωσε ότι η Ελληνική Αρχή στην προκείµενη 
υπόθεση επέβαλε κατά πλειοψηφία, σύσταση στην εταιρία «HONDOS CENTER Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» 
ώστε αυτή στο µέλλον να µην προβαίνει στην αποστολή προς το δίκτυό της άµεσα ή έµµεσα καθοριζόµενων τιµών 
µεταπώλησης.  
Η Επιτροπή επισηµαίνει καταρχάς τόσο το άρθρο 3(1) του Νόµου όσο και το αντίστοιχο 101(1) ΣΛΕΕ δεν 
διαχωρίζουν τις απαγορευµένες συµπράξεις σε κάθετες ή οριζόντιες. Ως εκ τούτου, τεκµαίρεται ότι και τα δύο είδη 
συµπράξεων βρίσκονται σε ίση νοµική θέση  και αποτελούν εξίσου περιορισµούς του ανταγωνισµού.  
Ως προς το κατά πόσο αποτελεί ελαφρυντικό παράγοντα κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης επιβολής προστίµου 
αν ο περιορισµός είναι κάθετος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τη µέθοδο υπολογισµού των προστίµων δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε κάθετους περιορισµούς, ήτοι δεν 
αποτελεί ελαφρυντικό παράγοντα αν ο περιορισµός είναι κάθετος.  
Τουναντίον µάλιστα, διαφαίνεται ότι κάθετοι περιορισµοί που αφορούν καθορισµό τιµών µεταπώλησης αποτελούν 
περιορισµούς ιδιαίτερης σοβαρότητας.  Συγκεκριµένα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο καθορισµός τιµών 
µεταπώλησης αποτελεί περιορισµό ιδιαίτερης σοβαρότητας µε αποτέλεσµα να µην εφαρµόζεται η απαλλαγή που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Το ίδιο ισχύει και σε σχέση µε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή αναφορικά µε τις συµφωνίες ήσσονος 
σηµασίας, όπου αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εφαρµόσει τον ασφαλή λιµένα σε συµφωνίες που 
περιέχουν οποιονδήποτε από τους περιορισµούς που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης σοβαρότητας σε 
οποιουσδήποτε από τους ισχύοντες ή µελλοντικούς κανονισµούς απαλλαγής κατά κατηγορία.  

 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η αναφορά της Ελληνικής Αρχής στην απόφαση υπ’ αριθµ. 645/2017 ότι «πρόκειται για 
κάθετο καθορισµό τιµής µεταπώλησης, ο οποίος αφενός δεν έχει την ίδια απαξία µε τον οριζόντιο καθορισµό τιµής 
µεταπώλησης (δηλ. το καρτέλ)» είναι µεν ακριβής αλλά δεν αποτέλεσε ελαφρυντικό παράγοντα κατά την επιβολή 
διοικητικού προστίµου, ως ο ισχυρισµός της εταιρείας.  

 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Ελληνική Αρχή στην απόφασή της υπ’ αριθµ. 645/2017 αποφάσισε να επιβάλει στην 
υπό έρευνα επιχείρηση κατά πλειοψηφία σύσταση αντί διοικητικού προστίµου, επισηµαίνει όµως ότι η ως άνω 
αναφορά της Ελληνικής Αρχής δεν στοιχειοθετεί από µόνη της τη µη επιβολή προστίµου και την αντικατάστασή του 
από σύσταση αλλά παρατέθηκε σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, όπως ότι παρήλθε µεγάλο διάστηµα από την 
τέλεση της παράβασης και ότι στην υπό έρευνα επιχείρηση είχε επιβληθεί πρόστιµο σε άλλη υπόθεση και άρα 
ικανοποιήθηκε το αποτρεπτικό αποτέλεσµα. Μάλιστα, η εν λόγω απόφαση της Ελληνικής Αρχής αναφορικά µε την 
επιβολή σύστασης αντί προστίµου ήταν κατά πλειοψηφία ενώ επισηµάνθηκε ότι κάτι τέτοιο αποτελεί εξαιρετικά 
σπάνια περίπτωση. Εξάλλου, η ίδια η Ελληνική Αρχή χαρακτήρισε τον κάθετο καθορισµό τιµών µεταπώλησης ως 
περιορισµό ιδιαίτερης σοβαρότητας.  

 
Ως εκ τούτου, σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ότι ο κάθετος περιορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί 
λόγο να µην επιβληθεί πρόστιµο. Η ίδια η Ελληνική Αρχή έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιµά σε προγενέστερες 
υποθέσεις για κάθετους περιορισµούς.  

 
Συνεπώς, η εν λόγω απόφαση της Ελληνικής Αρχής να πραγµατοποιήσει σύσταση αντί να επιβάλει διοικητικό 
πρόστιµο πρέπει να περιοριστεί στα ιδιαίτερα πραγµατικά περιστατικά της εν λόγω υπόθεσης. 

 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν δύναται να λάβει υπόψη της ως ελαφρυντικό παράγοντα το γεγονός ότι ο 
περιορισµός εν προκειµένω είναι κάθετος. 

 
Συνεπώς, η Επιτροπή δεν αποδέχεται την αξιολόγηση του εν λόγω ζητήµατος υπό το πρίσµα του ελαφρυντικού 
παράγοντος, χωρίς αυτό να υποδηλώνει ότι κατά τη σοβαρότητα της παράβασης  δεν θα αξιολογήσει όλες τις 
παραµέτρους της υπόθεσης, τονίζοντας φυσικά ότι η παράβαση στην προκείµενη περίπτωση αφορά περιορισµό 
που αξιολογείται ως εξαιρετικά αντιανταγωνιστικός. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε σχέση µε τον ισχυριζόµενο ελαφρυντικό παράγοντα της άρσης της παράβασης, 
σηµειώνει τα κάτωθι: 
Τα ενωσιακά δικαστήρια έχουν ήδη εκφράσει την επιφύλαξη για την πρόβλεψη αυτή. Εάν εφαρµοστεί γενικώς και 
ανεξαιρέτως κάθε φορά που ένας παραβάτης παύει την παράβαση ταυτόχρονα µε τις πρώτες ενέργειες της 
Επιτροπής, θα οδηγήσει σε µείωση της πρακτικής αποτελεσµατικπότητας των κανόνων ανταγωνισµού και της 
αποτρεπτικότητας των επιβαλλόµενων κυρώσεων.494

  
Πράγµατι η παύση αυτή καθιερώνει απλώς την επιστροφή του παραβάτη σε νόµιµη συµπεριφορά και άρα συνιστά 
την αναµενόµενη και κανονική αντίδρασή του στην παρέµβαση της Επιτροπής  η οποία ούτε χρειάζεται να 
ανταµείβεται ξεχωριστά ούτε δύναται να εξοµοιωθεί µε τη θετική αξία της συµπεριφοράς που απορρέει από 
αυτόνοµη πρωτοβουλία του δράστη.495

  
Εξάλλου δεν µπορεί να υποστηριχτεί πειστικά ότι µια τέτοια ελάφρυνση συνιστά επαρκή προτροπή προς παύση της 
παράβασης και άρα ότι  εµµέσως καθιστά αποτελεσµατικότερες τις διώξεις της Επιτροπής. Το αντίθετο µάλιστα, 
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ελοχεύει ο κίνδυνος να λειτουργήσει η προτροπή προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή να εµµένουν οι επιχειρήσεις 
σε µία παράνοµη µυστική συµφωνία κατά το µέγιστο δυνατό χρόνο, ελπίζωντας ότι η συµπεριφορά τους δεν θα 
αποκαλυφθεί και γνωρίζοντας συγχρόνως ότι εάν τυχόν αποκαλυφθεί θα παύσουν την παράβαση προκείµένου να 
επιτύχουν µείωση του προστίµου.

496
  

Συνεπώς η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον εν λόγω ελαφρυντικό παράγοντα. Σε αυτό το σηµείο η Επιτροπή κρίνει 
σκόπιµο να σχολιάσει κάτωθι τη θέση της εταιρείας που διατυπώθηκε στα πλαίσια επίκλησης του συγκεκριµένου 
ελαφρυντικού παράγοντα, και συγκεκριµένα ότι δεν γνωρίζει τα στοιχεία στα οποία στηρίχτηκε η Επιτροπή για να 
προβεί στην επισήµανση στην απόφαση της ότι η εν λόγω παράβαση εκτείνεται µέχρι τις 3.12.2015. 
Έχει γίνει δεκτό, ειδικά ως προς τις παραβάσεις τις σχετιζόµενες µε τον καθορισµό τιµών ότι οι εν λόγω πρακτικές 
δεν συνιστούν αυτοτελείς παραβάσεις, αλλά πρόκειται για συστατικά στοιχεία µίας ενιαίας παραβάσεως, που έχουν 
εκ της φύσεώς τους διαρκή χαρακτήρα497

. Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση DEP Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch 
Gebied κατά Επιτροπής:  
“Εκ προοιµίου το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι οι κριτικές αυτές στηρίζονται σε εσφαλµένη ανάγνωση της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως που δεν λαµβάνει υπόψη της τον ενιαίο χαρακτήρα καθεµιάς από τις εν λόγω παραβάσεις. Τα 
πραγµατικά περιστατικά σχετικά µε την επέκταση της συλλογικής συµφωνίας αποκλειστικής εµπορίας και την εκ 
µέρους της FEG αποστολή συστάσεων ως προς τις τιµές δεν συνιστούν αυτοτελείς παραβάσεις· πρόκειται για 
συστατικά στοιχεία των παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της προσβαλλοµένης αποφάσεως 
αντιστοίχως. Οι παραβάσεις αυτές έχουν, λόγω της φύσεως τους, διαρκή χαρακτήρα. Εποµένως, το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η TU άσκησε πιέσεις στους προµηθευτές, στο πλαίσιο της II-5899 ΑΠΟΦΑΣΗ της 
16.12.2003 — ΣΥΝΕΚ∆ΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Τ-5/00 και Τ-6/00 συλλογικής συµφωνίας αποκλειστικής 
εµπορίας, για χρονικό διάστηµα που να υπερβαίνει την περίοδο µεταξύ του Ιουλίου του 1990 και του 1991 δεν µπορεί 
να θέσει υπό αµφισβήτηση τα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη παραβάσεως µεταξύ της 11ης Μαρτίου 1986 και 
της 25ης Φεβρουαρίου 1994. Οµοίως, το γεγονός ότι η εκ µέρους της FEG αποστολή συνιστώµενων τιµών 
διαπιστώθηκε µόνο µεταξύ της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 και της 24ης Απριλίου 1994 δεν θέτει υπό αµφισβήτηση τον 
καθορισµό της διάρκειας της παραβάσεως σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εφόσον αυτός στηρίζεται σε 
αντικειµενικές και συγκλίνουσες ενδείξεις” 
Εποµένως, η Επιτροπή ως αρχή ανταγωνισµού δύναται να στηρίξει την εκτίµησή της σχετικά µε την ύπαρξη αλλά 
και τη διάρκεια µιας αντιανταγωνιστικής πρακτικής σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των κρίσιµων αποδείξεων, 
ενδείξεων και λοιπών στοιχείων498

. Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση Technische Unie κατά Επιτροπής:  
“165. That argument cannot be accepted. The Court has already held that, in most cases, the existence of an anti-
competitive practice or agreement must be inferred from a number of coincidences and indicia which, taken 
together, may, in the absence of another plausible explanation, constitute evidence of an infringement of the 
competition rules (Aalborg Portland and Others v Commission, paragraph 57). 
166    As the Advocate General observes at point 64 of her Opinion, such indicia and coincidences may provide 
information not just about the mere existence of anti-competitive practices or agreements, but also about the 
duration of continuous anti-competitive practices or the period of application of anti-competitive agreements. 
167    In the light of that case-law, the Court of First Instance did not err in law in basing its appraisal of the existence 
of a collective exclusive dealing arrangement and its duration on ‘an overall evaluation of all the relevant evidence 
and [indicia]’. The question as to what probative value the Court of First Instance attributed to each item of evidence 
and each indicium adduced by the Commission, however, is a question of assessment of fact which, as such, is not 
amenable to review by the Court on appeal.” 
Ακόµα και όταν η Επιτροπή  ενδεχοµένως δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει αποδείξεις για το αδιάλειπτο µιας 
συνεχούς παράβασης, µια τέτοια διαπίστωση είναι δυνατόν να στηριχθεί σε αντικειµενικά και συγκλίνοντα στοιχεία. 
Στο πλαίσιο παραβάσεως που εκτείνεται σε πλείστα όσα έτη, το γεγονός ότι οι εκφάνσεις της συµπράξεως 
ανάγονται σε διαφορετικές περιόδους, που µπορεί να χωρίζονται µεταξύ τους µε κατά το µάλλον ή ήττον µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα, δεν έχει σηµασία για την ύπαρξη της συµπράξεως αυτής, αρκεί οι διάφορες πράξεις που 
αποτελούν µέρος της παραβάσεως να έχουν µόνο ένα σκοπό και να εντάσσονται στο πλαίσιο µιας ενιαίας και 
διαρκούς παράβασης499

. 
 Εντούτοις, επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την αρχή της νοµικής ασφάλειας, όταν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 
δυνάµενα να αποδείξουν άµεσα τη διάρκεια µιας παράβασης, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζεται τουλάχιστον σε 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά χωρίς µεγάλη χρονική απόσταση µεταξύ τους, ώστε να 
µπορεί λογικά να γίνει δεκτό ότι η παράβαση συνεχίστηκε αδιαλείπτως µεταξύ δύο συγκεκριµένων ηµεροµηνιών500

.  
Για να υπολογισθεί η διάρκεια της παράβασης που έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού, πρέπει 
να εξακριβώνεται η περίοδος υπάρξεως της σύµπραξης αυτής, ήτοι η περίοδος που διέρρευσε από την ηµεροµηνία 
συνάψεώς της µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία έπαυσε να ισχύει501

 .  
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Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή προέβη σε µία ενδελεχή µελέτη όλων των στοιχειών του φακέλου που 
έχουν χρονολογηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της έρευνας µέχρι και αυτά που δόθηκαν από την εταιρεία για 
σκοπούς µετριασµού του διοικητικού προστίµου. 
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, στην Έκθεση Αιτιάσεων διαπίστωσε εκ πρώτης όψεως  ότι οι πρατηριούχοι εφάρµοζαν 
στην πράξη τις προτεινόµενες ή  ανώτατες τιµές καθόλην την διάρκεια της διερευνού µενης περιόδου ήτοι 
1/10/2004-22/12/2006 και άρα η εκ πρώτης όψεως παράβαση της κάθετης σύµπραξης καθορισµού τιµής ίσχυε σε 
όλη την χρονική έκταση του ουσιώδους χρόνου. Η Επιτροπή ακολούθως στην επιστολή κοινοποίησης της πρόθεσής 
της για επιβολή διοικητικού προστίµου, ενηµέρωσε την εταιρεία ότι η εν λόγω παράβαση λογίζεται να εκτείνεται 
µέχρι τις 3/12/2015. Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προέκυπτε ότι αυτή δεν είχε παύσει ελλείψει 
αποδεικτικού στοιχείου που να τεκµηριώνει τα περί του αντιθέτου. 
Η Επιτροπή σε αυτό το σηµείο επισηµαίνει ότι προκειµένου να αποδείξει η κάθε συµµετέχουσα στη σύµπραξη ότι 
έθεσε τέρµα στη συµµετοχή της πρόωρα, πρέπει να παρέχει επαρκείς αποδείξεις περί απόσυρσης ή 
αποστασιοποίησης από τη σύµπραξη ή έστω αποδείξεις ότι κατήγγειλε την παράνοµη συµπεριφορά502

 . Σχετικό 
είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Union Pigments κατά 
Επιτροπής:  
« Εξάλλου, παρατηρείται ότι η προσφεύγουσα δεν αποχώρησε από τη σύµπραξη για να την καταγγείλει στην 
Επιτροπή ή ακόµη για να υιοθετήσει εκ νέου συµπεριφορά συνιστάµενη στον θεµιτό και ανεξάρτητο ανταγωνισµό στη 
σχετική αγορά. Αντιθέτως, από το σηµείωµα της 30ής Μαρτίου 1995 προκύπτει ότι η προσφεύγουσα επιχείρησε να 
χρησιµοποιήσει τη δήθεν αποχώρησή της από τη σύµπραξη για να εκµεταλλευθεί καλύτερα τη σύµπραξη προς 
όφελός της. Σύµφωνα µε το σηµείωµα αυτό, η προσφεύγουσα θεώρησε ότι οι λοιποί µετέχοντες διατηρούσαν 
εσωτερική συνεργασία στο πλαίσιο της συµπράξεως και ότι είχαν κατανείµει τους πελάτες και τις αγορές εις βάρος 
της. Παρά το αίτηµα που υπέβαλε προς τούτο η προσφεύγουσα κατά τη σύσκεψη της συµπράξεως της 27ης Μαρτίου 
1995, οι λοιποί µετέχοντες δεν ήσαν διατεθειµένοι να εξετάσουν το ενδεχόµενο αυξήσεως του µεριδίου της 
προσφεύγουσας στην αγορά. Το σηµείωµα αυτό αναφέρει το εν λόγω γεγονός ως λόγο αποχωρήσεως από τη 
σύµπραξη. Το σηµείωµα αυτό αποδεικνύει επίσης ότι η προσφεύγουσα αντιµετώπιζε ρητώς το ενδεχόµενο να 
επανακάµψει αργότερα στη σύµπραξη. ∆εδοµένου ότι η προσφεύγουσα δεν αποχώρησε αποφασιστικά από τη 
σύµπραξη και ότι µετέσχε εκ νέου στη σύµπραξη µερικούς µόλις µήνες µετά τη δήθεν αποχώρησή της από αυτήν, το 
Πρωτοδικείο κρίνει ότι αυτή χρησιµοποίησε την εν λόγω αποµάκρυνση για να επιχειρήσει να επιτύχει καλύτερους 
όρους στο πλαίσιο της συµπράξεως, πράγµα το οποίο αποτελεί ένα άλλο παράδειγµα µετέχοντος ο οποίος 
εκµεταλλεύεται τη σύµπραξη προς όφελός του (βλ., υπό την έννοια αυτή, την προπαρατεθείσα στην σκέψη 41 
νοµολογία).» 
Ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου ή ένδειξης που να µπορεί να ερµηνευθεί ως δηµόσια αποστασιοποίηση, η 
παράβαση λογίζεται ότι συνεχίζεται µέχρι την ηµέρα της έρευνας503

. Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από 
την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Ventouris κατά Επιτροπής:  
“ Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω και ελλείψει κάθε αποδεικτικού στοιχείου ή ενδείξεως που να µπορεί να 
ερµηνευθεί ως δηλωθείσα βούληση της προσφεύγουσας να αποστασιοποιηθεί από το αντικείµενο της συναφθείσας 
τον Νοέµβριο του 1993 συµφωνίας, ορθώς η Επιτροπή έκρινε ότι διάθετε αποδείξεις περί της συνεχίσεως της µέχρι 
τον Ιούλιο του 1994, οπότε η Επιτροπή θεωρεί ότι έπαυσε η παράβαση,                           ηµεροµηνία που συµπίπτει 
µε τη διενέργεια των πρώτων ελέγχων. Εποµένως το σκέλος αυτό πρέπει να απορριφθεί.” 
Στην προκείµενη περίπτωση, η εταιρεία στις θέσεις της επί του µετριασµού του διοικητικού προστίµου ανέφερε ότι 
ετερµάτισε πλήρως και οριστικά την πρακτική των προτεινόµενων τιµών από το 2009, χωρίς όµως να προσκοµίσει 
οποιοδήποτε τεκµήριο παύσης της παράβασης ούτε ότι προέβηκε σε αλλαγή συµβολαίων και απάλειψη όρων ούτε 
και να προσκοµίσει τούτα. Η Επιτροπή έδωσε στην εταιρεία την ευκαιρία να παραθέσει στοιχεία, ως µπορεί να 
διαφανεί από το ιστορικό της υπόθεσης πολλές φορές ακόµα και κατά την υποβολή γραπτών παραστάσεων στη 
βάση του άρθρου 42 του Νόµου. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ποτέ δεν αµφισβήτησε το δικαίωµα της Εταιρείας να καθορίζει την τιµολογιακή της 
πολιτική και ούτε προέβη στην εκτίµηση του κατά πόσον είναι ορθό ή όχι εάν η εταιρεία έθετε αυτολεξεί την 
«µέγιστη» ή «προτεινόµενη τιµή» πώλησης καυσίµων προς τους πρατηριούχους. Άρα, µία απλή απάλειψη της λέξης 
«προτεινόµενης» ή «µέγιστης» ενδεχοµένως από τις επιστολές-εγκυκλίους της εταιρείας προς τους πρατηριούχους 
δεν συνεπάγεται την αυτόµατη άρση της παράβασης από το 2009 ως ο ισχυρισµός της εταιρείας.  

 
Τονίζεται πώς αυτό που η Επιτροπή εξέτασε, είναι κατά πόσον υφίσταται de facto συναίνεση από πλευράς των 
πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές πώλησης της εταιρείας και εάν η Εταιρεία µέσω έµµεσων τρόπων, όπως για 
παράδειγµα τα διάφορα είδη ελέγχων και παρακολουθήσεων καθώς και τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα αλλά 
και µέσω της θέσης ισχύος που κατέχει έναντι των πρατηριούχων, στην ουσία δεν τους έδιδε άλλη επιλογή από του 
να εφαρµόσουν τις προτεινόµενες τιµές της. Το σηµαντικό σηµείο αναφοράς είναι, όπως υποστηρίζουν οι Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές για τους Κάθετους Περιορισµούς, είναι εάν οι προτεινόµενες ή οι µέγιστες τιµές 
λειτουργούν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και 
από όλους τους µεταπωλητές

504
. 

 
Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να παραθέσει τα κάτωθι:  
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 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατευθυντήριες Γραµµές για τους Κάθετους 
  



 
 

Στην παράγραφο 111 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τους Κάθετους Περιορισµούς αναφέρεται ότι: 
«(111)Στην κατηγορία του "προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης" εµπίπτουν οι συµφωνίες εκείνες που έχουν ως 
κύριο χαρακτηριστικό το ότι ο αγοραστής υποχρεούται ή παρακινείται να µη µεταπωλεί κάτω από ορισµένη τιµή ή να 
µεταπωλεί σε ορισµένη τιµή ή πάνω από ορισµένη τιµή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ελάχιστες, τις πάγιες, τις 
µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης. Οι µέγιστες και οι συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης, οι οποίες δεν 
είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµοί, µπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε περιορισµό του ανταγωνισµού εκ 
του αποτελέσµατος». 
Στην παράγραφο 112 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρονται τα δύο κυριότερα αντιανταγωνιστικά 
αποτελέσµατα: 
«(112)Τα αρνητικά αποτελέσµατα του προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης για τον ανταγωνισµό είναι κυρίως 
δύο: (1) µείωση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, και (2) µεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο τιµών. 
Στην περίπτωση των πάγιων ή ελάχιστων προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης, οι διανοµείς δεν δύνανται πλέον 
να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον ως προς την τιµή του οικείου σήµατος, µε αποτέλεσµα την ολοσχερή εξάλειψη 
του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών. Μια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µπορεί να λειτουργήσει ως 
σηµείο αναφοράς για τους µεταπωλητές, επιφέροντας µια λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη εφαρµογή του 
επιπέδου αυτού τιµής. Μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά µε την τιµή, καθώς και αυξηµένη ευθύνη για τις µεταβολές 
της τιµής διευκολύνει τις οριζόντιες αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ παραγωγών ή διανοµέων, τουλάχιστον στις αγορές 
που χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση. Η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού ενδέχεται να 
προκαλέσει έµµεσα τον περιορισµό του ανταγωνισµού µεταξύ σηµάτων, καθώς συνεπάγεται την εξασθένηση των 
πιέσεων που ασκούνται για µείωση της τιµής των συγκεκριµένων αγαθών». 
Ειδικότερα στις παραγράφους 226-228 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον 
ανταγωνισµό είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των 
προµηθευτών. 
(227). Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό των µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. 
Όσο ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια 
συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης να οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του 
επιπέδου τιµών από  τους µεταπωλητές διότι θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι 
µεταπωλητές µπορεί να πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης 
που θεωρούν ότι είναι αυτές που προτιµά ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική 
να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 
81, παράγραφος 1 εάν οδηγεί στη διαµόρφωση ενός οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 
(228). Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν 
στον ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των 
ανταγωνιστών στην αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της 
δηµοσίευσης µέγιστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ 
των προµηθευτών µε την ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν, πράγµα που καθιστά 
λιγότερο πιθανή µια ενδεχόµενη µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές 
µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, 
όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» 
Με άλλα λόγια κρίσιµο σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάσεων είναι να µην δηµιουργείται στην πράξη ένα οµοιόµορφο 
επίπεδο τιµών, γιατί οι ενιαίες τιµές στην αγορά δεν λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή αλλά και γενικότερα 
του ανταγωνισµού. Αντιθέτως, µόνο όταν κάθε επιχείρηση αλλά και πρατήριο διαµορφώνει ελεύθερα τις τελικές 
τιµές διάθεσης, ανάλογα µε το κόστος και τις δυνάµεις τις αγοράς, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 
ελεύθερου ανταγωνισµού. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η Εταιρεία δεν προσκόµισε τέτοια στοιχεία που να δεικνύουν ότι στην πράξη οι λιανικές 
τιµές που εφάρµοζαν οι πρατηριούχοι της µέχρι και τις 3/12/2015, δεν σχετίζονταν και δεν ταυτίζονται µε την όποια 
τιµολογιακή ή άλλη πολιτική της εταιρείας αλλά και ούτε κατά πόσο στην πράξη τροποποίησε την διαδικασία 
αλλαγής τιµών που όπως είχε διαπιστώσει η Επιτροπή από την αξιολόγηση της, λειτουργούσε ως µοχλός πίεσης 
προς τους πρατηριούχους. Σηµειώνεται ακόµα πως κανένα στοιχείο δεν υποβλήθηκε που να καταδεικνύει πως 
τερµατίστηκε ο έλεγχος των τιµών των πρατηριούχων από τους επιθεωρητές της εταιρείας καθώς και η 
παρακολούθηση των τιµών των ανταγωνιστών.  

 
Συγκεκριµένα, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου προέκυψε ότι στην περίπτωση της Petrolina σε περιπτώσεις 
αυξοµειώσεων των τιµών οι νέες προτεινόµενες τιµές διαβιβάζονταν στους πρατηριούχους µε τηλεοµοιότυπο-φαξ 
και ταυτόχρονα αποστέλλετο γραπτή ειδοποίηση αλλαγής των τιµών στο κεντρικό λογισµικό των κεντρικών 
γραφείων της Εταιρείας από όπου ενηµερωνόταν ο υπολογιστής του κάθε πρατηρίου. Επίσης εγίνετο τηλεφωνική 
επικοινωνία µε κάθε πρατηριούχο για επιβεβαίωση λήψης της ειδοποίησης µε τις νέες προτεινόµενες τιµές. 

 
Εύλογα η Επιτροπή διερωτάται για ποιο λόγο να προβαίνει η Εταιρεία σε τηλεφωνική επικοινωνία για να ενηµερώσει 
τους πρατηριούχους για αλλαγή των τιµών εφόσον υπήρχαν ήδη δύο τρόποι προκειµένου να ενηµερωθούν οι 
πρατηριούχοι µε φαξ και ηλεκτρονικά από το κεντρικό σύστηµα της εταιρείας. Μήπως τελικά οι  προτεινόµενες από 
την Εταιρεία τιµές πώλησης δεν αποτελούσαν µία µη  δεσµευτική σύσταση τιµών λιανικής πώλησης, αφού δεν είναι 
κατανοητό γιατί µια µη δεσµευτική σύσταση να συνοδεύεται από τόσους τρόπους επικοινωνίας και  ενηµέρωσης των 



 
 

πρατηριούχων ως προς τις προτεινόµενες τιµές της εταιρείας και να αποτελούσε επιπρόσθετη «πίεση» (ή 
εκλαµβανόταν ως τέτοια από τους πρατηριούχους της) για εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών. 

 
Συνεπώς, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η εταιρεία δεν απέστειλε οποιαδήποτε στοιχεία που να δεικνύουν κατά πόσο η 
εταιρεία συνεχίζει να παρεµβαίνει στην διαδικασία αλλαγής τιµών στα πρατήρια. Παραταύτα κρίνεται σκόπιµο να 
αναφερθεί ότι στις συµβάσεις της εταιρείας µε τους πρατηριούχους πριν την φιλελευθεροποίηση των τιµών, 
συµπεριλαµβάνονταν όροι όπως, «πωλεί τα προιοντα και εµπορεύµατα της εταιρείας στις εκάστοτε καθοριζόµενες 
Επίσηµες Τιµές από την Κυβέρνηση οι οποίες θα κοινοποιούνται στο πρατηριούχο από την εταιρεία γραπτώς.» και «  
∆ιατηρεί λογικές τιµές για την Αγορά, για τα δικαιώµατα του στις υπηρεσίες που θα προσφέρει στους πελάτες του 
πρατηρίου. Οι τιµές αυτές θα υπόκεινται στον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας». Στα συµβόλαια µετά την 
φιλελευθεροποίηση των τιµών και άρα κατά τη διάρκεια της εξέτασης της προκείµενης υπόθεσης, 
συµπεριλαµβάνονταν στα συµβόλαια όροι όπως, «πωλεί τα προϊόντα της εταιρείας στις τιµές που θα καθορίζονται 
και µεταβάλλονται σύµφωνα  την καλή φήµη της εταιρείας, θα προστατεύει τον καταναλωτή και δεν θα προκαλεί 
προβλήµατα ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της εταιρείας», «διατηρεί λογικές και ανταγωνιστικές τιµές για όλε 
στις υπηρεσίες που θα προσφέρει στους πελάτες του πρατηρίου». Τέλος στα εν λόγω συµβόλαια 
συµπεριλαµβανόταν, µεταξύ άλλων, και ένας όρος που αφορούσε την υποχρέωση του πρατηριούχου να 
αναλαµβάνει να «συµµορφώνεται πλήρως προς οποιεσδήποτε οδηγίες, διαδικασίες, κανονισµούς, καθοδηγήσεις ή 
διαταγές που θα εκδίδει από καιρού σε καιρό η εταιρεία αναφορικά µε την οµαλή διαχείριση και λειτουργία του 
πρατηρίου». 

 
Με άλλα λόγια καθίσταται πασιφανές ότι η παρέµβαση της εταιρείας Petrolina στην διεκπεραίωση της εµπορικής 
πολιτικής του πρατηριούχου συνεχίζεται να είναι καθοριστική, ασχέτως εάν η εταιρεία δήλωσε ότι η πρακτική των 
προτεινόµενων τιµών έχει τερµατιστεί. Όπως έχει επανειληµµένα τονιστεί στις κατευθυντήριες γραµµές για τους 
Κάθετους περιορισµούς, οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών µπορούν να γίνουν 
πιο αποτελεσµατικοί όταν συνδυαστούν µε τη λήψη διαφόρων µέτρων από πλευράς της εταιρείας.  

 
Επίσης, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι για να στηρίξει την εκτίµησή της σχετικά µε την ύπαρξη αλλά και τη διάρκεια 
µιας αντιανταγωνιστικής πρακτικής, προβαίνει σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των κρίσιµων αποδείξεων, 
ενδείξεων και λοιπών στοιχείων. 

 
Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η εταιρεία δεν απέστειλε στοιχεία σε σχέση µε την ευρύτερη εµπορική πολιτική της 
µέχρι τις 3/12/2015 και συγκεκριµένα αναφορικά µε τις διάφορες µορφές εκπτωτικών προγραµµάτων και/ ή 
διευκολύνσεων της Εταιρείας, εταιρικές κάρτες κ.τ.λ που λειτουργούσαν ως µέσα ελέγχου και συνέβαλαν στην 
διαπίστωση ότι οι πρατηριούχοι της Εταιρείας δεν ενεργούσαν ελεύθερα όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών 
πώλησης, µε αποτέλεσµα την µείωση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών αλλά και ούτε απέστειλε 
νέα συµβόλαια µε τους πρατηριούχους της που να καταδεικνύουν απάλειψη και αλλαγή όρων. 

 
Κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι, η υιοθέτηση και η εφαρµογή συστηµάτων παρακολούθησης και/ή ελέγχου και η 
υιοθέτηση και εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων, για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα είχε ως αποτέλεσµα 
την εµπέδωση στους πρατηριούχους της νοοτροπίας ακολούθησης των προτεινόµενων από την εταιρεία τιµών 
και τη δηµιουργία ενός δικτύου εφαρµογής των προτεινόµενων τιµών της Εταιρείας, πράγµα το οποίο αναδείχθηκε 
µέσα από την αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων σε σχέση µε τη συµµόρφωση τους στις όποιες  
τιµές της εταιρείας. 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί ένα ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού µε αρνητικά αποτελέσµατα στην αγορά. Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για 
την επίτευξη του καθορισµού των τιµών µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί όταν συνδυαστούν µε τη λήψη 
µέτρων για τον εντοπισµό διανοµέων που εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η εφαρµογή συστήµατος 
παρακολούθησης τιµών, ή η επιβολή υποχρέωσης στους λιανοπωλητές να καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου 
διανοµής που παρεκκλίνουν από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. Επίσης, ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των 
τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά όταν συνδυάζεται µε µέτρα που µπορεί να αποθαρρύνουν τον 
αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως είναι η περίπτωση που ο προµηθευτής αναγράφει τη  
συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον αγοραστή να εφαρµόζει µια ευνοϊκή ρήτρα για 
τους τακτικούς πελάτες. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους και εφαρµόζοντας τα ίδια ≪συνοδευτικά≫ µέτρα, οι 
ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να λειτουργούν ως µορφή καθορισµού των τιµών µεταπώλησης.  

 
Στην προκείµενη υπόθεση, η ύπαρξη µηχανισµών παρακολούθησης των τιµών στα πρατήρια και η παρακολούθηση 
των τιµών τόσο των πρατηρίων της Εταιρείας όσο και των τιµών των πρατηρίων των άλλων εταιρειών 
πετρελαιοειδών µε επιτόπου αποστολή συνεργείων και επιθεωρητών της Εταιρείας από το τµήµα παρακολούθησης 
των τιµών, αποτελεί, κατά πρώτο, µια µορφή παρακολούθησης της συµµόρφωσης ή όχι των πρατηριούχων στις 
≪προτεινόµενες≫ ή µέγιστες τιµές και, κατά δεύτερο, ακόµη µια µορφή εν δυνάµει εξαναγκασµού και/ή πίεσης.  

 
Η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση FEG V Commission, όπου το ∆ικαστήριο, 
έκρινε ότι, the case law according to which the existence of an anticompetitive practice or agreement must be 
inferred from a number of coincidences and indicia which, taken together may, in the absence of another plausible 
explanation, constitute evidence of an infringement of the competition rules, served to reveal not just the existence 
of anticompetitive practices or agreements but also the duration of a continuous anticompetitive practice or the 



 
 

period of application of an agreement concluded in breach of the competition rules.
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 (Η υπογράµµιση είναι της 
Επιτροπής) 

 
Επικουρικά, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όσον αφορά τις αιτιάσεις της το βάρος αντίκρουσης τους το φέρει η 
καταγγελλόµενη επιχείρηση ή η επιχείρηση η οποία ερευνάται και η οποία φέρει και το βάρος απόδειξης και των 
δικών της ισχυρισµών. Η εταιρεία είχε τη δυνατότητά να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Ακόµα όµως και σε 
στάδια της διαδικασίας όπου το νόµιµο βάρος της απόδειξης το φέρει η Επιτροπή ή η καταγγέλλουσα, «τα 
πραγµατικά στοιχεία τα οποία επικαλείται η µία πλευρά µπορεί να είναι ικανά να υποχρεώσουν την άλλη πλευρά να 
παράσχει µία εξήγηση ή µία αιτιολογία, ελλείψει της οποίας να επιτρέπεται να συναχθεί ότι η πρώτη πλευρά 
ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της.»
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Σε κάθε περίπτωση όµως, όπως επισηµαίνεται στο σύγγραµµα του καθηγητή Τζουγανάτου507
, οι κανόνες για το 

βάρος απόδειξης δεν θα πρέπει να µετατρέπουν τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας σε probatio diabolica. Για τον 
λόγο αυτό, η νοµολογία, αναγνωρίζει την µερική αντιστροφή του βάρους απόδειξης, µεταξύ άλλων, ως προς το 
ζήτηµα της συµµετοχής σε παράνοµες συµπράξεις. 

 
 Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή προβαίνοντας σε σφαιρική αιτιολόγηση του συνόλου των ενώπιόν της δεδοµένων 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι εν λόγω πρακτικές συνέχιζαν και εφαρµόζονταν µέχρι τις 31/12/2015. Η 
παράβαση εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, ηµεροµηνία κατάληξης της Επιτροπής για τους λόγους για τους οποίους 
αυτή προτίθετο να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και ειδοποιήθηκε η εταιρεία περί της εν λόγω πρόθεσής της, αφού 
από τα ενώπιον της Επιτροπής µέχρι τότε στοιχεία δεν προέκυπτε το αντίθετο,  ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου που 
να µπορεί να ερµηνευθεί ως αποστασιοποίηση από την παράβαση. 

 
Η Επιτροπή σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την συνεργασία µε Επιτροπή, 
επισηµαίνει ότι, η συνεργασία συνεκτιµάται ως ελαφρυντική, µόνο εάν η συµπεριφορά της επιχείρησης διευκόλυνε 
την εκ µέρους της Επιτροπής διαπίστωση της παραβάσεως και ενδεχοµένως τον τερµατισµό της.508

 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε σχέση µε το ζήτηµα της συνεργασίας, µε βάση τις προγενέστερες κατευθυντήριες 
γραµµές, µείωση λόγω συνεργασίας παραχωρήθηκε µόνο σε τρεις κυρίως υποθέσεις.  Με τις νέες κατευθυντηριες 
γραµµές, εντοπίστηκε µόνο µία κατά την οποία εφαρµόστηκε η εν λόγω ελαφρυντική περίσταση, ήτοι η υπόθεση 
µετασχηµατιστές ισχύος (COMP/39.129) όπου χορηγήθηκε µείωση 18% γιατί συνέτρεχαν εξαιρετικές περιστάσεις 
που δικαιολογούσαν την ανταµοιβή της αποτελεσµατικής συνεργασίας µε την Επιτροπή. 
Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και στη 
βάση των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει, εκτιµά ότι σε σχέση µε την επικληθείσα συνεργασία της εταιρείας µε την 
Επιτροπή, αυτή ήταν στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από 
τον Νόµο και τον Κανονισµό 1/2003. 
Επίσης η Επιτροπή σηµειώνει την παράγραφο 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του προστίµου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου επισηµαίνεται ότι αποτελεί ελαφρυντική περίσταση, όταν η εµπλεκοµένη 
επιχείρηση συνεργάστηκε αποτελεσµατικά µε την Επιτροπή πέραν του πεδίου εφαρµογής της Ανακοίνωσης περί 
επιείκειας και πέραν των νόµιµων υποχρεώσεων της να συνεργαστεί.  
Η Επιτροπή κρίνει ότι, στην προκείµενη περίπτωση η εταιρεία συνεργάστηκε µόνο στα πλαίσια των νόµιµων 
υποχρεώσεων της και συνεπώς κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας και συνεπώς 
η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα. 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την απουσία προηγούµενων καταδίκων και που 
η εταιρεία επικαλέστηκε στα πλαίσια της ευρύτερης συνεργασίας της µε την Επιτροπή και επί ευκαιρίας του σχολίου 
των άλλων εταιρειών πετρελαιοειδών ότι λειτουργεί ως µετριαστικός παράγοντας τόσο σε ποινικές διαδικασίες όσο 
και σε οιονεί ποινικές διαδικασίες, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να αναφέρει τα κάτωθι: 
Η Επιτροπή συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου, όπως αναφέρεται στο Προοίµιο του: «Για σκοπούς 
ρύθµισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία και εφαρµογή της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1/2003 [...]», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 δυνάµει του οποίου ιδρύθηκε ανεξάρτητη Επιτροπή, καλούµενη 
«Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού». Στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία δηλαδή, επιλέχθηκε να ανατεθούν οι 
παραπάνω αρµοδιότητες στην Επιτροπή, ένα όργανο δεόντως και νοµίµως συγκροτηµένο από το Υπουργικό 
Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003,

509
 ο οποίος ορίζει πως:  

 
«1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 81 
και 82 της Συνθήκης κατά τρόπο, ώστε να τηρούνται όντως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα µέτρα που 
είναι αναγκαία για την παραχώρηση στις αρχές αυτής της εξουσίας να εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα λαµβάνονται 
πριν από την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόµενες αρχές ενδέχεται να περιλαµβάνουν δικαστήρια. 2. Όταν η επιβολή της 
κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη µπορούν να 
παρέχουν διάφορες εξουσίες και καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι διοικητικές είτε δικαστικές».  
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 Κανονισµός (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 1/2003 της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των κανόνων του 
ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, Επίσηµη Εφηµερίδα L 001 της 4.1.2003. 



 
 

Σηµειώνεται παράλληλα πως από την ισχύ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003, η εθνική Επιτροπή έχει αρµοδιότητα 
και για την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ). 

 
Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται στον αναθεωρητικό έλεγχο του 
∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να αποφασίζει επί παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόµου, να 
προβαίνει σε έλεγχο των συγκεντρώσεων µείζονος σηµασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 83(Ι)/2014 και να 
λαµβάνει σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κι επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε τις γενικές 
αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου 
Νόµο, Ν. 158(Ι)/1999.  

 
 

Αξίζει να τονιστεί ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο καλείται να διερευνήσει και να αποφασίσει επί 
παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι 
ανάλογες των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1/2003 και στον 
«Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.773/2004 της Επιτροπής, της 7

ης
 Απριλίου 2004, σχετικά µε τη διεξαγωγή από την Επιτροπή 

των διαδικασιών δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ». 
 
 
 

Επισηµαίνεται ότι το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο µε την απόφασή του ηµεροµηνίας 12/9/2016 στις Συνεκδικαζόµενες 
Υποθέσεις Αρ. 5669/2013 (ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (PFIZER HELLAS-CYPRUS BRANCH) και 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) και Αρ. 5670/2013 (PHADISCO LTD και ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) καταγράφει τα ακόλουθα: 

 
«Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγω ότι σαφώς και η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια του Νόµου και των υπ' αυτού 
καθοριζοµένων αρµοδιοτήτων της, υπέχει το χαρακτήρα διοικητικού οργάνου και ως τέτοιο λειτουργεί, µε σαφώς 
δοµηµένες λειτουργίες και κατ' ανάλογη εφαρµογή του αντίστοιχου πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όσον αφορά θέµατα ανταγωνισµού, σε επίπεδο Ενωσιακού δικαίου. Η δε δυνατότητα προσφυγής ενώπιον 
αµερόληπτου και ανεξάρτητου ∆ικαστηρίου δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, όπως έχει λεχθεί και πιο 
πάνω, διασφαλίζει επαρκώς τα εχέγγυα αµεροληψίας και ανεξαρτησίας και, συνακόλουθα, ουδεµία παραβίαση των 
διατάξεων του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και 6 της Ε.Σ.∆.Α. υφίσταται. 

 
Στη βάση των πιο πάνω, δεν µπορώ να συµφωνήσω ούτε µε τον ισχυρισµό ότι οι υπό της Επιτροπής επιβαλλόµενες 
κυρώσεις συνιστούν ποινικές κυρώσεις. Ο ίδιος ο Νόµος (βλ. άρθρο 42) χαρακτηρίζει ως «διοικητικά πρόστιµα» τις 
υπό της Επιτροπής επιβαλλόµενες χρηµατικές ποινές για παραβάσεις των διατάξεων αυτού. Επιπρόσθετα, το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο έχει κατ' επανάληψη αποφανθεί ότι οι υπό των διαφόρων διοικητικών οργάνων επιβαλλόµενες 
κυρώσεις δεν αποτελούν ποινές ποινικού δικαίου, αλλά διοικητικές ποινές που προκύπτουν από διοικητική 
διαδικασία (βλ. Μυροφόρα (Μιράντα) Παπαγεωργίου ν. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Υποθ. Αρ. 585/2007, 
ηµερ. 9.6.2009, Α.Τ.Η.Κ. ν. Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Υποθ. Αρ. 
1339/2006, ηµερ. 19.3.2007, Sigma Radio T.V. Ltd ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υποθ. Αρ. 1096/01, ηµερ. 
7.1.2003 και Sigma Radio T.V.  Ltd ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υποθ. Αρ. 393/2003, ηµερ. 14.2.2006). 
Όπως αποφασίστηκε σε παρόµοιο ζήτηµα από το Ανώτατο ∆ικαστήριο στην Αίτηση Αρ. 78/91, Παµπίνος 
Χαραλάµπους κ.α, για άδεια υποβολής αίτησης για την έκδοση εντάλµατος Prohibition και αφορούσε τη δικαστική 
διαδικασία που διεξαγόταν ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού σχετικά µε την απεργία των 
πρατηριούχων πετρελαιοειδών µε αριθµό 1313/Α, «η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού δεν ήταν δικαστήριο, 
ούτε δικαστική επιτροπή, ούτε ασκούσε δικαστική εξουσία, οι δε ποινές που είχε εξουσία να επιβάλει ήσαν 
διοικητικής, και όχι ποινικής, φύσεως». Μάλιστα, στα Πορίσµατα Νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας" 1929-
1959, στη σελ. 168, Κεφ. ∆, παράγραφος 3(viii), µε τίτλο "∆ιοικητικά Μέτρα και διοικητικαί ποιναί", στην οποία γίνεται 
παραποµπή από την πιο πάνω απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, αναφέρονται τα εξής, άµεσα σχετικά: 

 
«Σηµειωτέον, ότι η νοµολογία ονοµάζει διοικητικά µέτρα και τας καλουµένας διοικητικάς ποινάς (πλην των 
πειθαρχικών), ήτοι πρόστιµα κλπ. επιβαλλόµενα εις βάρος των διοικουµένων των µη διατελούντων εν πειθαρχική 
σχέσει προς το Κράτος ή άλλον οργανισµόν δηµοσίου δικαίου, ουχί προς κολασµόν των, αλλά προς εξαναγκασµόν 
των, όπως συµµορφώνται προς ωρισµένας  νοµίµους υποχρεώσεις των: 1276 (34), 436, 538 (51), 1825 (54), δια την 
εξασφάλισιν της κανονικής λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών και χάριν του γενικού συµφέροντος». 

 
 

Η Επιτροπή, σε συνέχεια της ως άνω καταγραφής των απόψεων της σε σχέση µε το σχόλιο της εταιρείας, 
επισηµαίνει ότι έχει σηµειώσει ότι η εταιρεία δεν είχε άλλες καταδίκες ενώπιον της Επιτροπής δεδοµένο που 
συνεκτιµά. 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά το ζήτηµα του κύκλου εργασιών και 
συγκεκριµένα ότι µεγάλο µέρος αυτού συνίσταται σε φόρους που εισπράττονται από την εταιρεία προς όφελος του 
κράτους και του καθεστώτος της εταιρείας, ως η µόνη εταιρεία Κυπριακών συµφερόντων που δεν ανήκει σε µεγάλο 
όµιλο πολυεθνικής εµβέλειας και άρα δεν έχει τεράστιες ευχέρειες πόρων, µέσων και προσβάσεων σε διευκολύνσεις 
που οι ανταγωνιστές της στην αγορά διαθέτουν και ότι συνεπώς η επιβολή ψηλής επιβάρυνσης στην εταιρεία υπό 
µορφή προστίµου θα έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία της να καταβάλει το εν λόγω ποσό, η Επιτροπή σηµειώνει 
τα κάτωθι: 



 
 

Με βάση το Σύγγραµµα του ∆. Τζουγανάτου, το µέγεθος της επιχείρησης αν και συνήθως αποτελεί ένδειξη της 
οικονοµικής της ευρωστίας, δεν είναι υποχρεωτικά συνώνυµο µε αυτή. Σε µια τέτοια περίπτωση, µπορεί να τεθεί 
ζήτηµα ικανότητας πληρωµής του προστίµου και µάλιστα σε δύο επίπεδα: είτε σε ατοµικό, ως αδυναµία πληρωµής 
εκ µέρους της εµπλεκόµενης επιχείρησης, είτε σε συλλογικό ως γενικότερο πρόβληµα οικονοµικής ύφεσης του 
συγκεκριµένου κλάδου. 
Ο βαθµός αποτρεπτικότητας ενός προστίµου εξαρτάται από την δυνατότητα της εµπλεκόµενης επιχείρησης να 
ανταποκριθεί στην εν λόγω οφειλή. Αν και ο συσχετισµός αυτός θα ήταν απολύτως κατανοητός σε θεωρητικό 
επίπεδο, οι συνιστώσες δεν είναι ευχερώς µετρήσιµες. Εξαιτίας της ασάφειας αυτής , η επίκληση της οικονοµικής 
δυσπραγίας σπανίως γίνεται δεκτή και µόνο εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 
 Καταρχήν κατά πάγια νοµολογία, η Επιτροπή δεν υποχρεούται να λαµβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη, κατά τον 
καθορισµό του προστίµου, τα αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα µιάς επιχείρησης, διότι εάν υφίστατο τέτοια 
υποχρέωση η λιγότερο αποτελεσµατική επιχείρηση θα αποκτούσε τελικώς αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
έναντι αυτών που εµφανίζουν µεγαλύτερη ικανότητα προσαρµογής στις συνθήκες της αγοράς.510Εξάλλου το 
ενωσιακό δίκαιο δεν απαγορεύει την λήψη µέτρων  που µπορούν να προκαλέσουν ακόµη και την πτώχευση ή την 
λύση µίας εταιρείας.511

 
Με βάση τις κατευθυντήριες γραµµές του 2006, µια επιχείρηση πρέπει να αποδείξει ότι η επιβολή του προστίµου θα 
έθετε ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο την οικονοµική της βιωσιµότητα και θα οδηγούσε στην απώλεια στοιχείων του 
ενεργητικού της. Απλή επίκλησή ή και διαπίστωση µίας προβληµατικής ή ελλειµµατικής οικονοµικής κατάστασης δεν 
θα ήταν συνεπώς αρκετή. Λόγου χάριν επίκληση υψηλού κόστους παραγωγής, χαµηλής ποιότητας προϊόντων, κ.τ.λ 
από την διότι ούτως ή άλλως αυτή λαµβάνεται υπόψη εξαρχής ως στοιχείο που επηρεάζει τον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης512

.  
Η Επιτροπή εν προκειµένω, επισηµαίνει ότι η εταιρεία δεν προσκόµισε κανένα στοιχείο που να δεικνύει την 
επικαλούµενη δυσµενέστερη θέση της έναντι των ανταγωνιστών αλλά και ότι η ενδεχόµενη επιβολή προστίµου 
δύναται να θέσει ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο την οικονοµική βιωσιµότητα της και θα οδηγούσε στην απώλεια της 
αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της. 
Συνεπώς, η Επιτροπή στην προκείµενη επίκληση, κρίνει ότι η ισχυριζόµενη οικονοµική κατάσταση της εταιρείας σε 
αναφορά µε τον κύκλο εργασιών της αλλά και µε το είδος του καθεστώτος που την διέπει δεν δύνανται να 
προσµετρηθούν ως αδυναµία πληρωµής και/ή καταβολής του προστίµου. Συνεπώς η Επιτροπή δεν αποδέχεται την 
επίκληση του εν λόγω ελαφρυντικού παράγοντα. 

 
Σε σχέση µε τον ισχυριζόµενο ελαφρυντικό παράγοντα της υπερβάλλουσας καθυστέρησης, η Επιτροπή σηµειώνει 
ότι, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης513

, όταν δεν έχει διαπιστωθεί ότι µία µη 
εύλογη καθυστέρηση έχει επηρεάσει σηµαντικά το δικαίωµα αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισης των 
επηρεαζόµενων επιχειρήσεων, τυχόν µη συµµόρφωσης της Επιτροπής µε τον κανόνα δράσης εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήµατος δεν δύναται να επηρεάσει το κύρος της διοικητικής διαδικασίας.  
Συνεπώς, στην υπό εξέταση υπόθεση η Petrolina δεν απέδειξε κατά πόσον έχουν πληγεί τα δικαίωµα άµυνας και 
υπεράσπισής της.  
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει σεβαστεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα της εν λόγω εταιρείας, εξέτασε ενδελεχώς 
όλα τα ενώπιόν της αιτήµατα που αν κάποιος µελετήσει το ιστορικό της υπόθεσης θα αντιληφθεί τον αριθµό αυτών, 
συγκεκριµένα δόθηκε  πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο σε αρκετές περιπτώσεις αλλά και σε δεδοµένα µέσω της 
διαδικασίας χώρου δεδοµένων (data room) ικανοποιώντας τα αιτήµατά της και ιδίως παρέχοντας της τα στοιχεία επί 
των οποίων στηρίχθηκαν τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, δικαίωµα ακρόασης ενώπιον της 
Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της 
Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής συµπληρωµατικών θέσεων καθώς επίσης και χρόνος που ζητήθηκε για την 
προετοιµασία της αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισής της. 
Η Επιτροπή θέλει να διασαφηνίσει καταρχήν ότι, η διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης µία καταγγελίας δεν 
προβλέπεται στο Νόµο ως παράγοντας που λαµβάνεται υπόψη από την Επιτροπή στον καθορισµό του ύψους του 
προστίµου, εν αντιθέσει µε τη διάρκεια µίας παράβασης που προνοείται σαφώς.  
Επιπλέον, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, ως ανεξάρτητο διοικητικό όργανο ασκεί τις αρµοδιότητές της εντός ευλόγου 
χρόνου ως οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου σε συνάρτηση πάντοτε µε την πολυπλοκότητα της κάθε 
υπόθεσης ξεχωριστά. Κύριο και βασικό µέληµά της στην ορθή εφαρµογή του Νόµου, κατά την όλη διαδικασία που 
ακολουθείται στα πλαίσια των εξουσιών και αρµοδιοτήτων της, είναι να µην διακυβεύονται τα συµφέροντα του 
διοικούµενου, αλλά να τηρούνται και να ακολουθούνται ευλαβικά και στο έπακρο όλες οι σχετικές πρόνοιες του 
Νόµου και να διενεργούνται όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, τόσο στο στάδιο της δέουσας προκαταρκτικής 
έρευνας µίας καταγγελίας όσο και στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία, εξασφαλίζοντας το δικαίωµα για δίκαια 
δίκη, ως έγινε και στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχοντας σηµειώσει τη σχετική νοµολογία που τέθηκε δεν 
µπορεί να συµφωνήσει µε την εκτεθείσα θέση της,  υπό τις περιστάσεις που περιβάλλουν την παρούσα υπόθεση.  
Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι, η εν λόγω υπόθεση αφορούσε ένα πολύ σηµαντικό  τοµέα, η δέουσα προκαταρκτική 
έρευνα του οποίου έπρεπε να πραγµατοποιηθεί κατά άρτιο και ενδελεχή τρόπο. Επίσης, η πολυπλοκότητα και η 
έκταση των θεµάτων που τέθηκαν, των στοιχείων που απαιτούνταν να συλλεχθούν και η ενδελεχής µελέτη όλων 
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αυτών, τόσο για την ετοιµασία του Σηµειώµατος της Υπηρεσίας, όσο και κατόπιν στην ενώπιον της Επιτροπής 
διαδικασία στην κατάρτιση και κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων, την κατάρτιση, το διαχωρισµό και την 
επεξεργασία των εµπιστευτικών στοιχείων του φακέλου, των επιθεωρήσεων του διοικητικού φακέλου από τους 
δικηγόρους των καταγγελλόµενων και το στάδιο της προφορικής διαδικασίας και των ανατροπών στην πορεία της 
υπόθεσης απαιτούσαν εύλογο υπό τις περιστάσεις χρόνο, ώστε να τύχουν της δέουσας και πρέπουσας υπό τις 
περιστάσεις επιµέλειας. 
Συνεπώς, η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον εν λόγω ελαφρυντικό παράγοντα.  
Τέλος η Επιτροπή σε σχέση µε το επικαλούµενο ζήτηµα της φιλελευθεροποίησης των τιµών µετά την ένταξη της 
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση-µεταβατική περίοδος, επισηµαίνει ότι όπως προβλέπεται από τις 
κατευθυντήριες γραµµές για τον καθορισµό του προστίµου του 2016, ελαφρυντική περίσταση µπορεί να συνίσταται 
η περίπτωση που η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά επετράπη ή ενθαρρύνθηκε από τις δηµόσιες αρχές ή από 
κρατικά µέτρα.  
Επισηµαίνεται ότι, κατά πάγια νοµολογία ενωσιακών δικαστηρίων η εφαρµογή των κανόνων ελεύθερου 
ανταγωνισµού δεν αποκλείεται όταν και στο µέτρο που οι σχετικές, ειδικές για το συγκεκριµένο τοµέα διατάξεις δεν 
απαγορεύουν στις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αυτές να τηρούν αυτόνοµη στάση η οποία µπορεί να εµποδίσει 
περιορίσει επηρεάσει τον ανταγωνισµό514

 . 
Άρα στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεκτεί την θέση ότι η τιµολογιακή πολιτική της 
εταιρείας ήταν απόρροια ή  κατάλοιπο του κανονιστικού καθεστώτος που προϋπήρχε και άρα δεν υπήρχε η 
πρόθεση ή ακόµα η γνώση ή πεποίθηση από πλευράς της εταιρείας ότι ο τρόπος λειτουργίας της ενέχει ή δυνατό να 
ενέχει αντιανταγωνιστικό χαρακτήρα, αφού η εν λόγω πολιτική ήταν αποτέλεσµα αυτόνοµης δράσης της εταιρείας, η 
οποία µάλιστα εντασσόταν στους περιορισµούς ιδιαίτερης σοβαρότητας του δικαίου του ανταγωνισµού. 
Επισηµαίνεται ότι, ούτως ή άλλως, ο βαθµός της υπαιτιότητας δεν επηρεάζει ούτε την επιβολή προστίµου, ούτε 
καταρχήν το ύψος αυτού, δεδοµένου ότι το τελευταίο καθορίζεται µε βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της 
παράβασης515

. Ανεξαρτήτως τούτου, το γεγονός ότι ένας περιορισµός του ανταγωνισµού είναι κατ’ αντικείµενο 
τέτοιος όπως στην προκείµενη περίπτωση, δεν προϋποθέτει ότι τα συµβαλλόµενα µέρη είχαν ως αντικειµενική 
πρόθεση τον περιορισµό του ανταγωνισµού. 
Συνεπώς, η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον εν λόγω ελαφρυντικό παράγοντα.  
Τέλος, η  Επιτροπή τονίζει ότι, σχετικά µε την επίκληση του ελαφρυντικού παράγοντα σε σχέση µε ανταγωνιστική 
συµπεριφορά η οποία επετράπη ή ενθαρρύνθηκε από τις δηµόσιες αρχές, τον οποίο η εταιρεία συσχέτισε µε την 
επιστολή της Επιτροπής ηµεροµηνίας 24.2.2005, επισηµαίνει τα κάτωθι: 
Καταρχάς, η εταιρεία Petrolina ισχυρίζεται ότι, οι συνθήκες λειτουργίας της εταιρείας κατά τον ουσιώδη χρόνο όχι 
µόνο δεν οδηγούσαν σε ένδειξη έστω ενδεχόµενης αντι-ανταγωνισυτικής συµπεριφοράς, αλλά αντίθετα είχε 
ενθάρρυνση από την ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισµού αφού εξέτασε τον τρόπο δράσης της εταιρείας και κατέληξε 
στην επιστολή της ηµεροµηνίας 24/2/2005, στο συµπέρασµα ότι δεν προκύπτει θέµα παράβασης του Νόµου 
 Επαναλαµβάνεται ότι, η έναρξη του ουσιώδους χρόνου της παρούσας υπόθεσης προσδιορίστηκε στις 1/10/2004.  
Η προηγούµενη έρευνα της Επιτροπής αφορούσε στοιχεία που συλλέγησαν και αξιολογήθηκαν µέχρι τις 30/9/2004.  
Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία αποστολής της προκείµενης επιστολής, παραµένει αδιάσειστο γεγονός ότι η υπό 
αναφορά επιστολή, αφορά έρευνα βάσει της οποίας συνελέγησαν και συνεκτιµήθηκαν στοιχεία για µια δεδοµένη 
χρονική περίοδο, η οποία έληξε στις 30/9/2004. Επίσης από το λεκτικό της εν λόγω επιστολής, προκύπτει ότι η 
Επιτροπή, µε την τότε σύνθεσή της, εξετάζοντας το σχετικό Σηµείωµα της Υπηρεσίας και τα λοιπά στοιχεία του 
φακέλου, αποφάσισε ότι τα υπάρχοντα στοιχεία δεν ήταν αρκετά για να πιθανολογήσουν παράβαση του περί 
Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου. ∆ιαπίστωσε, ως εκ τούτου, την ανεπάρκεια των ενώπιόν της στοιχείων για 
τη στοιχειοθέτηση των πιθανολογούµενων παραβάσεων και ενηµέρωσε την Εταιρεία περί τούτου. ∆εν απάλλαξε 
όµως σε καµία περίπτωση την εταιρεία, αλλά προέβη στην εν λόγω διαπίστωση της ανεπάρκειας των ενώπιόν της 
στοιχείων να πιθανολογήσουν παράβαση του Νόµου. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην οποία 
αναφέρεται η εν λόγω επιστολή, η Εταιρεία ουδέποτε κλήθηκε να εµφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής για να θέσει τις 
θέσεις της και να κριθεί. Η υπόθεση εκείνη τερµατίστηκε λόγω µη επάρκειας των στοιχείων να στοιχειοθετήσουν 
παράβαση, και όχι λόγω αθώωσης της Εταιρείας, δεδοµένο που θα εξυπάκουε και προαπαιτούσε την κλήση της να 
ακουστεί και να θέσει την υπεράσπισή της, στην Επιτροπή. 
Ανεξαρτήτως αυτού, διευκρινίζεται ότι µε βάση την πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου, είναι αδιάφορο το κατά 
πόσον είχε ή όχι συνείδηση του άδικου χαρακτήρα της πράξης του η εταιρεία ή αν είχε λάβει νοµική συµβουλή 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σχετικό είναι το ακόλουθο απόσπασµα του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Miller: 
“AS IS CLEAR FROM THE FOREGOING AS A WHOLE , THE CLAUSES IN QUESTION WERE ADOPTED OR 
ACCEPTED BY THE APPLICANT AND THE LATTER COULD NOT HAVE BEEN UNAWARE THAT THEY HAD AS 
THEIR OBJECT THE RESTRICTION OF COMPETITION BETWEEN ITS CUSTOMERS . 
CONSEQUENTLY , IT IS OF LITTLE RELEVANCE TO ESTABLISH WHETHER THE APPLICANT KNEW THAT IT 
WAS INFRINGING THE PROHIBITION CONTAINED IN ARTICLE 85 . 
IN THIS CONNEXION THE OPINION OF A LEGAL ADVISER , ON WHICH IT RELIES , IS NOT A MITIGATING 
FACTOR . 
IT MUST THUS BE HELD THAT THE ACTS PROHIBITED BY THE TREATY WERE UNDERTAKEN 
INTENTIONALLY AND IN DISREGARD OF THE PROVISIONS OF THE TREATY .” 
Συνεπώς η Επιτροπή δεν επέτρεψε αλλά και ούτε ενθάρρυνε η ίδια την ανταγωνιστική συµπεριφορά της εταιρείας 
αλλά ούτως ή άλλως ο βαθµός της υπαιτιότητας δεν επηρεάζει ούτε την επιβολή του προστίµου, ούτε καταρχήν το 
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ύψος αυτού, δεδοµένου ότι το τελευταίο καθορίζεται µε βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης και άρα 
δεν αποδέχεται τον εν λόγω ελαφρυντικό παράγοντα.  
Κατά την επιµέτρηση του προστίµου, η Επιτροπή  έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς επίσης και το γεγονός ότι η 
Κύπρος αποτελεί µια νησιώτικη  αγορά, αποµονωµένη από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ότι η αγορά 
στην οποία δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρείες είναι ολιγοπωλιακή, µε κύριους πρωταγωνιστές αυτές τις 
τέσσερεις εταιρείες και οι πρακτικές που η κάθε µία (στην παρούσα περίπτωση η Petrolina) από αυτές εφαρµόζουν 
δηµιουργούν ένα σωρευτικό αποτέλεσµα (cumulative effect)  επί του συνόλου της αγοράς και επηρεάζουν την 
ολότητα των καταναλωτών και επιχειρήσεων για τους οποίους τα καύσιµα κίνησης αποτελούν ένα προϊόν 
καθηµερινής χρήσης και απόλυτης ανάγκης για τις µετακινήσεις τους.  

Αναφορικά µε την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ (ΕΚΟ) 
Θέσεις της εταιρείας  Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ως προς την πρόθεση της Επιτροπής για επιβολή 
διοικητικού προστίµου 
Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία 
καταγράφονται συνοπτικά κάτωθι: 
 
Γενικά σχόλια 
Η εταιρεία επικαλείται ότι το συµπέρασµά σε σχέση µε την επέκταση της παράβασης µέχρι την 3.12.2015 είναι 
αυθαίρετο. Με αναφορά στην έρευνα που διενεργήθηκε για συγκεκριµένη περίοδο, για την οποία ετοιµάστηκε Έκθεση 
Αιτιάσεων και διενεργήθηκε ακροαµατική διαδικασία κατέληξε ότι η παράβαση δεν µπορεί να συνεχίζει για περαιτέρω 
περίοδο αρκετών ετών µετά από τη συγκεκριµένη περίοδο. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν οιαδήποτε στοιχεία 
στο ∆ιοικητικό Φάκελο που να υποστηρίζουν αυτό το συµπέρασµα της επέκτασης του χρόνου της παράβασης και ότι δεν 
γνωρίζει επί ποιων εγγράφων βασίστηκε η Επιτροπή για να καταλήξει στον εν λόγω ισχυρισµό. Κατά τρίτον, η εταιρεία 
επισηµαίνει ότι έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή αριθµό µέτρων που έλαβε κατά το 2009 και µεταγενέστερα µε τα οποία 
η εταιρεία άλλαξε άρδην την τιµολογιακή πολιτική της και τις εσωτερικές διαδικασίες σε σχέση µε τους πρατηριούχους.  
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε επί ευρηµάτων που δεν αναφέρονται στην 
Έκθεση Αιτιάσεων και συνεπακόλουθα δεν δόθηκε η ευκαιρία στην εταιρεία να επιχειρηµατολογήσει. Η εταιρεία προς 
υποστήριξη του εν λόγω ισχυρισµού της αναφέρθηκε σε ζητήµατα όπως την Κάρτα Ελληνικά Πετρέλαια, τα Αυτόµατα 
Πλυντήρια, τα οποία δεν συµπεριλήφθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων. 
Η εταιρεία επικαλείται το ζήτηµα της ∆ιαπραγµατευτικής δύναµης των  πρατηριούχων και ισχυρίζεται ότι στην Κύπρο και 
ίσως µοναδικά στην Ευρώπη οι αδειούχοι πρατηριούχοι είναι θέσµιοι ενοικιαστές δηλαδή στην πράξη σχεδόν 
αµετακίνητοι. 
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η διατύπωση του ερωτηµατολογίου δεν ήταν ορθή και το ερωτηµατολόγιο δεν έπρεπε να σταλεί 
ως έχει στους πρατηριούχους. 
Παράγοντες µετριασµού του προστίµου 
Πάροδος εύλογου χρόνου 
Η εταιρεία EKO επικαλέστηκε ότι,  χωρίς υπαιτιότητας δικής της, υποβλήθηκε σε πρωτοφανή ταλαιπωρία και έξοδα, µε 
την καθυστέρηση και επανάληψη της όλης διαδικασίας. Η εταιρεία ΕΚΟ κρίνει ότι, το ιστορικό της υπόθεσης πρέπει να 
ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη για σκοπούς: α) είτε µη επιβολής διοικητικού προστίµου λόγω της παρόδου ευλόγου 
προθεσµίας είτε β) επικουρικά, για σκοπούς επιβολής απλής σύστασης είτε όλως επικουρικά, του µετριασµού του 
οποιουδήποτε διοικητικού προστίµου σε ελάχιστο επίπεδο. 
Περίοδος χάριτος- Έντονα ρυθµισµένη αγορά 
Η εταιρεία ΕΚΟ επικαλείται ότι, ο ουσιώδης χρόνος της έρευνας ήταν αµέσως µετά από τη φιλελευθεροποιήση της 
αγοράς και εποµένως θα πρέπει να αναγνωριστεί ως µία περίοδος χάριτος για σκοπούς προσαρµογής στο νέο νοµικό 
πλαίσιο. Κατά την άποψη της εταιρείας το στοιχείο αυτό δύναται να θεωρηθεί ως σοβαρό ελαφρυντικό. 
Πλήρης συνεργασία µε την Επιτροπή 
Η εταιρεία ΕΚΟ επικαλείται ως ελαφρυντικό παράγοντα το γεγονός ότι συνεργάστηκε πλήρως  τόσο µε την Υπηρεσία 
όσο και µε την Επιτροπή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 
Ελεγχόµενη Βιοµηχανία και  Κυβερνητικές Πιέσεις 
Η εταιρεία ΕΚΟ επικαλείται ότι η κυβέρνηση διαχρονικά επέβαλε, άλλως ενθάρρυνε τη (δήθεν) παραβατική συµπεριφορά 
και άρα κατά την άποψη της εταιρείας αυτό το στοιχείο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή στον 
καθορισµό του διοικητικού προστίµου. 
Η εταιρεία επικαλείται ότι η βιοµηχανία πετρελαιοειδών είναι αυστηρά ελεγχόµενη βιοµηχανία και το ότι τα αρµόδια 
όργανα δεν έκριναν σκόπιµο να επέµβουν είναι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισµό του 
προστίµου. Η εταιρεία επίσης ισχυρίζεται ότι το Παρατηρητήριο Τιµών Καυσίµων δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του τις τιµές 
πρατηρίων ανά πόλη και ανά εταιρεία και άρα το εν λόγω Παρατηρητήριο  που δηµιούργησε το κράτος συνέβαλε στην 
κατ΄ ισχυρισµό οµοιοµορφία τιµών και συνέβαλε στη συνέχιση και/ή ενθάρρυνση της κατ΄ισχυρισµό παράβασης. 
Επιστολή Επιτροπής ηµεροµηνίας 24/2/2005 
Η εταιρεία ΕΚΟ επικαλείται ότι η Επιτροπής στις 24.2.2005, θεώρησε ότι δεν υπήρχε τίποτα ενοχοποιητικό ή µεµπτό και 
έδωσε την εντύπωση ότι οι τότε ακολουθούµενες πρακτικές ήταν απόλυτα νοµότυπες. Κατά την άποψη της εταιρείας το 
στοιχείο αυτό, ως ελαφρυντικό είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας . 
Φραγµοί εισόδου-Χαρακτηριστικά αγοράς  
Η εταιρεία ΕΚΟ επικαλείται ότι τέτοιοι φραγµοί δεν υπάρχουν αφού η εταιρεία δεν εµπόδισε την κάθοδο οποιασδήποτε 
εταιρείας στη γεωγραφική αγορά της Κύπρου και ότι δεν ευθύνεται µαζί µε τις άλλες εταιρείες για τα χαρακτηριστικά της 
αγοράς που τείνουν σε παραλληλισµό ή οµοιότητα των τιµών. Επίσης λόγω της περιορισµένης γεωγραφικής έκτασης και 
δεδοµένου ότι η παραλαβή φορτίου γίνεται µόνο από ένα λιµάνι είναι αδύνατο να θεωρείται υπεύθυνη η εταιρεία για 
οποιεσδήποτε δηµοσιεύσεις σε σχέση µε παραλαβή φορτίων αφού είναι ευρέως γνωστό πότε και που κάποια εταιρεία 
παραλαµβάνει φορτία. 



 
 

Προτεινόµενα µέτρα που ήδη λήφθηκαν από την εταιρεία για βελτίωση των πρακτικών της 
Η εταιρεία επικαλείται ότι στις 16.5.2008, η γνωστοποίηση στους πρατηριούχους ανωτάτων τιµών σταµάτησε και η 
εταιρεία υιοθέτησε to σύστηµα των προτεινόµενων τιµών.  
Η εταιρεία επίσης επικαλείται ότι µετά την καταδικαστική απόφαση του 2009, η εταιρεία έλαβε ένα αριθµό µέτρων, όπως 
(α) Κατάργησε τις ανώτατες τιµές προς τους πρατηριούχους και κατέστησε σαφές, σε εγκυκλίους και άλλως πως, ότι οι 
πρατηριούχοι είναι απολύτως ελεύθεροι να καθορίσουν κατά την κρίση τους τις λιανικές τιµές των πρατηρίων τους,(β) 
Κατάργησε το σύστηµα του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή µέσω του οποίου - για πρακτικούς λόγους - µπορούσαν 
να αλλάξουν µέχρι τότε οι τιµές πώλησης στα πρατήρια, και έκτοτε ο κάθε πρατηριούχος έχει τη δυνατότητα αλλαγής 
τιµών χωρίς την εµπλοκή - άµεση ή έµµεση - της Εταιρείας,(γ) ∆ιενήργησε επιµορφωτικά σεµινάρια και/ή απέστειλε 
εγκυκλίους προς τους πρατηριούχους για να τους ενηµερώσει για τους κανόνες ανταγωνισµού,(δ) Κατέστησε σαφές 
στους Επιθεωρητές Πωλήσεων της Εταιρείας ότι η επιτήρηση των τιµών δεν αποτελεί µέρος των καθηκόντων τους και 
ενηµέρωσε σχετικά και τους πρατηριούχους, 
 Με βάση τα ανωτέρω, ενόψει του γεγονότος ότι για περίοδο 8 ετών η Εταιρεία δεν εφαρµόζει τις πρακτικές για τις οποίες 
ουσιαστικά έχει καταδικαστεί µε την Απόφαση της Επιτροπής, η εταιρεία θεωρεί άδικο να επιβληθεί ποινή προστίµου. 
 
Αξιολόγηση της Επιτροπής 
Η Επιτροπή κατ΄ αρχήν τονίζει πως η εξαγωγή των συµπερασµάτων της ΄έγινε αφού προηγουµένως προέβη σε 
ενδελεχ’η εξέταση όλων των στοιχείων του διοικητικού φακέλου λαµβάνοντας υπόψη τα ταοιχεία που απέστειλε η 
εταιρεία. 
Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να σχολιάσει  τον ισχυρισµό της εταιρείας ότι το συµπέρασµά της Επιτροπής σε σχέση µε 
την επέκταση της παράβασης µέχρι την 3.12.2015 είναι αυθαίρετο, επισηµαίνοντας τα κάτωθι: 
Έχει γίνει δεκτό, ειδικά ως προς τις παραβάσεις τις σχετιζόµενες µε τον καθορισµό τιµών ότι οι εν λόγω πρακτικές δεν 
συνιστούν αυτοτελείς παραβάσεις, αλλά πρόκειται για συστατικά στοιχεία µίας ενιαίας παραβάσεως, που έχουν εκ της 
φύσεώς τους διαρκή χαρακτήρα516

.  Σχετικό είναι το απόσπασµα του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση DEP 
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied κατά Επιτροπής: 
«Εκ προοιµίου το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι οι κριτικές αυτές στηρίζονται σε εσφαλµένη ανάγνωση της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως που δεν λαµβάνει υπόψη της τον ενιαίο χαρακτήρα καθεµιάς από τις εν λόγω παραβάσεις. Τα πραγµατικά 
περιστατικά σχετικά µε την επέκταση της συλλογικής συµφωνίας αποκλειστικής εµπορίας και την εκ µέρους της FEG 
αποστολή συστάσεων ως προς τις τιµές δεν συνιστούν αυτοτελείς παραβάσεις· πρόκειται για συστατικά στοιχεία των 
παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της προσβαλλοµένης αποφάσεως αντιστοίχως. Οι παραβάσεις αυτές 
έχουν, λόγω της φύσεώς τους, διαρκή χαρακτήρα. Εποµένως, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η TU άσκησε 
πιέσεις στους προµηθευτές, στο πλαίσιο της συλλογικής συµφωνίας αποκλειστικής εµπορίας, για χρονικό διάστηµα που 
να υπερβαίνει την περίοδο µεταξύ του Ιουλίου του 1990 και του 1991 δεν µπορεί να θέσει υπό αµφισβήτηση τα 
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη παραβάσεως µεταξύ της 11ης Μαρτίου 1986 και της 25ης Φεβρουαρίου 1994. 
Οµοίως, το γεγονός ότι η εκ µέρους της FEG αποστολή συνιστωµένων τιµών διαπιστώθηκε µόνο µεταξύ της 21ης 
∆εκεµβρίου 1988 και της 24ης Απριλίου 1994 δεν θέτει υπό αµφισβήτηση τον καθορισµό της διάρκειας της παραβάσεως 
σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εφόσον αυτός στηρίζεται σε αντικειµενικές και συγκλίνουσες ενδείξεις.” 
Εποµένως, η Επιτροπή ως αρχή ανταγωνισµού δύναται να στηρίξει την εκτίµησή της σχετικά µε την ύπαρξη αλλά και τη 
διάρκεια µιας αντιανταγωνιστικής πρακτικής σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των κρίσιµων αποδείξεων, ενδείξεων 
και λοιπών στοιχείων517

 . Σχετικό είναι το απόσπασµα του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Technische Unie κατά 
Επιτροπής: 
“165.Το επιχείρηµα αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Το ∆ικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η 
ύπαρξη αντίθετης προς τον ανταγωνισµό πρακτικής ή συµφωνίας πρέπει να συναχθεί από ορισµένες συµπτώσεις και 
ορισµένα στοιχεία που, λαµβανόµενα µαζί υπόψη, µπορούν να αποτελέσουν, ελλείψει άλλης συνεπούς εξηγήσεως, την 
απόδειξη µιας παραβάσεως των κανόνων ανταγωνισµού (βλ. την προαναφερθείσα απόφαση Aalborg Portland κ.λπ. κατά 
Επιτροπής, σκέψη 57). 
166    Όπως παρατήρησε η γενική εισαγγελέας στο σηµείο 64 των προτάσεών της, τέτοια στοιχεία και τέτοιες συµπτώσεις 
καθιστούν δυνατό να αποκαλυφθούν όχι µόνον η ύπαρξη αντίθετων προς τον ανταγωνισµό µορφών συµπεριφοράς ή 
συµφωνιών, αλλά και η διάρκεια µιας αντίθετης προς τον ανταγωνισµό συνεχούς συµπεριφοράς και η περίοδος 
εφαρµογής µιας συµφωνίας που συνήφθη κατά παράβαση των κανόνων ανταγωνισµού. 
167    Υπό το φως της νοµολογίας αυτής, το Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε σε νοµική πλάνη κατά το µέρος που στήριξε την 
εκτίµησή του σχετικά µε την ύπαρξη συλλογικού καθεστώτος αποκλειστικότητας και σχετικά µε τη διάρκεια του 
καθεστώτος αυτού σε «σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των κρίσιµων αποδείξεων και στοιχείων». Ωστόσο, το ζήτηµα 
ποια αποδεικτική ισχύς δόθηκε από το Πρωτοδικείο σε κάθε συστατικό των αποδείξεων και στοιχείων αυτών που 
προσκοµίστηκαν από την Επιτροπή αποτελεί ζήτηµα πραγµατικής εκτιµήσεως το οποίο, ως τέτοιο, διαφεύγει τον έλεγχο 
του ∆ικαστηρίου στο πλαίσιο αιτήσεως αναιρέσεως.” 
Ακόµα και όταν η Επιτροπή  ενδεχοµένως δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει αποδείξεις για το αδιάλειπτο µιας συνεχούς 
παράβασης, µια τέτοια διαπίστωση είναι δυνατόν να στηριχθεί σε αντικειµενικά και συγκλίνοντα στοιχεία. Στο πλαίσιο 
παραβάσεως που εκτείνεται σε πλείστα όσα έτη, το γεγονός ότι οι εκφάνσεις της συµπράξεως ανάγονται σε διαφορετικές 
περιόδους, που µπορεί να χωρίζονται µεταξύ τους µε κατά το µάλλον ή ήττον µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δεν έχει 
σηµασία για την ύπαρξη της συµπράξεως αυτής, αρκεί οι διάφορες πράξεις που αποτελούν µέρος της παραβάσεως να 
έχουν µόνο ένα σκοπό και να εντάσσονται στο πλαίσιο µιας ενιαίας και διαρκούς παράβασης518

. 
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 Εντούτοις, επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την αρχή της νοµικής ασφάλειας, όταν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 
δυνάµενα να αποδείξουν άµεσα τη διάρκεια µιας παράβασης, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζεται τουλάχιστον σε 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά χωρίς µεγάλη χρονική απόσταση µεταξύ τους, ώστε να 
µπορεί λογικά να γίνει δεκτό ότι η παράβαση συνεχίστηκε αδιαλείπτως µεταξύ δύο συγκεκριµένων ηµεροµηνιών519

.  
Για να υπολογισθεί η διάρκεια της παράβασης που έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού, πρέπει να 
εξακριβώνεται η περίοδος υπάρξεως της σύµπραξης αυτής, ήτοι η περίοδος που διέρρευσε από την ηµεροµηνία 
συνάψεώς της µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία έπαυσε να ισχύει520

 .  
Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή προέβη σε µία ενδελεχή µελέτη όλων των στοιχειών του φακέλου που έχουν 
χρονολογηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της έρευνας µέχρι και αυτά που δόθηκαν από την εταιρεία για σκοπούς 
µετριασµού του διοικητικού προστίµου. 
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, στην Έκθεση Αιτιάσεων διαπίστωσε σε πρώτο στάδιο εκ πρώτης όψεως  ότι οι πρατηριούχοι 
εφάρµοζαν στην πράξη τις προτεινόµενες ή  ανώτατες τιµές καθόλην την διάρκεια της διερευνούµενης περιόδου ήτοι 
1/10/2004-22/12/2006 και άρα η εκ πρώτης όψεως παράβαση της κάθετης σύµπραξης καθορισµού τιµής ίσχυε σε όλη 
την χρονική έκταση του ουσιώδους χρόνου. Η Επιτροπή ακολούθως στην επιστολή κοινοποίησης της πρόθεσής της για 
επιβολή διοικητικού προστίµου, ενηµέρωσε την εταιρεία ότι η εν λόγω παράβαση εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, 
δεδοµένου ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προέκυπτε ότι αυτή δεν είχε παύσει ελλείψει αποδεικτικού 
στοιχείου που να τεκµηριώνει τα περί του αντιθέτου. 
Η Επιτροπή σε αυτό το σηµείο επισηµαίνει ότι προκειµένου να αποδείξει η κάθε συµµετέχουσα στη σύµπραξη ότι έθεσε 
τέρµα στη συµµετοχή της πρόωρα, πρέπει να παρέχει επαρκείς αποδείξεις περί απόσυρσης ή αποστασιοποίησης από 
τη σύµπραξη ή έστω αποδείξεις ότι κατήγγειλε την παράνοµη συµπεριφορά521

. Σχετικό είναι το απόσπασµα από την 
απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Union Pigments κατά Επιτροπής: 
“Εξάλλου, παρατηρείται ότι η προσφεύγουσα δεν αποχώρησε από τη σύµπραξη για να την καταγγείλει στην Επιτροπή ή 
ακόµη για να υιοθετήσει εκ νέου συµπεριφορά συνιστάµενη στον θεµιτό και ανεξάρτητο ανταγωνισµό στη σχετική αγορά. 
Αντιθέτως, από το σηµείωµα της 30ής Μαρτίου 1995 προκύπτει ότι η προσφεύγουσα επιχείρησε να χρησιµοποιήσει τη 
δήθεν αποχώρησή της από τη σύµπραξη για να εκµεταλλευθεί καλύτερα τη σύµπραξη προς όφελός της. Σύµφωνα µε το 
σηµείωµα αυτό, η προσφεύγουσα θεώρησε ότι οι λοιποί µετέχοντες διατηρούσαν εσωτερική συνεργασία στο πλαίσιο της 
συµπράξεως και ότι είχαν κατανείµει τους πελάτες και τις αγορές εις βάρος της. Παρά το αίτηµα που υπέβαλε προς τούτο 
η προσφεύγουσα κατά τη σύσκεψη της συµπράξεως της 27ης Μαρτίου 1995, οι λοιποί µετέχοντες δεν ήσαν διατεθειµένοι 
να εξετάσουν το ενδεχόµενο αυξήσεως του µεριδίου της προσφεύγουσας στην αγορά. Το σηµείωµα αυτό αναφέρει το εν 
λόγω γεγονός ως λόγο αποχωρήσεως από τη σύµπραξη. Το σηµείωµα αυτό αποδεικνύει επίσης ότι η προσφεύγουσα 
αντιµετώπιζε ρητώς το ενδεχόµενο να επανακάµψει αργότερα στη σύµπραξη. ∆εδοµένου ότι η προσφεύγουσα δεν 
αποχώρησε αποφασιστικά από τη σύµπραξη και ότι µετέσχε εκ νέου στη σύµπραξη µερικούς µόλις µήνες µετά τη δήθεν 
αποχώρησή της από αυτήν, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι αυτή χρησιµοποίησε την εν λόγω αποµάκρυνση για να επιχειρήσει 
να επιτύχει καλύτερους όρους στο πλαίσιο της συµπράξεως, πράγµα το οποίο αποτελεί ένα άλλο παράδειγµα µετέχοντος 
ο οποίος εκµεταλλεύεται τη σύµπραξη προς όφελός του (βλ., υπό την έννοια αυτή, την προπαρατεθείσα στην σκέψη 41 
νοµολογία).” 
Ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου ή ένδειξης που να µπορεί να ερµηνευθεί ως αποστασιοποίηση, η παράβαση λογίζεται 
ότι συνεχίζεται µέχρι την ηµέρα της έρευνας522

. Σχετικό είναι το απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου 
στην υπόθεση Ventouris κατά Επιτροπής: 
«Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω και ελλείψει κάθε αποδεικτικού στοιχείου ή ενδείξεως που να µπορεί να ερµηνευθεί 
ως δηλωθείσα βούληση της προσφεύγουσας να αποστασιοποιηθεί από το αντικείµενο της συναφθείσας τον Νοέµβριο του 
1993 συµφωνίας, ορθώς η Επιτροπή έκρινε ότι διάθετε αποδείξεις περί της συνεχίσεώς της µέχρι τον Ιούλιο του 1994, 
οπότε η Επιτροπή θεωρεί ότι έπαυσε η παράβαση, ηµεροµηνία που συµπίπτει µε τη διενέργεια των πρώτων ελέγχων. 
Εποµένως το σκέλος αυτό πρέπει να απορριφθεί.» 
Στην προκείµενη περίπτωση, η εταιρεία προσκόµισε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ηµεροµηνίας 1/9/2009 µε 
θέµα αναγκαίες τροποποιήσεις και αλλαγές που θα εφαρµόσει η εταιρεία προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις 
παρατηρήσεις που περιέχονται στο πόρισµα της Επιροπής. Η εν λόγω απόφαση, µεταξύ άλλων, προνοούσε την άµεση 
ολοκλήρωση πριν τις 31.12.2009 της τροποποίησης και της αναθεώρησης παλιών και υφιστάµενων συµβάσεων µε τους 
πρατηριούχους. Επίσης προνοούσε όπως αποσταλεί συµπληρωµατική εγκύκλιος προς τους πρατηριούχους µε την 
οποία να καθίσταται πέραν πάσης αµφιβολίας σαφές ότι είναι απολύτως ελεύθεροι να καθορίσουν κατά την κρίση τους 
τις λιανικές τιµές. Τέλος, ότι έπρεπε να επισηµανθεί προς τους επιθεωρητές πωλήσεων ότι δεν περιλαµβάνεται στα 
καθήκοντά τους η επιτήρηση των τιµών των πρατηριούχων. 
Επίσης η εταιρεία προσκόµισε αντίγραφο ηλεκτρονικού µηνύµατος ηµεροµηνίας  4/9/2009  απευθυνόµενο προς τους 
επιθεωρητές µε θέµα την «τιµολογιακή πολιτική της ΕΚΟ» για να εφαρµόσουν την προαναφερόµενη απόφαση της.  Πιο 
συγκεκριµένα, το ηλεκτρονικό µήνυµα προέβλεπε ότι: «Αναφερόµαστε στην τιµολογιακή πολιτική της εταιρείας και για 
ακόµη µία φορά σας υπενθυµίζουµε ότι είναι σαφές και πέραν πάσης αµφιβολίας ότι οι πρατηριούχοι είναι απολύτως 
ελεύθεροι να καθορίσουν, κατά την κρίση τους, τις λιανικές τιµές, δηλαδή τις τιµές αντλίας του πρατηρίου τους. ∆εν πρέπει 
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να υπάρχει οποιαδήποτε παρακολούθηση ή επιτήρηση ή άλλη συναφής ενέργεια σε σχέση µε τις τιµές αντλίας οι οποίες-
επαναλαµβάνουµε ανήκουν στην αποκλειστική διακιοδοσία των πρατηριούχων.» 
Επίσης η εταιρεία προσκόµισε αντίγραφο επιστολής απευθυνόµενο προς όλους τους πρατηριούχους ηµεροµηνίας 
4/9/2009 µε θέµα «∆ιαµόρφωση τιµών Πώλησης Καυσίµων». Η εν λόγω επιστολή ανέφερε ότι οι πρατηριούχοι είναι 
απολύτως ελεύθεροι να καθορίσουν κατά την κρίση τους τις λιανικές τιµές, χωρίς την προσκόµιση αποδεικτικού υλικού 
που να φαίνεται ευκρινώς ο αποδέκτης της επιστολής, απόδειξη αποστολής αυτής και η ιδιότητα αυτού αλλά και ούτε το 
κατά πόσον εφαρµόστηκε στην πράξη η νέα πολιτική της εταιρείας. Η εταιρεία δηλαδή δεν απέστειλε στην Επιτροπή 
καµία απόδειξη αποστολής της εν λόγω επιστολής σε όλους τους πρατηριούχους της εταιρείας µέσω του 
τηλεοµοιότυπου ή άλλως για την χρονική περίοδο µέχρι τις 3/12/2015, ή άλλο στοιχείο που να καταδεικνύει 
αποδεδειγµένα τερµατισµό της πρακτικής της παρακολούθησης των τιµών των πρατηριούχων της εταιρείας. 
Πέραν της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων για πραγµατοποίηση των εν λόγω οδηγιών, η Επιτροπή σηµειώνει πώς 
ποτέ δεν αµφισβήτησε το δικαίωµα της Εταιρείας να καθορίζει την τιµολογιακή της πολιτική και ούτε προέβη στην 
εκτίµηση του κατά πόσον ήταν ορθό ή όχι σε περίπτωση που αυτή έθετε αυτολεξεί  µέγιστη ή προτεινόµενη τιµή 
πώλησης καυσίµων προς τους πρατηριούχους. Άρα, µία απλή απάλειψη της λέξης «προτεινόµενης» ή «µέγιστης» από 
τις επιστολές-εγκυκλίους της εταιρείας προς τους πρατηριούχους ή η προσθήκη της φράσης «ευθύνη για τον καθορισµό 
λιανικών τιµών πώλησης ανήκει αποκλειστικά στους πρατηριούχους» δεν συνεπάγει την αυτόµατη άρση της παράβασης.  

 
Η Επιτροπή επίσης δεν µπορεί παρά να σηµειώσει πως η εταιρεία δεν απέστειλε νέα ή τροποιηµένα συµβόλαια που να 
αποδεικνύουν απάλειψη και/ή αλλαγή όρων έτσι που να προκύπτει τερµατισµός της παράβασης. 
 
Τονίζεται πώς, αυτό που η Επιτροπή εξέτασε είναι κατά πόσον υφίσταται de facto συναίνεση από πλευράς των 
πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές πώλησης της εταιρείας και εάν η Εταιρεία µέσω έµµεσων τρόπων, όπως για 
παράδειγµα τα διάφορα είδη ελέγχων και παρακολουθήσεων καθώς και τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα αλλά και 
µέσω της θέσης ισχύος που κατέχει έναντι των πρατηριούχων στην ουσία δεν τους έδιδε άλλη επιλογή από του να 
εφαρµόσουν τις προτεινόµενες τιµές της. Το σηµαντικό σηµείο αναφοράς, όπως υποστηρίζουν οι Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές για τους Κάθετους Περιορισµούς, είναι εάν οι προτεινόµενες ή οι µέγιστες τιµές λειτουργούν ως 
σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους 
µεταπωλητές. 

 
Ως προς τούτο, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να παραθέσει τα κάτωθι:  
Στην παράγραφο 111 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τους Κάθετους Περιορισµούς αναφέρεται ότι: 
«(111)Στην κατηγορία του "προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης" εµπίπτουν οι συµφωνίες εκείνες που έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι ο αγοραστής υποχρεούται ή παρακινείται να µη µεταπωλεί κάτω από ορισµένη τιµή ή να µεταπωλεί 
σε ορισµένη τιµή ή πάνω από ορισµένη τιµή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ελάχιστες, τις πάγιες, τις µέγιστες και τις 
συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης. Οι µέγιστες και οι συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµοί, µπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε περιορισµό του ανταγωνισµού εκ του αποτελέσµατος». 
Στην παράγραφο 112 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρονται τα δύο κυριότερα αντιανταγωνιστικά 
αποτελέσµατα: 
«(112)Τα αρνητικά αποτελέσµατα του προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης για τον ανταγωνισµό είναι κυρίως δύο: (1) 
µείωση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, και (2) µεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο τιµών. Στην 
περίπτωση των πάγιων ή ελάχιστων προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης, οι διανοµείς δεν δύνανται πλέον να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον ως προς την τιµή του οικείου σήµατος, µε αποτέλεσµα την ολοσχερή εξάλειψη του 
ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών. Μια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο 
αναφοράς για τους µεταπωλητές, επιφέροντας µια λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη εφαρµογή του επιπέδου αυτού 
τιµής. Μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά µε την τιµή, καθώς και αυξηµένη ευθύνη για τις µεταβολές της τιµής διευκολύνει 
τις οριζόντιες αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ παραγωγών ή διανοµέων, τουλάχιστον στις αγορές που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συγκέντρωση. Η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού ενδέχεται να προκαλέσει έµµεσα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού µεταξύ σηµάτων, καθώς συνεπάγεται την εξασθένηση των πιέσεων που ασκούνται για µείωση της τιµής 
των συγκεκριµένων αγαθών». 
Ειδικότερα στις παραγράφους 226-228 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον ανταγωνισµό 
είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών. 
(227). Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό των µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο 
ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια 
συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης να οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του 
επιπέδου τιµών από  τους µεταπωλητές διότι θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι µεταπωλητές 
µπορεί να πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι 
είναι αυτές που προτιµά ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική να επιβάλλονται 
µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 81, παράγραφος 1 εάν 
οδηγεί στη διαµόρφωση ενός οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 
(228). Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των ανταγωνιστών στην 
αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της δηµοσίευσης µέγιστων ή 
συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών µε την 
ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν, πράγµα που καθιστά λιγότερο πιθανή µια ενδεχόµενη 



 
 

µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές 
µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» 
Με άλλα λόγια κρίσιµο σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάσεων είναι να µην δηµιουργείται στην πράξη ένα οµοιόµορφο 
επίπεδο τιµών, γιατί οι ενιαίες τιµές στην αγορά δεν λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή αλλά και γενικότερα του 
ανταγωνισµού. Αντιθέτως, µόνο όταν κάθε επιχείρηση αλλά και πρατήριο διαµορφώνει ελεύθερα τις τελικές τιµές 
διάθεσης, ανάλογα µε το κόστος και τις δυνάµεις τις αγοράς, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου 
ανταγωνισµού. 
Η Εταιρεία δεν προσκόµισε τέτοια στοιχεία που να δεικνύουν ότι στην πράξη οι λιανικές τιµές που εφάρµοζαν οι 
πρατηριούχοι της µέχρι και τις 3/12/2015, δεν σχετίζονταν και δεν ταυτίζονταν µε την όποια τιµολογιακή ή άλλη πολιτική 
της εταιρείας, παρά µόνο αντίγραφο της τροποιηµένης επιστολής/εγκυκλίου προς «όλους» τους πρατηριούχους χωρίς να 
αποδεικτεί από ποιους ή σε ποιους αποστάληκε έστω, γεγονός που καταδεικνύει ότι η παράβαση είχε διαρκή 
χαρακτήρα.   

 
Με βάση τις απαντήσεις της Εταιρείας προς την Επιτροπή, προκύπτει ότι 
{……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………}. 

 
Η Επιτροπή ως εκ των ανωτέρω εύλογα διερωτάται πώς υπήρχε δικαίωµα και ελευθερία στους πρατηριούχους να 
καθορίζουν οι ίδιοι «άλλες τιµές λιανικής πώλησης» από τη στιγµή που όπως προκύπτει δεν υπήρχε η τεχνική ευχέρεια 
στον πρατηριούχο να προχωρήσει από µόνος του στις οποιεσδήποτε αλλαγές αφού από την αξιολόγηση των 
απαντήσεων των πρατηριούχων προκύπτει ότι η διαδικασία αυτή γινόταν αυτόµατα από την εταιρεία, από τον κεντρικό 
υπολογιστή στα γραφεία της µε τον οποίο οι πρατηριούχοι ενώνονταν υποχρεωτικά και οι αλλαγές γίνονταν αυτόµατα. 
∆ηλαδή όλες οι αυξοµειώσεις τιµών καθορίζονται και ενεργοποιούνται από την εταιρεία. Η Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά 
µεγάλης σηµασίας να παραθέσει κάτωθι αυτούσιες απαντήσεις που έδωσαν οι πρατηριούχοι της εταιρείας σχετικά µε το 
θέµα της διαδικασίας αλλαγής των τιµών, που είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας: 

 
Πρατηριούχος Α/Α18 : είναι αυτόµατη διαδικασία από την εταιρεία. Άµεσα. 

 
Πρατηριούχος Α/Α27 : οι αλλαγές των τιµών γίνονται από κεντρικό υπολογιστή από τα γραφεία της εταιρείας. ∆εν έχουµε 
πρόσβαση στο πρόγραµµα για αλλαγές των τιµών από µόνοι µας. Τους αφήνουν υπονοούµενα. 

 
Πρατηριούχος Α/Α28 : η διαδικασία αλλαγής τιµών γίνεται από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία µέσω του 
Η/Υ της εταιρείας. Ο πρατηριούχος δεν έχει καµία πρόσβαση στο πρόγραµµα για τις αλλαγές των τιµών. Απλώς 
υποχρεωτικά ενώνεται µε το κεντρικό σύστηµα της Εταιρείας και οι αλλαγές γίνονται αυτόµατα. 
Πρατηριούχος Α/Α29 : οι αλλαγές των τιµών γίνονται από κεντρικό υπολογιστή από τα γραφεία της εταιρείας. ∆εν έχουµε 
πρόσβαση στο πρόγραµµα για αλλαγές των τιµών από µόνοι µας. 
Πρατηριούχος Α/Α30 : Οι αλλαγές των τιµών γίνονται από κεντρικό υπολογιστή από τα γραφεία της εταιρείας. ∆εν έχουµε 
πρόσβαση στο πρόγραµµα για αλλαγές τιµών από µόνοι µας. ∆εν σου χαρίζουν το προηγούµενο φορτίο. 
Πρατηριούχος Α/Α43 : ακολουθούµε τις εισηγήσεις της Εταιρείας. 

 
Πρατηριούχος Α/Α44 : όλες οι αλλαγές – αυξοµειώσεις των τιµών καθορίζονται και ενεργοποιούνται από την εταιρεία 
µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος δηλαδή αφού µας ειδοποιήσουν το βράδυ µέσω κινητού µε µήνυµα SMS ότι την 
εποµένη υπάρχει αλλαγή τιµών αποστέλλεται µέχρι το πρωί της επόµενης µέρας φαξ µες τις νέες τιµές (που καθορίζει η 
εταιρεία) και µας ζητούν να αποστείλουµε τις κάρτες όποτε µε την αποστολή αυτόµατα οι τιµές αλλάζουν στο σύστηµα. 
Αναγκαστικά έλλειψη άλλης επιλογής. 
Πρατηριούχος Α/Α54 : η διαδικασία αλλαγής τιµών γίνεται από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Στην Λευκωσία γίνεται 
µέσω του Η/Υ της Εταιρείας. Ο πρατηριούχος δεν έχει καµία πρόσβαση στο πρόγραµµα για τις αλλαγές των τιµών. 
Υποχρεωτικά ενώνεται µε το κεντρικό σύστηµα της Εταιρείας και η αλλαγή των τιµών γίνεται αυτόµατα. 
Ένα άλλο ζήτηµα που δεν µπορεί να αγνοήσει η Επιτροπή είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες της εταιρείας µε τους 
πρατηριούχους της. Ως προς τούτο τίθεται το ερώτηµα για ποιο λόγο να προβαίνει η Εταιρεία σε τηλεφωνική επικοινωνία 
για να ενηµερώσει τους πρατηριούχους για αλλαγή των τιµών, εφόσον υπήρχαν ήδη δύο τρόποι προκειµένου να 
ενηµερωθούν οι πρατηριούχοι περί τούτου: µε φαξ και ηλεκτρονικά από το κεντρικό σύστηµα της εταιρείας. Η Επιτροπή 
εκτιµά ότι η εν λόγω συµπεριφορά από πλευράς της Εταιρείας καταδεικνύει ότι οι ανώτατες τιµές που πρότεινε η 
Εταιρεία στην ουσία αποτελούσαν µια δεσµευτική σύσταση τιµών λιανικής πώλησης. Καµία άλλη εξήγηση δεν µπορεί να 
έχει µια µη δεσµευτική σύσταση η οποία να συνοδεύεται από τόσους τρόπους επικοινωνίας και ενηµέρωσης των 
πρατηριούχων ως προς τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας. 

 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η εταιρεία δεν προσκόµισε οποιαδήποτε απόδειξη περί απόσυρσης ή αποστασιοποίησης 
της από τη σύµπραξη αφού η εταιρεία δεν προσκόµισε τις εφαρµοστέες λιανικές τιµές των πρατηριούχων κατά την 
περίοδο µέχρι τις 3/12/2015. Τονίζεται ότι, η εταιρεία δεν ενηµέρωσε επίσης την Επιτροπή ούτε κατά πόσο το ζήτηµα της 
παρέµβασης της στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων έπαυσε να επισυµβαίνει ή κατά πόσον η πρακτική 



 
 

χρήσης του κεντρικού συστήµατος αλλαγών τιµών από την εταιρεία έπαυσε να υφίσταται αλλάς και ούτε διευκρίνισε κατά 
πόσο οι επιθεωρητές της εταιρείας στάµατησαν να ελέγχουν τις τιµές των πρατηριούχων τους και έπαυσαν να 
παρακολουθούν τις τιµές των ανταγωνιστριών εταιρειών και άρα δύναται να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι εν λόγω 
πρακτικές συνέχιζαν και εφαρµόζονταν µέχρι τις 3/12/2015. 

 
Υπογραµµίζεται πώς η Επιτροπή για να στηρίξει την εκτίµησή της σχετικά µε την ύπαρξη αλλά και τη διάρκεια µιας 
αντιανταγωνιστικής πρακτικής, προβαίνει σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των κρίσιµων αποδείξεων, ενδείξεων και 
λοιπών στοιχείων και συνεπώς θεωρεί εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας να σηµειώσει επιπρόσθετα κα τα κάτωθι: 

 
Η εταιρεία δεν απέστειλε στοιχεία σε σχέση µε την ευρύτερη εµπορική πολιτική της µέχρι τις 3/12/2015 και συγκεκριµένα 
αναφορικά µε τις διάφορες µορφές εκπτωτικών προγραµµάτων και/ ή διευκολύνσεων της Εταιρείας, εταιρικές κάρτες 
κ.τ.λ που λειτουργούσαν ως µέσα ελέγχου και συνέβαλαν στην διαπίστωση ότι οι πρατηριούχοι της Εταιρείας δεν 
ενεργούσαν ελεύθερα όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών πώλησης, µε αποτέλεσµα την µείωση του ενδοσηµατικού 
ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών.  

 
Κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι, η υιοθέτηση και η εφαρµογή συστηµάτων παρακολούθησης και/ή ελέγχου και η 
υιοθέτηση και εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων, για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, είχε ως αποτέλεσµα την 
εµπέδωση στους πρατηριούχους της ανάλογης νοοτροπίας και τη δηµιουργία ενός δικτύου εφαρµογής των 
προτεινόµενων τιµών της Εταιρείας, πράγµα το οποίο προκύπτει µέσα από την αξιολόγηση των απαντήσεων των 
πρατηριούχων σε σχέση µε τη συµµόρφωση τους στις όποιες  τιµές της εταιρείας. 
O καθορισµός των τιµών αποτελεί καταρχάς περιορισµό- «µαύρη ρήτρα»-(blacklisted restriction) υπό την έννοια του 
άρθρου 4 του Κανονισµού 2790/99, το οποίο αναφέρει τους περιορισµούς που αξιολογούνται ως εξαιρετικά αντι-
ανταγωνιστικοί και έχουν ως αποτέλεσµα την εξαίρεση όλης της συµφωνίας από την εφαρµογή του εν λόγω Κανονισµού. 
Συνεπώς, προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι οι υπό εξέταση συµφωνίες, οι οποίες αφορούν σε πρακτικές που 
περιορίζουν τον ανταγωνισµό ως προς τις τιµές, εµπίπτουν στον περιορισµό – «µαύρη ρήτρα» (blacklisted restriction) 
του Κανονισµού 2790/99, µε αποτέλεσµα να τεκµαίρονται παράνοµες και να καθίσταται αδύνατη η εφαρµογή των 
ευνοϊκών διατάξεων περί απαλλαγής του εν λόγω Κανονισµού. Μάλιστα, υπογραµµίζεται, ότι στην εξεταζόµενη 
περίπτωση οι συγκεκριµένοι εντοπισθέντες περιορισµοί δεν έχουν µόνο ως αντικείµενο, αλλά και ως αποτέλεσµα τον 
περιορισµό του ανταγωνισµού. 
Ωστόσο, ο καθορισµός των τιµών µεταπώλησης µπορεί επίσης να επιτευχθεί µε έµµεσο τρόπο.  
Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι συµφωνίες για καθορισµό του περιθωρίου κέρδους του διανοµέα, του ανωτάτου 
επιπέδου έκπτωσης που µπορεί να χορηγήσει ο διανοµέας από ένα καθορισµένο επίπεδο τιµών, η εξάρτηση της 
χορήγησης εκπτώσεων ή της επιστροφής των δαπανών προώθησης εκ µέρους του προµηθευτή από την τήρηση 
συγκεκριµένου επιπέδου τιµών, η σύνδεση της καθορισµένης τιµής µεταπώλησης µε τις τιµές µεταπώλησης των 
ανταγωνιστών, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η επιβολή κυρώσεων, η καθυστέρηση ή αναστολή 
παραδόσεων ή η καταγγελία συµβάσεων σε συνάρτηση µε την τήρηση ενός δεδοµένου επιπέδου τιµών.  
 
Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί όταν 
συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για τον εντοπισµό διανοµέων που εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η εφαρµογή 
συστήµατος παρακολούθησης των τιµών, ή η επιβολή υποχρέωσης στους λιανοπωλητές να καταγγέλλουν άλλα µέλη 
του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. Επίσης, ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός 
των τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά όταν συνδυάζεται µε µέτρα που µπορεί να αποθαρρύνουν τον 
αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως στην περίπτωση που ο προµηθευτής αναγράφει τη συνιστώµενη τιµή 
µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον αγοραστή να εφαρµόζει ρήτρα του «πλέον ευνοούµενου πελάτη». Οι 
ίδιοι έµµεσοι τρόποι και τα ίδια «συνοδευτικά» µέτρα µπορεί να χρησιµοποιούνται ώστε οι ανώτατες ή συνιστώµενες 
τιµές να λειτουργούν ως καθορισµένες τιµές µεταπώλησης. Ωστόσο, η χρήση ενός συγκεκριµένου συνοδευτικού µέτρου 
ή η παροχή στον αγοραστή από τον προµηθευτή καταλόγου συνιστώµενων ή ανώτατων τιµών δεν θεωρείται αφ' εαυτής 
ότι οδηγεί σε καθορισµό των τιµών µεταπώλησης. 
 Στην προκείµενη υπόθεση, η ύπαρξη µηχανισµών παρακολούθησης των τιµών στα πρατήρια και η παρακολούθηση 
των τιµών τόσο των πρατηρίων της Εταιρείας όσο και των τιµών των πρατηρίων των άλλων εταιρειών πετρελαιοειδών µε 
επιτόπου αποστολή συνεργείων και επιθεωρητών της Εταιρείας από το τµήµα παρακολούθησης των τιµών, αποτελεί, 
κατά πρώτο, µορφή παρακολούθησης της συµµόρφωσης των πρατηριούχων στις ≪προτεινόµενες≫ ή µέγιστες τιµές 
και, κατά δεύτερο, ακόµη µια µορφή εν δυνάµει εξαναγκασµού και/ή πίεσης.  
Η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση FEG V Commission, όπου το ∆ικαστήριο, 
έκρινε ότι, the case law according to which the existence of an anticompetitive practice or agreement must be inferred 
from a number of coincidences and indicia which, taken together may, in the absence of another plausible explanation, 
constitute evidence of an infringement of the competition rules, served to reveal not just the existence of anticompetitive 
practices or agreements but also the duration of a continuous anticompetitive practice or the period of application of an 
agreement concluded in breach of the competition rules.
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(Η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

 
Επικουρικά, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όσον αφορά τις αιτιάσεις της το βάρος αντίκρουσης τους το φέρει η 
καταγγελλόµενη επιχείρηση ή η επιχείρηση η οποία ερευνάται και η οποία φέρει το βάρος απόδειξης και των δικών της 
ισχυρισµών. Η εταιρεία είχε τη δυνατότητά να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Ακόµα όµως και σε στάδια της 
διαδικασίας όπου το νόµιµο βάρος της απόδειξης το φέρει η Επιτροπή ή η καταγγέλλουσα, «τα πραγµατικά στοιχεία τα 
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οποία επικαλείται η µία πλευρά µπορεί να είναι ικανά να υποχρεώσουν την άλλη πλευρά να παράσχει µία εξήγηση ή µία 
αιτιολογία, ελλείψει της οποίας να επιτρέπεται να συναχθεί ότι η πρώτη πλευρά ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της.»
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Σε κάθε περίπτωση όµως, όπως επισηµαίνεται στο σύγγραµµα του καθηγητή Τζουγανάτου525
, οι κανόνες για το βάρος 

απόδειξης δεν θα πρέπει να µετατρέπουν τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας σε probatio diabolica. Για τον λόγο αυτό, η 
νοµολογία, αναγνωρίζει την µερική αντιστροφή του βάρους απόδειξης, µεταξύ άλλων, ως προς το ζήτηµα της 
συµµετοχής σε παράνοµες συµπράξεις, όπως η προκείµενη υπόθεση. 
 Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή προβαίνοντας σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των ενώπιον της στοιχείων, 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι εν λόγω πρακτικές συνέχιζαν και εφαρµόζονταν µέχρι τις 3/12/2015. Η παράβαση 
λογίζεται να εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, ηµεροµηνία κατάληξης της Επιτροπής για τους λόγους για τους οποίους αυτή 
προτίθετο να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και  ειδοποιήθηκε η εταιρεία περί της εν λόγω πρόθεσής της αφού από τα 
ενώπιον της Επιτροπής µέχρι τότε στοιχεία δεν προέκυπτε το αντίθετο,  ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου που να µπορεί 
να ερµηνευθεί ως αποστασιοποίηση από την παράβαση. 
Αναφορικά µε τα γενικά σχόλια της ΕΚΟ σε σχέση µε την διατυπωθείσα παράβαση, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να 
επαναλάβει ότι η εξαγωγή των συµπερασµάτων της έγινε αφού προηγουµένως προέβη σε ενδελεχή εξέταση των 
στοιχείων του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που απέστειλε η εταιρεία. 
Τονίζεται εµφατικά ότι η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίµου αποτελεί διοικητική διαδικασία και δεν πρέπει να 
συγχέεται µε άλλες διαδικασίες, αφού η Επιτροπή είναι διοικητικό συλλογικό όργανο. 
Παρά το γεγονός πως στο στάδιο αυτό της υποβολής γραπτών παραστάσεων οι υποβληθείσες θέσεις πρέπει να 
αφορούν τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή «ειδοποιεί την επηρεαζόµενη επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή 
πρόσωπο, για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιµο», εντούτοις, στις παραστάσεις που υποβλήθηκαν από 
το δικηγόρο της εταιρείας επαναλαµβάνονται και θίγονται θέµατα που η Επιτροπή, στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας 
υπόθεσης, διεξήλθε µε ιδιαίτερη προσοχή και αυτό άλλωστε µπορεί να διαφανεί µέσα από το κείµενο που κοινοποιήθηκε 
στις καταγγελλόµενες εταιρείες µε επιστολή ηµεροµηνίας 11/8/2017, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να 
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, αλλά και από την παρούσα απόφαση.  
Παραταύτα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει συνοπτικά ότι, οι πρατηριούχοι βρίσκονται στη θέση του οικονοµικά 
ασθενέστερου συµβαλλοµένου. Η εταιρεία ΕΚΟ διαδραµάτισε ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση και εφαρµογή των υπό 
εξέταση συµφωνιών, καθώς ήταν αυτή που αφ' ενός πρότεινε την υιοθέτηση της τιµολογιακής πολιτικής των υπό εξέταση 
προϊόντων και αφετέρου ήταν αυτή που παρακολούθησε συστηµατικά την υλοποίηση και εφαρµογή αυτής. Ως εκ τούτου 
για τον υπό εξέταση κάθετο καθορισµό των τιµών πετρελαιοειδών υπεύθυνη βρέθηκε να είναι η εταιρεία ΕΚΟ. Συνεπώς  
η αναφορά από την εταιρεία ΕΚΟ ότι οι αδειούχου πρατηριούχοι είναι θέσµιοι ενοικιαστές δεν δύναται να επηρεάσει την 
κρίση αυτή της Επιτροπής. 

 
Επίσης η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, σε σχέση µε την θέση της εταιρείας  που ξανά υποβλήθηκε ενώπιον της 
Επιτροπής αναφορικά µε την µη ορθή διατύπωση του ερωτηµατολογίου που στάλθηκε στους πρατηριούχους, ορθώς 
εστίασε, µεταξύ άλλων, την έρευνα της πτυχής της υπόθεσης στα ερωτηµατολόγια απαντήσεις των πρατηριούχων 
καθώς όπως προέκυψε οι δηλώσεις/ απαντήσεις τους απέδωσαν σωστά και ανεπιτήδευτα την υπάρχουσα, κατά τον 
ουσιώδη χρόνο, κατάσταση σε σχέση µε την εµπορική πολιτική τιµών που ακολουθούσε η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια 
προς τους πρατηριούχους της. Επίσης η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους 
καταγράφηκε µε τρόπο κατανοητό και απλό ούτως ώστε ο µέσος πρατηριούχος να είναι σε θέση να δώσει, χωρίς 
δυσκολία, τις απαντήσεις του.   

 
Το ίδιο το ∆ικαστήριο στην υπόθεση BPB INDUSTRIES PLC ΚΑΙ BRITISH GYPSUM LTD κατά Επιτροπής526

, 
εκτιµώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από µια έρευνα που εµπλέκει οικονοµικά ασθενέστερες επιχειρήσεις, 
περιλαµβανοµένων των διαφόρων ανταποδοτικών µέτρων, στην προκειµένη περίπτωση, των προµηθευτών τους, έκρινε 
ότι η οποιαδήποτε αλληλογραφία µε αυτές θα πρέπει να προστατευτεί. Επί αυτού, η Επιτροπή αναφέρει ότι το 
ερωτηµατολόγιο προς τους πρατηριούχους καταγράφηκε µε γνώµονα την προαναφερόµενη κρίση του ∆ικαστηρίου, 
τηρώντας, µεταξύ άλλων, την εµπιστευτικότητα των απαντήσεων των πρατηριούχων. 

 
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, σε σχέση µε την δήλωση της εταιρείας ότι  στην Έκθεση Αιτιάσεων δεν έγινε αναφορά στην 
Κάρτα ΕΚΟ και στα Αυτόµατα Πλυντήρια, ούτως ή αλλιώς αυτά τα ζητήµατα απορρέουν από τις ίδιες τις συµφωνίες της 
εταιρείας ΕΚΟ µε τους πρατηριούχους της και άρα δεν αποτελούν de novo θέση της Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση 
βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης τον οποίο και η εταιρεία είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει. 
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης   
Όπως συνάγεται από το Νόµο 13(Ι)/2008 και δη τα άρθρα 24(1) και 42(1), τα βασικά κριτήρια καθορισµού του ύψους του 
διοικητικού προστίµου είναι η φύση, η σοβαρότητα/βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης. Οµοίως και το άρθρο 23(3) 
του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 προνοεί ότι: «Ο καθορισµός του ύψους του προστίµου γίνεται µε βάση τη σοβαρότητα και τη 
διάρκεια της παράβασης.» 
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίµησης και αξιολόγησης της φύσης και της σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνει 
υπόψη της ιδίως το είδος της παράβασης, ενώ λαµβάνει παράλληλα υπόψη της, τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνει υπόψη το 
χαρακτήρα και τον αντίκτυπο που αυτή είχε ή/και συνεχίζει να έχει στην αγορά, τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα που 
προκλήθηκαν ή δυνατό να προκληθούν στην αγορά, δεδοµένης και της οικονοµικής δύναµης των επιχειρήσεων που 
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παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού στη σχετική αγορά και την έκταση αυτής. Οπότε συνυπολογίζεται επίσης και 
το οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο όφελος που αποκόµισαν ή επιδίωξαν να αποκοµίσουν οι εταιρείες. 
Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την ΕΚΟ και µελέτησε όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα σηµεία, 
λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, τα ενώπιόν της στοιχεία, καθώς και τη σχετική νοµολογία, έχει οµόφωνα αποφασίζει 
ότι,  
Σε σχέση µε την κατάρτιση καθέτων συµπράξεων για τον καθορισµό των τιµών µεταπώλησης 
 Η σχέση µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών ΕΚΟ και των πρατηριούχων της είναι σχέση µη γνήσιας εµπορικής 
αντιπροσωπείας αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους πιο πάνω αναφερθέντες κινδύνους και στην 
προκειµένη περίπτωση οι πρατηριούχοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 
Η µεταξύ τους σχέση εξετάζεται ως µία κάθετη σύµπραξη επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα της σχετικής αγοράς. 
 Η συµφωνία στα πλαίσια του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού, µπορεί να στοιχειοθετηθεί, εάν υφίσταται τουλάχιστον 
σιωπηρή συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εγκύκλιοι και 
ανακοινώσεις µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας ΕΚΟ που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από 
µόνες τους συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων ως αυτές ορίζονται από το Νόµο και την νοµολογία εντός της 
συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους της. 
Οι συνιστώµενες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η Εταιρείας εφαρµόζονταν σχεδόν 
πλήρως από τους πρατηριούχους της, πράγµα που αποδεικνύει την αντιανταγωνιστική φύση των υπό εξέταση κάθετων 
συµφωνιών αναφορικά µε τις προτεινόµενες τιµές µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών ΕΚΟ και των πρατηριούχων της 
και δεικνύει κάθετο καθορισµό τιµών. Επιβεβαιωτικά στοιχεία, της ύπαρξης συµφωνιών για καθορισµό τιµών από την 
Eταιρεία ΕΚΟ στους πρατηριούχους, είναι τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα και οι διάφοροι ελέγχοι και 
παρακολουθήσεις που εφάρµοσε η Εταιρεία σε αυτούς. Υπό τέτοιες συνθήκες ακόµα και οι απλές ενδεικτικές τιµές ή και 
οι προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών µια και η τιµή αποτελεί το 
κύριο πεδίο ανταγωνισµού. 
Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, πέραν του γεγονότος ότι έχουν ως αντικείµενό τους τον περιορισµό, τη νόθευση και ή 
την παρακώλυση του ανταγωνισµού, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µέσα από το 
αποτέλεσµα τους. 
Η προτεινόµενη τιµή της Εταιρείας πετρελαιοειδών ΕΚΟ προς τα πρατήρια της ήταν καθορισµένη – επιβαλλόµενη, και 
συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ Εταιρείας πετρελαιοειδών και του κάθε πρατηριούχου της δεν καλύπτεται από 
την πρόνοια απαλλαγής527 που προβλέπεται στο ∆ιάταγµα Περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες για τους κάθετους 
περιορισµούς. 
Οι πρατηριούχοι θεωρούνται και βρίσκονται στη θέση του «οικονοµικά ασθενέστερου» και, ως εκ τούτου, ο κάθετος 
καθορισµός τιµών εκ µέρους της Εταιρείας δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισµού για τις οποίες 
υπεύθυνη είναι από της άποψης του δικαίου του ανταγωνισµού η ίδια η Εταιρεία.   
Οι συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας ΕΚΟ µε τους πρατηριούχους της σε σχέση µε  την τιµολογιακή της πολιτική 
καθορίζουν ένα οµοιόµορφο επίπεδο τιµών µεταπώλησης, νοθεύοντας έτσι την εξέλιξη των τιµών στη σχετική αγορά µε 
αποτέλεσµα να περιορίζεται ο ανταγωνισµός κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου. Η Εταιρεία, πέτυχε την 
εξάλειψη του ανταγωνισµού σε επίπεδο λιανικής πώλησης καυσίµων και µε αποτέλεσµα τον καθορισµό ενός τεχνητά 
σταθερού επιπέδου τιµών στη σχετική αγορά. 
∆ιάρκεια της παράβασης 
Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η διάρκεια της παράβασης είναι ένας παράγοντας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον 
υπολογισµό του κατάλληλου ύψους του διοικητικού προστίµου, καθότι οι επιπτώσεις της παράβασης στην αγορά 
συναρτώνται µε τη διάρκεια της. Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο η 
αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί. 
Σε σχέση µε την κάθετη σύµπραξη καθορισµού τιµών: 
Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και δεδοµένων, έχει διαπιστώσει ότι η 
παράβαση καλύπτει την περίοδο 1/10/2004 µε 22/12/2006 και ότι, εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, δεδοµένου ότι από τα 
ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή δεν έχει παύσει, αφού όπως έχει προαναφερθεί η εταιρεία δεν 
προσκόµισε σαφή αποδεικτικά στοιχεία απόσυρσης ή αποστασιοποιήσης ή τερµατισµού της παράβασης. 
Ελαφρυντικές περιστάσεις 
Η υπό διερεύνηση εταιρεία ΕΚΟ, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών 
περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου. 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και στη βάση των όσων µέχρι σήµερα 
γνωρίζει, εκτιµά ότι: 
Σε σχέση µε τον ελαφρυντικό παράγοντα της παρόδου εύλογου χρόνου, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης528

, όταν δεν έχει διαπιστωθεί ότι µία µη εύλογη καθυστέρηση έχει επηρεάσει σηµαντικά το 
δικαίωµα αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισης των επηρεαζόµενων επιχειρήσεων, τυχόν µη συµµόρφωσης της 
Επιτροπής µε τον κανόνα δράσης εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος δεν δύναται να επηρεάσει το κύρος της 
διοικητικής διαδικασίας. 
Συνεπώς, στην υπό εξέταση υπόθεση η ΕΚΟ δεν απέδειξε κατά πόσον έχουν πληγεί τα δικαίωµα άµυνας και 
υπεράσπισής της.  
Συναφώς, η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει σεβαστεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα της εν λόγω εταιρείας εξέτασε 
ενδελεχώς όλα τα ενώπιον της αιτήµατα που αν κάποιος µελετήσει το ιστορικό της υπόθεσης θα αντιληφθεί τον αριθµό 
αυτών, συγκεκριµένα δόθηκε στην εταιρεία πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο σε αρκετές περιπτώσεις αλλά και σε 
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δεδοµένα µέσω της διαδικασίας χώρου ∆εδοµένων (Data Room), ικανοποιώντας τα αιτήµατά της και ιδίως παρέχοντάς 
της τα στοιχεία  επί των οποίων στηρίχθηκαν τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, δικαίωµα ακρόασης 
ενώπιον της Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της 
Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής συµπληρωµατικών θέσεων καθώς επίσης και χρόνο που ζητήθηκε για την προετοιµασία 
της αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισής της. 
Η Επιτροπή θέλει να διασαφηνίσει καταρχήν ότι, η διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης µία καταγγελίας δεν προβλέπεται 
στο Νόµο ως παράγοντας που λαµβάνεται υπόψη από την Επιτροπή στον καθορισµό του ύψους του προστίµου, εν 
αντιθέσει µε τη διάρκεια µίας παράβασης που προνοείται σαφώς.  
Επιπλέον, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, ως ανεξάρτητο διοικητικό όργανο ασκεί τις αρµοδιότητές της εντός ευλόγου 
χρόνου ως οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου σε συνάρτηση πάντοτε µε την πολυπλοκότητα της κάθε υπόθεσης 
ξεχωριστά. Κύριο και βασικό µέληµά της στην ορθή εφαρµογή του Νόµου, κατά την όλη διαδικασία που ακολουθείται στα 
πλαίσια των εξουσιών και αρµοδιοτήτων της, είναι να µην διακυβεύονται τα συµφέροντα του διοικούµενου, αλλά να 
τηρούνται και να ακολουθούνται ευλαβικά και στο έπακρο όλες οι σχετικές πρόνοιες του Νόµου και να διενεργούνται όλες 
εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, τόσο στο στάδιο της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας της υπόθεσης όσο και στην 
ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία, εξασφαλίζοντας το δικαίωµα για δίκαια δίκη, ως έγινε και στην παρούσα υπόθεση, η 
Επιτροπή έχοντας σηµειώσει τη σχετική νοµολογία που τέθηκε δεν µπορεί να συµφωνήσει µε την εκτεθείσα θέσης της 
υπό τις περιστάσεις που περιβάλλουν την παρούσα υπόθεση.  
Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι, η εν λόγω υπόθεση αφορούσε ένα πολύ σηµαντικό  τοµέα, η δέουσα προκαταρκτική 
έρευνα του οποίου έπρεπε να πραγµατοποιηθεί κατά άρτιο και ενδελεχή τρόπο. Επίσης, η πολυπλοκότητα και η έκταση 
των θεµάτων που τέθηκαν, των στοιχείων που απαιτούνταν να συλλεχθούν και η ενδελεχής µελέτη όλων αυτών, τόσο 
για την ετοιµασία του Σηµειώµατος της Υπηρεσίας, όσο και κατόπιν στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία στην 
κατάρτιση και κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων, το διαχωρισµό και την επεξεργασία των εµπιστευτικών στοιχείων του 
φακέλου, των επιθεωρήσεων του διοικητικού φακέλου από τους δικηγόρους των εταιρειών, την επιθεώρηση από τους 
δικηγόρους των εταιρειών των Χώρων ∆εδοµένων (data room), την ικανοποιήση των αιτηµάτων των εταιρειών και την 
διασφάλιση των δικαιωµάτων υπεράσπισης και άµυνας και το στάδιο της προφορικής διαδικασίας και της έκδοσης της 
σχετικής απόφασης, απαιτούσαν τον εύλογο υπό τις περιστάσεις χρόνο, ώστε να τύχουν της δέουσας και αρµόζουσας 
υπό τις περιστάσεις επιµέλειας. 
Συνεπώς, η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον εν λόγω ελαφρυντικό παράγοντα.  
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, το ζήτηµα της επιστολής της Επιτροπής ηµεροµηνίας 24.2.2005, τέθηκε στο στάδιο των 
γραπτών παραστάσεων επί του κειµένου που της αποστάλθηκε αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής για επιβολή 
προστίµου. Η Επιτροπή επαναλαµβάνει την κρίση της σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό και τονίζει ότι, η έναρξη του 
ουσιώδους χρόνου της παρούσας υπόθεσης προσδιορίστηκε στις 1/10/2004. Η προηγούµενη έρευνα της Επιτροπής, 
αφορούσε στοιχεία που συλλέγησαν και αξιολογήθηκαν µέχρι τις 30/9/2004.  
Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία αποστολής της επιστολής, παραµένει αδιάσειστο γεγονός ότι η υπό αναφορά επιστολή, 
αφορά έρευνα βάσει της οποίας συνελέγησαν και συνεκτιµήθηκαν στοιχεία για µια δεδοµένη χρονική περίοδο, η οποία 
έληξε στις 30/9/2004. Για αυτό τον λόγο, η έναρξη της παρούσας έρευνας σηµατοδοτείται από την 1/10/2004. Aπό το 
λεκτικό της εν λόγω επιστολής, προκύπτει ότι η Επιτροπή, µε την τότε σύνθεσή της, εξετάζοντας το σχετικό Σηµείωµα 
της Υπηρεσίας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφάσισε ότι τα υπάρχοντα στοιχεία δεν ήταν αρκετά για να 
πιθανολογήσουν παράβαση του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου. ∆ιαπίστωσε, ως εκ τούτου, την ανεπάρκεια 
των ενώπιόν της στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση των πιθανολογούµενων παραβάσεων και ενηµέρωσε την Εταιρεία περί 
τούτου. ∆εν απάλλαξε όµως σε καµία περίπτωση την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, αλλά προέβη στην εν λόγω 
διαπίστωση της ανεπάρκειας των ενώπιόν της στοιχείων να πιθανολογήσουν παράβαση του Νόµου. Άλλωστε, κατά τη 
διάρκεια της έρευνας, στην οποία αναφέρεται η εν λόγω επιστολή, η Εταιρεία ουδέποτε κλήθηκε να εµφανιστεί ενώπιον 
της Επιτροπής για να θέσει τις θέσεις της και να κριθεί. Η υπόθεση εκείνη τερµατίστηκε λόγω µη επάρκειας των 
στοιχείων να στοιχειοθετήσουν παράβαση, και όχι λόγω αθώωσης της Εταιρείας, δεδοµένο που θα εξυπάκουε τον 
καταρτισµό και την αποστολή Έκθεσης Αιτιάσεων και προαπαιτούσε την κλήση της να ακουστεί και να θέσει την 
υπεράσπισή της, στην Επιτροπή. 
Ανεξαρτήτως αυτού, διευκρινίζεται ότι µε βάση την πάγια νοµολογία είναι αδιάφορο το κατά πόσον είχε ή όχι 
συνείδηση του άδικου χαρακτήρα της πράξης του η εταιρεία ή αν είχε λάβει νοµική συµβουλή προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Σχετικό είναι το ακόλουθο απόσπασµα του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Miller: 
“AS IS CLEAR FROM THE FOREGOING AS A WHOLE , THE CLAUSES IN QUESTION WERE ADOPTED OR 
ACCEPTED BY THE APPLICANT AND THE LATTER COULD NOT HAVE BEEN UNAWARE THAT THEY HAD 
AS THEIR OBJECT THE RESTRICTION OF COMPETITION BETWEEN ITS CUSTOMERS . 
CONSEQUENTLY , IT IS OF LITTLE RELEVANCE TO ESTABLISH WHETHER THE APPLICANT KNEW THAT 
IT WAS INFRINGING THE PROHIBITION CONTAINED IN ARTICLE 85 . 
IN THIS CONNEXION THE OPINION OF A LEGAL ADVISER , ON WHICH IT RELIES , IS NOT A MITIGATING 
FACTOR . 
IT MUST THUS BE HELD THAT THE ACTS PROHIBITED BY THE TREATY WERE UNDERTAKEN 
INTENTIONALLY AND IN DISREGARD OF THE PROVISIONS OF THE TREATY .” 
Συνεπώς η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον ισχυρισµό της εταιρείας ότι ουσιαστικά η επιστολή ηµεροµηνίας 24/2/2005, 
έδωσε την εντύπωση ότι οι πρακτικές της εταιρείας ήταν νοµότυπες και άρα ουδέποτε επέτρεψε ή/ και ενθάρρυνε την 
ανταγωνιστική συµπεριφορά της εταιρείας αλλά ούτως ή άλλως ο βαθµός της υπαιτιότητας δεν επηρεάζει ούτε την 
επιβολή του προστίµου, ούτε καταρχήν το ύψος αυτού, δεδοµένου ότι το τελευταίο καθορίζεται µε βάση τη σοβαρότητα 
και τη διάρκεια της παράβασης και άρα δεν αποδέχεται τον εν λόγω ελαφρυντικό παράγοντα.  
Συνεπώς, η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον εν λόγω ελαφρυντικό παράγοντα.  



 
 

Η Επιτροπή σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την συνεργασία µε Επιτροπή, 
επισηµαίνει ότι, η συνεργασία συνεκτιµάται ως ελαφρυντική, µόνο εάν η συµπεριφορά της επιχείρησης διευκόλυνε την εκ 
µέρους της Επιτροπής διαπίστωση της παραβάσεως και ενδεχοµένως τον τερµατισµό της.529

 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε σχέση µε το ζήτηµα της συνεργασίας, µε βάση τις προγενέστερες κατευθυντήριες γραµµές, 
µείωση λόγω συνεργασίας παραχωρήθηκε µόνο σε τρεις κυρίως υποθέσεις.  Με τις νέες κατευθυντήριες γραµµές, 
εντοπίστηκε µόνο µία κατά την οποία εφαρµόστηκε η εν λόγω ελαφρυντική περίσταση, ήτοι η υπόθεση µετασχηµατιστές 
ισχύος (COMP/39.129) όπου χορηγήθηκε µείωση 18% γιατί συνέτρεχαν εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούσαν την 
ανταµοιβή της αποτελεσµατικής συνεργασίας µε την Επιτροπή. 
Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και στη βάση 
των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει, εκτιµά ότι σε σχέση µε την επικληθείσα συνεργασία της εταιρείας µε την Επιτροπή, 
αυτή ήταν στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον 
Κανονισµό 1/2003. 
Επίσης η Επιτροπή θεωρεί άξιο αναφοράς την παράγραφο 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του 
προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου επισηµαίνεται ότι αποτελεί ελαφρυντική περίσταση, όταν η 
εµπλεκοµένη επιχείρηση συνεργάστηκε αποτελεσµατικά µε την Επιτροπή πέραν του πεδίου εφαρµογής της 
Ανακοίνωσης περί επιείκειας και πέραν των νόµιµων υποχρεώσεων της να συνεργαστεί.  
Η Επιτροπή κρίνει ότι, στην προκείµενη περίπτωση η εταιρεία συνεργάστηκε µόνο στα πλαίσια των νόµιµων 
υποχρεώσεων της και συνεπώς κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας. Συνεπώς η 
Επιτροπή δεν αποδέχεται τον εν λόγω ελαφρυντικό παράγοντα. 

 
Η Επιτροπή σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση ελαφρυντικό παράγοντα της ελεγχόµενης βιοµηχανίας και Κυβερνητικές 
Πιέσεις, σηµειώνει ότι σε  αντίθεση  µε  τους  ισχυρισµούς  της εταιρείας, ο υπό εξέταση κλάδος δεν παρουσιάζει σύνθετο 
χαρακτήρα και καµία συγκεκριµένη ιδιαιτερότητα σε σχέση µε τους λοιπούς τοµείς της οικονοµίας, που ενδεχοµένως θα 
δικαιολογούσαν ηπιότερη µεταχείριση κατά την επιµέτρηση των προστίµων. Άλλωστε, κάθε κλάδος της οικονοµίας 
παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες ή/και  χαρακτηριστικά  που  δεν  προσιδιάζουν  σε  άλλους  τοµείς  της  οικονοµίας.   

 
Το γεγονός  αυτό  δεν  δικαιολογεί  την  ευνοϊκή  µεταχείριση  των  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κάθε φορά σε 
αυτούς, πολλώ δε µάλλον  όταν πρόκειται για ιδιαιτέρως σοβαρές παραβάσεις του ανταγωνισµού,  όπως  η  υπό  κρίση  
υπόθεση.  

 
Σε  κάθε περίπτωση,  η εταιρεία αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα του κλάδου που αφορά τον έντονο παρεµβατισµό και την 
ανάµειξη του κράτους, χωρίς όµως να τεκµηριώνει τους ισχυρισµούς της πώς αυτή η παρέµβαση συνέτεινε στη συνέχιση 
και/ή ενθάρρυνση της κατ΄ ισχυρισµό παράβασης. 

 
Πρέπει επίσης να τονιστεί και υπογραµµιστεί ότι οι αναφορές που γίνονται σε αυτό το κοµµάτι από την εταιρεία σε σχέση 
µε τις ισχυριζόµενες κρατικές παρεµβάσεις αφορούν την οµοιοµορφία των τιµών, την ενίσχυση των διαρθρωτικών 
δεσµών που συνδέουν τις εταιρείες πετρελαιοειδών,  παράγοντες που δεν αφορούν καθαυτά την παράβαση της κάθετης 
σύµπραξης µεταξύ της κάθε µίας από τις εταιρείες πετρελαιοειδών ξεχωριστά µε τους δικούς της πρατηριούχους. 

 
Ούτως η άλλως η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι παράγοντες αυτοί ουδόλως συνιστούν ιδιαιτερότητες του κλάδου 
πετρελαιοειδών που θα δικαιολογούσαν ειδική µεταχείριση σε σχέση µε άλλους κλάδους της οικονοµίας και ούτε δύναται 
να θεωρηθούν κρατική ενθάρρυνση στην αντιανταγωνιστική σύµπραξη καθορισµού τιµών στην οποία προέβηκε η 
εταιρεία. 

 
Συνεπώς η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα. 

 
Η Επιτροπή σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση ελαφρυντικό παράγοντα της περιόδου χάριτος, ότι δηλαδή ο ουσιώδης 
χρόνος της έρευνας ήταν αµέσως µετά από τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς που επήλθε συνέπεια της ένταξης της 
Κυπριακής δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισηµαίνει τα κάτωθι: 

 
Καµία  αντιστοιχία  ή  αναλογία δεν υπάρχει µεταξύ της προκείµενης υπόθεσης και της επικαλούµενης από την εταιρεία 
απόφασης 312/V/2006 της  Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού.  Και τούτο,  µεταξύ  άλλων,  διότι  η  προκείµενη υπόθεση  
δεν  αφορά  σε  απόφαση  ένωσης επιχειρήσεων, ούτε τίθεται εν προκειµένω ζήτηµα εφαρµογής των ειδικών κανόνων 
περί κοινής  αγροτικής  πολιτικής,  ούτε  και  υφίστατο  σύστηµα  κρατικών  ενισχύσεων  του µεταποιηθέντος προϊόντος.  
Ούτε,  βεβαίως,  µπορεί  να  γίνει  δεκτό  ότι  η υπό εξέταση εταιρεία  τελούσε  σε  εύλογη  σύγχυση  ως  προς  την  
εφαρµογή  των  κανόνων  του ανταγωνισµού  Εποµένως, η επικαλούµενη συσχέτιση µεταξύ των δύο υποθέσεων είναι 
αβάσιµη. Εξάλλου,  ο  εν λόγω  ισχυρισµός προβάλλεται  και  αλυσιτελώς,  δεδοµένου  ότι  κάθε παράβαση  εκτιµάται  µε  
βάση τη σοβαρότητα και διάρκειά της, ενώ η Επιτροπή µπορεί οποτεδήποτε να προσαρµόζει το ύψος των προστίµων 
ώστε να διασφαλίζει τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της πολιτικής προστίµων.  

 
Συνεπώς η Επιτροπή δεν αποδέχεται τον εν λόγω ελαφρυντικό παράγοντα. 

 
Τέλος την Επιτροπή την ξενίζει το γεγονός της επίκλησης από πλευράς της εταιρείας ΕΚΟ, του ζητήµατος των φραγµών 
εισόδου ως ελαφρυντικού παράγοντα σε συσχέτιση µε το κριτήριο της ευθύνης της εταιρείας για την δηµιουργία αυτών 
των φραγµών, τη στιγµή που η θέση της Επιτροπής αφορούσε την παράβαση της κάθετης σύµπραξης για τον 
καθορισµό των τιµών και την ευθύνη της εταιρείας ακριβώς για το θέµα της παράβασης και όχι των φραγµών εισόδου. 
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 απόφαση ∆ΕΕ ηµεροµηνίας 16/11/2000, C-297/98P 



 
 

 
Κατά την επιµέτρηση του προστίµου, η Επιτροπή  έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς επίσης και το γεγονός ότι η 
Κύπρος αποτελεί µια νησιώτικη  αγορά, αποµονωµένη από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ότι η αγορά στην 
οποία δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρείες είναι ολιγοπωλιακή, µε κύριους πρωταγωνιστές αυτές τις τέσσερεις 
εταιρείες και οι πρακτικές που η κάθε µία (στην παρούσα περίπτωση η ΕΚΟ) από αυτές εφαρµόζουν δηµιουργούν ένα 
σωρευτικό αποτέλεσµα (cumulative effect)  επί του συνόλου της αγοράς και επηρεάζουν την ολότητα των καταναλωτών 
και επιχειρήσεων για τους οποίους τα καύσιµα κίνησης αποτελούν ένα προϊόν καθηµερινής χρήσης και απόλυτης 
ανάγκης για τις µετακινήσεις τους.  
Αναφορικά µε την εταιρεία ExxonMobil 
Θέσεις της εταιρείας ExxonMobil ως προς την πρόθεση της Επιτροπής για επιβολή διοικητικού προστίµου 

 
Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις της εταιρείας ExxonMobil , ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφονται 
συνοπτικά κάτωθι: 
 
Γενικά σχόλια 
H ExxonMobil θεώρησε σκόπιµο να επαναλάβει κάποιες από τις ήδη υποβληθείσες θέσεις της όπως αυτές είχαν 
καταγραφεί στις Γραπτές της Παραστάσεις σε σχέση µε τη διαπιστωθείσα παράβαση. Τόνισε περαιτέρω ότι η 
συνεργασία της µε την Επιτροπή θα είναι συνεχιζόµενη αλλά και ότι η περίοδος της κατ΄ ισχυρισµό παράβασης είναι 
πρόδηλα εσφαλµένη για να καταλήξει ότι η επιβολή προστίµου είναι αδικαιολόγητη. 
Συγκεκριµένα, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι, η Απόφαση εσφαλµένα απορρίπτει τα ισχυρά οικονοµικά και οικονοµετρικά 
αποδεικτικά στοιχεία των Εκθέσεων του 2009 και του 2015 του Dr Padilla και ότι, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να 
αποδεικνύει ότι η ExxonMobil απαίτησε από τους πρατηριούχους της Esso - είτε µέσω συµφωνίας, άσκησης πίεσης, 
εξαναγκασµού, αντεκδικήσεων ή παροχής κινήτρων εξαρτώµενων από την εφαρµογή των προτεινόµενων τιµών- να 
εφαρµόσουν τις προτεινόµενες από αυτήν τιµές. 

 
Η εταιρεία επίσης επικαλείται ότι δεν υπάρχει καµία νοµική ή πραγµατική βάση για την παράταση της χρονικής περιόδου 
της παράβασης έως τις 3 ∆εκεµβρίου του 2015. Η παράταση της περιόδου της κατ’ ισχυρισµό παράβασης, ξεπερνά 
κατά πολύ το χρονικό πεδίο εφαρµογής της Έκθεσης Αιτιάσεων που παρουσιάστηκε στην ExxonMobil και αποτελεί 
πρόδηλη παραβίαση των δικαιωµάτων υπεράσπισής της. Είναι, επίσης, εσφαλµένη όσον αφορά στο πραγµατικό 
πλαίσιο της υπόθεσης. Σηµείωσε ακόµα πώς η ExxonMobil ενηµέρωσε επίσηµα την Επιτροπή Ανταγωνισµού από 
νωρίς, το Σεπτέµβριο του 2009, ότι, εκκρεµούσας της προσφυγής, θα έπαυε να προτείνει τιµές λιανικής στους 
πρατηριούχους της στην Κύπρο και να παρακολουθεί συστηµατικά τις εξελίξεις των τιµών στα ανεξάρτητα πρατήρια της 
Esso. ∆εν εισήγαγε ποτέ ξανά τις εν λόγω πρακτικές στην Κύπρο. 

 
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι ενώ τα µέτρα που τέθηκαν στην Απόφαση της Επιτροπής συνεπάγονται σηµαντικές αποκλίσεις 
από τις συνήθεις επιχειρηµατικές πρακτικές που εφαρµόζει το τµήµα λιανικής εµπορίας καυσίµων του οµίλου 
ExxonMobil σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µολονότι η ExxonMobil διαφωνεί έντονα µε τα συµπεράσµατα 
της Απόφασης, τα µέτρα αυτά θα διατηρηθούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί συνεχής συνεργασία µε την Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισµού στην παρούσα διαδικασία. 
 
Η γενική θέση της εταιρείας είναι ότι ο όµιλος ExxonMobil εφαρµόζει πράγµατι, νόµιµα τις ίδιες επιχειρηµατικές πρακτικές 
σε άλλες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τα ευρήµατα δεν ήταν αναµενόµενα εν όψει του ότι οι 
επιχειρηµατικές πρακτικές της ExxonMobil µετά την απελευθέρωση της αγοράς, οι οποίες δεν είχαν εν τω µεταξύ 
αλλάξει, είχαν ήδη επιθεωρηθεί κατά τη διάρκεια προηγούµενης έρευνας της Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισµού.530

 Η εταιρεία επίσης ανέφερε πώς οι εν λόγω πρακτικές παρακολουθούνταν τακτικά από το Υπουργείο 
Εµπορίου για να διαπιστωθεί ηεπίδρασή τους στις τιµές λιανικής. Σηµείωσε πως για αυτούς τους λόγους και µόνο, η 
επιβολή προστίµου, στην παρούσα περίπτωση, δεν θα ήταν πρέπουσα και µάλιστα η εταιρεία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ρητά απέφυγε να επιβάλει πρόστιµο ή επέβαλε µόνο συµβολικό πρόστιµο και ότι το ίδιο θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί και στην παρούσα υπόθεση. 

 
Τέλος η εταιρεία προέβηκε σε µία καταγραφή των νοµικών ζητηµάτων που τέθηκαν στις γραπτές της παραστάσεις όπως 
το ότι οι προτεινόµενες τιµές εξαιρούνταν σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές, ότι δεν υπήρχε άσκησης πίεσης από 
πλευράς της εταιρείας προς τους πρατηριούχους ούτε και η όποια συνέπεια σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν 
εφάρµοζαν τις προτεινόµενες τιµές. 
Ελαφρυντικές περιστάσεις 
Πλήρης συνεργασία της εταιρείας µε την Επιτροπή: Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι συνεργάστηκε απόλυτα µε την Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισµού καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας µακροσκελούς, επαναληπτικής διαδικασίας 
παρέχοντας λεπτοµερή στοιχεία, επεξηγήσεις και προσφέροντας προφορικές µαρτυρίες προς υποστήριξη των θέσεών 
της. Έχει ανταποκριθεί έγκαιρα σε όλα τα αιτήµατα της Επιτροπής Ανταγωνισµού και, συχνά, µε µεγάλο κόστος. 
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 Η εταιρεία ανέφερε πώς, στις 24 Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µε επιστολή στην ExxonMobil την 
βεβαίωσε ότι η προηγούµενη έρευνα της λιανικής αγοράς καυσίµων δεν είχε αποδείξει καµία παράβαση του δικαίου του 
ανταγωνισµού και επρόκειτο κλείσει χωρίς την επιβολή ποινών. Ισχυρίστηκε πώς οµοίως τον Απρίλιο του 2011 η ΕΠΑ 
έκλεισε έρευνα που αφορούσε ουσιαστικά στα ίδια ζητήµατα, η οποία κάλυπτε την εν µέρει συµπίπτουσα χρονική 
περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 29 Ιανουαρίου 2008, αναγνωρίζοντας ότι η εν λόγω έρευνα δεν εξυπηρετεί κανένα 
δηµόσιο σκοπό και δεν µπορεί να οδηγήσει σε νοµικά ασφαλή συµπεράσµατα. 
 



 
 

Πολιτική Συµµόρφωσης: Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι, επιβάλλει αυστηρή πολιτική συµµόρφωσης µε τους Νόµους περί 
Προστασίας του Ανταγωνισµού. Ποτέ δεν είχε σκοπό να παραβιάσει τους περί Ανταγωνισµού κανόνες της Κύπρου. 
Φρόντισε ιδιαίτερα να διαβιβάζει µε εµπιστευτικό τρόπο τις προτεινόµενες από αυτήν τιµές µεταπώλησης στους 
πρατηριούχους της Esso το πρωί της ηµέρας κατά την οποία προτεινόταν να τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω προτεινόµενες 
τιµές· τροποποίησε δεόντως τις συµβάσεις των πρατηριούχων της µετά την απελευθέρωση της αγοράς, έτσι ώστε να 
διαγραφούν όλες οι διατάξεις περί διατήρησης των τιµών µεταπώλησης· περιέλαβε στις προτεινόµενες από αυτήν τιµές 
ξεκάθαρη δήλωση στα Ελληνικά µε την οποία τονιζόταν η ελευθερία τιµολόγησης των πρατηριούχων· αντιστάθηκε στις 
πιέσεις του Υπουργείου Εµπορίου για να επέµβει στην ελευθερία τιµολόγησης των πρατηριούχων της και επιµόρφωσε 
τους πρατηριούχους της σχετικά µε την ελευθερία τιµολόγησης σε σεµινάρια για θέµατα ανταγωνισµού. 
Μη συνέπειες στον ανταγωνισµό: Η εταιρεία επικαλείται ότι, η απόφαση αδυνατεί να καταδείξει την ύπαρξη οιωνδήποτε 
συνεπειών που βλάπτουν τον ανταγωνισµό ή τους καταναλωτές. Κατά την διάρκεια της υπό έρευνα περιόδου, οι τιµές 
λιανικής στην Κύπρο δεν υπερέβαιναν εκείνες άλλων χωρών της Μεσογείου όπως καταδεικνύεται στην Έκθεση του 
Padilla του 2009. 
Εκτεταµένη διάρκεια διαδικασιών:  Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι, η έρευνα της προκείµενης υπόθεσης, αφορά σε 
κατ΄ισχυρισµό αντιαναταγωνιστικές πρακτικές κατά την περίοδο 2004-2006, ήτοι πριν από πάνω από δέκα χρόνια. Η 
εταιρεία αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις της παρούσας έρευνας, καταγράφοντας ηµερολογιακά τη διαδικασία εξέτασης 
της υπόθεσης καταλήγοντας πως η νέα Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής ήταν ουσιωδώς παρόµοια µε την Έκθεση 
Αιτιάσεων του 2007, µε την εξαίρεση της οικονοµετρικής ανάλυσης που αυτή περιέχει που, όπως ισχυρίστηκε πάσχει για 
τους λόγους που εξηγήθηκαν στην Έκθεση Padilla του 2015. Η εταιρεία επίσης ανέφερε πως η εν λόγω υπερβολική 
διάρκεια εµπόδισε την ExxonMobil να ασκήσει το δίκαίωµά της για δίκαιη δίκη εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος και 
συνηγορεί κατά της επιβολής προστίµου στην παρούσα υπόθεση. 
Αξιολόγηση της Επιτροπής 
Αναφορικά µε τα γενικά σχόλια της ExxonMobil, σε σχέση µε την διαπιστωθείσα παράβαση, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο 
να τονίσει ότι η εξαγωγή των συµπερασµάτων της έγινε αφού προηγουµένως προέβη σε ενδελεχή εξέταση όλων των 
στοιχείων του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που απέστειλε η εν λόγω εταιρεία.  
Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι στην προκείµενη υπόθεση, η παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου συνίσταται στην 
ύπαρξη κάθετων συµπράξεων της εταιρείας µε τους πρατηριούχους της για τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό λιανικής 
τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης 
LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα των παρακώλυση, τον περιορισµό ή την νόθευση του ανταγωνισµού 
εντός της ∆ηµοκρατίας. 
Η Επιτροπή τονίζει ότι η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίµου αποτελεί διοικητική διαδικασία και δεν πρέπει να 
συγχέεται µε άλλες διαδικασίες. 
Παρά το γεγονός πως στο στάδιο αυτό της υποβολής γραπτών παραστάσεων οι υποβληθείσες θέσεις πρέπει να 
αφορούν τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή «ειδοποιεί την επηρεαζόµενη επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή 
πρόσωπο, για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιµο», εντούτοις, στις παραστάσεις που υποβλήθηκαν από 
το δικηγόρο της εταιρείας επαναλαµβάνονται και θίγονται θέµατα που η Επιτροπή, στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας 
υπόθεσης, διεξήλθε µε ιδιαίτερη προσοχή και αυτό άλλωστε µπορεί να διαφανεί µέσα από το κείµενο που κοινοποιήθηκε 
στις εταιρείες µε επιστολή ηµεροµηνίας 11/8/2017, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό 
πρόστιµο, αλλά και από την παρούσα απόφαση.  
Παραταύτα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει συνοπτικά ότι, οι εγκύκλιοι και οι ανακοινώσεις µε τις προτεινόµενες τιµές της 
Εταιρείας που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από µόνες τους συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων ως 
αυτές ορίζονται από το Νόµο και την νοµολογία εντός της συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους 
πρατηριούχους της. Οι συνιστώµενες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η Εταιρεία 
εφαρµόζονται σχεδόν πλήρως από τους πρατηριούχους της, πράγµα που αποδεικνύει την αντίανταγωνιστική φύση των 
υπό εξέταση κάθετων συµφωνιών. Επιβεβαιωτικά στοιχεία, της ύπαρξης συµφωνιών για καθορισµό τιµών από την 
Εταιρεία ExxonMobil στους πρατηριούχους, είναι τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα και οι διάφοροι ελέγχοι και 
παρακολουθήσεις που εφαρµόζει η Εταιρεία σε αυτούς. Υπό τέτοιες συνθήκες ακόµα και οι απλώς ενδεικτικές τιµές ή και 
οι προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών καταδεικνύοντας ότι η τιµή 
αποτελεί το κύριο πεδίο ανταγωνισµού. Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, πέραν του γεγονότος ότι έχουν ως αντικείµενο 
τους τον περιορισµό, τη νόθευση και ή την παρακώλυση του ανταγωνισµού, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν 
τον ανταγωνισµό και µέσα από το αποτέλεσµα τους. Η προτεινόµενη/συνιστώµενη τιµή της Εταιρείας ExxonMobil προς 
τα πρατήριά της είναι καθορισµένη - επιβαλλόµενη και συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ της και του κάθε 
πρατηριούχου της δεν καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής και συνεπώς δε θεωρείται σκόπιµο να εξεταστεί το 
ζήτηµα του ορίου απαλλαγής σε σχέση µε το µερίδιο αγοράς (30%). Αλλά ακόµα και στην περίπτωση που θα προέκυπτε 
ότι το µερίδιο αγοράς είναι χαµηλότερο του προβλεπόµενου στο ∆ιάταγµα ποσοστού του 30%, οι εξεταζόµενες εδώ 
συµφωνίες και πρακτικές δεν θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω ∆ιατάγµατος531

. Τέλος, οι πρατηριούχοι 
βρίσκονται στη θέση του «οικονοµικά ασθενέστερου» και ως εκ τούτου, ο  κάθετος καθορισµός τιµών εκ µέρους της 
Εταιρείας δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισµού για τις οποίες υπεύθυνη είναι από της άποψης του 
δικαίου του ανταγωνισµού η ίδια η Εταιρεία 
Όσον  αφορά την δήλωση του δικηγόρου της ExxonMobil σχετικά µε την αρχή όπου υπάρχει αµφιβολία το ευεργέτηµα 
της εν λόγω  αµφιβολίας πρέπει να δίδεται στις επιχειρήσεις που κατηγορούνται για την παράβαση532

, η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι, στις αιτιάσεις της Επιτροπής, το βάρος αντίκρουσης τους το φέρει η καταγγελλόµενη επιχείρηση η οποία 
φέρει και το βάρος απόδειξης και των δικών της ισχυρισµών. Η καταγγελλόµενη είχε τη δυνατότητά να αντικρούσει τις 

                                                
531

 Αιτιολογηµένη σκέψη 10, Κοινοτικού Κανονισµού 2790/1999 για την εφαρµογή του άρθρου 81( 3)EC σε ορισµένες 
κατηγορίες καθέτων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών-αντίστοιχη κατηγορία απαλλαγής µε την εθνική Κ∆Π 
365 του 2000, για περαιτέρω αιτιολογική σκέψη 5-9. 
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 Υπόθεση Τ-348/08 Aragonesas Industrias y Energia, SA v European Commission 



 
 

αιτιάσεις της Επιτροπής τόσο µε τις γραπτές της παραστάσεις όσο και προφορικώς ενώπιον της Επιτροπής. Ακόµα 
όµως και σε στάδια της διαδικασίας όπου το νόµιµο βάρος της απόδειξης το φέρει η Επιτροπή ή η καταγγέλλουσα, «τα 
πραγµατικά στοιχεία τα οποία επικαλείται η µία πλευρά µπορεί να είναι ικανά να υποχρεώσουν την άλλη πλευρά να 
παράσχει µία εξήγηση ή µία αιτιολογία, ελλείψει της οποίας να επιτρέπεται να συναχθεί ότι η πρώτη πλευρά 
ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της.»

533
. Σε κάθε περίπτωση όµως, όπως επισηµαίνεται στο σύγγραµµα του καθηγητή 

Τζουγανάτου534
, οι κανόνες για το βάρος απόδειξης δεν θα πρέπει να µετατρέπουν τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας σε 

probatio diabolica. Για τον λόγο αυτό, η νοµολογία, αναγνωρίζει την µερική αντιστροφή του βάρους απόδειξης, µεταξύ 
άλλων, ως προς το ζήτηµα της συµµετοχής σε παράνοµες συµπράξεις. 
Όσο αφορά την νοµική ή πραγµατική βάση για την παράταση στην Απόφαση της χρονικής περιόδου της παράβασης 
έως τις 3 ∆εκεµβρίου του 2015, η Επιτροπή σηµειώνει τα κάτωθι: 

 
Έχει γίνει δεκτό, ειδικά ως προς τις παραβάσεις τις σχετιζόµενες µε τον καθορισµό τιµών ότι οι εν λόγω πρακτικές δεν 
συνιστούν αυτοτελείς παραβάσεις, αλλά πρόκειται για συστατικά στοιχεία µίας ενιαίας παραβάσεως, που έχουν εκ της 
φύσεώς τους διαρκή χαρακτήρα535

. Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση DEP Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied 
κατά Επιτροπής:  
“Εκ προοιµίου το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι οι κριτικές αυτές στηρίζονται σε εσφαλµένη ανάγνωση της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως που δεν λαµβάνει υπόψη της τον ενιαίο χαρακτήρα καθεµιάς από τις εν λόγω παραβάσεις. Τα πραγµατικά 
περιστατικά σχετικά µε την επέκταση της συλλογικής συµφωνίας αποκλειστικής εµπορίας και την εκ µέρους της FEG 
αποστολή συστάσεων ως προς τις τιµές δεν συνιστούν αυτοτελείς παραβάσεις· πρόκειται για συστατικά στοιχεία των 
παραβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 της προσβαλλοµένης αποφάσεως αντιστοίχως. Οι παραβάσεις αυτές 
έχουν, λόγω της φύσεως τους, διαρκή χαρακτήρα. Εποµένως, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η TU άσκησε 
πιέσεις στους προµηθευτές, στο πλαίσιο της II-5899 ΑΠΟΦΑΣΗ της 16.12.2003 — ΣΥΝΕΚ∆ΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Τ-5/00 και Τ-6/00 συλλογικής συµφωνίας αποκλειστικής εµπορίας, για χρονικό διάστηµα που να υπερβαίνει την περίοδο 
µεταξύ του Ιουλίου του 1990 και του 1991 δεν µπορεί να θέσει υπό αµφισβήτηση τα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη 
παραβάσεως µεταξύ της 11ης Μαρτίου 1986 και της 25ης Φεβρουαρίου 1994. Οµοίως, το γεγονός ότι η εκ µέρους της 
FEG αποστολή συνιστώµενων τιµών διαπιστώθηκε µόνο µεταξύ της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 και της 24ης Απριλίου 1994 
δεν θέτει υπό αµφισβήτηση τον καθορισµό της διάρκειας της παραβάσεως σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εφόσον 
αυτός στηρίζεται σε αντικειµενικές και συγκλίνουσες ενδείξεις”. 
Εποµένως, η Επιτροπή ως αρχή ανταγωνισµού δύναται να στηρίξει την εκτίµησή της σχετικά µε την ύπαρξη αλλά και τη 
διάρκεια µιας αντιανταγωνιστικής πρακτικής σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των κρίσιµων αποδείξεων, ενδείξεων 
και λοιπών στοιχείων536

. Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην 
υπόθεση Technische Unie κατά Επιτροπής:  
“165. That argument cannot be accepted. The Court has already held that, in most cases, the existence of an anti-
competitive practice or agreement must be inferred from a number of coincidences and indicia which, taken together, 
may, in the absence of another plausible explanation, constitute evidence of an infringement of the competition rules 
(Aalborg Portland and Others v Commission, paragraph 57). 
166    As the Advocate General observes at point 64 of her Opinion, such indicia and coincidences may provide 
information not just about the mere existence of anti-competitive practices or agreements, but also about the duration of 
continuous anti-competitive practices or the period of application of anti-competitive agreements. 
167    In the light of that case-law, the Court of First Instance did not err in law in basing its appraisal of the existence of a 
collective exclusive dealing arrangement and its duration on ‘an overall evaluation of all the relevant evidence and 
[indicia]’. The question as to what probative value the Court of First Instance attributed to each item of evidence and 
each indicium adduced by the Commission, however, is a question of assessment of fact which, as such, is not 
amenable to review by the Court on appeal.” 
Ακόµα και όταν η Επιτροπή  ενδεχοµένως δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει αποδείξεις για το αδιάλειπτο µιας συνεχούς 
παράβασης, µια τέτοια διαπίστωση είναι δυνατόν να στηριχθεί σε αντικειµενικά και συγκλίνοντα στοιχεία. Στο πλαίσιο 
παραβάσεως που εκτείνεται σε πλείστα όσα έτη, το γεγονός ότι οι εκφάνσεις της συµπράξεως ανάγονται σε διαφορετικές 
περιόδους, που µπορεί να χωρίζονται µεταξύ τους µε κατά το µάλλον ή ήττον µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δεν έχει 
σηµασία για την ύπαρξη της συµπράξεως αυτής, αρκεί οι διάφορες πράξεις που αποτελούν µέρος της παραβάσεως να 
έχουν µόνο ένα σκοπό και να εντάσσονται στο πλαίσιο µιας ενιαίας και διαρκούς παράβασης537

. 
 Εντούτοις, επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την αρχή της νοµικής ασφάλειας, όταν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία 
δυνάµενα να αποδείξουν άµεσα τη διάρκεια µιας παράβασης, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζεται τουλάχιστον σε 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά χωρίς µεγάλη χρονική απόσταση µεταξύ τους, ώστε να 
µπορεί λογικά να γίνει δεκτό ότι η παράβαση συνεχίστηκε αδιαλείπτως µεταξύ δύο συγκεκριµένων ηµεροµηνιών538

.  
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Για να υπολογισθεί η διάρκεια της παράβασης που έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού, πρέπει να 
εξακριβώνεται η περίοδος υπάρξεως της σύµπραξης αυτής, ήτοι η περίοδος που διέρρευσε από την ηµεροµηνία 
συνάψεώς της µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία έπαυσε να ισχύει539

 .  
Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή προέβη σε µία ενδελεχή µελέτη όλων των στοιχειών του φακέλου που έχουν 
χρονολογηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της έρευνας µέχρι και αυτά που δόθηκαν από την εταιρεία για σκοπούς 
µετριασµού του διοικητικού προστίµου. 
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, στην Έκθεση Αιτιάσεων διαπίστωσε σε πρώτο στάδιο εκ πρώτης όψεως  ότι οι 
πρατηριούχοι εφάρµοζαν στην πράξη τις προτεινόµενες ή  ανώτατες τιµές καθόλην την διάρκεια της διερευνούµενης 
περιόδου ήτοι 1/10/2004-22/12/2006 και άρα η εκ πρώτης όψεως παράβαση της κάθετης σύµπραξης καθορισµού τιµής 
ίσχυε σε όλη την χρονική έκταση του ουσιώδους χρόνου. Η Επιτροπή ακολούθως στην επιστολή κοινοποίησης της 
πρόθεσής της για επιβολή διοικητικού προστίµου, ενηµέρωσε την εταιρεία ότι η εν λόγω παράβαση διαφαίνεται να 
εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, δεδοµένου ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προέκυπτε ότι αυτή δεν είχε 
παύσει ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου που να τεκµηριώνει τα περί του αντιθέτου. 
Η Επιτροπή σε αυτό το σηµείο επισηµαίνει ότι προκειµένου να αποδείξει η κάθε συµµετέχουσα στη σύµπραξη ότι έθεσε 
τέρµα στη συµµετοχή της πρόωρα, πρέπει να παρέχει επαρκείς αποδείξεις περί απόσυρσης ή αποστασιοποίησης από 
τη σύµπραξη ή έστω αποδείξεις ότι κατήγγειλε την παράνοµη συµπεριφορά540

 . Σχετικό είναι και το ακόλουθο 
απόσπασµα από την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Union Pigments κατά Επιτροπής:  
« Εξάλλου, παρατηρείται ότι η προσφεύγουσα δεν αποχώρησε από τη σύµπραξη για να την καταγγείλει στην Επιτροπή ή 
ακόµη για να υιοθετήσει εκ νέου συµπεριφορά συνιστάµενη στον θεµιτό και ανεξάρτητο ανταγωνισµό στη σχετική αγορά. 
Αντιθέτως, από το σηµείωµα της 30ής Μαρτίου 1995 προκύπτει ότι η προσφεύγουσα επιχείρησε να χρησιµοποιήσει τη 
δήθεν αποχώρησή της από τη σύµπραξη για να εκµεταλλευθεί καλύτερα τη σύµπραξη προς όφελός της. Σύµφωνα µε το 
σηµείωµα αυτό, η προσφεύγουσα θεώρησε ότι οι λοιποί µετέχοντες διατηρούσαν εσωτερική συνεργασία στο πλαίσιο της 
συµπράξεως και ότι είχαν κατανείµει τους πελάτες και τις αγορές εις βάρος της. Παρά το αίτηµα που υπέβαλε προς τούτο 
η προσφεύγουσα κατά τη σύσκεψη της συµπράξεως της 27ης Μαρτίου 1995, οι λοιποί µετέχοντες δεν ήσαν διατεθειµένοι 
να εξετάσουν το ενδεχόµενο αυξήσεως του µεριδίου της προσφεύγουσας στην αγορά. Το σηµείωµα αυτό αναφέρει το εν 
λόγω γεγονός ως λόγο αποχωρήσεως από τη σύµπραξη. Το σηµείωµα αυτό αποδεικνύει επίσης ότι η προσφεύγουσα 
αντιµετώπιζε ρητώς το ενδεχόµενο να επανακάµψει αργότερα στη σύµπραξη. ∆εδοµένου ότι η προσφεύγουσα δεν 
αποχώρησε αποφασιστικά από τη σύµπραξη και ότι µετέσχε εκ νέου στη σύµπραξη µερικούς µόλις µήνες µετά τη δήθεν 
αποχώρησή της από αυτήν, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι αυτή χρησιµοποίησε την εν λόγω αποµάκρυνση για να επιχειρήσει 
να επιτύχει καλύτερους όρους στο πλαίσιο της συµπράξεως, πράγµα το οποίο αποτελεί ένα άλλο παράδειγµα µετέχοντος 
ο οποίος εκµεταλλεύεται τη σύµπραξη προς όφελός του (βλ., υπό την έννοια αυτή, την προπαρατεθείσα στην σκέψη 41 
νοµολογία).» 
Ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου ή ένδειξης που να µπορεί να ερµηνευθεί ως αποστασιοποίηση, η παράβαση λογίζεται 
ότι συνεχίζεται µέχρι την ηµέρα της κατάληξης της Επιτροπής για τους λόγους επί τους οποίους αυτή προτίθετο να 
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο541

. 
Στην προκείµενη περίπτωση, η εταιρεία προσκόµισε επιστολές απευθυνόµενες προς όλους τους πρατηριούχους της µε 
Θέµα: Προσωρινά µέτρα εν αναµονή των ∆ικαστικών Προσφυγών µετά την Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού 
ηµεροµηνιών 15/10/2009, επισυνάπτοντας αποδεικτικό έγγραφο αποστολής µέσω τηλεοµοιότυπου  στους 
πρατηριούχους της.  
Η εν λόγω επιστολή διευκρίνιζε ότι η εταιρεία έχει τερµατίσει τις προτεινόµενες τιµές στους πρατηριούχους όπως και στο 
παρελθόν είσαστε απολύτως ελεύθεροι να καθορίζετε τις δικές σας τιµές αντλίας. Η χονδρική τιµή θα σας κοινοποιείται 
µέσω τηλεµοιοτύπου-φαξ και φυσικά θα αναγράφεται στο τιµολόγιο όπως σήµερα. 
Η Επιτροπή ποτέ δεν αµφισβήτησε το δικαίωµα της Εταιρείας να καθορίζει την τιµολογιακή της πολιτική και ούτε προέβη 
στην εκτίµηση του κατά πόσον ήταν ορθό ή όχι σε περίπτωση που αυτή έθετε αυτολεξεί  µέγιστη ή προτεινόµενη τιµή 
πώλησης καυσίµων προς τους πρατηριούχους. Άρα, µία απλή απάλειψη της λέξης προτεινόµενης ή µέγιστης από τις 
επιστολές-εγκυκλίους της εταιρείας προς τους πρατηριούχους ή η προσθήκη της φράσης είσαστε απολύτως ελεύθεροι να 
καθορίζετε τις δικές σας τιµές αντλίας δεν συνεπάγεται την αυτόµατη άρση της παράβασης.  

 
Τονίζεται πώς, αυτό που η Επιτροπή εξέτασε είναι κατά πόσον υφίσταται de facto συναίνεση από πλευράς των 
πρατηριούχων στις προτεινόµενες τιµές πώλησης της εταιρείας και εάν η Εταιρεία µέσω έµµεσων τρόπων, όπως για 
παράδειγµα τα διάφορα είδη ελέγχων και παρακολουθήσεων καθώς και τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα αλλά και 
µέσω της θέσης ισχύος που κατέχει έναντι των πρατηριούχων στην ουσία δεν τους έδιδε άλλη επιλογή από του να 
εφαρµόσουν τις προτεινόµενες τιµές της. Το σηµαντικό σηµείο αναφοράς, όπως υποστηρίζουν οι Κοινοτικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές για τους Κάθετους Περιορισµούς, είναι εάν οι προτεινόµενες ή οι µέγιστες τιµές λειτουργούν ως 
σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους 
µεταπωλητές. 

 
Ως προς τούτο, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να παραθέσει τα κάτωθι:  
Στην παράγραφο 111 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τους Κάθετους Περιορισµούς αναφέρεται ότι: 
«(111)Στην κατηγορία του "προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης" εµπίπτουν οι συµφωνίες εκείνες που έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι ο αγοραστής υποχρεούται ή παρακινείται να µη µεταπωλεί κάτω από ορισµένη τιµή ή να µεταπωλεί 
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σε ορισµένη τιµή ή πάνω από ορισµένη τιµή. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ελάχιστες, τις πάγιες, τις µέγιστες και τις 
συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης. Οι µέγιστες και οι συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµοί, µπορούν, ωστόσο, να οδηγήσουν σε περιορισµό του ανταγωνισµού εκ του αποτελέσµατος». 
Στην παράγραφο 112 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρονται τα δύο κυριότερα αντιανταγωνιστικά 
αποτελέσµατα: 
«(112)Τα αρνητικά αποτελέσµατα του προκαθορισµού τιµών µεταπώλησης για τον ανταγωνισµό είναι κυρίως δύο: (1) 
µείωση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών, και (2) µεγαλύτερη διαφάνεια σε επίπεδο τιµών. Στην 
περίπτωση των πάγιων ή ελάχιστων προκαθορισµένων τιµών µεταπώλησης, οι διανοµείς δεν δύνανται πλέον να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον ως προς την τιµή του οικείου σήµατος, µε αποτέλεσµα την ολοσχερή εξάλειψη του 
ενδοσηµατικού ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών. Μια µέγιστη ή µια συνιστώµενη τιµή µπορεί να λειτουργήσει ως σηµείο 
αναφοράς για τους µεταπωλητές, επιφέροντας µια λιγότερο ή περισσότερο οµοιόµορφη εφαρµογή του επιπέδου αυτού 
τιµής. Μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά µε την τιµή, καθώς και αυξηµένη ευθύνη για τις µεταβολές της τιµής διευκολύνει 
τις οριζόντιες αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ παραγωγών ή διανοµέων, τουλάχιστον στις αγορές που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συγκέντρωση. Η άµβλυνση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού ενδέχεται να προκαλέσει έµµεσα τον περιορισµό 
του ανταγωνισµού µεταξύ σηµάτων, καθώς συνεπάγεται την εξασθένηση των πιέσεων που ασκούνται για µείωση της 
τιµής των συγκεκριµένων αγαθών». 
Ειδικότερα στις παραγράφους 226-228 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραµµών αναφέρεται ότι: 
«(226). Από πλευράς ανταγωνισµού, ο βασικός κίνδυνος όσον αφορά τις µέγιστες και τις συνιστώµενες τιµές 
µεταπώλησης είναι πρώτον ότι θα λειτουργήσουν ως σηµείο εστίασης για τους µεταπωλητές και ως εκ τούτου να 
εφαρµόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους µεταπωλητές. Ένας δεύτερος κίνδυνος για τον 
ανταγωνισµό είναι ότι οι µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να διευκολύνουν τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των 
προµηθευτών. 
(227). Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό των µεγίστων ή συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά. Όσο 
ισχυρότερη είναι η θέση του προµηθευτή στην αγορά, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος µια µέγιστη ή µια 
συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης να οδηγήσουν σε µια περισσότερο ή λιγότερο οµοιόµορφη εφαρµογή αυτού του 
επιπέδου τιµών από  τους µεταπωλητές διότι θα χρησιµοποιούνται από αυτούς ως σηµείο εστίασης. Οι µεταπωλητές 
µπορεί να πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να αποκλίνουν από αυτές τις προτεινόµενες τιµές µεταπώλησης που θεωρούν ότι 
είναι αυτές που προτιµά ένας ιδιαίτερα ισχυρός προµηθευτής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρακτική να επιβάλλονται 
µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές µεταπώλησης µπορεί να αντιβαίνει στο άρθρο 81, παράγραφος 1 εάν 
οδηγεί στη διαµόρφωση ενός οµοιόµορφου επιπέδου τιµών. 
(228). Ο δεύτερος σηµαντικότερος παράγοντας για την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσµάτων που αντιβαίνουν στον 
ανταγωνισµό προερχόµενων από τις µέγιστες ή συνιστώµενες τιµές µεταπώλησης είναι η θέση των ανταγωνιστών στην 
αγορά. Ιδίως στην περίπτωση ενός στενού ολιγοπωλίου, η πρακτική της χρησιµοποίησης ή της δηµοσίευσης µέγιστων ή 
συνιστώµενων τιµών µεταπώλησης µπορεί να διευκολύνει τις αθέµιτες συµπράξεις µεταξύ των προµηθευτών µε την 
ανταλλαγή πληροφοριών για το επίπεδο τιµών που προτιµούν, πράγµα που καθιστά λιγότερο πιθανή µια ενδεχόµενη 
µείωση των τιµών µεταπώλησης. Η πρακτική να επιβάλλονται µέγιστες τιµές µεταπώλησης ή να συνιστώνται τιµές 
µεταπώλησης µπορεί επίσης να παραβιάζει το άρθρο 81, παράγραφος 1, όταν οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσµατα.» 
Με άλλα λόγια κρίσιµο σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάσεων είναι να µην δηµιουργείται στην πράξη ένα οµοιόµορφο 
επίπεδο τιµών, γιατί οι ενιαίες τιµές στην αγορά δεν λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή αλλά και γενικότερα του 
ανταγωνισµού. Αντιθέτως, µόνο όταν κάθε επιχείρηση αλλά και πρατήριο διαµορφώνει ελεύθερα τις τελικές τιµές 
διάθεσης, ανάλογα µε το κόστος και τις δυνάµεις τις αγοράς, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου 
ανταγωνισµού. 
Η Εταιρεία δεν προσκόµισε τέτοια στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι στην πράξη οι λιανικές τιµές που εφάρµοζαν οι 
πρατηριούχοι της µέχρι και τις 3/12/2015, δεν σχετίζονταν και δεν ταυτίζονταν µε την όποια τιµολογιακή ή άλλη πολιτική 
της εταιρείας, παρά µόνο τις τροποποιηµένες επιστολές/εγκυκλίους της προς τους πρατηριούχους γεγονός που 
καταδεικνύει ότι η παράβαση είχε διαρκή χαρακτήρα.   

 
∆εν µπορεί επίσης να παραγνωριστεί η αξιολόγηση που πραγµατοποίησε η Επιτροπή των απαντήσεων των 
πρατηριούχων και η διαπίστωση ότι υπήρξαν ορισµένοι που δήλωσαν γραπτώς αντίθετη άποψη από αυτήν της εταιρείας 
σχετικά µε τον τρόπο που διεκπεραιωνόταν η διαδικασία  αλλαγής τιµών.  

 
Η εταιρεία ExxonMobil αναφέρει ότι οι προτεινόµενες τιµές σε περίπτωση αυξοµείωσης κοινοποιούνται στους 
πρατηριούχους µέσω τηλεοµοιότυπου. Η διαδικασία αλλαγής των τιµών πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ο οποίος βρισκόταν σε κάθε πρατήριο και ελέγχετο αποκλειστικά από τον πρατηριούχο. Επίσης το 
ηλεκτρονικό σύστηµα του κάθε πρατηρίου το οποίο χρησιµοποιείτο για την αλλαγή των τιµών ήταν ≪ανεξάρτητο≫ και 
δεν είναι συνδεδεµένο µε το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα της εταιρείας ExxonMobil, γεγονότα που έρχονταν σε 
αντίθεση µε τα λεγόµενα των πρατηριούχων. 

 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η εταιρεία δεν προσκόµισε οποιαδήποτε απόδειξη περί απόσυρσης ή αποστασιοποίησης 
από τη σύµπραξη αφού η εταιρεία δεν προσκόµισε τις εφαρµοστέες λιανικές τιµές των πρατηριούχων κατά την περίοδο 
µέχρι τις 3/12/2015. Η εταιρεία δεν ενηµέρωσε επίσης της Επιτροπής ούτε κατά πόσο το ζήτηµα της παρέµβασης της σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του πρατηρίου έπαυσε να επισυµβαίνει ή κατά πόσον η πρακτική χρήσης του κεντρικού 
συστήµατος αλλαγών τιµών από την εταιρεία συνεχίζει να υφίσταται ως οι δηλώσεις των πρατηριούχων και άρα δύναται 
να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι εν λόγω πρακτικές συνέχιζαν και εφαρµόζονταν µέχρι τις 3/12/2015. 
 
Παρατάυτα, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι στις συµβάσεις της εταιρείας µε τους πρατηριούχους της τόσο κατά το 
2005 όσο και κατά το 2008, συµπεριλαµβάνονταν όροι όπως, «τηρουµένης της παρούσης συµφωνίας η Εταιρεία πωλεί 



 
 

και ο πρατηριούχος αγοράζει τα προιόντα της εταιρείας στις επικρατούσες τιµές (µε τέτοιες εκπτώσεις ως µπορεί να 
προσφερθούν από καιρού εις καιρόν) σύµφωνα µε τοςυ τρέχοντες γενικούς όρους και προυποθέσεις της εταιρείας. Με 
άλλα λόγια καθίσταται πασιφανές ότι η παρέµβαση της εταιρείας στην διεκπεραίωση της εµπορικής πολιτικής του 
πρατηριούχου συνεχίζεται να είναι καθοριστική, ασχέτως εάν η εταιρεία δήλωσε ότι η πρακτική των προτεινόµενων τιµών 
έχει τερµατιστεί. 

 
Τονίζεται πώς η Επιτροπή για να στηρίξει την εκτίµησή της σχετικά µε την ύπαρξη αλλά και τη διάρκεια µιας 
αντιανταγωνιστικής πρακτικής, προβαίνει σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των κρίσιµων αποδείξεων, ενδείξεων και 
λοιπών στοιχείων και συνεπώς θεωρεί εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας να σηµειώσει επιπρόσθετα και τα κάτωθι:. 

 
Η εταιρεία δεν απέστειλε στοιχεία σε σχέση µε την ευρύτερη εµπορική πολιτική της µέχρι τις 3/12/2015 και συγκεκριµένα 
αναφορικά µε τις διάφορες µορφές εκπτωτικών προγραµµάτων και/ ή διευκολύνσεων της Εταιρείας, εταιρικές κάρτες 
κ.τ.λ που λειτουργούσαν ως µέσα ελέγχου και συνέβαλαν στην διαπίστωση ότι οι πρατηριούχοι της Εταιρείας δεν 
ενεργούσαν ελεύθερα όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών πώλησης, µε αποτέλεσµα την µείωση του ενδοσηµατικού 
ανταγωνισµού σε επίπεδο τιµών.  

 
Κρίνεται σκόπιµο να τονιστεί ότι, η υιοθέτηση και η εφαρµογή συστηµάτων παρακολούθησης και/ή ελέγχου και η 
υιοθέτηση και εφαρµογή εκπτωτικών προγραµµάτων, για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, είχε ως αποτέλεσµα την 
εµπέδωση στους πρατηριούχους της νοοτροπίας ακολούθησης των προτεινόµενων από την εταιρεία τιµών και τη 
δηµιουργία ενός δικτύου εφαρµογής των προτεινόµενων τιµών της Εταιρείας, πράγµα το οποίο αναδείχθηκε µέσα από 
την αξιολόγηση των απαντήσεων των πρατηριούχων σε σχέση µε τη συµµόρφωση τους στις όποιες  τιµές της εταιρείας. 
Είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο καθορισµός τιµών µεταπώλησης αποτελεί έναν ιδιαίτερης 
σοβαρότητας περιορισµό του ανταγωνισµού µε αρνητικά αποτελέσµατα στην αγορά. Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την 
επίτευξη του καθορισµού των τιµών µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί όταν συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για 
τον εντοπισµό διανοµέων που εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης τιµών, ή η 
επιβολή υποχρέωσης στους λιανοπωλητές να καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το 
καθορισµένο επίπεδο τιµών. Επίσης, ο άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά 
όταν συνδυάζεται µε µέτρα που µπορεί να αποθαρρύνουν τον αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως είναι η 
περίπτωση που ο προµηθευτής αναγράφει τη  συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον 
αγοραστή να εφαρµόζει µια ευνοϊκή ρήτρα για τους τακτικούς πελάτες. Με τους ίδιους έµµεσους τρόπους και 
εφαρµόζοντας τα ίδια ≪συνοδευτικά≫ µέτρα, οι ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές µπορεί να λειτουργούν ως µορφή 
καθορισµού των τιµών µεταπώλησης.  

 
 Στην προκείµενη υπόθεση, η ύπαρξη µηχανισµών παρακολούθησης των τιµών στα πρατήρια ή η παρακολούθηση των 
τιµών τόσο των πρατηρίων της κάθε Εταιρείας όσο και των τιµών των πρατηρίων των άλλων εταιρειών πετρελαιοειδών 
µε επιτόπου αποστολή συνεργείων και επιθεωρητών της κάθε Εταιρείας από το τµήµα παρακολούθησης των τιµών, 
αποτελεί, κατά πρώτο, µια µορφή παρακολούθησης της συµµόρφωσης ή όχι των πρατηριούχων στις ≪προτεινόµενες≫ 
ή µέγιστες τιµές και, κατά δεύτερο, ακόµη µια µορφή εν δυνάµει εξαναγκασµού και/ή πίεσης.  

 
Η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση FEG V Commission, όπου το ∆ικαστήριο, 
έκρινε ότι, the case law according to which the existence of an anticompetitive practice or agreement must be inferred 
from a number of coincidences and indicia which, taken together may, in the absence of another plausible explanation, 
constitute evidence of an infringement of the competition rules, served to reveal not just the existence of anticompetitive 
practices or agreements but also the duration of a continuous anticompetitive practice or the period of application of an 
agreement concluded in breach of the competition rules.
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 (Η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

 
Επικουρικά, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όσον αφορά τις αιτιάσεις της το βάρος αντίκρουσης τους το φέρει η 
καταγγελλόµενη επιχείρηση ή η επιχείρηση η οποία ερευνάται και η οποία φέρει το βάρος απόδειξης και των δικών της 
ισχυρισµών. Η εταιρεία είχε τη δυνατότητά να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Ακόµα όµως και σε στάδια της 
διαδικασίας όπου το νόµιµο βάρος της απόδειξης το φέρει η Επιτροπή ή η καταγγέλλουσα, «τα πραγµατικά στοιχεία τα 
οποία επικαλείται η µία πλευρά µπορεί να είναι ικανά να υποχρεώσουν την άλλη πλευρά να παράσχει µία εξήγηση ή µία 
αιτιολογία, ελλείψει της οποίας να επιτρέπεται να συναχθεί ότι η πρώτη πλευρά ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της.»
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Σε κάθε περίπτωση όµως, όπως επισηµαίνεται στο σύγγραµµα του καθηγητή Τζουγανάτου544
, οι κανόνες για το βάρος 

απόδειξης δεν θα πρέπει να µετατρέπουν τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας σε probatio diabolica. Για τον λόγο αυτό, η 
νοµολογία, αναγνωρίζει την µερική αντιστροφή του βάρους απόδειξης, µεταξύ άλλων, ως προς το ζήτηµα της 
συµµετοχής σε παράνοµες συµπράξεις, όπως η προκείµενη υπόθεση. 

 
 Με άλλα λόγια στην προκείµενη περίπτωση, η παράβαση τεκµαίρεται ότι συνεχίζεται µέχρι τις 3/12/2015, ηµεροµηνία 
κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση της Επιτροπής για την ύπαρξη της παράβασης και αποφασίσθηκε να ειδοποιήθει η 
εταιρεία περί της πρόθεσής της για την επιβολή διοικητικού προστίµου, αφού από τα ενώπιον της Επιτροπής µέχρι τότε 
στοιχεία δεν προέκυπτε το αντίθετο,  ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου που να µπορεί να ερµηνευθεί ως αποστασιοποίηση 
από την παράβαση. 
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Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή προβαίνοντας σε σφαιρική αξιολόγηση του συνόλου των ενώπιον της στοιχείων, 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι εν λόγω πρακτικές συνέχιζαν και εφαρµόζονταν µέχρι τις 3/12/2015. Η παράβαση 
εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, ηµεροµηνία κατάληξης της Επιτροπής για τους λόγους για τους οποίους αυτή προτίθετο 
να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και ειδοποιήθηκε η εταιρεία περί της εν λόγω πρόθεσής της, αφού από τα ενώπιον της 
Επιτροπής µέχρι τότε στοιχεία δεν προέκυπτε το αντίθετο, ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου που να µπορεί να ερµηνευθεί 
ως αποστασιοποίηση από την παράβαση. 
Τέλος  όσον αφορά την θέση της εταιρείας ότι, η Επιτροπή εφάρµοζε νόµιµα τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες σε 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ακόµα και στην Κύπρο σηµειώνει τα κάτωθι: 

 
Ούτε και απαλλάσσει, ή µειώνει από την ευθύνη τις συµπράττουσες εταιρίες η τυχόν πεποίθησή τους ότι ενεργούσαν 
σύµφωνα µε το νόµο, η οποία άλλωστε ουδόλως στοιχειοθετείται. Περαιτέρω, κατά πάγια νοµολογία, παράβαση των 
κανόνων του ανταγωνισµού µπορεί να θεωρηθεί ότι διαπράχθηκε εκ προθέσεως όταν η επιχείρηση δεν µπορούσε να 
αγνοεί ότι η συµπεριφορά της είχε ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού.  
Επίσης, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, σε σχέση µε το ζήτηµα της επιστολής της Επιτροπής ηµεροµηνίας 24.2.2005, το 
οποίο τέθηκε στο στάδιο των γραπτών παραστάσεων επί του κειµένου που της αποστάλθηκε αναφορικά µε την 
πρόθεση της Επιτροπής για επιβολή προστίµου, επαναλαµβάνει ότι: 
Η έναρξη του ουσιώδους χρόνου της υπόθεσης προσδιορίστηκε λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό σηµείο που έληξε η 
προηγούµενη έρευνα, υπό την έννοια ότι η επιστολή µε ηµεροµηνία 24/2/2005, αφορούσε στοιχεία που συλλέγησαν και 
αξιολογήθηκαν µέχρι τις 30/9/2004. Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία αποστολής της επιστολής, παραµένει αδιάσειστο 
γεγονός ότι η υπό αναφορά επιστολή, αφορά έρευνα βάσει της οποίας συνελέγησαν και συνεκτιµήθηκαν στοιχεία για µια 
δεδοµένη χρονική περίοδο, η οποία έληξε στις 30/9/2004. Για αυτό τον λόγο, η έναρξη της παρούσας έρευνας 
σηµατοδοτείται από την 1/10/2004. το λεκτικό της εν λόγω επιστολής, διαφαίνεται ότι η Επιτροπή, µε την τότε σύνθεσή 
της, εξετάζοντας το σχετικό Σηµείωµα της Υπηρεσίας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφάσισε ότι τα υπάρχοντα 
στοιχεία δεν ήταν αρκετά για να πιθανολογήσουν παράβαση του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου. 
∆ιαπίστωσε, ως εκ τούτου, την ανεπάρκεια των ενώπιόν της στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση των πιθανολογούµενων 
παραβάσεων και ενηµέρωσε την Εταιρεία περί τούτου. ∆εν απάλλαξε όµως σε καµία περίπτωση την εταιρεία 
ExxonMobil, αλλά προέβη στην εν λόγω διαπίστωση της ανεπάρκειας των ενώπιόν της στοιχείων να πιθανολογήσουν 
παράβαση του Νόµου. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια της έρευνας, στην οποία αναφέρεται η εν λόγω επιστολή, η Εταιρεία 
ουδέποτε κλήθηκε να εµφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής για να θέσει τις θέσεις της και να κριθεί. Η υπόθεση εκείνη 
τερµατίστηκε λόγω µη επάρκειας των στοιχείων να στοιχειοθετήσουν παράβαση, και όχι λόγω αθώωσης της Εταιρείας, 
δεδοµένο που θα εξυπάκουε και προαπαιτούσε την κλήση της να ακουστεί και να θέσει την υπεράσπισή της, στην 
Επιτροπή. 
Επίσης η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, ο τερµατισµός της έρευνας στον τοµέα πετρελαιοειδών τον Απρίλιο του 2011 που 
αφορούσε την χρονική περίοδο 1/1/2006-29/1/2008, στην υπόθεση µε αρ. 11.17.008.04,  λόγω µη επαρκών λόγων που 
να δικαιολογούν την συνέχιση της εξέτασης της υπόθεσης, δεδοµένου ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η προκείµενη 
αυτεπάγγελτη έρευνα, δεν συνεπάγει την αθώωση των µερών. 
Εποµένως, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, δεν είναι αναγκαίο η επιχείρηση να έχει επίγνωση ότι παραβαίνει τους κανόνες 
αυτούς, όπως εµµέσως προκύπτει από τον ισχυρισµό της εταιρείας. Εν προκειµένω, λαµβάνοντας υπόψη την  
σοβαρότητα και τον χαρακτήρα της διαπιστωθείσας παράβασης, η εταιρεία δεν µπορεί εµµέσως να υποδηλώνει ότι δεν 
ενήργησε εκ προθέσεως.545

   
 

Τέλος η Επιτροπή θεωρεί καθήκον της να διευκρινίσει ότι σε σχέση µε την αναφορά της εταιρείας σε συµβολικό 
πρόστιµο ότι δεν είναι ορθός διότι τυχόν επιβολή κυρώσεων συµβολικού χαρακτήρα θα διακινδύνευε εν προκειµένω την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού, δεδοµένης ιδίως της ιδιαίτερης σοβαρότητας της 
διαπιστωθείσας παράβασης, η οποία συνιστά πρόδηλη παραβίαση των εν λόγω κανόνων. Πράγµατι, κατά πάγια 
πρακτική και νοµολογία, η επιβολή προστίµου είναι το πλέον κατάλληλο µέτρο για την αποτελεσµατική εφαρµογή των 
κανόνων του ανταγωνισµού σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων όπως και στην υπό εξέταση περίπτωση.  

 
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης  
Όπως συνάγεται από το Νόµο 13(Ι)/2008 και δη τα άρθρα 24(1) και 42(1), τα βασικά κριτήρια καθορισµού του ύψους του 
διοικητικού προστίµου είναι η φύση, η σοβαρότητα/βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης. Οµοίως και το άρθρο 23(3) 
του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 προνοεί ότι: «Ο καθορισµός του ύψους του προστίµου γίνεται µε βάση τη σοβαρότητα και τη 
διάρκεια της παράβασης.» 
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίµησης και αξιολόγησης της φύσης και της σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνει 
υπόψη της ιδίως το είδος της παράβασης, ενώ λαµβάνει παράλληλα υπόψη της, τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνει υπόψη το 
χαρακτήρα και τον αντίκτυπο που αυτή είχε ή/και συνεχίζει να έχει στην αγορά, τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα που 
προκλήθηκαν ή δυνατό να προκληθούν στην αγορά, δεδοµένης και της οικονοµικής δύναµης των επιχειρήσεων που 
παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού στη σχετική αγορά και την έκταση αυτής. Οπότε συνυπολογίζεται επίσης και 
το οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο όφελος που αποκόµισαν ή επιδίωξαν να αποκοµίσουν οι εταιρείες. 
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Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την ExxonMobil και µελέτησε όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα 
σηµεία, λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, τα ενώπιόν της στοιχεία, καθώς και τη σχετική νοµολογία, έχει οµόφωνα 
αποφασίσει ότι,  
Σε σχέση µε την κατάρτιση καθέτων συµπράξεων για τον καθορισµό των τιµών µεταπώλησης 
 Η σχέση µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών ExxonMobil και των πρατηριούχων της είναι σχέση µη γνήσιας 
εµπορικής αντιπροσωπείας αφού ο πρατηριούχος αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους546

 και στην προκειµένη 
περίπτωση οι πρατηριούχοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι οικονοµικοί φορείς. 
Η µεταξύ τους σχέση εξετάζεται ως µία κάθετη σύµπραξη επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 
επίπεδα της σχετικής αγοράς. 
 Η συµφωνία στα πλαίσια του ∆ικαίου του Ανταγωνισµού, µπορεί να στοιχειοθετηθεί, εάν υφίσταται τουλάχιστον 
σιωπηρή συναίνεση των µεταπωλητών στις συστάσεις και ανακοινώσεις του προµηθευτή. Οι εγκύκλιοι και 
ανακοινώσεις µε τις προτεινόµενες τιµές της Εταιρείας Exxon που υιοθετούνται από τους πρατηριούχους αποτελούν από 
µόνες τους συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων ως αυτές ορίζονται από το Νόµο και την νοµολογία εντός της 
συµβατικής σχέσης που έχει η Εταιρεία µε τους πρατηριούχους της. 
Οι συνιστώµενες λιανικές τιµές πώλησης των πετρελαιοειδών που «προτείνει» η Εταιρείας εφαρµόζονται σχεδόν 
πλήρως από τους πρατηριούχους της, πράγµα που αποδεικνύει την αντιανταγωνιστική φύση των υπό εξέταση κάθετων 
συµφωνιών αναφορικά µε τις προτεινόµενες τιµές µεταξύ της Εταιρείας πετρελαιοειδών ExxonMobil και των 
πρατηριούχων της και δεικνύει κάθετο καθορισµό τιµών. Επιβεβαιωτικά στοιχεία, της ύπαρξης συµφωνιών για 
καθορισµό τιµών από την Eταιρεία ExxonMobil στους πρατηριούχους, είναι τα διάφορα εκπτωτικά προγράµµατα και οι 
διάφοροι ελέγχοι και παρακολουθήσεις που εφαρµόζει η Εταιρεία σε αυτούς. Υπό τέτοιες συνθήκες ακόµα και οι απλές 
ενδεικτικές τιµές ή και οι προτεινόµενες τιµές έχουν την ίδια σηµασία και σπουδαιότητα µε τον καθορισµό τιµών µια και η 
τιµή αποτελεί το κύριο πεδίο ανταγωνισµού. 
Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, πέραν του γεγονότος ότι έχουν ως αντικείµενό τους τον περιορισµό, τη νόθευση και ή 
την παρακώλυση του ανταγωνισµού, περιορίζουν, παρακωλύουν και νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µέσα από το 
αποτέλεσµα τους. 
Η προτεινόµενη τιµή της Εταιρείας πετρελαιοειδών ExxonMobil προς τα πρατήρια της είναι καθορισµένη – 
επιβαλλόµενη, και συνεπώς, η κάθετη συµφωνία µεταξύ Εταιρείας πετρελαιοειδών και του κάθε πρατηριούχου της 
δεν καλύπτεται από την πρόνοια απαλλαγής547 που προβλέπεται στο ∆ιάταγµα Περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες για 
τους κάθετους περιορισµούς. 
Οι πρατηριούχοι θεωρούνται και βρίσκονται στη θέση του «οικονοµικά ασθενέστερου» και, ως εκ τούτου, ο κάθετος 
καθορισµός τιµών εκ µέρους της Εταιρείας δηµιουργεί συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισµού για τις οποίες 
υπεύθυνη είναι από της άποψης του δικαίου του ανταγωνισµού η ίδια η Εταιρεία.  
Οι συµφωνίες µεταξύ της Εταιρείας ExxonMobil µε τους πρατηριούχους της σε σχέση µε  την τιµολογιακή της πολιτική 
καθορίζουν ένα οµοιόµορφο επίπεδο τιµών µεταπώλησης, νοθεύοντας έτσι την εξέλιξη των τιµών στη σχετική αγορά µε 
αποτέλεσµα να περιορίζεται ο ανταγωνισµός κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου. Η Εταιρεία, πέτυχε την 
εξάλειψη του ανταγωνισµού σε επίπεδο λιανικής πώλησης καυσίµων και µε αποτέλεσµα τον καθορισµό ενός τεχνητά 
σταθερού επιπέδου τιµών στη σχετική αγορά. 
∆ιάρκεια της παράβασης 
Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η διάρκεια της παράβασης είναι ένας παράγοντας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον 
υπολογισµό του κατάλληλου ύψους του διοικητικού προστίµου, καθότι οι επιπτώσεις της παράβασης στην αγορά 
συναρτώνται µε τη διάρκεια της παράβασης. Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το 
οποίο η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί. 
Σε σχέση µε την κάθετη σύµπραξη καθορισµού τιµών: 
Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων αλλά και δεδοµένων, έχει διαπιστώσει ότι η 
παράβαση καλύπτει την περίοδο 1/10/2004 µε 22/12/2006. Επισηµαίνεται ότι, η εν λόγω παράβαση εκτείνεται µέχρι τις 
3/12/2015, δεδοµένου ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή δεν έχει παύσει αφού όπως 
έχει προαναφερθεί η εταιρεία δεν προσκόµισε σαφή αποδεικτικά στοιχεία απόσυρσης ή αποστασιοποιήσης από την 
παράβαση. 
Ελαφρυντικές Περιστάσεις 
Η υπό διερεύνηση εταιρεία ExxonMobil, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών 
περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου. 
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν τεθεί από την ExxonMobil  και στη βάση των στοιχείων του διοικητικού 
φακέλου εκτιµά ότι σε σχέση µε την επικληθείσα συνεργασίας της εταιρείας µε την Επιτροπή, αυτή ήταν στα πλαίσια των 
νόµιµων υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον Κανονισµό 1/2003. 
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, η συνεργασία συνεκτιµάται ως ελαφρυντική, µόνο εάν η συµπεριφορά της επιχείρησης 
διευκόλυνε την εκ µέρους της Επιτροπής διαπίστωση της παραβάσεως και ενδεχοµένως τον τερµατισµό της.548

 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε σχέση µε το ζήτηµα της συνεργασίας, µε βάση τις προγενέστερες κατευθυντήριες γραµµές, 
µείωση λόγω συνεργασίας παραχωρήθηκε µόνο σε τρεις κυρίως υποθέσεις.  Με τις νέες κατευθυντήριες γραµµές, 
εντοπίστηκε µόνο µία κατά την οποία εφαρµόστηκε η εν λόγω ελαφρυντική περίσταση, αφορούσε την υπόθεση 
µετασχηµατιστές ισχύος (COMP/39.129) όπου χορηγήθηκε µείωση 18% γιατί συνέτρεχαν εξαιρετικές περιστάσεις που 
δικαιολογούσαν την ανταµοιβή της αποτελεσµατικής συνεργασίας µε την Επιτροπή. 
Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και στη βάση 
των όσων µέχρι σήµερα γνωρίζει, εκτιµά ότι σε σχέση µε την επικληθείσα συνεργασία της εταιρείας µε την Επιτροπή, 
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σηµειώνει ότι, αυτή ήταν στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από 
τον Νόµο και τον Κανονισµό 1/2003. 
Επίσης η Επιτροπή θεωρεί άξιο αναφοράς την αναφορά στην παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον 
υπολογισµό του προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου επισηµαίνεται ότι αποτελεί ελαφρυντική περίσταση, 
όταν η εµπλεκοµένη επιχείρηση συνεργάστηκε αποτελεσµατικά µε την Επιτροπή πέραν του πεδίου εφαρµογής της 
Ανακοίνωσης περί επιείκειας και πέραν των νόµιµων υποχρεώσεων της να συνεργαστεί.  
Η Επιτροπή κρίνει ότι, στην προκείµενη περίπτωση η εταιρεία συνεργάστηκε µόνο στα πλαίσια των νόµιµων 
υποχρεώσεων της και συνεπώς κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας.  
Συνεπώς η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα. 
Η Επιτροπή αναφορικά µε τον ισχυρισµό της εταιρείας ότι, η απόφαση αδυνατεί να καταδείξει συνέπειες στον 
ανταγωνισµό και ότι  κατά την διάρκεια της έρευνας, οι τιµές λιανικής στην Κύπρο δεν υπερέβαιναν εκείνες άλλων 
χωρών της Μεσογείου, θεωρεί σκόπιµο να αναφέρει ότι ο εν λόγω ισχυριζόµενος µετριαστικός παράγοντας είναι γενικός 
και ασαφής. Ουσιαστικά, αυτό που θέλει να πει η εταιρεία είναι ότι δεν προέκυψαν συνέπειες στον ανταγωνισµό 
(παράγοντας που δεν αξιολογήθηκε από την Επιτροπή όπως επικαλείται η εταιρεία) από την παραβατική συµπεριφορά 
και άρα αυτό θα πρέπει να προσµετρηθεί κατά την επιβολή προστίµου. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι,  η 
ύπαρξη ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµοί σε συµφωνία δηµιουργεί τεκµήριο ότι η συµφωνία εµπίπτει στο άρθρο 3 του 
Νόµου. 
Ο ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµός που περιγράφεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) του κανονισµού απαλλαγής κατά 
κατηγορίες αφορά τον καθορισµό των τιµών µεταπώλησης, δηλαδή τις συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές που 
έχουν ως άµεσο ή έµµεσο αντικείµενο τον καθορισµό πάγιου ή ελάχιστου επιπέδου τιµής µεταπώλησης ή πάγιου ή 
ελάχιστου επιπέδου τιµής που ο αγοραστής οφείλει να τηρεί, περίπτωση η οποία και εµπίπτει στην προκείµενη υπόθεση. 
Σε περίπτωση συµβατικών διατάξεων ή εναρµονισµένων πρακτικών µε τις οποίες καθορίζεται απευθείας η τιµή 
µεταπώλησης, ο περιορισµός είναι εµφανής.  
 
O καθορισµός των τιµών αποτελεί καταρχάς περιορισµό- «µαύρη ρήτρα»-(blacklisted restriction) υπό την έννοια
του άρθρου 4 του Κανονισµού 2790/99, το οποίο αναφέρει τους περιορισµούς που αξιολογούνται ως εξαιρετικά 
αντι-ανταγωνιστικοί και έχουν ως αποτέλεσµα την εξαίρεση όλης της συµφωνίας από την εφαρµογή του εν λόγω 
Κανονισµού. Συνεπώς, προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι οι υπό εξέταση συµφωνίες, οι οποίες αφορούν σε 
πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισµό ως προς τις τιµές, εµπίπτουν στον περιορισµό – «µαύρη ρήτρα» 
(blacklisted restriction) του Κανονισµού 2790/99, µε αποτέλεσµα να τεκµαίρονται παράνοµες και να καθίσταται 
αδύνατη η εφαρµογή των ευνοϊκών διατάξεων περί απαλλαγής του εν λόγω Κανονισµού. Μάλιστα, υπογραµµίζεται, 
ότι στην εξεταζόµενη περίπτωση οι συγκεκριµένοι εντοπισθέντες περιορισµοί δεν έχουν µόνο ως αντικείµενο, αλλά 
και ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού. 
Ωστόσο, ο καθορισµός των τιµών µεταπώλησης µπορεί επίσης να επιτευχθεί µε έµµεσο τρόπο.  
Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι συµφωνίες για καθορισµό του περιθωρίου κέρδους του διανοµέα, του ανωτάτου 
επιπέδου έκπτωσης που µπορεί να χορηγήσει ο διανοµέας από ένα καθορισµένο επίπεδο τιµών, η εξάρτηση της 
χορήγησης εκπτώσεων ή της επιστροφής των δαπανών προώθησης εκ µέρους του προµηθευτή από την τήρηση 
συγκεκριµένου επιπέδου τιµών, η σύνδεση της καθορισµένης τιµής µεταπώλησης µε τις τιµές µεταπώλησης των 
ανταγωνιστών, οι απειλές, οι εκφοβισµοί, οι προειδοποιήσεις, η επιβολή κυρώσεων, η καθυστέρηση ή αναστολή 
παραδόσεων ή η καταγγελία συµβάσεων σε συνάρτηση µε την τήρηση ενός δεδοµένου επιπέδου τιµών.  
Οι άµεσοι ή έµµεσοι τρόποι για την επίτευξη του καθορισµού των τιµών µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί 
όταν συνδυαστούν µε τη λήψη µέτρων για τον εντοπισµό διανοµέων που εφαρµόζουν µειωµένες τιµές, όπως η 
εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης των τιµών, ή η επιβολή υποχρέωσης στους λιανοπωλητές να 
καταγγέλλουν άλλα µέλη του δικτύου διανοµής που παρεκκλίνουν από το καθορισµένο επίπεδο τιµών. Επίσης, ο 
άµεσος ή έµµεσος καθορισµός των τιµών µπορεί να γίνεται πιο αποτελεσµατικά όταν συνδυάζεται µε µέτρα που 
µπορεί να αποθαρρύνουν τον αγοραστή να µειώσει τις τιµές µεταπώλησης, όπως στην περίπτωση που ο 
προµηθευτής αναγράφει τη συνιστώµενη τιµή µεταπώλησης πάνω στο προϊόν ή υποχρεώνει τον αγοραστή να 
εφαρµόζει ρήτρα του «πλέον ευνοούµενου πελάτη». Οι ίδιοι έµµεσοι τρόποι και τα ίδια «συνοδευτικά» µέτρα µπορεί 
να χρησιµοποιούνται ώστε οι ανώτατες ή συνιστώµενες τιµές να λειτουργούν ως καθορισµένες τιµές µεταπώλησης. 
Ωστόσο, η χρήση ενός συγκεκριµένου συνοδευτικού µέτρου ή η παροχή στον αγοραστή από τον προµηθευτή 
καταλόγου συνιστώµενων ή ανώτατων τιµών δεν θεωρείται αφ' εαυτής ότι οδηγεί σε καθορισµό των τιµών 
µεταπώλησης. 
Στην περίπτωση των συµφωνιών εµπορικής αντιπροσωπείας, τις τιµές πώλησης καθορίζει κατά κανόνα ο 
αντιπροσωπευόµενος, καθώς ο αντιπρόσωπος δεν αποκτά κυριότητα επί των αγαθών. Ωστόσο, εφόσον µια 
συµφωνία εµπορικής αντιπροσωπείας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του Νόµου, η επιβολή 
υποχρέωσης µε την οποία απαγορεύεται στον αντιπρόσωπο ή περιορίζεται η ευχέρειά του να µοιράζεται την 
προµήθειά του, πάγια ή κυµαινόµενη, µε τον πελάτη αποτελεί ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµό. 
Η Επιτροπή θεωρεί άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο εν ισχύ Κανονισµός ΕΕ 330/210 τον οποίο και εφαρµόζει,  
εξακολουθεί να αντιµετωπίζει το θέµα του καθορισµού των τιµών ως per se απαγορευµένη συµπεριφορά η οποία 
έχει ως συνέπεια τη µη εφαρµογή ούτε της οµαδικής απαλλαγής χωρίς να κρίνει απαραίτητη την ανάλυση της 
συµφωνίας στον ανταγωνισµό, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιµώνται οι ιδιαιτερότητες της αγοράς. 
Συνεπώς στην προκείµενη περίπτωση, ο ισχυρισµός ότι η επίδραση ήταν αµελητέα δεν επηρεάζει την σοβαρότητα της 
παράβασης αφού η παράβαση του καθορισµού τιµών θεωρείται κατά κανόνα ως ιδιαίτερα βλαπτικός για τον 
ανταγωνισµός αφού ο εν λόγω περιορισµός δηµιουργεί τεκµήριο ότι η συµφωνία συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για 
τον ανταγωνισµό.
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Συνεπώς η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα. 
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 βλ. κατευθυντήριες γραµµές παρ.106-109 



 
 

 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την εκτεταµένη διάρκεια των διαδικασιών  η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι, το εύλογο ή µη της διάρκειας της διαδικασίας κρίνεται ad hoc ενόψει των συγκεκριµένων περιστάσεων 
κάθε υποθέσεως και ιδίως του όλου πλαισίου της, της συµπεριφοράς που επέδειξαν οι εµπλεκόµενοι στη διάρκεια της 
διαδικασίας, της σηµασίας της υποθέσεως για τις διάφορες ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και του βαθµού 
πολυπλοκότητάς της.550

  
Μάλιστα τα κριτήρια αυτά δεν πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς. Αρκεί η διάρκεια της διαδικασίας να φαίνεται 
δικαιολογηµένη ενόψει ενός και µόνου κριτηρίου.

551
  

Περαιτέρω τα ενωσιακά δικαστήρια αναγνωρίζουν στην Επιτροπή την ευχέρεια να καθορίζει η ίδια τις προτεραιότητες ως 
προς την εξέταση των υποθέσεων που φέρονται ενώπιον της στοιχείο που συνεκτιµάται επίσης κατά την αξιολόγηση της 
διάρκειας της διαδικασίας.552

. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει σεβαστεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα της εν λόγω εταιρείας, εξέτασε ενδελεχώς όλα 
τα ενώπιον της αιτήµατα που αν κάποιος µελετήσει το ιστορικό της υπόθεσης θα αντιληφθεί τον αριθµό αυτών, 
συγκεκριµένα δόθηκε στην εταιρεία πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης σε αρκετές περιπτώσεις αλλά και σε 
δεδοµένα µέσω της διαδικασίας χώρου δεδοµένων (data room), ικανοποιώντας τα αιτήµατά της και ιδίως παρέχοντάς 
της τα στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκαν τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της Επιτροπής, δικαίωµα ακρόασης 
ενώπιον της Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της 
Επιτροπής, δικαίωµα υποβολής συµπληρωµατικών θέσεων καθώς επίσης και ο χρόνος που ζητήθηκε για την 
προετοιµασία της αποτελεσµατικής άµυνας και υπεράσπισής της.  
Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι ο εν λόγω ισχυριζόµενος µετριαστικός παράγοντας είναι γενικός και ασαφής και δεν 
καθιστά αντιληπτό µε ποιο τρόπο ή και γιατί η ουσία αυτού σχετίζεται µε ή αφορά την παραβατική συµπεριφορά της 
ExxonMobil και ούτε έχει τεκµηριωθεί πώς το ισχυριζόµενο κλίµα ενοχής σε συνδυασµό µε την κατ’ ισχυρισµό µεγάλη 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της έρευνας αποτελεί µετριαστικό παράγοντα. Σηµειώνεται πώς ουδεµία αναφορά 
γίνεται στον αριθµό των πολλών και διαφορετικών αιτηµάτων που υποβάλλονταν κατά τη διάρκεια της εξέτασης της 
υπόθεσης από όλες τις εταιρείες οι οποίες και συνεπάγονταν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
αντιµετώπιση των οποίων επιβάλλετο να γίνει από την Επιτροπή. 
Συνεπώς, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα 
Σε σχέση µε τον κατ΄ επίκληση µετριαστικό παράγοντα που αφορά την αυστηρή κατά την εταιρεία πολιτική 
συµµόρφωσης µε το ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το ζήτηµα της δηµιουργίας πλαισίου 
συµµόρφωσης, δεν προβλέπεται ρητώς στις κατευθυντήριες γραµµές αλλά έχει κατά καιρούς προβληθεί από τις 
εµπλεκόµενες επιχειρήσεις ως λόγος µείωσης του προστίµου η υιοθέτηση και εφαρµογή προγραµµάτων συµµόρφωσης 
προς τους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισµού. 
Η Επιτροπή επικροτεί το ρόλο των προγραµµάτων συµµόρφωσης όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
υπόθεση VIHO/TΟSHIPA ηµεροµηνίας 5/6/1991 EE L 287 17/10/1991. 
Παραταύτα, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι το γεγονός υλοποίησης και υιοθέτησης ενός τέτοιου προγράµµατος ως 
εκδήλωση µέριµνας για την τήρηση των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισµού δεν αφορά ούτε το υποστατό ούτε τη 
σοβαρότητα της παράβασης καθαυτή, αλλά την µελλοντική συµπεριφορά της επιχείρησης και άρα δεν µπορεί να 
συνεκτιµηθεί κατά την επιµέτρηση του προστίµου.553

   
Συνεπώς η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα. 
Κατά την επιµέτρηση του προστίµου, η Επιτροπή  έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς επίσης και το γεγονός ότι η 
Κύπρος αποτελεί µια νησιώτικη  αγορά, αποµονωµένη από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ότι η αγορά στην 
οποία δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρείες είναι ολιγοπωλιακή, µε κύριους πρωταγωνιστές αυτές τις τέσσερεις 
εταιρείες και οι πρακτικές που η κάθε µία (στην παρούσα περίπτωση η ExxonMobil) από αυτές εφαρµόζουν δηµιουργούν 
ένα σωρευτικό αποτέλεσµα (cumulative effect)  επί του συνόλου της αγοράς και επηρεάζουν την ολότητα των 
καταναλωτών και επιχειρήσεων για τους οποίους τα καύσιµα κίνησης αποτελούν ένα προϊόν καθηµερινής χρήσης και 
απόλυτης ανάγκης για τις µετακινήσεις τους. 
∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΟ 
Η Επιτροπή, συνεκτιµώντας όλους τους πιο πάνω λόγους, ως αυτοί έχουν αναλυθεί στο αιτιολογηµένο σκεπτικό της 
απόφασης, οµόφωνα αποφασίζει ότι, 
Α) Η εταιρεία Lukoil Cyprus Ltd (Energy products Cyprus Ltd) κατά την περίοδο 1/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις 
διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου, λόγω των κάθετων συµπράξεων µε τους πρατηριούχους της για τον άµεσο ή 
έµµεσο καθορισµό λιανικής τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων 
και του πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα των παρακώλυση, τον περιορισµό ή την 
νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, δεδοµένου 
ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή δεν είχε παύσει. 
Β) Η εταιρεία Petrolina (Holding) Public Ltd κατά την περίοδο 1/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 
3(1)(α) του Νόµου, λόγω των κάθετων συµπράξεων µε τους πρατηριούχους της για τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό 
λιανικής τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου 
κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα των παρακώλυση, τον περιορισµό ή την νόθευση του 
ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, δεδοµένου ότι από τα 
ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή δεν είχε παύσει. 
Γ) Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ κατά την περίοδο 1/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις διατάξεις του 
άρθρου 3(1)(α) του Νόµου, λόγω των κάθετων συµπράξεων µε τους πρατηριούχους της για τον άµεσο ή έµµεσο 
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 ΠΕΚ απόφαση ηµεροµηνίας 20/4/1999 T-305/94 κ.α PVC I Συλλογή 1999 II-931 ,σκέψη 132. 
551

 ∆ΕΕ απόφαση 15/10/2002 C-245/99P κ.α PVC II Συλλογή 2002 I-8375 σκέψη 188 
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 ΠΕΚ απόφαση ηµεροµηνίας 18/9/1992 T-24/90 AUTOMEC Συλλ 1992 II-2223 σκέψη 77 
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 Απόφαση ΠΕΚ ηµεροµηνίας 15/3/2000 T-25/95 κ.α, Cimenteries CBR, Συλλογή 2000, σκέψη 4907. 



 
 

καθορισµό λιανικής τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του 
πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα των παρακώλυση, τον περιορισµό ή την νόθευση 
του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, δεδοµένου ότι από 
τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή δεν είχε παύσει. 
∆) Η εταιρεία ExxonMobil Cyprus Ltd κατά την περίοδο 1/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 
3(1)(α) του Νόµου, λόγω των κάθετων συµπράξεων µε τους πρατηριούχους της για τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό 
λιανικής τιµής πώλησης της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αµόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου 
κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα των παρακώλυση, τον περιορισµό ή την νόθευση του 
ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, δεδοµένου ότι από τα 
ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή δεν είχε παύσει. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, στα πλαίσια του Νόµου και δη του άρθρου 24(α)(i) του Νόµου 13(Ι)/2008 προβλέπεται ως 
βάση υπολογισµού του διοικητικού προστίµου, που θα επιβληθεί σε κάθε επιχείρηση ο κύκλος εργασιών της που έλαβε 
χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος. 
Υπό το φως αυτού του δεδοµένου και λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 24 του Νόµου 13(Ι)/2008, κρίνεται 
σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι το πλήρες έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση και το οποίο θα λάβει υπόψη της 
η Επιτροπή ήταν το 2005, ανεξαρτήτως εάν η παράβαση εκτείνεται µέχρι τις 3/12/2015, ως έχει διατυπωθεί στο πρακτικό 
της Επιτροπής ηµεροµηνίας 3/12/2015, ελλείψει αποδεικτικού στοιχείου ή σαφούς ένδειξης που να µπορεί να 
καταδεικνύει απόσυρση ή αποστασιοποίηση από πλευράς των εταιρειών από την παράβαση. 
Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, το διοικητικό πρόστιµο που δύναται να επιβάλει σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 
24(α)(i), ανέρχεται µέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, έχοντας λάβει υπόψη τη 
διάρκεια, τη φύση και την σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόµου 
13(Ι)/2008.  
Η Επιτροπή, επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε τις ετήσιες εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών, ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών για το έτος 2005 (σε Κυπριακές Λίρες), ήταν, για την εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd £{…}, για 
την εταιρεία ExxonMobil Cyprus Limited £{…}, για την εταιρεία Lukoil Cyprus Limited £{…} και για εταιρεία Hellenic 
Petroleum Cyprus Ltd £{…}

554
. 

Η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόµου οµόφωνα αποφασίζει όπως επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο 
στις εν λόγω εταιρείες. 
Τα Μέλη της Επιτροπής, κ. Ανδρέας Καρύδης, κ. Χάρης Παστελλής και κ. Παναγιώτης Ουστάς, έχοντας αξιολογήσει τα 
ενώπιόν τους στοιχεία και τους σχετικούς παράγοντες για επιβολή διοικητικού προστίµου, ως αυτοί έχουν ήδη αναλυθεί, 
κατέληξαν ότι θα πρέπει να επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο ύψους {…}% του κύκλου εργασιών σε {…} επιχείρηση για την 
οποία έχει ληφθεί απόφαση παράβασης του Νόµου. Ως εκ τούτου, κατέληξαν ότι το διοικητικό πρόστιµο θα πρέπει να 
ανέρχεται σε {…}% του κύκλου εργασιών της Petrolina, σε {…}% του κύκλου εργασιών της ExxonMobil, σε {…}% του 
κύκλου εργασιών της Lukoil και σε {…}% του κύκλου εργασιών της ΕΚΟ. 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου και το Μέλος της Επιτροπής, κα Ελένη Καραολή, έχοντας 
αξιολογήσει τα ενώπιόν τους στοιχεία και τους σχετικούς παράγοντες για επιβολή διοικητικού προστίµου, ως αυτοί έχουν 
ήδη αναλυθεί, συγκεκριµένα τη σοβαρότητα της παράβασης και τα αποτελέσµατα αυτής, λαµβανοµένων υπόψη των 
συνθηκών στην αγορά και το γεγονός ότι η παράβαση  εκτείνεται έως τις 31/12/2015, κατέληξαν ότι θα πρέπει να 
επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο ύψους {…}% του κύκλου εργασιών σε έκαστη επιχείρηση για την οποία έχει ληφθεί 
απόφαση παράβασης του Νόµου. Ως εκ τούτου, κατέληξαν ότι το διοικητικό πρόστιµο θα πρέπει να ανέρχεται σε {…}% 
του κύκλου εργασιών της Petrolina, σε {…}% του κύκλου εργασιών της ExxonMobil, σε {…}% του κύκλου εργασιών της 
Lukoil και σε {…}% του κύκλου εργασιών της ΕΚΟ. 
Συνεπώς, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στις εταιρείες ύψους {…}% επί 
του ετήσιου κύκλου εργασιών του έτους 2005 της κάθε εταιρείας, ως ακολούθως: 
(α) πρόστιµο ύψους £{…} για την εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd, το οποίο σε Ευρώ555

 ανέρχεται σε πρόστιµο 
ύψους € {…}  
(β) πρόστιµο ύψους £{…}, για την εταιρεία ExxonMobil Cyprus Limited, το οποίο σε Ευρώ556

 ανέρχεται σε πρόστιµο 
ύψους €{…} 
(γ) πρόστιµο ύψους £{…} για την εταιρεία Lukoil Cyprus Limited το οποίο σε Ευρώ557

 ανέρχεται σε πρόστιµο ύψους 
€{…}και  
(δ) πρόστιµο ύψους £ {…} και για εταιρεία Hellenic Petroleum Cyprus Ltd το οποίο σε Ευρώ558

 ανέρχεται σε πρόστιµο 
ύψους € {…}. 
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 Η εταιρεία Hellenic Petroleum Cyprus Ltd παρουσίασε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους £{…} Αγγλικών Στερλινών, 
σύµφωνα µε τις ετήσιες εξελεγµένες οικονοµικές της καταστάσεις για το έτος 2005. Κατά την µετατροπή του Νοµίσµατος, 
από Αγγλικές Στερλίνες σε Λίρες Κύπρου, χρησιµοποιήθηκε η συναλλαγµατική ισοτιµία κλεισίµατος κατά την 30/12/2005 
(τελευταία εργάσιµη µέρα του έτους), η οποία ανήλθε σε STG £1.00 = CYP £0.8340, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία 
από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας. 
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 Κατά την µετατροπή του Νοµίσµατος, από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ, χρησιµοποιήθηκε η αµετάκλητα καθορισµένη 
συναλλαγµατική ισοτιµία CYP £1.00 = EUR €1.708601 (EUR €1.00 = CYP £0.585274). 
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 Κατά την µετατροπή του Νοµίσµατος, από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ, χρησιµοποιήθηκε η αµετάκλητα καθορισµένη 
συναλλαγµατική ισοτιµία CYP £1.00 = EUR €1.708601 (EUR €1.00 = CYP £0.585274). 
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 Κατά την µετατροπή του Νοµίσµατος, από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ, χρησιµοποιήθηκε η αµετάκλητα καθορισµένη 
συναλλαγµατική ισοτιµία CYP £1.00 = EUR €1.708601 (EUR €1.00 = CYP £0.585274). 
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 Κατά την µετατροπή του Νοµίσµατος, από Κυπριακές Λίρες σε Ευρώ, χρησιµοποιήθηκε η αµετάκλητα καθορισµένη 
συναλλαγµατική ισοτιµία CYP £1.00 = EUR €1.708601 (EUR €1.00 = CYP £0.585274). 



 
 

Η Επιτροπή οµόφωνα υποχρεώνει τις εταιρείες να παύσουν αµέσως τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, ως το άνω 
σκεπτικό, και να διατάξει τις υπό αναφορά εταιρείες να αποφύγουν στο µέλλον την επανάληψη τέτοιων πρακτικών ή/και 
ενεργειών που πλήττουν τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού. 
 
Η Επιτροπή καλεί τις εταιρείες όπως, µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
παρούσας απόφασης καταβάλουν τα πιο πάνω διοικητικά πρόστιµα που τους επιβλήθηκαν. 
 
 
……………………………………. 
Λουκία Χριστοδούλου 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού 


