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Καταγγελία της εταιρείας FBME Card Services Ltd εναντίον των 1. JCC
Payment Systems Limited, 2. Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, 3. Marfin
Popular Bank Public Co Ltd, 4. Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, 5.
USB Bank Plc, 6. Alpha Bank Cyprus Ltd, 7. Emporiki Bank Cyprus Limited, 8.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, 9. Societe Generale Cyprus Ltd,
10. Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ.

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού:
κα. Λουκία Χριστοδούλου,

Πρόεδρος

κα. Ελένη Καραολή,

Μέλος

κ. Χρίστος Τσίγκης,

Μέλος

κ. Ανδρέας Καρύδης,

Μέλος

κ. Χάρης Παστελλής,

Μέλος

Ηµεροµηνία απόφασης: 27/1/2016

Για την εταιρεία FBME Card Services Limited: ∆ικηγορικό Γραφείο Γιώργος Ζ.
Γεωργίου & Συνεργάτες ∆.Ε.Π.Ε.
Για τις εταιρείες 1. JCC Payment Systems Limited, 2. Emporiki Bank Cyprus Limited,
3. Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, 4. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(Κύπρου) Λτδ, 5. Alpha Bank Cyprus Ltd: ∆ικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και
Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε
Για την εταιρεία Societe Generale Cyprus Ltd: ∆ικηγορικό Γραφείο ∆ρ Κ.
Χρυσοστοµίδης & ΣΙΑ ∆.Ε.Π.Ε.
Για την εταιρεία Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ : ∆ικηγορικό Γραφείο
Φ.Α. Μαρκίδης
Για την εταιρεία Marfin Popular Bank Public Co Ltd: ∆ικηγορικό Γραφείο Τορναρίτης
& ΣΙΑ ∆.Ε.Π.Ε.
Για την εταιρεία USB Bank Plc: ∆ικηγορικό Γραφείο Λ. Παπαφιλίππου & ΣΙΑ ∆.Ε.Π.Ε.
Για την εταιρεία Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ: ∆ικηγορικό Γραφείο Άντης
Τριανταφυλλίδης & Υιοί ∆.Ε.Π.Ε..
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ΑΠΟΦΑΣΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείµενο της παρούσας υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία που υποβλήθηκε στις
4 Ιανουαρίου 2010 από την εταιρεία FBME Card Services Limited (στο εξής η
«FBMECS») στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού εναντίον των εταιρειών
1. JCC Payment Systems Limited (στο εξής η «JCC»), 2. Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ (στο εξής η «Τράπεζα Κύπρου»), 3. Marfin Popular Bank Public Co Ltd
(στο εξής η «Λαϊκή»), 4. Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (στο εξής «η
Ελληνική Τράπεζα»), 5. USB Bank Plc (στο εξής «η USB»), 6. Alpha Bank Cyprus
Ltd (στο εξής «η Alpha Bank»), 7. Emporiki Bank Cyprus Limited (στο εξής «η
Εµπορική Τράπεζα»), 8. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ (στο εξής «η
Εθνική Τράπεζα»), 9. Societe Generale Cyprus Ltd (στο εξής «η Societe»), 10.
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ (στο εξής «η Τράπεζα Πειραιώς») για πιθανή
παράβαση των άρθρων 6(1)(α) και (β) και 3(1)(α)(β) και (γ) του Νόµου και των
άρθρων 102 (α) και (β), 101(1)(α),(β) και (γ) της Συνθήκης Λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής η «ΣΛΕΕ»).
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η «Επιτροπή»), µε την
ολοκλήρωση των ενώπιόν της προφορικών διαδικασιών που πραγµατοποιήθηκαν
στις 26/02/2015, 02/03/2015, 18/03/2015, 19/03/2015 και 23/03/2015, έχοντας
πραγµατοποιήσει συνεδρία στις 24/06/2015 κατά την οποία οµόφωνα αποφάσισε
όπως, σύµφωνα µε το άρθρο 42 των περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων
του 2008 και 2014 (στο εξής «ο Νόµος»), ειδοποιήσει τις καταγγελλόµενες εταιρείες
για την πρόθεσή της να τους επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο και διαρθρωτικά µέτρα
στην περίπτωση της καταγγελλόµενης JCC, ενηµέρωσε αυτές µε επιστολή
ηµεροµηνίας 16/10/2015 για τους λόγους επί τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει
τοιουτοτρόπως και τους δόθηκε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών για να υποβάλλουν
τις γραπτές τους παραστάσεις σε σχέση µε την επιβολή διοικητικού προστίµου και
όσον αφορά την JCC και για διαρθρωτικά µέτρα.
Η Επιτροπή, αφού οι λειτουργοί της Υπηρεσίας απεχώρησαν, υπό το φως των
γραπτών παραστάσεων των καταγγελλόµενων εταιρειών εξέτασε το χειρισµό της
υπό τον ως άνω αριθµό και τίτλο καταγγελίας, ενεργώντας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Νόµου.
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Η Επιτροπή, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση της υπόθεσης, µελέτησε το 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 καταγγελίας, ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό:
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
1. Στις 4 Ιανουαρίου 2010, η εταιρεία FBME Card Services Limited (στο εξής η
«FBMECS»), υπέβαλε στην Επιτροπή καταγγελία εναντίον των εταιρειών: 1. JCC
Payment Systems Limited (στο εξής η «JCC»), 2. Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ (στο εξής η «Τράπεζα Κύπρου»), 3. Marfin Popular Bank Public Co Ltd
(στο εξής η «Λαϊκή»), 4. Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (στο εξής η
«Ελληνική Τράπεζα»), 5. USB Bank Plc (στο εξής η«USB»), 6. Alpha Bank Cyprus
Ltd (στο εξής η«Alpha Bank»), 7. Emporiki Bank Cyprus Limited (στο εξής η
«Εµπορική Τράπεζα»), 8. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ (στο εξής η
«Εθνική Τράπεζα»), 9. Societe Generale Cyprus Ltd (στο εξής η «Societe»), 10.
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ (στο εξής η «Τράπεζα Πειραιώς») για πιθανή
παράβαση των άρθρων 6(1)(α) και (β) και 3(1)(α)(β) και (γ) του Νόµου και των
άρθρων 102 (α) και (β), 101(1)(α),(β) και (γ) της Συνθήκης Λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής η «ΣΛΕΕ»).
2. Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2010
έδωσε οδηγίες όπως διερευνηθεί κατά πόσο η υπό αναφορά καταγγελία πληρούσε
τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Νόµου.
3. Στη συνεδρία µε ηµεροµηνία 20 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή αφού εξέτασε το
σχετικό σηµείωµα που υπέβαλε η Υπηρεσία και έλαβε υπόψη το περιεχόµενο της
καταγγελίας, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Νόµου οµόφωνα αποφάσισε
να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να προχωρήσει σε δέουσα προκαταρκτική έρευνα
των πιθανολογούµενων παραβάσεων που περιέχονται στην καταγγελία.
4. Η Επιτροπή σε συνεδρία της στις 14 Ιουνίου 2010, αποφάσισε να εφαρµόσει τα
άρθρα 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή επίσης αποφάσισε να προχωρήσει σε
κοινοποίηση

της

καταγγελίας

στην

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

και

τις

Αρχές

Ανταγωνισµού των Κρατών Μελών της Ε.Ε, ως η υποχρέωση της σύµφωνα µε το
άρθρο 11(4) του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003.
5. Στις 5 Ιανουαρίου 2012 η Επιτροπή, υπό τη νέα σύνθεση της, σύµφωνα µε το
διορισµό της από το Υπουργικό Συµβούλιο (ως η απόφαση του ηµεροµηνίας
20/12/2011), εξέτασε την υπόθεση, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου
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∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές µε αρ. 1544/09, 1545/09,
1596/09 και 1601/09 (ExxonMobilCyprusLtd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας του
Ανταγωνισµού), και αφού έλαβε υπόψη και σχετικές γνωµατεύσεις του Γενικού
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, µε ηµεροµηνίες 20/12/2007 και 18/7/2011, αποφάσισε
να ανακαλέσει τις αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν ενόσω ο κ. Κωστάκης
Χριστοφόρου ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής. Αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο
βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης των πιο πάνω
ανακαλούµενων αποφάσεων, η Επιτροπή έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη
διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία και έδωσε οδηγίες για
προκαταρκτική έρευνα.
6. Στις 18 Ιανουαρίου 2012, η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της
Επιτροπής ενηµέρωσε τα εµπλεκόµενα µέρη για την ως άνω απόφαση της
Επιτροπής.
7. Στις 27 Ιουνίου 2013 η Επιτροπή, υπό τη νέα σύνθεση της, σύµφωνα µε το διορισµό
της από το Υπουργικό Συµβούλιο (ως οι αποφάσεις του ηµεροµηνίας 16/04/2013 και
24/05/2013), αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει εξ’ υπαρχής
έρευνα αναφορικά µε τις πιθανολογούµενες παραβάσεις.
8. Η Υπηρεσία υπέβαλε ενηµερωτικό σηµείωµα ηµεροµηνίας 23/1/2014, σε σχέση µε
την προκαταρκτική έρευνα.
9.

Κατόπιν

διαδοχικών

συνεδριών,

η

Επιτροπή

στη

συνεδρία

της

που

πραγµατοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2014, αφού έλαβε υπόψη της όλο το περιεχόµενο
του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και τα Σηµειώµατα της Υπηρεσίας
ηµεροµηνίας 23 Ιανουαρίου 2014 και 3 Φεβρουαρίου 2014, οµόφωνα διαπίστωσε ότι
στοιχειοθετούνται εκ πρώτης όψεως παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), 6(1)(α) και
6(1)(β) του Νόµου και των άρθρων 101 και 102 Σ.Λ.Ε.Ε. Επίσης, κατά την ίδια
συνεδρία κάλεσε την καταγγέλλουσα να θέσει εγγράφως τις θέσεις και απόψεις της,
εάν το επιθυµούσε επί των προκαταρκτικών της συµπερασµάτων σχετικά µε τις εκ
πρώτης όψεως µη στοιχειοθετηθείσες παραβάσεις.
10. Στις 2 Απριλίου 2014 η Επιτροπή, σε συνεδρία της, µετά από διεξοδική συζήτηση
των κειµένων των Εκθέσεων Αιτιάσεων αποφάσισε οµόφωνα να τα υιοθετήσει και τα
εγκρίνει και όπως τα κοινοποιήσει στα αντίστοιχα εµπλεκόµενα µέρη.
11. Στις 7 Απριλίου 2014 η Επιτροπή, σε συνεδρία της, αποφάσισε τα εµπιστευτικά
στοιχεία των κειµένων των Εκθέσεων Αιτιάσεων δίνοντας οδηγίες στην Υπηρεσία να
προβεί στην απόκρυψή τους.
12. Στις

15

Απριλίου

2014

αποστάλθηκαν

οι

Εκθέσεις

Αιτιάσεων

στους

καταγγελλόµενους και στις 16 Απριλίου 2014 στάλθηκε επιστολή προς την FBMECS
για να θέσει εγγράφως τις απόψεις και θέσεις της επί των Εκθέσεων Αιτιάσεων.
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Επιπρόσθετα, την ίδια ηµεροµηνία, η Επιτροπή, ενηµερωσε την καταγγέλλουσα
FBMECS για τις προκαταρτικές της θέσεις επί συγκεκριµένων κατ΄ισχυρισµων
παραβάσεων, για τη µη διαπίστωση παραβάσεων των άρθρων 3(1)(β) και (γ) και
6(1)(β) του Νόµου και των αντίστοιχων άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, δινοντας της
το δικαίωµα να θέσει τις θέσεις της εντός προθεσµίας εικοσιµίας ηµερών. Η
FBMECS, µε επιστολή της ηµεροµηνίας 6/5/2014, ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι δεν
φέρει ένσταση στις προδικαστικές θέσεις της.
13. Στις 29 Απριλίου 2014, η Επιτροπή αποφάσισε, σε συνεδρία της, µετά από σχετικό
αίτηµα που υποβλήθηκε, την αλλαγή προθεσµίας για την υποβολή γραπτών θέσεων
από τα εµπλεκόµενα µέρη και την µεταφορά της ακροαµατικής διαδικασίας µετά από
σχετικά αιτήµατα που υποβλήθηκαν από τα εµπλεκόµενα µέρη. Επιπρόσθετα, η
Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει το αίτηµα για επιθεώρηση των διοικητικών
φακέλων που υπέβαλε η Λαϊκή.
14. Στις 6 Μαίου 2015, η Λαϊκή επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης για
πρώτη φορά.
15. Στις 7 Μαΐου 2014, η Επιτροπή αποφάσισε, σε συνεδρία της, να εγκρίνει το αίτηµα
της Λαϊκή να επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης για δεύτερη φορά.
16. Στις 9 Μαΐου 2014, η Επιτροπή αποφάσισε, σε συνεδρία της, να εγκρίνει το αίτηµα
της Ελληνικής Τράπεζας για παράταση υποβολής των γραπτών τους παρατηρήσεων
µέχρι τις 7/7/2014, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα και τα υπόλοιπα εµπλεκόµενα µέρη
ότι δύνανται να υποβάλουν τις γραπτές τους θέσεις µέχρι τις 7/7/2014.
17. Στις 14 Μαΐου 2014, η Επιτροπή αποφάσισε, σε συνεδρία της, να καλέσει σε
διαφορετικές ηµεροµηνίες, τους νοµικούς εκπροσώπους των εταιρειών Λαϊκή, JCC,
USB Bank και Τράπεζας Κύπρου, να προβούν στην επιθεώρηση των εν λόγω
διοικητικών φακέλων της υπόθεσης.
18. Στις 16 Μαίου 2015, η Λαϊκή επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.
19. Στις 23 Μαΐου 2014, η Επιτροπή, αφού έλαβε επιστολή από τους νοµικούς
εκπροσώπους της Τράπεζας Κύπρου και της JCC µε την οποία ζητούσαν
επαναορισµό της υπόθεσης, σε συνεδρία της, οµόφωνα αποφάσισε όπως η
προφορική διαδικασία ενώπιον της διαχωριστεί και πραγµατοποιηθεί σε πέντε
ξεχωριστές ηµεροµηνίες ήτοι, 17/7/2014 σε σχέση µε την απόφαση ένωσης
επιχειρήσεων σε σχέση µε τον καθορισµό των Ε∆Π, 21/7/2014 σε σχέση µε τις
κάθετες συµφωνίες αναφορικά µε τον καθορισµό των Ε∆Π, 4/8/2014 σε σχέση µε την
ληστρική τιµολόγιση για τις χρεώσεις των ∆ΕΠ, 6/8/2014 σε σχέση µε την
καταχρηστική

εκτµετάλλευση

συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης

-

υπερβολική

τιµολόγηση, και 7/8/2014 σε σχέση µε την µη παραχώρηση άδειας στην
καταγγέλλουσα έτσι ώστε τα τερµατικά της να αποδέχονται κάρτες AMEX. Επιπλέον,
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όρισε

εκ

νέου

ηµεροµηνία

υποβολής

των

γραπτών

παρατηρήσεων

των

εµπλεκοµένων µερών µέχρι τις 7/7/2014.
20. Στις 26 Μαΐου 2014, η Επιτροπή αφού έλαβε επιστολή από τους νοµικούς
εκπροσώπους της εταιρείας Societe, σε συνεδρία της, οµόφωνα αποφάσισε να
εγκρίνει το υποβληθέν αίτηµα για επιθεώρηση των διοικητικών φακέλων της
υπόθεσης, ορίζοντας ηµεροµηνία πρόσβασης.
21. Κατά την ίδιαν ηµεροµηνία, η JCC επιθεώρησε για πρώτη φορά το διοικητικό φάκελο
της υπόθεσης.
22. Στις 29 Μαίου 2014, η Τράπεζα Κύπρου επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της
υπόθεσης.
23. Στις 2 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, αποφάσισε όπως δοθεί στην
Λαϊκή για ακόµα µια φορά πρόσβαση για εκ νέου επιθεώρηση του διοικητικού
φακέλου. Επιπλέον, η Επιτροπή ανέβαλε τη συζήτηση σε επόµενη συνεδρία σχετικά
µε αίτηµα της Τράπεζας Κύπρου για αποκάλυψη µη προσπελάσιµων εγγράφων.
24. Στις 3 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, αφού ενηµερώθηκε από την
Societe ότι λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων των δικηγόρων της στο δικαστήριο
δεν µπορούσε να προβεί σε πρόσβαση στο ∆ιοικητικό Φάκελο όπως είχε
προγραµµατιστεί, κατέληξε όπως δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να ενηµερώσει την
Societe όπως επιλέξει νέα ηµεροµηνία από αριθµό συγκεκριµένων ηµεροµηνιών που
της προτάθηκαν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η πρόσβαση της.
25. Στις 4 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, αποφάσισε να καλέσει τις
καταγγελλοµένες εταιρείες που δεν είχαν προβεί σε επιθεώρηση του ∆ιοικητικού
Φακέλου όπως πράξουν τούτο. Παράλληλα, αποφάσισε να ενηµερώσει τις
καταγγελλόµενες

εταιρείες

οι

οποίες

υπέβαλαν

αίτηµα

αποκάλυψης

µη

προσπελάσιµων εγγράφων όπως αναπτύξουν τους λόγους για τους οποίους
θεωρούσαν πως η αποκάλυψη των εν λόγω εγγράφων θα τις βοηθήσει στην
υπεράσπιση τους.
26. Στις 10 Ιουνίου 2014, η Societe επιθεώρησε για πρώτη φορά το διοικητικό φάκελο
της υπόθεσης.
27. Στις 11 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, αποφάσισε την αλλαγή
ηµεροµηνιών στην πρόσβαση των εταιρειών Societe και Εµπορικής Τράπεζας,
κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Societe. Η Επιτροπή παράλληλα, για σκοπούς
διασφάλισης και προστασίας των ουσιωδών δικαιωµάτων υπεράσπισης των
καταγγελλοµένων εταιρειών, οµόφωνα αποφάσισε όπως για την οµαλή διεξαγωγή
των ενώπιόν της προφορικών διαδικασιών καλέσει ενώπιον της όλα τα εµπλεκόµενα
µέρη, ούτως ώστε να συζητηθεί ο καθορισµός ηµεροµηνιών για διεξαγωγή των
προφορικών διαδικασιών.
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28. Στις 13 Ιουνίου 2014, η Societe επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της
υπόθεσης.
29. Στις 17 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, εξέτασε το αίτηµα που
υπεβλήθηκε από την USB αναφορικά µε αποκάλυψη εγγράφων, καταλήγοντας ποια
από αυτά θα αποκαλύπτονταν και θα καθίσταντο προσβάσιµα προς την εν λόγω
εταιρεία.
30. Κατά την ίδιαν ηµεροµηνία, η Εµπορική Τράπεζα προέβει σε επιθεώρηση, για πρώτη
φορά, του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης.
31. Στις 19 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, αποφάσισε να καλέσει τους
νοµικούς εκπροσώπους της Εθνικής Τράπεζας να προβούν σε επιθεώριση του
διοικητικού φακέλου της υπόθεσης.
32. Στις 20 Ιουνίου 2014, σε συνεδρία της Επιτροπής, στην παρουσία των νοµικών
εκπροσώπων όλων των εµπλεκοµένων στην υπόθεση εταιρειών, λόγω του ότι, η
πλειοψηφία των εµπλεκοµένων µερών είχε εκφράσει κωλύµατα ή/και αδυναµία να
παρευρεθεί στις ηµεροµηνίες που είχε αρχικά ορίσει η Επιτροπή για την διεξαγωγή
των ενώπιον της προφορικών διαδικασιών και επειδή, κατά την εν λόγω συνεδρία, οι
νοµικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Τράπεζας, της Λαϊκής, της Τράπεζας Πειραιώς
και της FBMECS δήλωσαν πρόθυµοι για αποκάλυψη των στοιχείων που είχαν
αποστείλει κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας ενώ οι νοµικοί
εκπρόσωποι της Societe και της USB δήλωσαν ότι προτού τοποθετηθούν έπρεπε να
επικοινωνήσουν µε τους πελάτες τους, και ο δε νοµικός εκπρόσωπος της JCC
επιφυλάχθηκε να εξετάσει ποια στοιχεία είναι εµπιστευτικά και ποια όχι σε
µεταγενέστερο στάδιο, η Επιτροπή, αποφάσισε όπως δώσει σε όλα τα εµπλεκόµενα
µέρη οδηγίες να αποστείλουν γραπτώς τις θέσεις τους αναφορικά µε την αποκάλυψη
ή µη των στοιχείων που απέστειλαν και αποτελούσαν µέρος του διοικητικού φακέλου
µέχρι τις 30/6/2014.
33. Στις 4 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, διαπίστωσε, από τις επιστολές
που στάλθηκαν από τα εµπλεκόµενα µέρη, ότι κάποια από αυτά έφεραν αντίρρηση
στην αποκάλυψη όλων των εγγράφων τους, και αποφάσισε να εξετάσει το θέµα
περαιτέρω σε επόµενη της συνεδρία.
34. Κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 8 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή κατέγραψε σε πίνακα
τα εµπιστευτικά στοιχεία που όρισαν τα εµπλεκόµενα µέρη µε τις υποβληθήσεις
επιστολές τους.
35. Στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 5 Αυγούστου 2014 η Επιτροπή, αφού στάθµισε τα
συµφέροντα του κάθε εµπλεκοµένου µέρους από την µία πλευρά, τα εµπορικά
συµφέροντα τόσο αυτών όσο και των τρίτων µη εµπλεκοµένων στην υπόθεση
επιχειρήσεων, από τους οποίους λήφθηκαν στοιχεία και από την άλλη πλευρά το
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δικαίωµα άµυνας των καταγγελλόµενων εταιρειών, αποφάσισε αναφορικά µε την
εµπιστευτικότητα των εν λόγω στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον της και αφού
κατήρτισε µακροσκελή πίνακα µε τα εµπιστευτικά στοιχεία των εµπλεκοµένων µερών
έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να τα αποκαλύψει ή/και τροποποιήσει, να
καταχωρήσει τα έγγραφα εκείνα που θα τροποποιηθούν στη νεά τους µορφή στο
διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και να τα καταστήσει προσβάσιµα στις
καταγγελλόµενες εταιρείες. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως οι καταγγελλόµενες
εταιρείες επιθεωρήσουν εκ νέου το διοικητικό φάκελο εφόσον το επιθυµούσαν.
36. Στις 22 Αυγούστου 2014, η Alpha Bank επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της
υπόθεσης.
37. Στις 26 Αυγούστου 2014, η Τράπεζα Κύπρου επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό
φάκελο της υπόθεσης.
38. Στις 29 Αυγούστου 2014, η Alpha Bank επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της
υπόθεσης.
39. Στις 2 Σεπτεµβρίου 2014, η Εθνική Τράπεζα επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της
υπόθεσης.
40. Στις 10 Σεπτεµβρίου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς επιθεώρησε το διοικητικό φάκελο της
υπόθεσης.
41. Στις 11 Σεπτεµβρίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, αποφάσισε να ενηµερώσει
τους νοµικούς εκπροσώπους όλων των καταγγελλόµενων εταιρειών όπως
κοινοποιήσουν τις θέσεις τους προς την Επιτροπή και την καταγγέλλουσα εταιρεία,
σε εµπιστευτική και µη εµπιστευτική µορφή αναφορικά µε τα εκ πρώτης όψεως
συµπεράσµατα της Έκθεσης Αιτιάσεων.
42. Στις 12, 15, 16 και 17 Σεπτεµβρίου 2014, η Ελληνική Τράπεζα πραγµατοποίησε
προσβάσεις στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.
43. Στις 23 Σεπτεµβρίου 2015, η Λαϊκή επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της
υπόθεσης.
44. Στις 25 και 26 Σεπτεµβρίου 2014, η Societe επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο
της υπόθεσης.
45. Στις 29 Σεπτεµβρίου 2014, µετά από έγκριση σχετικού αιτήµατος που υπέβαλε η
Societe για λήψη αντιγράφου της καταγγελίας σε µη εµπιστευτική µορφή, η Επιτροπή
έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία, όπως για σκοπούς ισότητας των όπλων, αποσταλεί
προς όλες τις καταγγελλόµενες εταιρείες αντίγραφο της καταγγελίας της FBMECS µε
ηµεροµηνία 4/01/2010.
46. Στις 6 Οκτωβρίου 2014, η Εµπορική Τράπεζα επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό
φάκελο της υπόθεσης.
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47. Στις 15, 16, 17 και 20 Οκτωµβρίου 2014, η USB πραγµατοποίησε προσβάσεις στο
διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.
48. Στις 6 Νοεµβρίου 2014, η JCC επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της
υπόθεσης.
49. Στις 13 Νοεµβρίου 2014, η JCC επιθεώρησε εκ νέου το διοικητικό φάκελο της
υπόθεσης.
50. Στις 14 Νοεµβρίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, αφού διαπίστωσε ότι
ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσβασης του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης από
όλους τους καταγγελλόµενους, µελέτησε το πρόγραµµά της και τις ανειληµµένες
υποχρεώσεις της, όρισε εκ νέου ηµεροµηνία υποβολής των γραπτών παρατηρήσεων
των εµπλεκοµένων µερών και καθόρισε ξεχωριστές ηµεροµηνίες για τις ενώπιόν της
προφορικές διαδικασίες, ήτοι την 8/1/2015 σε σχέση µε την απόφαση ένωσης
επιχειρήσεων αναφορικά µε τον καθορισµό των Ε∆Π, την 12/1/2015 σε σχέση µε τις
κάθετες συµφωνίες αναφορικά µε τον καθορισµό των Ε∆Π, την 14/1/2015 σε σχέση
µε την ληστρική τιµολόγιση για τις χρεώσεις των ∆ΕΠ, την 16/1/2015 σε σχέση µε την
καταχρηστική

εκτµετάλλευση

συλλογικής

δεσπόζουσας

θέσης

-

υπερβολική

τιµολόγηση, και την 21/1/2015 σε σχέση µε την µη παραχώρηση άδειας στην
καταγγέλλουσα έτσι ώστε τα τερµατικά της να αποδέχονται κάρτες AMEX.
51. Στις 24 Νοεµβρίου 2014, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, επανακαθόρισε τις
ηµεροµηνίες υποβολής των γραπτών παρατηρήσεων των καταγγελλόµενων
εταιρειών ικανοποιώντας σχετικό αίτηµα των JCC, Τράπεζας Κύπρου, Alpha Bank,
Εµπορικής Τράπεζας Εθνικής Τράπεζας, Societe και Τράπεζας Πειραιώς, εώς τις
8/12/2014. Επιπλέον, η Επιτροπή επαναόρισε νέες ηµεροµηνίες για τις ενώπιόν της
προφορικές διαδικασίες, ήτοι την 10/2/2015 σε σχέση µε την απόφαση ένωσης
επιχειρήσεων αναφορικά µε τον καθορισµό των Ε∆Π, την 16/2/2015 σε σχέση µε τις
κάθετες συµφωνίες αναφορικά µε τον καθορισµό των Ε∆Π, την 24/2/2015 σε σχέση
µε την ληστρική τιµολόγιση για τις χρεώσεις των ∆ΕΠ, την 2/3/2015 σε σχέση µε την
καταχρηστική

εκτµετάλλευση

συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης

-

υπερβολική

τιµολόγηση, και την 9/3/2015 σε σχέση µε την µη παραχώρηση άδειας στην
καταγγέλλουσα έτσι ώστε τα τερµατικά της να αποδέχονται κάρτες AMEX.
52. Στις 14 Ιανουαρίου 2015, λόγω του ότι επτά εκ των δέκα καταγγελλόµενων εταιρειών
υπέβαλαν εκ νέου αίτηµα παράτασης της προθεσµίας υποβολής των γραπτών τους
παρατηρήσεων η Επιτροπή, αποφάσισε οµόφωνα στη συνεδρία της, να αποδεκτεί το
αίτηµα τους εώς τις 26/1/2015 και παράλληλα να δώσει παράταση στην προθεσµία
υποβολής των θέσεων της FBMECS. Προς τούτο, η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει
την FBMECS να αποστείλει τις θέσεις της σε σχέση µε τις παραβάσεις του Νόµου, σε
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ξεχωριστές ηµεροµηνίες, µεταξύ της 4/2/2015 έως της 5/3/2015 ανάλογα µε την
ηµεροµηνία ακρόασης της κάθε πιθανολογούµενης παράβασης.
53. Στις 16 Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή αποφάσισε σε συνεδρία της όπως αποδεκτεί
αίτηµα των νοµικών εκπροσώπων της Τράπεζας Πειραιώς για παράταση της
προθεσµίας υποβολής των γραπτών τους παρατηρήσεων και για σκοπούς ισότητας
των όπλων, όπως ενηµερωθούν σχετικά και οι υπόλοιπες καταγγελλόµενες εταιρείες
που υπέβαλαν παρόµοιο αίτηµα.
54. Στις 23 Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή αποφάσισε σε συνεδρία της, αναφορικά µε
επιστολή ηµεροµηνίας 21/1/2015 των νοµικών εκπροσώπων της Societe, µε την
οποία υιοθετούσαν και επαναλάµβαναν επιστολή του δικηγορικού γραφείου
Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε., να ζητήσει από την Societe περαιτέρω
διευκρινίσεις επί του περιεχοµένου αυτής. Παράλληλα, αναφορικά µε επιστολή
ηµεροµηνίας 20/1/2015 από το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου
∆.Ε.Π.Ε., αποφάσισε να ενηµερώσει µε επιστολή, το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης
και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. ότι η απόφαση της Επιτροπής αναφορικά µε τα διαδικαστικά
δικαιώµατα της καταγγέλλουσας, ελήφθη µε όλα τα εχέγγυα για να διασφαλιστεί και
να µη θιγεί το δικαίωµα άµυνας των καταγγελλόµενων επιχειρήσεων.
55. Στις 10 Φεβρουαρίου 2015, ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν ορισµένη η προφορική
διαδικασία σε σχέση µε την εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενη παράβαση του
άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και 101 της ΣΛΕΕ (Απόφαση Ένωσης Επιχειρήσεων σε
σχέση µε τον καθορισµό των Ε∆Π), οι νοµικοί εκπρόσωποι της JCC έθεσαν
προδικαστικές ενστάσεις. Η πρώτη αφορούσε το θέµα της νοµικής εκπροσώπισης
της FBMECS ενώπιον της Επιτροπής και η δεύτερη, προηγούµενη απόφαση της
Επιτροπής ηµεροµηνίας 23/11/2005 και για την οποία ο δικηγόρος της JCC ανέπτυξε
τις θέσεις του στην απουσία των δικηγόρων της FBMECS, λόγω ζητηµάτων
εµπιστευτικότητας. Λόγω της ιδιαιτερότητας των προαναφερόµενων προδικαστικών
ενστάσεων, κρίθηκε ότι αυτές έπρεπε να εξεταστούν πριν την εξέταση της
κατ΄ισχυρισµό παράβασης και ως εκ τούτου αναβλήθηκε η προφορική διαδικασία σε
σχέση µε την εν λόγω εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενη παράβαση εναντίον της
JCC. Η Επιτροπή επιφύλαξε την απόφαση της για τα θέµατα που τέθηκαν.
56. Στις 13 Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή, σε συνεδρία της, εξέτασε τις προδικαστικές
ενστάσεις που έθεσε ο δικηγόρος της JCC, ως αποτέλεσµα των οποίων αναβλήθηκε
η

προγραµµατισµένη για

τις 10/02/2015 εξέταση της εκ πρώτης όψεως

πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και 101 της ΣΛΕΕ
(Απόφαση Ένωσης Επιχειρήσεων σε σχέση µε τον καθορισµό των Ε∆Π),
αποφασίζοντας

επ’

αυτών.

Παράλληλα,

αποφάσισε

όπως

καλέσει

τους

εκπροσώπους της καταγγέλλουσας και της καταγγελλόµενης εταιρείας JCC ενώπιον
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της στις 16/2/2015, ηµεροµηνία που ήταν προγραµµατισµένη η διεξαγωγή της
προσφορικής διαδικασίας για τις Κάθετες Συµφωνίες, για να λάβουν γνώση της εν
προκειµένω θέσης της Επιτροπής.
57. Στις 16 Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή, στην παρουσία των εκπροσώπων της
FBMECS και της JCC ανάγνωσε την απόφαση της ηµεροµηνίας 13/2/2015. Στη
συνέχεια, επανακαθόρισε την προφορική διαδικασία για την εκ πρώτης όψεως
πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και 101 της ΣΛΕΕ
(Απόφαση Ένωσης Επιχειρήσεων σε σχέση µε τον καθορισµό των Ε∆Π) για τις
18/3/2015. Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι των JCC, USB, Societe,
Εµπορικής Τράπεζας, που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής προέβαλαν
πως δεν είχαν τη δυνατότητα να µελετήσουν έγκαιρα της θέσεις της καταγγέλλουσας
σε σχέση µε την εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 3(1)(α)
του Νόµου και 101 της ΣΛΕΕ (Κάθετες Συµφωνίες καθορισµού των Ε∆Π), και
ζήτησαν όπως η υπόθεση επαναοριστεί. Η Επιτροπή δέκτηκε τα αιτήµατα και η
προφορική διαδιασκία επαναορίστηκε για τις 26 Φεβρουαρίου 2015.
58. Στις 26 Φεβρουαρίου 2015, οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι της FBMECS και των
JCC, USB, Societe, και Εµπορική Τράπεζα, παρουσιάστηκαν ενώπιον της
Επιτροπής

και

ανέπτυξαν

προφορικά

τις

θέσεις

τους

σχετικά

µε

την

πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και 101 της ΣΛΕΕ σε
σχέση µε τις κάθετες συµφωνίες για των καθορισµό των Ε∆Π.
59. Στις 2 Μαρτίου 2015, οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι της FBMECS και των Τράπεζα
Κύπρου, Τράπεζα Πειραιώς, Ελληνική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και
Λαϊκής παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής και ανέπτυξαν προφορικά τις θέσεις
τους σχετικά µε την πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου και
102 της ΣΛΕΕ σε σχέση µε την υπερβολική τιµολόγηση.
60. Στις 19 Μαρτίου 2015, οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι της FBMECS και της
Τράπεζας Κύπρου παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής και ανέπτυξαν
προφορικά τις θέσεις τους σχετικά µε την πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου
6(1)(β) του Νόµου και 102 της ΣΛΕΕ σε σχέση µε την µη παραχώρηση άδειας
επεξεργασίας καρτών πληρωµών AMEX.
61. Στις 23 Μαρτίου 2015, οι εκπρόσωποι και οι δικηγόροι της FBMECS και της JCC
παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής όπου και είχαν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν προφορικά τις θέσεις τους σχετικά µε την εκ πρώτης όψεως
πιθανολογούµενη παραβάση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και 101 της ΣΛΕΕ σε
σχέση µε την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων για καθορισµό των Ε∆Π, καθώς και σε
σχέση µε την εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενη παραβάση του άρθρου6(1)(α) και
του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ αναφορικά µε την επιβολή αθέµιτων τιµών στις χρεώσεις
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που αφορούν τα δικαιώµατα εξυπηρέτησης πελατών ∆ΕΠ ή και της πρακτικής της
ληστρικής τιµολόγησης.
62. Σε συνέχεια της προφορικής διαδικασίας, η Επιτροπή σηµείωσε τις γραπτές θέσεις
όλων των εµπλεκοµένων µερών σε συνεδρίες της ηµεροµηνιών 26/2/2015,
13/3/2015, 19/3/2015, 08/04/2015, 21/04/2015, 28/04/2015, και 13/05/2015.
63. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 22/05/2015 µελέτησε όλο το περιεχόµενο
του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, και έκρινε σκόπιµο ότι τα στοιχεία του
έπρεπε µελετηθούν περαιτέρω και ως εκ τούτου ανέβαλε τη συζήτηση για λήψη
απόφασης.
64. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 23/06/2015, µελέτησε περαιτέρω όλο το
περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, και έκρινε σκόπιµο ότι αυτά
έπρεπε να µελετηθούν περαιτέρω και ως εκ τούτου ανέβαλε τη συζήτηση για λήψη
απόφασης.
65. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 24/06/2015, αφού µελέτησε όλο το
περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και όλα τα ενώπιον της στοιχεία,
συζήτηση και αντάλλαξε απόψεις και οµόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετούνται οι
παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α) και 6(1)(α) και (β) του Νόµου και των άρθρων 101
και 102 της ΣΛΕΕ. Ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 42 των περί της Προστασίας
του Ανταγωνισµού Νόµων 2008 έως 2014, η Επιτροπή αποφάσισε όπως ειδοποιήσει
τις καταγγελλόµενες εταιρείες, πλην της Πειραιώς, για την πρόθεσή της να τους
επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο και για την πρόθεση της να ενεργήσει µε βάση το
άρθρο 24(γ) του Νόµου αναφορικά µε την επιβολή διαρθρωτικών µέτρων στην
περίπτωση της καταγγελλόµενης JCC σε σχέση µε τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π
µεταξύ όλων των τραπεζών στην Κύπρο στο µέτρο που αφορά την παράβαση της
απόφασης ένωσης επιχειρήσεων και την παράβαση των κάθετων συµφωνιών.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν στοιχειωθετούνται οι κατ΄ισχυρισµόλ
παραβάσεις των άρθρων 6(1)(β), 3(1)(β), 3(1)(γ) του Νόµου και 102 και 101 της
ΣΛΕΕ .
66. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 09/10/2015 έκρινε τα εµπιστευτικά
στοιχεία που εµπεριέχονταν στην προφορική διαδικασία και στις πρόσθετες γραπτές
θέσεις των καταγγελλοµένων.
67. Οι καταγγελλόµενες εταιρείες ενηµερώθηκαν για την πρόθεσή της Επιτροπής να τους
επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο και διαρθρωτικά µέτρα στην περίπτωση της
καταγγελλόµενης JCC, µε επιστολή ηµεροµηνίας 16/10/2015 και τους δόθηκε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών για να υποβάλουν τις γραπτές τους παραστάσεις.
68. Στις 18/10/2015, ο δικηγόρος των Εµπορική Τράπεζα, JCC, Τράπεζα Κύπρου, Alpha
Bank και Εθνική Τράπεζα ζήτησε µε ηλεκτρονικό µήνυµά του προς την Επιτροπή να
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του αποσταλεί η απόφαση για την Τράπεζα Πειραιώς. Η Επιτροπή σε συνεδρία της
ηµεροµηνίας 19/10/2015 αποφάσισε να ενηµερώσει τον δικηγόρο των πιο πάνω
αναφερόµενων καταγγελλοµένων ότι σηµείωσε το ηλεκτρονικό του µήνυµά και ότι
ενήργησε στη βάση του άρθρου 42(2) του Νόµου και εντός των εξουσιών και
αρµοδιοτήτων τις οποίες ο νοµοθέτης την έταξε να υπηρετεί.
69. Οι καταγγελλόµενες εταιρείες Alpha Bank, JCC, Εθνική Τράπεζα, Εµπορική
Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου µε επιστολές τους ηµεροµηνίας 26/10/2015 και η Societe
µε επιστολή της ηµεροµηνίας 29/10/2015 υπέβαλαν αιτήµατα για παράταση της
υποβολής των γραπτών παραστάσεων επί της πρόθεσης επιβολής διοικητικού
προστίµου µέχρι τις 21/12/2015 τις οποίες η Επιτροπή εξέτασε σε συνεδρία της
ηµεροµηνίας 16/11/2015.
70. Στην εν λόγω συνεδρία της, η Επιτροπή, αποφάσισε όπως ικανοποιήσει το αίτηµα
των πιο πάνω εταιρειών για παραχώρηση περαιτέρω χρόνου, για την υποβολή των
θέσεων τους, µέχρι τις 14/12/2015. Για σκοπούς ίσης µεταχείρισης όλων των
εµπλεκοµένων µερών, η νέα προθεσµία ίσχυσε και για την Λαϊκή και την Ελληνική
Τράπεζα. Η Επιτροπή ζήτησε ακόµα από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να αποστείλουν
τους ελεγµένους κύκλους εργασιών τους για το 2008. Η Επιτροπή ενηµέρωσε
σχετικά τις πιο πανω εταιρείες µε επιστολές της ηµεροµηνίας 16/11/2015. Τέλος,
κατά την ίδια συνεδρία η Επιτροπή σηµείωσε την επιστολή των δικηγόρων της USB
ηµεροµηνίας 13/11/2015 µε την οποία υπέβαλαν τις θέσεις της τελευταίας επί της
πρόθεσης επιβολής διοικητικού προστίµου.
71. Ακολούθως, το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆ΕΠΕ αιτήθηκε µε
ηλεκτρονικό µήνυµα του ηµεροµηνίας 17/11/2015 περαιτέρω παράταση για υποβολή
των γραπτών παραστάσεων επί των προθέσεων της Επιτροπής για επιβολή
διοικητικού προστίµου, για ότι αφορούσε τους καταγγελλόµενους που εκπροσωπεί
µέχρι τις 20/1/2016 καθώς και συνάντηση µε την Επιτροπή για συζήτηση ορισµένων
θεµάτων στο πλαίσιο της διαµόρφωσης προτάσεων από την JCC και τους άλλους
πελάτες του.
72. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της 20/11/2015, αποφάσισε αναφορικά µε την JCC όπως
της δοθεί παράταση έως τις 11/1/2016 ενώ σε σχέση µε τους υπόλοιπους πελάτες
του δικηγορικού γραφείου Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. να τηρήσουν την
προκαθορισθείσα προθεσµία υποβολής των θέσεων τους ήτοι τις 14/12/2015. Σε
σχέση µε το αίτηµα για συνάντηση µε την Επιτροπή, η Επιτροπή σηµείωσε ότι
αναµένετο η υποβολή από την JCC των γραπτών της παραστάσεων για να
µελετηθούν και εξεταστούν από αυτήν. Η Επιτροπή ενηµέρωσε σχετικά το εν λόγω
δικηγορικό γραφείο µε επιστολή της ηµεροµηνίας 23/11/2015.
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73. Το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. αιτήθηκε µε επιστολή του
ηµεροµηνίας 25/11/2015 εκ νέου παράταση

για τις καταγγελλόµενες που

εκπροσωπούσε και στις οποίες δεν δόθηκε παράταση.
74. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 27/11/2015, αποφάσισε όπως
παραχωρηθεί παράταση µέχρι τις 21/12/2015, για καταχώρηση των παραστάσεων
των εν λόγω καταγγελλοµένων εταιρειών, ήτοι των Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank,
Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα και Ελληνική Τράπεζα.
75. Η Ελληνική Τράπεζα, µε επιστολή της ηµεροµηνίας 11/12/2015 αιτήθηκε παράταση
µέχρι τις 15/1/2016 για την υποβολή των γραπτών της θέσεων αναφορικά µε την
επιβολή διοικητικού προστίµου και η Επιτροπή σε συνεδρία της 15/12/2015 της
παραχώρησε παράταση µέχρι 21/12/2015.
76. Η Επιτροπή, σε συνεδρία ηµεροµηνίας 22/12/2015, σηµείωσε ότι απέστειλαν τις
θέσεις τους οι καταγγελλόµενες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου και
Εµπορική Τράπεζα µε επιστολές ηµεροµηνίας 18/12/2015 µέσω των νοµικών τους
εκπροσώπων, ήτοι το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης & Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε.. Επίσης,
η Επιτροπή σηµείωσε ότι η Ελληνική Τράπεζα απέστειλε τις θέσεις της µε επιστολή
ηµεροµηνίας 21/12/2015, µέσω των νοµικών της εκπροσώπων Κ.Χ.Βελάρης και
Α.Φ.Μαρκίδης. Η Επιτροπή, σε σχέση µε το αίτηµα της JCC για συνάντηση µε την
Επιτροπή, αποφάσισε να καλέσει τους νοµικούς εκπροσώπους αυτής όπως
προσέλθουν σε συνεδρία ενώπιον της στις 4/1/2016, συνεδρία η οποία τελικά έλαβε
χώρα στις 15/1/2016, λόγω κωλύµατος του δικηγόρου της JCC .
77. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 12/01/2016 σηµείωσε ότι η JCC, µε
επιστολή των νοµικών της εκπροσώπων ηµεροµηνίας 11/1/2016, απέστειλε τις
γραπτές της παραστάσεις για τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή προτίθεται
να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στη βάση του άρθρου 42 του Νόµου. Η Επιτροπή
στη συνέχεια µελέτησε το ηλεκτρονικό µήνυµα ηµεροµηνίας 7/1/2016 που
αποστάληκε από το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης & Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. για την
ίδια υπόθεση, εκ µέρους της JCC Payment Systems Limited. Η Επιτροπή, σηµείωσε
τα όσα καταγράφονταν στο εν λόγω ηλεκτρονικό µήνυµα αναφορικά µε τις
ηµεροµηνίες κατά τις οποίες ο νοµικός της εκπρόσωπος δύνατο να προσέλθει στα
γραφεία της Επιτροπής. Υπό το φως αυτών, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε να
καλέσει το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης & Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. να προσέλθει σε
συνεδρία της Επιτροπής που θα πραγµατοποιείτο στις 15/1/2016.
* Οι αριθµοί και ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο
όσο και στην συνέχεια αποτελούν στοιεία εµπιστευτικης φύσεως και ή επιχειρηµατικό
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράληψης είναι το σύµβολο […………].
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78. Η

Επιτροπή,

σε

συνεδρία

της

ηµεροµηνίας

13/01/2016

επεσήµανε

ότι

*[.....................................................................................................................................
.....................................................................................................]. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε όπως σε συνέχεια των επιστολών της µε ηµεροµηνία
16 Νοεµβρίου 2015, ζητήσει από τις Λαϊκή και Ελληνική να αποστείλουν τους
ελεγµένους κύκλους εργασιών τους για το έτος 2008, µέχρι την Παρασκευή 15
Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:30µ.µ..
79. Στις 15/01/2016 πραγµατοποιήθηκε προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής
κατά την οποία η JCC έθεσε τις απόψεις της, προφορικά, αναφορικά µε την επιβολή
διαρθρωτικών µέτρων σε σχέση µε τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π.
80. Η Τράπεζα Κύπρου απέστειλε στις 19/01/2016 επιπρόσθετες θέσεις της αναφορικά
µε την παράβαση της µη επεξεργασίας των καρτών AMEX από άλλες εταιρείες που
παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών καρτών.
81. Σε συνέχεια της προφορικής διαδικασίας της 15/1/2016, η JCC απέστειλε στις
21/01/2016 και γραπτώς τις θέσεις της αναφορικά µε την επιβολή διαρθρωτικών
µέτρων σε σχέση µε τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
82. Η εταιρεία FBMECS µε την παρούσα καταγγελία της ισχυρίζεται ότι:
I. η JCC και οι Τράπεζες µέτοχοι και µη µέτοχοι της παραβιάζουν τις πρόνοιες των
άρθρων 3(1)(α)(β) και (γ) του Νόµου και του άρθρου 101(1)(α),(β) και (γ) της ΣΛΕΕ
ως αποτέλεσµα του άµεσου ή έµµεσου καθορισµού αθέµιτων τιµών ή άλλων µη
θεµιτών όρων συναλλαγής, τον περιορισµό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της
τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων και την κατανοµή αγορών, και
II. η JCC και οι Τράπεζες µέτοχοι της παραβιάζουν τις πρόνοιες των άρθρων 6(1)(α)
και (β) του Νόµου και του άρθρου 102 (α) και (β) της ΣΛΕΕ, εκµεταλλευόµενοι τη
δεσπόζουσα θέση της JCC και τη συλλογική δεσπόζουσα θέση που κατέχει η JCC
και οι µέτοχοι της, ως αποτέλεσµα του άµεσου ή έµµεσου καθορισµού αθέµιτων
τιµών ή άλλων µη θεµιτών όρων συναλλαγής και τον περιορισµό της παραγωγής ή
της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων.
83. H FBMECS υποστηρίζει στην καταγγελία της ότι η Κυπριακή Αγορά χαρακτηρίζεται
από την ύπαρξη µίας αποδέκτριας εταιρείας (Acquirer) µε δεσπόζουσα θέση, δηλαδή
τη JCC, η οποία ανήκει και ελέγχεται από τις µεγαλύτερες τοπικές τράπεζες, δηλαδή
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από την Τράπεζα Κύπρου, τη Λαϊκή και την κοινοπραξία τεσσάρων τραπεζών, ήτοι
Ελληνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα.
84. H FBMECS ισχυρίζεται ότι η JCC µαζί µε τις Τράπεζες µετόχους της µέσω των
διµερών συµφωνιών τους, καθορίζουν την ∆ιατραπεζική Προµήθεια και τα
δικαιώµατα εξυπηρέτησης πελατών (στο εξής τα «∆ΕΠ1») σε αθέµιτα επίπεδα ώστε
να αποθαρρύνεται η εισδοχή νέων εταιρειών στην αγορά υπό την έννοια ότι:
«(i) ένας νεοεισερχόµενος πρέπει να υποστεί το κόστος σε επίπεδο που οι εκδότριες
τράπεζες που είναι µέλη της JCC δεν υφίστανται, µε αποτέλεσµα να επιβάλλεται
υψηλότερο κόστος για τους νεοεισερχόµενους,
(ii) οι τιµές καθορίζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται πως οι νεοεισερχόµενοι
δεν µπορούν να ανταγωνιστούν σε επίπεδο τιµών µε τις υφιστάµενες επιχειρήσεις,
(iii) το επίπεδο των ∆ΕΠ έχει διατηρηθεί σε χαµηλά επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι το εισόδηµα / κέρδος ενός νεοεισερχόµενου διατηρείται σε ακόµη χαµηλότερα
επίπεδα».
85. Η συµπεριφορά της JCC και των τραπεζών µετόχων της, όπως ισχυρίζεται η
FBMECS αποτελεί «µονοπωλιακό συνασπισµό και/ή συµπεριφορά που µοιάζει µε
µονοπωλιακό συνασπισµό και / ή εναρµονισµένη πρακτική (collusive conduct) που
έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον καθορισµό των τιµών, κατανοµή των
αγορών και τον έλεγχο και περιορισµό της αγοράς, της τεχνολογικής ανάπτυξης κατά
παράβαση του άρθρου 3 (1) και του άρθρου 81».
86. Επιπρόσθετα, η FBMECS ισχυρίζεται ότι οι χρεώσεις των Εγχώριων ∆ιατραπεζικών
Προµηθειών (στο εξής «Ε∆Π») διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε άλλες
χώρες της ευρωζώνης. Επιπλέον, κατά την είσοδο της FBMECS στην αγορά, οι
χρεώσεις ∆ΕΠ της εταιρείας JCC για εγχώριες συναλλαγές, µειώθηκαν σε πολύ
χαµηλά επίπεδα µε προφανή πρόθεση αποκλεισµού και/ή χρέωσης κάτω από το
κόστος.
87. Περαιτέρω, η FBMECS ισχυρίζεται ότι η JCC πρόσφερε σε πελάτες που προσέγγισε
η FBMECS, καλύτερους όρους και χρεώσεις σε σχέση µε πελάτες που δεν
προσέγγισε µε σκοπό να απορρίψουν τις προσφορές της FBMECS.
88. Επιπλέον, η FBMECS ισχυρίζεται ότι η JCC και οι Τράπεζες – µέτοχοι της
αρνήθηκαν να συνεργαστούν µαζί της σε σχέση µε τον καθορισµό των Ε∆Π και ούτε
την ενηµέρωσαν για τις νέες κατηγορίες εµπόρων, κατηγορίες που περιήλθαν στην
αντίληψη της καταγγέλλουσας FBMECS , που εισήγαγε η εταιρεία JCC.
1

Merchant Service Charge.- MSC.
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89. Τέλος, ισχυρίζεται ότι η Τράπεζα Κύπρου αρνήθηκε να συνεργαστεί µαζί της έτσι
ώστε τα τερµατικά της εταιρείας FBMECS να αποδέχονται κάρτες American Express
(στο εξής «ΑΜΕΧ») δηµιουργώντας σοβαρό εµπόδιο στη δυνατότητα της να
ανταγωνιστεί.
90. Όλες οι πιο πάνω συµπεριφορές όπως υποστηρίζει η FBMECS πηγάζουν από τις
συµφωνίες και συνεννοήσεις µεταξύ της JCC και των Τραπεζών µετόχων της, αλλά
και της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η JCC και/ή της συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν η JCC µαζί µε τις Τράπεζες – µετόχους της.
3. ΟΥΣΙΩ∆ΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
91. Με βάση το περιεχόµενο της καταγγελίας, το γεγονός ότι η καταγγέλλουσα
δραστηριοποιείτο στην αγορά αποδοχής καρτών από το 2009 και δεδοµένου ότι τα
διαθέσιµα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία αναφέρονται στα έτη 2009 και 2010, η
Επιτροπή κατέληξε ότι ο ουσιώδης χρόνος της έρευνας περιλαµβάνει τα έτη 2009 και
2010.
4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
4.1 FBMECS Card Services Limited (καταγγέλλουσα)
92. Η εταιρεία FBMECS συστάθηκε το 2002. Είναι πλήρως ελεγχόµενη θυγατρική
εταιρεία της FBME Bank Ltd, η οποία αποτελεί τράπεζα εγκατεστηµένη στην
Τανζανία. Σηµειώνεται ότι, η FBME Bank Ltd είχε αρχικά δηµιουργηθεί στην Κύπρο
το 1982, κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας και ήταν θυγατρική εταιρεία
της Federal Bank of Lebanon SAL. Ακολούθως, το 1986, µετέφερε τις εργασίες της
στα CAYMAN ISLANDS και η παρουσία της στη Κύπρο µετατράπηκε ως
υποκατάστηµα της οντότητας που βρισκόταν στα CAYMAN ISLANDS. Το 2003
τερµατίστηκε η παρουσία της στα CAYMAN ISLANDS και εγκαθιδρύθηκε ως µια
νοµική οντότητα στην Ταζανία, διατηρώντας στην παρουσία της στην Κύπρο.
93. Σύµφωνα µε δηλώσεις της FBMECS οι εργασίες της στην Κύπρο είναι
αδειοδοτηµένες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και διεξάγονται µέσω
εγγεγραµµένου και ελεγχόµενου υποκαταστήµατος στην Κύπρο. Η FBME Bank Ltd
δραστηριοποιείται στην Κύπρο ως εκδότρια καρτών και ως εταιρεία παροχής
υπηρεσιών αποδοχής για συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών. Από το 2005 µέχρι το
2009 η FBME Bank Ltd για να διατηρήσει την άδεια της για αποδοχή καρτών
(acquiring) από τη Visa και τη MasterCard εκτελούσε µεµονωµένες πράξεις
πληρωµής e-commerce acquiring, για συγκεκριµένους πελάτες της, αφού ακόµα δεν
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είχε την κατάλληλη υποδοµή για να προωθήσει και να εξυπηρετήσει και άλλους
πελάτες. Η έναρξη των εργασιών της εταιρείας FBMECS σε σχέση µε τις φυσικές
υπηρεσίες αποδοχής καρτών (Acquiring Services), έγινε τον Ιανουάριο του 2009.
94. Αναλυτικότερα, η εταιρεία FBMECS είναι µέλος των Συστηµάτων Πληρωµών VISA
και MasterCard από τα οποία έχει αδειοδοτηθεί για να παρέχει υπηρεσίες αποδοχής
καρτών. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εταιρεία συνάπτει συµφωνίες µε τους εµπόρους και
τους παρέχει υπηρεσίες αποδοχής πληρωµών µε χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες,
από σταθερά σηµεία πώλησης, κινητά αλλά και µέσω διαδικτύου. ∆ηλαδή,
εξουσιοδοτεί, εγκρίνει και εξοφλεί συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών για λογαριασµό
των εµπόρων. Επιπλέον, η FBMECS διαθέτει στους εµπόρους τερµατικά και την ίδια
ώρα προσφέρει συντήρηση και υποστήριξη των τερµατικών.
95. Η εταιρεία IMSP Ltd ήταν συνδεδεµένη εταιρεία της FBMECS, αφού η δεύτερη
κατείχε το 36,25% του µετοχικού κεφαλαίου της πρώτης. Η FBMECS, σύναψε
συµφωνία συνεργασίας µε την IMSP Ltd για την προώθηση, την συντήρηση και
αναβάθµιση των λογισµικών συστηµάτων και την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών
αποδοχής καρτών στην Κυπριακή αγορά, και µε την ιδιότητα αυτή, η FBMECS έχει
εγγράψει την IMSP Ltd στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως αντιπρόσωπό της
(Agent) όπως επιβάλλεται από το άρθρο 19 (1) του Νόµου Περί Υπηρεσιών
Πληρωµών του 2009 (Ν. 128(Ι)/2009). Σηµειώνεται ότι, η εταιρεία FBMECS σε
επιστολή της προς την Υπηρεσία µε ηµεροµηνία 31 Μαΐου 2012, ανέφερε ότι οι
εταιρείες FBMECS και IMSP Ltd υπέγραψαν συµφωνία στις 18/04/2012 βάσει της
οποίας το υπόλοιπο του µετοχικού κεφαλαίου της IMSP Ltd έχει εξαγοραστεί από την
FBMECS η οποία κατέχει πλέον το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της IMSP Ltd.
96. Το Αρχείο Ιδρυµάτων Πληρωµών το οποίο διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα σύµφωνα µε
το άρθρο 8 του Ν. 128 (Ι)/2009 στο οποίο φαίνεται η εγγραφή της FBMECS σαν
αδειοδοτηµένο Ίδρυµα Πληρωµών υπάρχει στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας
και

συγκεκριµένα

στην

ιστοσελίδα

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=7343.
4.2. JCC Payment Systems Limited (καταγγελλόµενη)
97. Η JCC Payment Systems Limited (στο εξής η «JCC») είναι ιδιωτική εταιρεία η οποία
συστάθηκε περί το 1989 από την Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ και την
Τράπεζα Κύπρου Λτδ. Το 1991 µέτοχοι της ήταν η Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις)
Λτδ, η Λαϊκή Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η
Arab Bank Plc, η Barclays Bank Plc και η Lombard Natwest Bank Ltd. Το 2007, οι
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µέτοχοι της άλλαξαν και έγιναν: οι Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα, Ελληνική
Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Arab Bank2 και η Alpha bank.
98. Το µετοχικό της σχήµα κατά τον ουσιώδη χρόνο είχε ως ακολούθως:
(α) Τράπεζα Κύπρου - 45%,
(β) Λαϊκή Τράπεζα - 30%, και
(γ) Κοινοπραξία - 25%
99. Η πιο πάνω κοινοπραξία η οποία είναι µέτοχος της JCC (µαζί µε την Τράπεζα
Κύπρου και τη Λαϊκή), κατέχει το 25% του µετοχικού κεφαλαίου της JCC και
αποτελείται από τις: Ελληνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική
Τράπεζα.
100.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της JCC µε ηµεροµηνία 24 ∆εκεµβρίου 1991,

µε ειδικό ψήφισµα αποφασίστηκε όπως οι µέτοχοι: Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα
και κοινοπραξία (Consortium) θα έχουν δικαίωµα διορισµού ενός µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου (στο εξής «∆Σ») της JCC. Πέραν των µελών του ∆Σ της JCC
που διορίζονται µε τον πιο πάνω τρόπο, το ∆Σ της JCC περιλαµβάνει πάντοτε ένα
µέλος το οποίο θα είναι πρόσωπο ανεξάρτητο από τον τραπεζικό τοµέα και δεν θα
έχει οποιαδήποτε σχέση, είτε άµεσα είτε έµµεσα, µε οιονδήποτε από τους µετόχους
της εταιρείας JCC3. Το εν λόγω µέλος διορίζεται από τους µέτοχους της JCC και η
θητεία του διαρκεί µέχρι την επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οπόταν έχει δικαίωµα
επανεκλογής. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω µέλος δεν έχει τη δυνατότητα διορισµού
άλλου προσώπου το οποίο θα ενεργεί ως αναπληρωτής του. Τέλος, στο άρθρο
145(α) του Καταστατικού αναφέρεται ότι [......................................................................
.......................................................................................................................................
...................4»].
101.

Η κοινοπραξία αντιπροσωπεύεται στο ∆Σ της JCC, από την Ελληνική

Τράπεζα πάνω σε µόνιµη βάση, σύµφωνα µε απόφαση της κοινοπραξίας τον
Απρίλιο 2005. Η θέση του αναπληρωτή ∆ιοικητικού Συµβούλου της κοινοπραξίας
καταλαµβάνεται εκ περιτροπής από τα υπόλοιπα µέλη της κοινοπραξίας.
102.

Ως εκ των ανωτέρω, τα µέλη του ∆Σ της JCC διορίζονται από τις τράπεζες

µετόχους της και είναι υπεύθυνα για τη διαµόρφωση της στρατηγικής της.
103.

Η κύρια δραστηριότητα της JCC είναι η αποδοχή εµπόρων για διαχείριση,

διεκπεραίωση και αποπληρωµή των συναλλαγών µε κάρτες (Acquiring) καθώς και η
2

Αργότερα η Arab Bank εξαγοράστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ.
Ειδικό Ψήφισµα 5/10/2006.
4
[................................................................]
3
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διαχείριση της απόσυρσης χρηµάτων από αυτόµατες ταµιακές µηχανές. Οι εργασίες
που διεξάγει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι αδειοδοτηµένες από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου και µέχρι τον Ιανουάριο του 2009, ήταν η µοναδική αποδέκτρια
εταιρεία καρτών στην Κύπρο.
4.3 Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ (καταγγελλόµενη)
104.

Η Τράπεζα Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι εγγεγραµµένη στην Κύπρο.

Λειτουργεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και
οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών.
105.

Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου προσφέρει ένα ευρύ φάσµα

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,
τραπεζικές υπηρεσίες, χρηµατοδοτήσεις leasing, φάκτοριγκ, χρηµατιστηριακές
υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ασφάλειες
γενικού κλάδου και ζωής.
4.4 Marfin Popular Bank Public Co Ltd (καταγγελλόµενη)
106.

Η Λαϊκή Τράπεζα5 κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν εγγεγραµµένη στην Κύπρο,

λειτουργούσε υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
και οι µετοχές της ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Η εν
λόγω Τράπεζα ήταν αποτέλεσµα της τριπλής συγχώνευσης, το 2006, των Οµίλων
Marfin, Εγνατίας και Λαϊκής, της οποίας η ιστορία ξεκινά από ένα µικρό ταµιευτήριο,
το 1901.
107.

Ο εν λόγω τραπεζικός οργανισµός προσέφερε υπηρεσίες σε Ιδιώτες,

Επιχειρήσεις και Μεγάλους Οργανισµούς, Υπηρεσίες Προσωπικής Τραπεζικής
(Private Banking), Ξένου Συναλλάγµατος και ∆ιαθεσίµων (Treasury), Ηλεκτρονικής
Τραπεζικής,

Factoring,

Χρηµατοδοτήσεων

και

Χρηµατοδοτικών

Μισθώσεων

(Leasing), ∆ιεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες, Ναυτιλιακές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες, Χρηµατοεπενδυτικές και ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων.
108.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, δεδοµένων των τεράστιων αλλαγών που έχουν

επέλθει στον τραπεζικό τοµέα και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα περί της Πώλησης
Ορισµένων Εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας ∆ιατάγµατα του 2013, τα οποία
εκδόθηκαν δυνάµει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων Νόµου
του 2013, από τις 29 Μαρτίου 2013 οι ασφαλισµένες καταθέσεις και στοιχεία του
5

Κατά τον ουσιώδη χρόνο η ονοµασία του οργανισµού ήταν Marfin Popular Bank Public Co Ltd. Στις 2
Απριλίου του 2012, πραγµατοποιήθηκε Γενική Συνέλευση στην οποία µεταξύ άλλων εγκρίθηκε η αλλαγή
ονόµατος από Marfin Popular Bank σε Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.
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ενεργητικού και των δανείων της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, έχουν απορροφηθεί
από

την

Τράπεζα

Κύπρου6.

Παρόλα

αυτά,

η

ανάλυση

που

ακολουθεί

συµπεριλαµβάνει και την Λαϊκή Τράπεζα λόγω του ότι η καταγγέλλουσα προέβηκε σε
καταγγελία εναντίον της συγκεκριµένης οντότητας, δεδοµένου ότι κατά την υποβολή
και διερεύνηση της καταγγελίας αυτή λειτουργούσε ως ανεξάρτητη τράπεζα.
4.5 Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (καταγγελλόµενη)
109.

Η Ελληνική Τράπεζα άρχισε τη λειτουργία της το 1976. Εκτός από τα

παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα, η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει πλήρη σειρά από
χρηµατοοικονοµικές

υπηρεσίες

όπως

υπηρεσίες

ενοικιαγοράς,

φάκτορινγκ,

χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση χαρτοφυλακίων, επενδυτική
τραπεζική, αµοιβαία κεφάλαια, ιδιωτική τραπεζική και υπηρεσίες θεµατοφυλακής. Οι
µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (στο εξής «ΧΑΚ»).
4.6 Alpha Bank Cyprus Ltd (καταγγελλόµενη)
110.

Η παρουσία της Alpha Bank στην Κύπρο ξεκίνησε το 1998 µε την εξαγορά της

Lombard Natwest Bank η οποία αργότερα µετονοµάσθηκε σε Alpha Bank Limited και
προσφάτως σε Alpha Bank Cyprus Ltd. Η Alpha Bank ανήκει στον όµιλο εταιρειών
Alpha Bank A.E., ο οποίος προσφέρει ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
111.

Σηµειώνεται ότι η Alpha Bank προχώρησε στην εξαγορά του µετοχικού

κεφαλαίου της Emporiki Bank Cyprus Limited – Σχετική απόφαση της επιτροπής αρ.
53/2012 µε ηµεροµηνία 16 Νοέµβριου 2012.
4.7 Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ (καταγγελλόµενη)
112.

Ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. εισήλθε στις αρχές του 2008 στην κυπριακή

τραπεζική αγορά εξαγοράζοντας την Arab Bank και δηµιούργησε την Τράπεζα
Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ.
113.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και προϊόντα.
4.8 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ (καταγγελλόµενη)

114.

Η Εθνική Τράπεζα δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1910 ξεκινώντας ως

Τράπεζα Αθηνών, η οποία το 1953 συγχωνεύτηκε µε την Εθνική Τράπεζα. Σταθµό
στην πορεία της Εθνικής Τράπεζας στην Κυπριακή Αγορά αποτέλεσε το έτος 1994,
6

http://www.laiki.com/GR/Announcement/Pages/exLaikiAnnouncement.aspx
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όταν το δίκτυο Υποκαταστηµάτων της στην Κύπρο µετατράπηκε σε τοπική Τράπεζα,
το µετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανήκει εξολοκλήρου στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος.
115.

Η Εθνική Τράπεζα

προϊόντων

και

προσφέρει

υπηρεσιών,

όπως,

ένα ευρύ
µεταξύ

φάσµα χρηµατοοικονοµικών

άλλων,

επενδυτικές

εργασίες,

χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού παθητικού,

εργασίες

χρηµατοδοτικής

µίσθωσης

(leasing),

διαχείρισης

επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring).
116.

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής αρ. 61/2012 µε

ηµεροµηνία 17 ∆εκεµβρίου 2012, το µετοχικό κεφάλαιο της Eurobank Ergasias A.E
έχει εξαγοραστεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε µέσω δηµόσιας
πρότασης. H Eurobank Κύπρου δεν καταγγέλλεται και ούτε αποτελεί µια από τις
τράπεζες που υπογράφουν οποιεσδήποτε συµφωνίες µε την JCC σχετικά µε τις
Ε∆Π.
4.9

USB Bank Plc (καταγγελλόµενη)

117.

Toν Οκτώβριο του 1997, η Universal Savings Bank άλλαξε την εµπορική της

επωνυµία σε "UNIVERSAL BANK". Τον Μάιο του 2001, η Κεντρική Τράπεζα έδωσε
την συγκατάθεσή της για το νέο επίσηµο όνοµα της εταιρείας "Universal Bank
Limited", το οποίο υιοθετήθηκε επίσηµα από τις 22 Νοεµβρίου 2001. Μετά την
εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας στις 28 Ιουνίου 2004, σχετικά µε τις εισηγµένες
εταιρείες στο ΧΑΚ, το όνοµα της Τράπεζας άλλαξε σε “Universal Bank Public Ltd”.
118.

Η τρίχρονη περίοδος 2006-2009 σηµαδεύτηκε από σηµαντικές εξελίξεις που

αφορούν τη µετοχική δοµή της Τράπεζας. Το Φεβρουάριο του 2009 µετά από αλλαγή
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της, µετονοµάστηκε σε USB BANK PLC.
119.

Η USB προσφέρει χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες στους τοµείς Commercial

Banking, Private Banking and Bancassurance.
4.10 Emporiki Bank Cyprus Limited (καταγγελλόµενη)
120.

Η Εµπορική τράπεζα ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1993 υπό την εµπορική

επωνυµία COMMERCIAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. Το 2001 η Εµπορική
έγινε θυγατρική της εταιρείας EMPORIKI BANK GROUP (είχε µετονοµαστεί από
Commercial Bank of Greece S.A.).
121.

Το 2004 η Εµπορική επέκτεινε το δίκτυο καταστηµάτων της σε 12 καταστήµατα

Παγκύπρια. Η Εµπορική, µέσω και των θυγατρικών της εταιρειών, παρέχει ένα ευρύ
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φάσµα

υπηρεσιών

όπως:

τραπεζικές,

χρηµατοδοτικές,

χρηµατοοικονοµικές,

επενδύσεις, ασφαλίσεις, και κτηµατικές.
122.

Όπως προαναφέρθηκε, κατά το έτος 2012 η Alpha Bank προχώρησε στην

εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της Εµπορικής Τράπεζας.
4.11 Societe Generale Cyprus Ltd (καταγγελλόµενη)
123.

Η Societe έχει παρουσία στην Κύπρο από το 1985 στα πλαίσια της

συνεργασίας µεταξύ της Societe Generale, του Sehnaoui Group of Lebanon και της
Belgian Générale de Banque. Το 1991 η Societe αγόρασε µετοχές της Belgian
Générale de Banque και αύξησε τη συµµετοχή της σε [....]%.
124.

Η Societe από το 2002 έχει παρουσία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και

προσφέρει ολοκληρωµένες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες στους τοµείς Commercial
Banking, Private Banking, Retail Banking.
5. Προδικαστικές ενστάσεις που υποβλήθηκαν πριν την ενώπιον της
Επιτροπής προφορικής διαδικασίας επί των αιτιάσεων.
125.

Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 13/2/2015, εξέτασε τις

ενστάσεις που έθεσε ο δικηγόρος της εταιρείας JCC, ως αποτέλεσµα των οποίων
αναβλήθηκε η προγραµµατισµένη για τις 10/2/2015 εξέταση της καταγγελίας και στις
16/2/2015 ανακοίνωσε τα όσα αποφάσισε.
126.

Η Επιτροπή σηµείωσε τις ενστάσεις ως αυτές τέθηκαν από το δικηγόρο της

καταγγελλόµενης εταιρείας JCC, ο οποίος ανέφερε πρωτίστως ότι τίθεται θέµα
νοµιµοποίησης των παρόντων εκπρόσωπων της FBMECS, καθότι, όπως ανέφερε:
«η FBMECS […] έχει τεθεί υπό εξυγίανση και ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου.» Αναφέρθηκε συγκεκριµένα ότι: «Έχει διορισθεί διαχειριστής […] και
δεύτερο, η καταγγέλλουσα περιγράφει εαυτόν στην καταγγελία της το 2010 ως
θυγατρική της FBMECS. Είναι σαφές ότι η FBMECS Card Services είναι θυγατρική
και/ή συνδεδεµένη και/ή έκφανση και/ή επέκταση της FBMECS, δεν έχει µόνο
αναστείλει εργασίες, κάτι που αφορά το έννοµο συµφέρον που δεν είναι του
παρόντος, αλλά είναι φανερό ότι όλος ο οργανισµός έχει τεθεί υπό εξυγίανση και/ή
υπό εκκαθάριση για σοβαρές εγκληµατικές πράξεις που καταγράφονται σε έγγραφα
που έχουν τεθεί ενώπιον σας. Το πρώτο θέµα που εγείρεται, είναι κατά πόσο οι
παρόντες κύριοι και κυρίες έχουν την αναγκαία εξουσιοδότηση µε πληρεξούσιο ή
άλλως πώς να εκπροσωπήσουν τις Αρχές, είτε της Κύπρου, είτε της Τανζανίας, οι
οποίες τώρα ελέγχουν την FBMECS και τις θυγατρικές αυτής εταιρείες. Αυτό είναι το
πρώτο µου ερώτηµα. Το δεύτερο µου ερώτηµα, αφού απαντηθεί το πρώτο και το
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οποίο αφορά εµπιστευτικά θέµατα και θα ζητήσω να µε ακούσετε µόνο µου, είναι κατά
πόσο η Επιτροπή µπορεί να προχωρήσει µε βάση τα στοιχεία ενώπιον της ή κατά
πόσο υπάρχει κάτι άλλο που έπρεπε να γίνει.»
127.

Επί τούτου, ο δικηγόρος της JCC συνεχίζοντας ανέφερε ότι: «Αν δεν έχουν το

δικαίωµα να είναι παρόντες κακώς γίνεται αυτή η διαδικασία µε τους καταγγέλλοντες
παρόντες, διότι δεν είναι οι καταγγέλλοντες, γιατί δεν υπάρχουν καταγγέλλοντες
[…].».
128.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της JCC έθεσε το ζήτηµα ότι στο Νόµο, το άρθρο

17(3) αναφέρει ότι: «σε περίπτωση που µεταβληθούν τα υφιστάµενα στοιχεία ενώπιον
της Επιτροπής ή προκύψουν νέα στοιχεία η Επιτροπή δύναται να προβεί σε
τροποποίηση των αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των εµπλεκοµένων
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και στην κατάρτιση τροποποιηµένης έκθεσης
αιτιάσεων.» Αναφέρθηκε επίσης ότι, «ο καταγγέλλων έχει αλλάξει δραµατικά. Τώρα,
πώς, πόσον, και µε ποιον τρόπο, είναι θέµα που θα πρέπει να διερευνηθεί από την
Επιτροπή. […] πριν τον Ιούλιο του 2014,[…] η Visa είχε διακόψει συνεργασία µαζί
τους, λόγω money laundering, πριν από τους Αµερικανούς, […], δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι έχουν αλλάξει πολύ τα δεδοµένα και θα πρέπει η Επιτροπή να τα
διερευνήσει µέσω της Κεντρικής Τράπεζας και της Γενικής Εισαγγελίας.»
129.

Ακολούθως, αφού απεχώρησαν οι εκπρόσωποι της FBMECS και οι δικηγόροι

της, ο δικηγόρος της JCC, ζήτησε όπως θέσει την τρίτη του ένσταση στην Επιτροπή
αποκλειστικά και µόνο, επειδή όπως εξήγησε, θα αναφερόταν σε εµπιστευτικές
πληροφορίες. Ο δικηγόρος της JCC, αναφέρθεηκε στην απόφαση της Επιτροπής,
που λήφθηκε το Νοέµβριο του 2005.
130.

Συγκεκριµένα, ο δικηγόρος της JCC ανέφερε ότι: «Στο Παράρτηµα 5 των

εγγράφων που καταθέσαµε θα δείτε ότι το 2005 είχε διεξαχθεί µια έρευνα από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού εναντίον της JCC. […] [..........................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................]. Ήταν µια πολύ σηµαντική συµφωνία, η οποία θα δείτε [.....
............................................................................................................................] ούτως
ώστε σε χρονικό διάστηµα τριών ετών να ευθυγραµµιστούν ορισµένα δεδοµένα στο
όλο σύστηµα. Αυτό έγινε τον Νοέµβριο του 2005. [...] [..............................................
........................................................................................................

[…],

..........

................................................................................................................... […] ..........
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................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................

[…]

..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
......................................................................................]»
5.1 Κατάληξη της Επιτροπής:
131.

Αναφορικά µε την πρώτη ένσταση του δικηγόρου της JCC για το κατά πόσο

έχουν δικαίωµα να παρίστανται ενώπιον της Επιτροπής και κατά πόσο υπάρχει
νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας FBMECS από τους παρόντες στην ενώπιον της
Επιτροπής διαδικασία δικηγόρους, η Επιτροπή σηµείωσε σχετικά ότι, µέσα από τα
ενώπιόν της στοιχεία και δη το ∆ιάταγµα της Επιτροπής Εξυγίανσης, το οποίο
δηµοσιεύθηκε στις 21/7/2014 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
µε την Κ.∆.Π. 356/2014, βάσει των περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων
ιδρυµάτων Νόµων του 2013 έως 2014 (εφεξής ο «Νόµος Εξυγίανσης»), διαφαίνεται
ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία FBMECS δεν έχει τεθεί υπό οποιοδήποτε καθεστώς
εξυγίανσης στην Κύπρο. Το εν λόγω ∆ιάταγµα της Επιτροπής Εξυγίανσης
αναφέρεται στο Νόµο Εξυγίανσης και καταγράφει ότι: «το παρόν ∆ιάταγµα θα
αναφέρεται ως το περί της Πώλησης Εργασιών του Υποκαταστήµατος της FBME
Bank Ltd στην Κύπρο ∆ιάταγµα του 2014.» και ότι «Σκοπός του παρόντος
∆ιατάγµατος είναι η πώληση εργασιών του Υποκαταστήµατος της FBME Bank Ltd
στην Κύπρο».(η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) Ακόµα δηλώνεται ότι «∆υνάµει
του παρόντος ∆ιατάγµατος η Επιτροπή Εξυγίανσης εφαρµόζει το µέτρο της πώλησης
εργασιών του υποκαταστήµατος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο.»
132.

Συνεπώς, στην Κύπρο έχει τεθεί υπό καθεστώς εξυγίανσης το υποκατάστηµα

της τράπεζας FBME Bank Ltd, µε σκοπό την πώληση των εργασιών του
συγκεκριµένου υποκαταστήµατος. Η FBME Bank Ltd είναι τράπεζα εγγεγραµµένη
στην Τανζανία και δεν αποτελεί κυπριακή εταιρεία. Η εν λόγω Τράπεζα διατηρεί
υποκατάστηµα στην Κύπρο, το οποίο στη βάση του προαναφερθέντος ∆ιατάγµατος,
τέθηκε υπό καθεστώς εξυγίανσης, δηλαδή πώλησης των εργασιών του.
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133.

Με βάση το Νόµο Εξυγίανσης έχει διορισθεί Ειδικός ∆ιαχειριστής, ο οποίος έχει

αναλάβει τις εργασίες πώλησης του υποκαταστήµατος. Ενώ ως διαφαίνεται, ούτε η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ούτε ο ειδικός διαχειριστής που έχει διορισθεί, από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει αναλάβει µε οποιονδήποτε τρόπο ή έχει
επέµβει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, βάσει του διατάγµατος που έχει εκδοθεί, στις
εργασίες της FBMECS.
134.

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι, η εταιρεία FBMECS στη βάση των ενώπιον της

στοιχείων ήταν ενεργή εταιρεία, εγγεγραµµένη στο µητρώο του Εφόρου Εταιρειών και
Επίσηµου Παραλήπτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και δεν είχε εκδοθεί εναντίον
αυτής οποιοδήποτε ∆ιάταγµα στηριζόµενο στο Νόµο Εξυγίανσης ή/και ∆ιάταγµα
παραλαβής.
135.

Περαιτέρω, η Επιτροπή µελέτησε τα όσα τέθηκαν από το δικηγόρο της

εταιρείας JCC αναφορικά µε το γεγονός ότι η εταιρεία FBME Bank Ltd είναι
αποκλειστική µέτοχος της καταγγέλλουσας και ότι σύµφωνα µε ανακοινώσεις του
Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, έχει κριθεί ότι είναι το «κέντρο παράνοµης
δραστηριότητας». Ως αναφέρεται από το δικηγόρο: «∆ηλαδή, εδώ εγείρεται ένα πολύ
βασικό θέµα κατά πόσον θα επιτραπεί στους καταγγέλλοντες, οι οποίοι κατάγγειλαν
αυτό το 2010 προτού ανακαλυφθούν, τα όσα λάµβαναν χώρα στο συγκρότηµα των
εταιρειών της Federal Bank να συµπεριφερθούν το 2014, 2015, σαν να µην έχει
συµβεί τίποτε, ενώ οι εργασίες τους έχουν ανασταλεί, λόγω του διατάγµατος της
Κεντρικής Τράπεζας, το οποίον διάταγµα αµφισβητούν ενώπιον διεθνών δικαστηρίων
και έχουν εγείρει διαδικασίες εναντίον της Κεντρικής Τράπεζας και Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Το θέµα αυτό είναι ευρύτερο, αλλά στο σηµείο αυτό λέγω ότι πρώτον,
πρέπει εµείς να βεβαιωθούµε ότι ο καταγγέλλων είναι αυτός ο οποίος λέει ότι είναι, ότι
υπάρχει καταγγέλλων, διότι εάν δεν υπάρχει πλέον καταγγέλλων, για οποιοδήποτε
λόγο, αυτή η διαδικασία πρέπει να πάρει άλλην τροπή, κατά πόσον οι δικηγόροι που
είναι εδώ σήµερα έχουν νόµιµη εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν αυτούς, οι οποίοι
τώρα ελέγχουν αυτή την εταιρεία, εάν αυτή η εταιρεία υπάρχει και εν πάση
περιπτώσει, το ευρύτερο θέµα που εγείρεται είναι κατά πόσον η Επιτροπή σας θα
ενεργήσει σαν να είµαστε στο 2010 παραγνωρίζοντας του τι έγινε µεταξύ του 2010 και
του 2014.»
136.

Η Επιτροπή, µέσα από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης

διαπιστώνει ότι, η εταιρεία FBMECS αποτελεί 100% θυγατρική της εταιρείας FBME
Bank Ltd. Παρά ταύτα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία
τελεί υπό καθεστώς έρευνας για αδικήµατα που αφορούν ξέπλυµα χρήµατος ή/και
οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα αλλά και ότι η εν λόγω έρευνα ξεκίνησε εντός του 2014,
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είναι άνευ σηµασίας στην παρούσα υπό εξέταση καταγγελία, στο πλαίσιο που αυτή
αφορά θέµατα ανταγωνισµού και δη καταγγελία προερχόµενη από την εταιρεία
FBMECS και όχι τη µητρική της εταιρεία FBME Bank Ltd, για πιθανολογούµενες
παραβάσεις του Νόµου για τα έτη 2009 και 2010. Ακόµα και αν η θυγατρική εταιρεία
της FBME Bank Ltd, δηλαδή η FBMECS τελεί υπό καθεστώς έρευνας ή/και έχει
προβεί σε οποιοδήποτε έτερο αδίκηµα, είναι αδιάφορο για την Επιτροπή, καθότι τα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της και εξουσιών της, ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής,
αφορούν αποκλειστικά την εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου του
ανταγωνισµού και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού και µόνο. Επίσης, η εν λόγω εταιρεία
FBMECS, όπως προαναφέρθηκε, µέσα από τα έγγραφα του διοικητικού φακέλου της
υπόθεσης, τα όσα έθεσαν τα εµπλεκόµενα µέρη και τα στοιχεία του Εφόρου
Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, ήταν κατά τον ουσιώδη χρόνο της καταγγελίας
ενεργός εγγεγραµµένη εταιρεία στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ανεξαρτήτως του
γεγονότος που θίχθηκε κατά την προφορική διαδικασία ότι έχει παύσει ή/και
αναστείλει τις εµπορικές της δραστηριότητες.
137.

Εποµένως, η Επιτροπή, έχει υποχρέωση, ως το αρµόδιο, ορισµένο από τη

σχετική νοµοθεσία, ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, καθηκόντως να λαµβάνει
αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις ή µη του δικαίου του ανταγωνισµού και να
επιλαµβάνεται στη βάση του άρθρου 35 του Νόµου όλων των καταγγελιών, που
αποδεικνύουν έννοµο συµφέρον κατά το χρόνο υποβολής της καταγγελίας τους.
Πράγµα το οποίο, η Επιτροπή θεωρεί ότι κρίθηκε από την ίδια κατά το χρόνο που
υπεβλήθη η καταγγελία της εταιρείας FBMECS, αλλά και επανεξετάσθηκε από την
Επιτροπή που διορίσθηκε υπό τη νέα σύνθεση της, στις 27 Ιουνίου 2013 και λόγω
της ύπαρξης εννόµου συµφέροντος από αυτήν, προχώρησε στη νενοµισµένη δέουσα
προκαταρκτική έρευνά της.
138.

Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι, η Επιτροπή, ως το αρµόδιο διοικητικό όργανο,

που ελέγχει τις εν τη ∆ηµοκρατία πρακτικές παραβάσεων του Νόµου που εφαρµόζει,
ασκεί εξουσία προς το δηµόσιο συµφέρον και οφείλει να µην επιτρέπει την ανάπτυξη
συνθηκών που καταστρατηγούν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Εξού και το ότι η
Επιτροπή έχει αρµοδιότητα ανά πάσα στιγµή να επέµβει µε αυτεπάγγελτη έρευνα για
πιθανολογούµενες παραβάσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
139.

Εποµένως, µε την κατάληξη της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας, το

όλο θέµα περιήλθε αποκλειστικά στην αρµοδιότητα της Επιτροπής, να αποφασίσει
κατά πόσο τα ευρήµατα της προκαταρκτικής έρευνας δεικνύουν ή όχι οποιαδήποτε
εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενη παράβαση των άρθρων του Νόµου και στη
συνέχεια να κοινοποιηθούν προς τις καταγγελλόµενες εταιρείες σχετικές Εκθέσεις
Αιτιάσεων, πράγµα το οποίο έπραξε εντός του Απριλίου 2014. Ο οποιοσδήποτε
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ρόλος της καταγγέλλουσας εταιρείας, στη εν προκειµένω φάση, που βρίσκεται η
διαδικασία και κατόπιν της τελείωσης της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας της
Υπηρεσίας, είναι απαραίτητος στο βαθµό που διασφαλίζει την οµαλή διεκπεραίωση
και ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής στη βάση του ανακριτικού και
διερευνητικού χαρακτήρα της διαδικασίας της, ως αυτό καθορίζεται από το Νόµο, στο
άρθρο 26 και κατ’ ουδένα λόγο η διαδικασία της Επιτροπής δεν αποτελεί
αντιπαράθεση µεταξύ καταγγέλλουσας και καταγγελλόµενων εταιρειών. Εξάλλου, ας
σηµειωθεί ότι το σχετικό προαναφερόµενο ∆ιάταγµα και η όλη δηµοσιοποίηση του
θέµατος που θίγεται µε την ένσταση του δικηγόρου της JCC, πραγµατοποιήθηκε σε
µεταγενέστερο χρόνο της αποστολής των σχετικών Εκθέσεων Αιτιάσεων προς τις
καταγγελλόµενες εταιρείες και η όλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, όπως ρητά
καταγράφεται στα έγγραφα που τα εµπλεκόµενα µέρη της υπόθεσης έχουν ενώπιόν
τους, αφορά πιθανολογούµενες παραβάσεις του Νόµου για τα έτη 2009 και 2010.
140.

Επιπρόσθετα, ας σηµειωθεί ότι η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 17(4)(α)(iii),

κατά την ενώπιόν της διαδικασία εξέτασης παραβάσεων ή καταγγελιών δύναται να
καλέσει ενώπιόν της τόσο τους καταγγέλλοντες και τους καταγγελλόµενους όσο και
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της, θα βοηθήσει στην εξέταση της
παράβασης και/ή της καταγγελίας.
141.

Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι κατά την προφορική διαδικασία, ο

δικηγόρος της FBMECS, κ.Γεωργίου, παρέδωσε προς την Επιτροπή έγγραφο
επιστολής του προς την εταιρεία FBMECS ηµεροµηνίας 26/1/2015, το οποίο, ως
ανέφερε, αποτελεί εκ νέου γραπτή εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη από την εταιρεία
FBMECS και η οποία περιλαµβάνει επίσης τη συγκατάθεση του Statutory Manager,
που έχει διοριστεί από την Τράπεζα της Τανζανίας για την FBME Bank Ltd. Η
Επιτροπή σηµειώνει ότι ο δικηγόρος της FBMECS τόνισε ότι το εν λόγω έγγραφο
είναι εµπιστευτικό.
142.

Ο δικηγόρος της JCC, κατά την προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής,

στις 10/2/2015, ήγειρε επίσης θέµα ότι πρέπει να γνωρίζει και να µελετήσει την
οποιαδήποτε εξουσιοδότηση έχει ο νοµικός εκπρόσωπος της FBMECS, κ. Γεωργίου
και οι εδώ συνεργάτες του και ότι θέλει να γνωρίζει µε ποια εξουσιοδότηση ήταν
παρόντες ο κ. Γεωργίου και οι συνεργάτες του.
143.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, η Επιτροπή, στις 11/2/2015, παρέλαβε επιστολή από

το δικηγόρο της JCC, µε την οποία αιτήθηκε πρόσβαση στο έγγραφο της
εξουσιοδότησης που κατέθεσε ο κ. Γεωργίου και αναφέρει ότι θεωρεί παράδοξο τον
ισχυρισµό ότι το έγγραφο αυτό συνιστά «εµπιστευτική πληροφόρηση», ενώ
συνεχίζοντας αναφέρει ότι, χωρίς πρόσβαση σε αυτό και εξέτασή του δεν είναι

28/490

δυνατό να διεκπεραιώσουν το έργο τους ως δικηγόροι της JCC και των άλλων
καταγγελλόµενων.
144.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά το σηµείο που τέθηκε το θέµα από το δικηγόρο της

JCC, ο κ. Γεωργίου κατάθεσε την εν λόγω επιστολή, δηλώνοντας προς την Επιτροπή
ότι: «Όσον αφορά την εξουσιοδότηση, επειδή εµείς αναµέναµε ότι θα εγείρετο από τον
κύριο Πολυβίου έχουµε φροντίσει να λάβουµε εκ νέου γραπτή εξουσιοδότηση και από
την εταιρεία, αλλά και από τον Statutory Manager, που έχει διοριστεί από την τράπεζα
της Τανζανίας για την FBME Bank, γιατί η τράπεζα της Τανζανίας, µετά την
ανακοίνωση της Fincen, είχε διορίσει Statutory Manager, µε βάση το νόµο της
Τανζανίας και µας έχει υπογράψει εκ νέου εξουσιοδότηση για να εµφανιστούµε
σήµερα ενώπιον της Επιτροπής, η οποία είναι προσυπογραµµένη και από τον
διευθυντή της εταιρείας στην Κύπρο, αλλά και από τον Statutory Manager στην
Τανζανία.»
145.

Η εν λόγω επιστολή φέρει τον τίτλο «Representation of FBMECS Card

Services Ltd (FBMECS) in relation to FBMECS’s complaint to the Commission for the
Protection of Competition against 1. JCC Payment Systems Limited, 2. Τράπεζα
Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, 3. Marfin Popular Bank Public Co Ltd, 4. Ελληνική
Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, 5. USB Bank Plc, 6. Alpha Bank Cyprus Ltd, 7.
Emporiki Bank Cyprus Limited, 8. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, 9.
Societe Generale Cyprus Ltd, 10. Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ (the
«Complaint”).
146.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας καθοδήγηση από τη νοµολογία και τη νοµοθεσία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα που αφορούν το χαρακτηρισµό εγγράφων ως
εµπιστευτικά, θεωρεί ότι τα στοιχεία στην εν λόγω επιστολή αποτελούν εµπιστευτικά
στοιχεία ή/και απόρρητες επαγγελµατικές πληροφορίες, οι οποίες δεν προσφέρουν
οποιοδήποτε περαιτέρω όφελος ή/και χρησιµότητα, ούτε και θεωρούνται απαραίτητα
για το δικηγόρο της JCC και των λοιπών καταγγελλοµένων, ώστε να δικαιολογείται η
πρόσβαση τους ή/και η αποκάλυψη του πλήρους κείµενου του εν λόγω εγγράφου,
καθότι όπως διαπιστώνεται στην εν λόγω επιστολή υπάρχει περιγραφή της εργασίας
και των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον κ. Γεωργίου και τους Συνεργάτες του, η
αµοιβή του, οποιαδήποτε άλλα έξοδα αυτών, ο τρόπος πληρωµής και άλλες
εµπιστευτικές πληροφορίες µεταξύ πελάτη και δικηγόρου.
147.

Υπογραµµίζεται ότι η εν λόγω επιστολή υπογράφεται από τον κ. Γεωργίου και

τους δύο (2) ∆ιευθυντές της FBMECS, οι οποίοι είναι και καταχωρηµένοι στο µητρώο
του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, ενώ στο τέλος αναγράφεται “I have
no objection to the above” και υπογράφεται από τον [.............................] (Statutory
Manager of FBME Bank Ltd –sole shareholder of FBMECS).
29/490

148.

Ως εκ τούτου, έχοντας µελετήσει ενδελεχώς την επιστολή που υποβλήθηκε από

τον κ. Γεωργίου, η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτή στην ουσία αποτελεί τη συνέχιση της
συνεργασίας της εταιρείας FBMECS µε το δικηγορικό γραφείο του Γιώργου Ζ.
Γεωργίου & Συνεργατών και τη συνέχεια της προηγούµενης αρχικής του
εξουσιοδότησης του 2010 και πως αυτή εµπεριέχει εµπιστευτική πληροφόρηση και
δη µεταξύ δικηγόρου και πελάτη και ως εκ τούτου δεν µπορεί να αποκαλυφθεί. Τέλος
επαναλαµβάνεται, ότι µετά από την αποστολή των Εκθέσεων Αιτιάσεων τον Απρίλιο
του 2014, η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής. Τονίζεται ότι, κατ’ ουδένα
λόγο

δεν

αποτελεί

διαδικασία

αντιπαράθεσης

µεταξύ

καταγγέλλουσας

και

καταγγελλόµενων εταιρειών.
5.2 Κατάληξη της Επιτροπής
149.

Αναφορικά µε την έτερη ένσταση του δικηγόρου της JCC σχετικά µε το ότι

έχουν µεταβληθεί τα υφιστάµενα στοιχεία ενώπιόν της Επιτροπής, όπου και έγινε
επίκληση του άρθρου 17(3) του Νόµου, η Επιτροπή σηµείωσε ότι, καταρχάς η
καταγγελία υπεβλήθη στις 4/1/2010.
150.

Περαιτέρω, το άρθρο 17(3) του Νόµου αφορά τη δυνατότητα της Επιτροπής

«να προβεί σε τροποποίηση των Αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των
εµπλεκοµένων επιχειρήσεων ή Ενώσεων Επιχειρήσεων και στην κατάρτιση και
κοινοποίηση τροποποιηµένης έκθεσης αιτιάσεων […].»
151.

Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, η Επιτροπή εξετάζει θέµατα παραβάσεων του

περί της προστασίας του ανταγωνισµού Νόµου κατά τον ουσιώδη χρόνο και στην εν
λόγω καταγγελία, η Επιτροπή επιλήφθηκε την εξέταση πιθανολογούµενων
παραβάσεων που προέκυψαν κατά τα έτη 2009 και 2010, ενώ για σκοπούς
σύγκρισης εξέτασε επίσης τα έτη 2008 και 2011. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που
επήλθαν σε οποιοδήποτε εµπλεκόµενο µέρος της καταγγελίας δεν συνεπάγονται
απαλλαγή του από οποιεσδήποτε πιθανολογούµενες παραβάσεις, οι οποίες
εξετάζονται µε βάση τα δεδοµένα και γεγονότα του 2009-2010. Ως εκ των ως άνω, η
Επιτροπή οµόφωνα δεν µπορεί να αποδεχθεί τη θέση που εκφράστηκε αναφορικά µε
την εν λόγω ένσταση και την απορρίπτει.
5.3 Κατάληξη της Επιτροπής
152.
κατ’

Αναφορικά µε την τελευταία ένσταση του δικηγόρου της JCC, η οποία τέθηκε
ιδίαν

στην

Επιτροπή,

αφού

απεχώρησαν

όλοι

οι

εκπρόσωποι

της

καταγγέλλουσας, ο δικηγόρος ανάφερε ότι αφορά εµπιστευτικά θέµατα, αφού
µελετήθηκαν οι θέσεις που αναπτύχθηκαν και ιδιαίτερα οι γραπτές του παρατηρήσεις
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ηµεροµηνίας 26/1/2015, όπου γίνεται αναφορά στην Απόφαση της Επιτροπής
11.17.07/2005 µε ηµεροµηνία 23/11/2005 και τις µονοµερείς δεσµεύσεις της εταιρείας
JCC που απεστάλησαν στις 3/11/2005 µε επιστολή του δικηγόρου της JCC προς τον
τότε Πρόεδρο της Επιτροπής, η Επιτροπή σηµείωσε τα εξής:
153.

Η Επιτροπή, υπό το φως των εν λόγω πιο πάνω περιγραφόµενων εγγράφων,

σηµείωσε καταρχάς ότι η προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής της 23/11/2005,
η οποία κατέληξε στην επιβολή προστίµου της τάξης των τριακοσίων εβδοµήντα
τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα εννιά λεπτών
(ΛΚ373.374,49) αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής και αναφέρεται σε
παραβάσεις των άρθρων 6(1) και 6(2)(α) του περί της Προστασίας του
Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε τότε, από πλευράς JCC λόγω της
κατάχρησης

της

δεσπόζουσας

της

θέσης

µέσω

της

επιβολής

αθέµιτων

τιµών/χρεώσεων σε εµπόρους για την υπηρεσία αποδοχής τους για συναλλαγές µε
κάρτες και αθέµιτες χρεώσεις ενοικίων για τα τερµατικά καρτών.
154.

Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής αναφέρεται σε

παραβάσεις των άρθρων 6(1) και 6(2)(β) του περί της Προστασίας του
Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε τότε, από µέρους της JCC, λόγω της
κατάχρησης της δεσπόζουσας της θέσης µέσω της σύναψης συµφωνιών από
πλευράς της µε τις Τράπεζες για παροχή υπηρεσιών στον τοµέα αποδοχής των
εµπόρων

για

συναλλαγές

µε

κάρτες

και

διαχείρισης,

διεκπεραίωσης

και

αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες διεθνών σηµάτων στις οποίες
περιλαµβανόταν ο αντι-ανταγωνιστικός όρος: «JCC may terminate the agreement
immediately, upon written notice to the Bank, if the Bank becomes directly or
indirectly a competitor in the Merchant Acquiring Business in Cyprus», µε
αποτέλεσµα τον περιορισµό της διάθεσης των υπηρεσιών της αποδοχής των
εµπόρων για συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών και της διαχείρισης, διεκπεραίωσης
και αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες, προς ζηµιά των καταναλωτών.
155.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η πιο πάνω απόφαση, που

εκδόθηκε το έτος 2005, δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα
καταγγελία, που υποβλήθηκε από την εταιρεία FBMECS, το έτος 2010 και
αναφέρεται σε πιθανολογούµενες παραβάσεις του Νόµου στα έτη 2009-2010.
156.

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, οι υπό αναφορά παραβάσεις στην απόφαση της

Επιτροπής του 2005 έχουν σχέση, µεταξύ άλλων, µε την κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης της JCC σε σχέση µε τα ∆ΕΠ και σε καµία περίπτωση δεν αναφέρονται στις
Ε∆Π, που εξετάζονται στα πλαίσια της παρούσας καταγγελίας. Στο πλαίσιο της
παρούσας υπό εξέταση καταγγελίας, που υποβλήθηκε από την FBMECS,
καταρτίστηκε Έκθεση Αιτιάσεων, η οποία αναφέρεται σε εκ πρώτης όψεως
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παραβάσεις που αφορούν το άρθρο 3(1)(α) του Νόµου σε σχέση µε την
πιθανολογούµενη παράβαση της Απόφασης Ένωσης Επιχειρήσεων για καθορισµό
των Ε∆Π και σε σχέση µε την πιθανολογούµενη παράβαση των Καθέτων συµφωνιών
καθορισµού των Ε∆Π.
157.

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης το έγγραφο των δεσµεύσεων της εταιρείας JCC µε

ηµεροµηνία 3/11/2005, και διαπίστωσε ότι οι εν λόγω δεσµεύσεις ήταν µονοµερείς
και δόθηκαν από µέρους της JCC και κάνουν αναφορά, µεταξύ άλλων, σε
περιοριστικούς όρους µεταξύ τραπεζών και JCC, σε µείωση ενοικίων τερµατικών, σε
σταδιακή µείωση των ∆ΕΠ. Οι δεσµεύσεις αυτές αναφέρουν, µεταξύ άλλων: «Στο
εσώκλειστο έγγραφο, γίνεται µια πολύ σοβαρή και προωθηµένη προσπάθεια να
αντιµετωπιστούν πλείστα όσα θέµατα και ζητήµατα, πολύ πέραν των συγκεκριµένων
καταγγελιών που εκτίθενται στην Έκθεση Αιτιάσεων. Ενώ η Έκθεση Αιτιάσεων
επικεντρώνεται στην κατ’ ισχυρισµό επιβολή ‘αθέµιτων τιµών προς τους εµπόρους’, το
εσώκλειστο έγγραφο που υποβάλλουµε αντιµετωπίζει όχι µόνο το θέµα αυτό αλλά και
άλλα συναφή […]». (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής)
158.

Η Επιτροπή, συνεκτιµώντας τα πιο πάνω, διαπιστώνει ότι οι δεσµεύσεις που

υποβλήθηκαν στις 3/11/2005 από την εταιρεία JCC λήφθηκαν υπόψη από την τότε
Επιτροπή, στην µεταγενέστερη χρονολογικά Απόφασή της ηµεροµηνίας 23/11/2005,
για σκοπούς καθορισµού του ύψους του προστίµου και µόνο. Υπογραµµίζεται επίσης
ότι, σε καµιά περίπτωση η προαναφερθείσα Απόφαση της Επιτροπής δεν έκανε
οποιαδήποτε αναφορά στις Ε∆Π, παρά µόνο στα ∆ΕΠ στη βάση των οποίων
διαπιστώθηκε από την Επιτροπή κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας
JCC.
159.

Η Επιτροπή σηµειώνει επιπρόσθετα ότι η Έκθεση Αιτιάσεων που στάλθηκε

στην καταγγελλόµενη JCC στην υπό εξέταση καταγγελία, σχετίζεται, µεταξύ άλλων,
µε εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου σχετικά µε την
πιθανολογούµενη παράβαση της Ληστρικής τιµολόγησης για τις χρεώσεις των ∆ΕΠ γεγονός που ουδεµία σχέση έχει µε την παράβαση που διαπιστώθηκε στην Απόφαση
της Επιτροπής του 2005.
160.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να αναφερθεί στην

υπόθεση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Protimonopolnύ urad
Slovenskej republiky κατά Slovenskα sporiteľ ňa a.s.7, στην οποία αναφέρονται τα
εξής:

7

Υπόθεση C-68/12, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky κατά Slovenská sporiteľňa a.s., Συλλογή
της Νοµολογίας 2013 -00000.
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«Το άρθρο 101 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι επιχείρηση θιγόµενη από
συµφωνία συµπράξεως αποσκοπούσα στον περιορισµό του ανταγωνισµού φέρεται
να λειτουργούσε παρανόµως στη σχετική αγορά κατά τον χρόνο συνάψεως αυτής της
συµφωνίας συµπράξεως ουδόλως επηρεάζει το ζήτηµα αν η εν λόγω σύµπραξη
συνιστά παράβαση της διατάξεως αυτής.»
161.

∆εδοµένων των όσων προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις

αρµοδιότητες και εξουσίες που της δίδει ο Νόµος, ως ανεξάρτητο διοικητικό όργανο,
αναφορικά µε την πρώτη ένσταση του δικηγόρου της JCC, οµόφωνα συµπέρανε ότι
οι εκπρόσωποι της FBMECS, καθώς και οι δικηγόροι αυτών έχουν κάθε δικαίωµα να
παρίστανται στην ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία έτσι ώστε να
υποβοηθούν την Επιτροπή στο ανακριτικό και ερευνητικό της έργο, ως οι πρόνοιες
του άρθρου 26 του Νόµου.
162.

Όσον αφορά τις έτερες ενστάσεις που τέθηκαν από το δικηγόρο της JCC, όπως

αυτές αναλύθηκαν, εξετάσθηκαν και καταγράφηκαν ανωτέρω από την Επιτροπή,
αφού λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις της JCC και τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, η
Επιτροπή οµόφωνα κατέληξε ότι δεν µπορεί να τις αποδεχθεί αλλά και πως δεν
επηρεάζουν την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία.
163.

Η Επιτροπή κάλεσε ενώπιόν της τόσο τον δικηγόρο της καταγγελλόµενης

εταιρείας JCC όσο και τηε εταιρεία FBMECS µετά των εκπροσώπων της για να
λάβουν γνώση της εν προκειµένω θέσης της Επιτροπής, τηρουµένων των
εµπιστευτικών σηµείων αυτής την ∆ευτέρα, 16/2/2015, ηµεροµηνία κατά την οποία
ήταν προγραµµατισµένη η διεξαγωγή της προφορικής διαδικασίας ενώπιόν της.
164.

Η Επιτροπή κατέληξε επιπρόσθετα όπως, αναφορικά µε την τρίτη και τελευταία

ένσταση, που έθεσε ο δικηγόρος της JCC, δεν λάβει γνώση των λεπτοµερειών και
της σχετικής απάντησης και θέσης της Επιτροπής επί της ένστασης του η FBMECS,
παρά µόνο η JCC, στην απουσία της FBMECS και των εκπροσώπων της. Επίσης,
αναφορικά µε την επιστολή που κατέθεσε ο δικηγόρος της FBMECS, ο οποίος
δήλωσε αυτήν ως εµπιστευτική και η οποία κρίθηκε από την Επιτροπή ότι εµπεριέχει
εµπιστευτικές ή/και απόρρητες πληροφορίες, η Επιτροπή κατέληξε όπως η JCC δεν
λάβει γνώση αυτής και πληροφορηθεί µόνο ότι σε αυτήν υπάρχουν πληροφορίες
µεταξύ πελάτη και δικηγόρου.
6. Προδικαστικές ενστάσεις που υποβλήθηκαν γραπά και αναπτύχθηκαν κατά
την προφορική διαδικασία της 10/2/2015
165.

Η Επιτροπή, προχώρησε στην εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων που

υπέβαλαν οι καταγγελλόµενες στα πλαίσια των γραπτών παρατηρήσεών τους επί
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των σχετικών Εκθέσεων Αιτιάσεων που τους κοινοποίησε, κατά περίπτωση, η
Επιτροπή και που ανέπτυξαν προφορικά κατά την ενώπιον της Επιτροπής
προφορική διαδικασία.
Ένσταση αναφορικά µε το ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία δεν ενεργούσε
νοµότυπα
166.

Οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και

Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζονται ότι:
«(α) Είναι εµφανές ότι η Καταγγέλλουσα Εταιρεία (ως Θυγατρική Εταιρεία της FBME
Bank Ltd) έχει κριθεί από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και από την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
(σαν αποτέλεσµα του ότι ο Υπουργός Οικονοµικών συµφώνησε στη λήψη µέτρων
Εξυγίανσης) ως οντότητα που ασχολείται µε παράνοµες δραστηριότητες της
χειρότερης µορφής. Η ΕΠΑ θα πρέπει να αγνοήσει την Καταγγελία και τα όσα
προσκοµίστηκαν από την Καταγγέλλουσα Εταιρεία στοιχεία, διότι είναι (εκτός από
αβάσιµα και αναληθή) παντελώς αναξιόπιστα […]
(β)

Είναι εµφανές ή τουλάχιστον τεκµαίρεται, ότι η Καταγγέλλουσα Εταιρεία δεν

ενεργούσε νοµότυπα και/ή ότι λειτουργούσε στη σχετική αγορά µε κίνητρα άλλα από
την νοµότυπη και δέουσα αύξηση του τζίρου της και του εµπλουτισµού του
πελατολογίου της. Μπορεί να εξαχθεί το ασφαλές συµπέρασµα ότι η FBMECS
λειτουργούσε ως δόλιο όχηµα, µε αλλότρια κίνητρα από αυτά που ισχυρίζεται στην
καταγγελία, και που ασχολείτο µε παράνοµες δραστηριότητες. ∆εν είναι δυνατό να
τυγχάνει προστασίας αυτό το παράνοµο όχηµα από όργανα της Κυπριακής Πολιτείας
όπως την ΕΠΑ.
(γ)

Η FBMECS ανέστειλε τις δραστηριότητες της αυτοβούλως και όχι ως

αποτέλεσµα της κατ’ ισχυρισµό συµπεριφοράς των καταγγελλόµενων εταιρειών. Αυτό
είναι εµφανές από την Ανακοίνωση της FBMECS ηµερ. 7.8.2014 που δεν κάνει καµία
αναφορά

στις

καταγγελλόµενες

εταιρείες.

Η

αυτόβουλη

αναστολή

των

δραστηριοτήτων της FBMECS έχει καταστήσει την σχετική αγορά ως µονοπώλιο. Η
FBMECS στερείται το απαραίτητο αγώγιµο δικαίωµα (locus standi) να καταγγέλλει
συµπεριφορές των καταγγελλόµενων εταιρειών.»
167.

Η Επιτροπή µελέτησε µε προσοχή όλες τις θέσεις των υπό αναφορά

καταγγελλόµενων εταιρειών.
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168.

Η Επιτροπή καταρχάς σηµειώνει ότι το κατά πόσον η FBMECS ασχολείται µε

παράνοµες δραστηριότητες, δεν µπορεί να κριθεί από την Επιτροπή αλλά από τις
αρµόδιες δικαστικές αρχές της ∆ηµοκρατίας καθότι αυτή έχει την αρµοδιότητα να
αποφασίζει µόνο επί παραβάσεων των άρθρων 3 και/ή 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.
169.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι µέσα από τα ενώπιόν της στοιχεία και δη το

∆ιάταγµα της Επιτροπής Εξυγίανσης, το οποίο δηµοσιεύθηκε στις 21/7/2014 στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε την Κ.∆.Π. 356/2014, βάσει των
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων ιδρυµάτων Νόµων του 2013 έως 2014
(εφεξής ο «Νόµος Εξυγίανσης»), διαφαίνεται ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία FBMECS
δεν έχει τεθεί υπό οποιοδήποτε καθεστώς εξυγίανσης στην Κύπρο. Το εν λόγω
∆ιάταγµα της Επιτροπής Εξυγίανσης αναφέρεται στο Νόµο Εξυγίανσης και
καταγράφει ότι: «το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί της Πώλησης
Εργασιών του Υποκαταστήµατος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο ∆ιάταγµα του
2014.» και ότι «Σκοπός του παρόντος ∆ιατάγµατος είναι η πώληση εργασιών του
Υποκαταστήµατος της FBME Bank Ltd στην Κύπρο». ( η υπογράµµιση είναι της
Επιτροπής) Ακόµα δηλώνεται ότι «∆υνάµει του παρόντος ∆ιατάγµατος η Επιτροπή
Εξυγίανσης εφαρµόζει το µέτρο της πώλησης εργασιών του υποκαταστήµατος της
FBME Bank Ltd στην Κύπρο.»
170.

Συνεπώς, στην Κύπρο έχει τεθεί υπό καθεστώς εξυγίανσης το υποκατάστηµα

της τράπεζας FBME Bank Ltd, µε σκοπό την πώληση των εργασιών του
συγκεκριµένου υποκαταστήµατος. Η FBME Bank Ltd είναι τράπεζα εγγεγραµµένη
στην Τανζανία και δεν αποτελεί κυπριακή εταιρεία. Η εν λόγω Τράπεζα διατηρεί
υποκατάστηµα στην Κύπρο, το οποίο στη βάση του προαναφερθέντος ∆ιατάγµατος,
τέθηκε υπό καθεστώς εξυγίανσης, δηλαδή πώλησης των εργασιών του. Η εταιρεία
FBMECS από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία δεν διαφάνηκε να έχει εκδοθεί
εναντίον αυτής οποιοδήποτε ∆ιάταγµα στηριζόµενο στο Νόµο Εξυγίανσης ή/και
∆ιάταγµα παραλαβής.
171.

Αναφορικά µε τα όσα ότι τέθηκαν από τις καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική

Τράπεζα, Εθνική, Alpha Bank και Τράπεζα Κύπρου ότι η εταιρεία FBME Bank Ltd
είναι αποκλειστική µέτοχος της καταγγέλλουσας και πως σύµφωνα µε ανακοινώσεις
του Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, έχει κριθεί ότι είναι το «κέντρο παράνοµης
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δραστηριότητας», η Επιτροπή, σηµειώνει ότι από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου
της υπόθεσης διαφαίνεται ότι η εταιρεία FBMECS αποτελεί 100% θυγατρική της
εταιρείας FBME Bank Ltd. Παρά ταύτα, το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία τελούσε
υπό καθεστώς έρευνας για αδικήµατα που αφορούσαν ξέπλυµα χρήµατος ή/και για
οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα αλλά και ότι η εν λόγω έρευνα ξεκίνησε εντός του 2014,
είναι άνευ σηµασίας για την παρούσα καταγγελία, υπό την έννοια ότι αυτή αφορά
θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού και δη καταγγελία προερχόµενη από την εταιρεία
FBMECS, και όχι τη µητρική της εταιρεία FBME Bank Ltd, για πιθανολογούµενες
παραβάσεις του Νόµου για τα έτη 2009 και 2010. Ακόµα και αν η θυγατρική εταιρεία
της FBME Bank Ltd, ήτοι η FBMECS τελούσε υπό καθεστώς έρευνας ή/και είχε
προβεί σε οποιοδήποτε έτερο αδίκηµα, θα ήταν αδιάφορο για την Επιτροπή, καθότι
τα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής,
αφορούν αποκλειστικά την εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου του
ανταγωνισµού και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού.
172.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ως το αρµόδιο διοικητικό όργανο που ελέγχει τις εν

τη ∆ηµοκρατία πρακτικές παραβάσεων του Νόµου, ασκεί εξουσία προς το δηµόσιο
συµφέρον και οφείλει να µην επιτρέπει την ανάπτυξη συνθηκών που καταστρατηγούν
τον ελεύθερο ανταγωνισµό. Προς τούτο, η Επιτροπή έχει αρµοδιότητα ανά πάσα
στιγµή να επέµβει µε αυτεπάγγελτη έρευνα για πιθανολογούµενες παραβάσεις της
νοµοθεσίας της.
173.

Με την κατάληξη της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας, το όλο θέµα

περιήλθε στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής, ώστε να αποφασίσει κατά
πόσο τα ευρήµατα της προκαταρκτικής έρευνας δεικνύουν ή όχι οποιαδήποτε εκ
πρώτης όψεως πιθανολογούµενη παράβαση των άρθρων του Νόµου και στη
συνέχεια να κοινοποιηθούν προς τις καταγγελλόµενες εταιρείες σχετικές Εκθέσεις
Αιτιάσεων, πράγµα το οποίο η Επιτροπή έπραξε εντός του Απριλίου 2014. Ο ρόλος
της καταγγέλλουσας εταιρείας, είναι απαραίτητος στο βαθµό που διασφαλίζει την
οµαλή διεκπεραίωση και ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής στη βάση του
ανακριτικού και διερευνητικού χαρακτήρα της διαδικασίας της, ως αυτό καθορίζεται
από το Νόµο, στο άρθρο 26 και κατ’ ουδένα λόγο η διαδικασία της Επιτροπής
αποτελεί αντιπαράθεση µεταξύ καταγγέλλουσας και καταγγελλόµενων εταιρειών.
Εξάλλου, ας σηµειωθεί ότι το σχετικό προαναφερόµενο ∆ιάταγµα και η όλη
δηµοσιοποίηση του θέµατος που θίγεται µε την ένσταση των καταγγελλόµενων JCC,
Εµπορική

Τράπεζα,

Εθνική

Τράπεζα,

Alpha

Bank

και

Τράπεζα

Κύπρου,

πραγµατοποιήθηκε σε µεταγενέστερο χρόνο της αποστολής των σχετικών Εκθέσεων
Αιτιάσεων

προς

τις

καταγγελλόµενες

εταιρείες

και

η

όλη

έρευνα

που

πραγµατοποιήθηκε, όπως ρητά καταγράφεται στα έγγραφα που τα εµπλεκόµενα
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µέρη της υπόθεσης έχουν ενώπιόν τους, αφορά πιθανολογούµενες παραβάσεις του
Νόµου για τα έτη 2009 και 2010.
174.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 17(4)(α)(iii) του Νόµου, κατά

την ενώπιόν της διαδικασία εξέτασης παραβάσεων ή καταγγελιών δύναται να καλέσει
ενώπιόν της τόσο τους καταγγέλλοντες και τους καταγγελλόµενους όσο και
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της, θα βοηθήσει στην εξέταση της
παράβασης και/ή της καταγγελίας.
175.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχτεί την εν λόγω

προδικαστική ένσταση που προέβαλαν οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα,
Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Τράπεζα Κύπρου και την απορρίπτει.
Ένσταση αναφορικά µε το ∆ικαίωµα σε ∆ίκαιη ∆ίκη:
176.

Οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και

Τράπεζα Κύπρου αλλά και η Societe ισχυρίζονται ότι, οι διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν σε αυτή την υπόθεση δεν συµµορφώνονται µε τις προϋποθέσεις του
Άρθρου 6(1) της Ευρωπαικής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (στο εξής
«ΕΣΑ∆») και του Άρθρου 30(2) του Συντάγµατος. Ισχυρίζονται 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 σώµα8. Ένα όργανο το οποίο συνδυάζει την εξεταστική
(investigative) και εκδικαστική (adjudicative) ιδιότητα δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
«ανεξάρτητο και αµερόληπτο» όργανο, καθώς δεν προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις
αποκλεισµού οποιασδήποτε νόµιµης αµφιβολίας σε σχέση µε την αµεροληψία του.
Προς τούτο, όλες οι ως ‘ανω καταγγελλόµενες προέβησαν σε λεπτοµερή ανάλυση
των θέσεων τους, τις οποίες η Επιτροπή εξέτασε µε προσοχή και επιµέλεια.
177.

Αναφορικά µε τον πιο πάνω ισχυρισµό, 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.
178.

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
8

Υπόθεση Piersack v. Belgium (Αίτ. αρ. 8692/79) (1982), παράγραφος 30.
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εταιρείες δίδοντάς τους χρόνο να υποβάλλουν τις γραπτές τους παρατηρήσεις,
χρόνος ο οποίος σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις παρατείνεται και συνήθως
παρατείνεται πέραν της µίας φοράς.
179.

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.
180.

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.
181.

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.
182.

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. 1/2003,9 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.

9

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.
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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».
183.

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).
184.

Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις

υπόκεινται στον αναθεωρητικό έλεγχο του Ανώτατου ∆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.
185.

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.
186.

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 7ης Απριλίου
2004, σχετικά µε τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάµει των
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ».
187.

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.
188.

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
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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.
189.

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.
190.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή, αφού µελέτησε το σηµείωµα της Υπηρεσίας κατέληξε

σε εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενες παραβάσεις και προχώρησε στον
καταρτισµό Έκθεσεων 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 Ανώτατο δικαστήριο 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.
191.

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
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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.10
192.

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, θθ1277, σκέψη 66).
193.

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

10

Βλ. Απόφαση Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην προσφυγή αρ. 1006/2009, Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ, Aspis
Holding Public Company Limited και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ηµεροµηνίας 22/7/2010.
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πρόστιµα «πρέπει να θεωρηθεί ως αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος της
προσβαλλόµενης πράξης.»
194.

Στη βάση όλων των πιο πάνω, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω

προδικαστική ένσταση που προέβαλαν οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα,
Εθνική, Alpha Bank, Τράπεζα Κύπρου και Societe.
Ένσταση αναφορικά µε ισχυρισµό περί ανεπαρκούς πρόσβασης στον
διοικητικό φάκελο:
195.

Οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και

Τράπεζα Κύπρου ισχυρίστηκαν ότι, δεν τους παρασχέθηκε επαρκής πρόσβαση του
διοικητικού φακέλου, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η ικανότητά τους να ασκήσουν
τα δικαιώµατα υπεράσπισής τους. Επισηµαίνουν ότι, η πρόσβαση στον πλήρη
διοικητικό φάκελο της υπόθεσης είναι ουσιώδης για να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα
υπεράσπισής τους. Οι εν λόγω καταγγελλόµενες τόνισαν ότι οι «εναγόµενοι» /
«κατηγορούµενοι» όχι µόνο δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα εναντίον τους
αποδεικτικά στοιχεία αλλά έχουν το δικαίωµα να δουν όλες τις πληροφορίες που
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να
αποφασίσουν εάν οιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες θα µπορούσε να είναι
απαλλακτική (exculpatory).11
196.

Η JCC αναφέρεται σε τρία παραδείγµατα ανεπαρκούς πληροφόρησης από

πλευράς της Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οποία, ως ισχυρίζεται δεν περιλαµβάνονταν
στον ∆ιοικητικό Φάκελο απαντήσεις και στοιχεία που υποβλήθηκαν από εµπόρους
σχετικά µε τις κατηγορίες που προβάλλει η FBMECS. Συγκεκριµένα, επισηµαίνει ότι,
έµπορoς απέστειλε δεκαέξι (16) box files στην Επιτροπή τα οποία όµως δεν
αποτελούσαν µέρος του φακέλου. Ισχυρίζεται ότι, δεν εµπεριέχονται στοιχεία προς
επιβεβαίωση των ισχυρισµών της FBMECS, ότι δηλαδή έγινε δέκτης ισχυρής
δυσφήµησης από την JCC. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε παραδείγµατα που
αναφορικά µε προφορικές προσφορές που έγιναν από την FBMECS σε εµπόρους
και αυτές απορρίφτηκαν. Επίσης, στις θέσεις της παρέθεσε παράδειγµα όπου κατά
την επιθεώρηση του διοικητικού φάκελου από τη JCC διαφάνηκε ότι ο διοικητικός
φάκελος δεν περιλαµβάνει σύντοµες και σαφείς µη εµπιστευτικές εκδοχές των
απαντήσεων των ∆ιεθνών Οργανισµών VISA και MasterCard και άλλων τρίτων
µερών.

11

∆είτε Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Jasper v. the United Kingdom, Φεβρουάριος
16, 2000, παράγραφος 51 «Εν συντοµία, τοΑρθ. 6 αναγνωρίζει το δικαίωµα του εναγόµενου να έχει στη
διάθεσή του για σκοπούς απαλλαγής ή απόκτησης µείωσης της ποινής του, όλα τα σχετικά στοιχεία που
έχουν ή θα µπορούσαν να είχαν συλλεχθεί από τις αρµόδιες αρχές.».
42/490

197.

Επίσης, η καταγγελλόµενη τράπεζα Societe ισχυρίστηκε ότι υφίσταται

παραβίαση του δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης λόγω ελλιπούς αποκάλυψης
απαραίτητων στοιχείων για τη δέουσα προετοιµασία της υπεράσπισής της και προς
τούτο εξέθεσε αναλυτικά τις θέσεις της, οι οποίες µελετήθηκαν επισταµένα από την
Επιτροπή.
198.

Η Επιτροπή, όσον αφορά τα ως άνω, σηµειώνει τα εξής:

199.

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».
200.

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.
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(β) προς εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.»
201.

Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «περί των κανόνων πρόσβασης

στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης
ΕΚ»12 (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.

12

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).
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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:
•

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)·
•
202.

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.»
203.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παραθέτει σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου της

Ευρωπαικής Ένωσης (στο εξής «∆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
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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).»13
204.

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.14
205.

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.15 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.
206.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης στο διοικητικό

φάκελο αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά απαραίτητη είναι η στάθµιση των συµφερόντων
13

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C219/00 P, Aalborg Portland A/S κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της
Νοµολογίας 2004 σελίδα I-00123.
14
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.
15
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.
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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.
207.

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.
208.

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.
209.

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 καταγγελλόµενων εταιρειών καθότι, είχαν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα
στοιχεία προς υπεράσπιση, τη δυνατότητα να προβούν σε υπολογισµούς, να
αξιολογήσουν τα στοιχεία και να εξαγάγουν τα απαιτούµενα συµπεράσµατα, καθώς
και τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή για την εξαγωγή
συµπερασµάτων, η οποία καταγράφεται στο Εσωτερικό Σηµείωµα της Υπηρεσίας
ηµεροµηνίας 2/9/2013.
210.

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
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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
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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 Τ252/01 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.
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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. Τ305/94, LVM κατά Επιτροπής, σκ. 1020-1021 και Τ-36/91, σκ. 78, Συλλογή σελ. ΙΙ931).».
211.

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.
212.

Τέλος, η Επιτροπή, µελετώντας τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν προς τις

καταγγελλόµενες εταιρείες σε σύγκριση µε τα στοιχεία που κρίθηκαν ως εµπιστευτικά
επισηµαίνει ότι, σχετικά µε τον ισχυρισµό της JCC ότι δεν δόθηκε πρόσβαση σε 16
box files, µε αντίγραφα χρεώσεων που αναφέρονταν σε απάντηση εµπόρου, τα
στοιχεία που εµπεριέχονται στα συγκεκριµένα box files, δεν χρησιµοποιήθηκαν στη
στοιχειοθέτηση των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων της Επιτροπής, ούτε και
αποτελούν αθωωτικά έγγραφα για την JCC. Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος (9)(α) του Νόµου ορίζεται ότι «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 απόφαση της […]».
213.

Σχετικά µε τον ισχυρισµό ότι δεν εµπεριέχονται στον διοικητικό φάκελο

οποιαδήποτε στοιχεία προς επιβεβαίωση των ισχυρισµών της FBMECS, ότι έγινε
δέκτης ισχυρής δυσφήµισης από την JCC σε σχέση µε την ποιότητα των υπηρεσιών
της κάθε φορά που προσέγγιζε εµπόρους, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η FBMECS
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παρέθεσε κατάλογο στην Υπηρεσία ο οποίος εµπεριείχε ονόµατα και τηλέφωνα των
εµπόρων στους οποίους δυσφηµείτο η FBMECS. Τονίζεται πως ο εν λόγω
κατάλογος κοινοποιήθηκε στην εµπιστευτική του µορφή προς την JCC.
214.

Σχετικά µε τον ισχυρισµό ότι δόθηκαν παραδείγµατα από προφορικές

προσφορές από την FBMECS και αυτές απορρίφτηκαν από τους εµπόρους, η
Επιτροπή σηµειώνει ότι η καταγγέλλουσα δεν απέστειλε σχετικές γραπτές
προσφορές καθώς όπως αυτή ανέφερε είχε διακόψει την υποβολή γραπτών
προσφορών από τις 29 Μαρτίου 2009. Αυτό διότι οι προσφορές της FBMECS είχαν
γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης από µια µερίδα εµπόρων οι οποίοι παρουσίαζαν τις
προσφορές της FBMECS στον ανταγωνιστή της και µε τον τρόπο αυτό εξασφάλιζαν
χαµηλότερες χρεώσεις, τις οποίες δεν ήταν δυνατό ανταγωνιστεί η FBMECS.
215.

Σχετικά µε τον ισχυρισµό ότι κατά την επιθεώρηση του διοικητικού φάκελου

από τη JCC διαφάνηκε ότι ο διοικητικός φάκελος δεν περιλαµβάνει σύντοµες και
σαφείς µη εµπιστευτικές εκδοχές των απαντήσεων των ∆ιεθνών Οργανισµών VISA
και MasterCard και άλλων τρίτων µερών, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ο εν λόγω
ισχυρισµός δεν ευσταθεί επειδή υφίσταται η µη εµπιστευτική εκδοχή των εν λόγω
απαντήσεων η οποία βρίσκεται καταχωρισµένη στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης
και σε αυτή είχαν πρόσβαση οι καταγγελλόµενες εταιρείες.
216.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω

προκαταρκτική ένσταση των καταγγελλόµενων JCC, Εµπορικής Τράπεζας, Εθνικής
Τράπεζας, Alpha Bank, Τράπεζας Κύπρου και Societe.
Ένσταση αναφορικά µε παρατυπία της Έκθεσης Αιτιάσεων:
217.

Οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank,

Τράπεζα Κύπρου αλλά και η Societe ισχυρίζονται ότι, η Έκθεση Αιτιάσεων δεν
συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 17(2) του Νόµου και εποµένως
είναι άκυρη. Συγκεκριµένα, παραπέµπουν στα πρακτικά της συνεδρίασης της
Επιτροπής ηµεροµηνίας 2 Απριλίου 2014 και συγκεκριµένα στο ακόλουθο
απόσπασµα:
«Έχοντας εξετάσει το κείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων που παρουσιάστηκε σε αυτή
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έχοντας ακολουθήσει µια εξονυχιστική
συζήτηση, αποφάσισε να τα υιοθετήσει και εγκρίνει.»
218.

Είναι η θέση των εν λόγω καταγγελλοµένων ότι ο Νόµος απαιτεί όπως η

Έκθεση Αιτιάσεων «καταρτίζεται» από την ίδια την Επιτροπή (άρθρο 17(2) του
Νόµου). Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να έχει γίνει στην παρούσα περίπτωση.
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219.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, µελέτησε και συζήτησε εξονυχιστικά το κείµενο της

Έκθεσης Αιτιάσεων και µετά από τη σχετική µελέτη και συζήτηση που έλαβε χώρα
αποφάσισε οµόφωνα, µε βάση το άρθρο 17(2) του Νόµου, να καταρτίσει γραπτή
έκθεση προς ενηµέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των
αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους, και ως εκ τούτου ευλόγα διαφαίνεται
ότι είναι η Επιτροπή που κατάρτισε την γραπτή Έκθεση Αιτιάσεων.
220.

Τονίζεται επίσης ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής µε βάση τις προβλεπόµενες

από το άρθρο 14 του Νόµου εξουσίες, συγκαλεί την Επιτροπή σε συνεδρία και
υπογράφει τα πρακτικά και άλλο σηµαντικό έγγραφο.
221.

Η Επιτροπή τονίζει ότι σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 5/3/2014, αφού µελέτησε

το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης καθώς και τα σηµειώµατα
που ετοίµασε η Υπηρεσία, οµόφωνα αποφάσισε, ως συλλογικό διοικητικό όργανο, ότι
προκύπτουν εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενες παραβάσεις και, ως εκ τούτου θα
πρέπει να καταρτιστεί Έκθεση Αιτιάσεων προς όλους τους καταγγελλοµένους όσον
αφορά τις εκ πρώτης όψεως πιθανολογούµενες παραβάσεις που αφορούν τον
καθένα ξεχωριστά. Συγκεκριµένα, στο πρακτικό της Επιτροπής ηµεροµηνίας
5/3/2014 αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
222.

«Τονίζεται ότι η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη

JCC θα αφορά τις δύο εκ πρώτης όψεως παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου
και του άρθρου 101 της Σ.Λ.Ε.Ε. σε σχέση µε την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων για
τον καθορισµό των Ε∆Π καθώς και σε σχέση µε την πρακτική σύναψης διµερών
συµφωνιών για τον καθορισµό των Ε∆Π καθώς και την εκ πρώτης όψεως παράβαση
του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου και του άρθρου 102 Σ.Λ.Ε.Ε. σε σχέση µε την
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της µέσω της πρακτικής της ληστρικής
τιµολόγησης.
223.

Επίσης η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη

Τράπεζα Κύπρου, θα αφορά την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(α)
του Νόµου και του άρθρου 102 Σ.Λ.Ε.Ε. για την κατάχρηση της συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης που αυτή κατέχει µαζί µε τους υπόλοιπους µέτοχους της JCC
µέσω της πρακτικής της υπερβολικής τιµολόγησης καθώς και σε σχέση µε την εκ
πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόµου και του άρθρου 102
Σ.Λ.Ε.Ε. σχετικά µε τις κάρτες AMEX.
224.

Η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη Λαϊκή Τράπεζα

θα αφορά την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου και του
άρθρου 102 Σ.Λ.Ε.Ε. για την κατάχρηση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης που
αυτή κατέχει µαζί µε τους υπόλοιπους µέτοχους της JCC µέσω της πρακτικής της
υπερβολικής τιµολόγησης
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225.

Η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη Ελληνική

Τράπεζα θα αφορά την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου
και του άρθρου 102 Σ.Λ.Ε.Ε. για την κατάχρηση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης
που αυτή κατέχει µαζί µε τους υπόλοιπους µέτοχους της JCC µέσω της πρακτικής της
υπερβολικής τιµολόγησης
226.

Η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη Alpha Bank θα

αφορά την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου και του
άρθρου 102 Σ.Λ.Ε.Ε. για την κατάχρηση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης που
αυτή κατέχει µαζί µε τους υπόλοιπους µέτοχους της JCC µέσω της πρακτικής της
υπερβολικής τιµολόγησης
227.

Η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη Εθνική

Τράπεζα θα αφορά την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου
και του άρθρου 102 Σ.Λ.Ε.Ε. για την κατάχρηση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης
που αυτή κατέχει µαζί µε τους υπόλοιπους µέτοχους της JCC µέσω της πρακτικής της
υπερβολικής τιµολόγησης
228.

Η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη Τράπεζα

Πειραιώς θα αφορά την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου
και του άρθρου 102 Σ.Λ.Ε.Ε. για την κατάχρηση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης
που αυτή κατέχει µαζί µε τους υπόλοιπους µέτοχους της JCC µέσω της πρακτικής της
υπερβολικής τιµολόγησης
229.

Η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη USB θα αφορά

την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και του άρθρου 101
Σ.Λ.Ε.Ε. σε σχέση µε την κάθετη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ JCC και USB για τον
καθορισµό των Ε∆Π.
230.

Η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη Εµπορική θα

αφορά την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και του
άρθρου 101 Σ.Λ.Ε.Ε. σε σχέση µε την κάθετη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ JCC και
Εµπορική για τον καθορισµό των Ε∆Π.
231.

Η έκθεση αιτιάσεων που θα καταρτιστεί για την καταγγελλόµενη Societe

General θα αφορά την εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου
και του άρθρου 101 Σ.Λ.Ε.Ε. σε σχέση µε την κάθετη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ
JCC και Societe General για τον καθορισµό των Ε∆Π.».
232.

Στη βάση αυτής της απόφασής της ετοιµάστηκαν τα κείµενα των Εκθέσεων

Αιτιάσεων – σε κάθε καταγγελλόµενη εταιρεία ετοιµάστηκε διαφορετικό κείµενο – τα
οποία µελετήθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά από την Επιτροπή και στη συνέχεια, η
Επιτροπή, υπό το φως ότι ο συγκεκριµένος καταρτισµός αυτών αποφασίστηκε σε
συνεδρία της ηµεροµηνίας 5/3/2014, οµόφωνα αποφάσισε, ως συλλογικό όργανο, να
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τα εγκρίνει ούτως ώστε αυτά να υπογραφούν και να κοινοποιηθούν προς τις
καταγγελλόµενες εταιρείες. Επισηµαίνεται ότι στα κείµενα των εν λόγω Εκθέσεων
Αιτιάσεων περιλαµβάνονται ουσιαστικά µέρη και αποσπάσµατα του κειµένου της εκ
πρώτης όψεως απόφασης της Επιτροπής ηµεροµηνίας 5/3/2014 τα οποία έχουν
παρατεθεί µε διαφορετική σειρά ή και τρόπο ούτως ώστε να καταστεί πιο σαφής
προς τα κοινοποιηθέντα µέρη η εκ πρώτης όψεως απόφαση της Επιτροπής. Ως εκ
τούτου, είναι φανερό ότι τα κείµενα των Εκθέσεων Αιτιάσεων αποτελούνται από µέρη
της εκ πρώτης όψεως απόφασης της Επιτροπής ούτως ώστε η κοινοποίησή των στα
εµπλεκόµενα µέρη να γίνει µε τρόπο που διασφαλίζει την κατανόηση των εκ πρώτης
όψεως συµπερασµάτων της Επιτροπής.
233.

Τονίζεται εµφατικά 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. Με άλλα λόγια, µε τις Εκθέσεις Αιτιάσεων η Επιτροπή ουσιαστικά ενηµερώνει
τα εµπλεκόµενα µέρη αναφορικά µε τις εκ πρώτης όψεως παραβάσεις οι οποίες
έχουν διατυπωθεί εναντίον τους και οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν την εκ πρώτης
όψεως απόφαση της Επιτροπής, η οποία έχει ήδη ληφθεί σε προηγούµενή της
συνεδρία. Εφόσον, ουσιαστικά η Έκθεση Αιτιάσεων είναι ένα ενδιάµεσο στάδιο –
έγγραφο – και / ή µία προπαρασκευαστική διαδικαστική ενέργεια που προηγείται της
επίσηµης απόφασης, που αποσκοπεί στην ενηµέρωση των εµπλεκοµένων µερών για
την εκ πρώτης όψεως απόφαση της Επιτροπής, αυτή περιλαµβάνει την εκ πρώτης
όψεως απόφαση της Επιτροπής και το σχετικό σκεπτικό της αλλά σε µία πιο
περιληπτική µορφή. Και αυτό ακριβώς το γεγονός έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή
διεξοδικά κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 2/4/2014 κατά την οποία µελετήθηκαν
και συζητήθηκαν τα σχετικά κείµενα των Εκθέσεων Αιτιάσεων.
234.

Ως εκ τούτου, σηµειώνεται ότι η έκφραση της βούλησης της Επιτροπής

αναφορικά µε τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της είναι ξεκάθαρη τόσο κατά την
εκ πρώτης όψεως απόφασή της ηµεροµηνίας 5/3/2014 όσο και κατά τον καταρτισµό
και έγκριση των Εκθέσεων Αιτιάσεων κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 2/4/2014 οι
οποίες ετοιµάστηκαν στη βάση αυτής της απόφασής της.
235.

Επαναλαµβάνεται ότι σκοπός της Έκθεσης Αιτιάσεων είναι να ενηµερώσει τα

εµπλεκόµενα µέρη σχετικά µε τις αιτιάσεις που διατυπώνονται εναντίον τους
προκειµένου να µπορέσουν να ασκήσουν τα δικαιώµατα άµυνάς τους, τόσο γραπτώς
όσο και προφορικώς. Αυτό το δικαίωµα έχει διασφαλισθεί εφόσον η Έκθεση
Αιτιάσεων, η οποία καταρτίστηκε στη βάση σχετική απόφασης της Επιτροπής και η
οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή ως συλλογικό όργανο, κοινοποιήθηκε σε αυτούς
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µε επισυνηµµένα σχετικά έγγραφα τα οποία λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή
ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν προσβάσεις και επιθεωρήσεις του διοικητικού
φακέλου της υπόθεσης όπως επίσης και υποβολή γραπτών θέσεων, υποβολές
σχετικών αιτηµάτων από τα εµπλεκόµενα µέρη καθώς επίσης και αριθµός
ακροαµατικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, ο σκοπός των Εκθέσεων Αιτιάσεων – ήτοι
η διασφάλιση της άσκησης των δικαιωµάτων άµυνας των εµπλεκοµένων µερών –
έχει εκπληρωθεί.
236.

Εποµένως, οι εν λόγω ισχυρισµοί είναι αβάσιµοι καθότι ουσιαστικά η Επιτροπή

ακολουθώντας το γράµµα και το πνεύµα του Νόµου, οµόφωνα αποφάσισε τα εκ
πρώτης όψεως συµπεράσµατα της σε σχέση µε την παρούσα καταγγελία τα οποία
αποτύπωσε στο έγγραφο της Έκθεσης Αιτιάσεων και κατόπιν προτού κοινοποιηθεί
στους εµπλεκοµένους υπογράφτηκε από την Πρόεδρο της αφού το έγγραφο της
Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί «σηµαντικό έγγραφο» για την ενώπιον της Επιτροπής
διαδικασία.
237.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω προκαταρκτική

ένσταση των καταγγελλόµενων JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha
Bank, Τράπεζα Κύπρου και Societe.
Ένσταση αναφορικά µε ισχυρισµό περί παρανόµως κτηθείσας µαρτυρίας:
238.

Οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και

Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζονται ότι, η Έκθεση Αιτιάσεων βασίζεται σε υλικό και
µαρτυρία που έχει συλλεχθεί από την «προηγούµενη» Επιτροπή. Ισχυρίζονται ότι
αυτό το υλικό και µαρτυρία καθίσταται από υλικό και µαρτυρία που είχαν παράσχει οι
εναγόµενοι/ κατηγορούµενοι (και, ενδεχοµένως, από τρίτα µέρη όπως έµποροι) ως
απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια. Σύµφωνα µε τις εν λόγω καταγγελλόµενες, αυτά τα
ερωτηµατολόγια, σε κάποιες περιπτώσεις, είχαν σταλεί από µέλος της Υπηρεσίας
στην

Επιτροπή

«εκ

µέρους

του

Προέδρου

της

Επιτροπής

Προστασίας

Ανταγωνισµού». Άρα σύµφωνα µε τις καταγγελλόµενες, oι πληροφορίες στις οποίες
βασίζεται η Έκθεση Αιτιάσεων είχαν συλλεχθεί από αντικανονικά διορισµένο
Πρόεδρο, χωρίς εξουσία να συλλέξει οποιεσδήποτε πληροφορίες και η Επιτροπή
στην επιστολή της ηµεροµηνίας 18 Ιανουαρίου 2012 δεν κατάφερε να θεραπεύσει
αυτή

την

παρατυπία

µε

αποτέλεσµα

η

Έκθεση

Αιτιάσεων

να

έχει

«µολυνθεί».Συγκεκριµένα αναφέρουν ότι, έίναι αδύνατο να αναγνωρίσουν το υλικό µε
βάση το οποίο ξεκίνησε η αρχική διερεύνηση (το 2010) ή επανεκινήθηκε (το 2012),
και εποµένως εάν η Επιτροπή είχε σηµαντικούς λόγους να κινήσει και/ή συνεχίσει τη
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διερεύνησή της. Ως εκ τούτου, οι βασικές προϋποθέσεις της «πιθανής αιτίας» και
«δέουσας διαδικασίας» δεν ικανοποιούνται.
239.

Οµοίως, η Societe ισχυρίζεται ότι η Υπηρεσία της Επιτροπής και/ή η ίδια η

Επιτροπή είχε υποχρέωση να µην προβεί σε χρήση του υλικού που είχε συλλεχθεί
από την υποβολή της σχετικής καταγγελίας έως την ηµέρα που αποκαταστάθηκε η
νοµιµότητα της σύνθεσης της Επιτροπής, κατ΄εφαρµογή της Απόφασης του
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην υπόθεση ExxonMobil Cyprus Ltd κ.α. και Επιτροπής
Προστασίας Ανταγωνισµού.
240.

Η Επιτροπή αφού εξέτασε προσεκτικά όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της από όλες

τις καταγγελλόµενες σε σχέση µε την πιο πάνω ένσταση, επισηµαίνει τα ακόλουθα:
241.

Κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 5 Ιανουαρίου 2012, 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 Ανταγωνισµού) στην οποία
κρίθηκε ότι ο διορισµός του Προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν νόµιµος. Ταυτόχρονα
έλαβε υπόψη τις σχετικές γνωµατεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.
242.

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 καθιστούσε ελαττωµατικές. Περαιτέρω
επρόκειτο για αποφάσεις οι οποίες είναι δυσµενείς για τον ιδιώτη και η ανάκληση
τους είναι δυνατή οποτεδήποτε χωρίς χρονικούς περιορισµούς.16 Η Επιτροπή
οµόφωνα αποφάσισε ότι λόγω της συµµετοχής του κ. Κωστάκη Χριστοφόρου στη
σύνθεση της Επιτροπής, όλες οι αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί από την
Επιτροπή στην πιο πάνω υπόθεση έπρεπε να ανακληθούν και ως εκ τούτου
ανακλήθηκαν.
243.

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 αποκαθιστά τη νοµική
κατάσταση που υπήρχε πριν από την έκδοση της ανακαλούµενης πράξης.
244.

Αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά

το χρόνο λήψης της ανακαλούµενης απόφασης ηµεροµηνίας 20 Ιανουαρίου 2010 για
διεξαγωγή έρευνας η Επιτροπή έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογούσε τη
διεξαγωγή έρευνας από την υπηρεσία. Ως εκ τούτου, αποφάσισε όπως δώσει
οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στη διεξαγωγή έρευνας µε βάση το υφιστάµενο
κατά το κρίσιµο χρόνο, ήτοι το χρόνο λήψης της ανακαλούµενης απόφασης για

16

Σπηλιωτόπουλου Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου έβδοµη έκδοση, παράγραφος 178.
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διεξαγωγή έρευνας ηµεροµηνίας 20 Ιανουαρίου 2010 νοµικό και πραγµατικό
καθεστώς.
245.

Η Επιτροπή σηµείωσε επίσης, πως η Νοµολογία επιτρέπει στην Υπηρεσία να

κάµει 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 (2022) 3 Α.Α.∆.
436Μ 439, Χατζηγεωργίου –ν- ∆ηµοκρατίας (1993) 3 Α.Α.∆. 23, 29 και τις υποθέσεις
οι οποίες αναφέρονται σ΄ αυτή και Συµεωνίδου κ.α. –ν- ∆ηµοκρατίας (1997) 3 Α.Α.∆.
145, 156, 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 υπογραµµίζει περαιτέρω την απόφαση της
ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην υπόθεση ∆ηµήτρης Μπάρζος κ.ά. –ν∆ηµοκρατίας (2009) 3 Α.Α.∆ 7, η οποία υιοθετήθηκε και στην υπόθεση P. Tofinis
Estates Ltd –v- ∆ηµοκρατίας (2009) 3 Α.∆.∆. 337 στην οποία σηµειώθηκαν τα εξής
σηµαντικά:
246.

«Στην εν λόγω υπόθεση Μπάρτζος κ.ά. ν. ∆ηµοκρατίας, την προσβληθείσα

απόφαση στο αρχικό στάδιο υπέγραψε ο Λειτουργός Κ. Τσαγγαρίδης «για Έφορο
ΦΠΑ». Κατά τα υπόλοιπα τα γεγονότα των δυο υποθέσεων και ο τρόπος µε τον οποίο
έγινε η επανεξέταση από την Έφορο ΦΠΑ είναι ακριβώς ο ίδιος. Εξετάσαµε τους
αντίστοιχους ισχυρισµούς. Έχουµε καταλήξει ότι η παρούσα περίπτωση δεν
διαφοροποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο από την προαναφερθείσα υπόθεση, στην
οποία η Ολοµέλεια, απορρίπτοντας την έφεση, µεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα:
«Η εξουσιοδότηση της Εφόρου προς το λειτουργό, όπως αυτή αναφέρεται στην
απόφαση στην Προσφυγή 785/2003, ήταν «να ασκεί εκ µέρους µου τις εξουσίες και τα
καθήκοντα που ανατίθενται σε µένα από τον Περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµο
246/1990». Ως εκ τούτου, κρίνουµε πως όχι µόνο η επιβολή της φορολογίας έγινε
από αναρµόδιο πρόσωπο, αλλά και η διεξαγωγή της έρευνας. Όµως, είναι η κατάληξή
µας πως, παρόλο τούτο, 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.» Τα πιο πάνω τυγχάνουν εφαρµογής, κατ΄ αναλογία, και στα γεγονότα της
παρούσας υπόθεσης και εποµένως η κατάληξη µας είναι ότι η έφεση δεν ευσταθεί.»
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247.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε ότι δικαιολογείτο η διεξαγωγή

της έρευνας και έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία για την εξ΄ υπαρχής διεξαγωγή της
ακολουθώντας την κατά νόµο ενδεδειγµένη διαδικασία καθώς και την υποβολή της
σχετικής έκθεσης της Υπηρεσίας εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος.
248.

Όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στις 18 Ιανουαρίου 2012 ενηµερώθηκαν σχετικά µε

τα πιο πάνω.
249.

Η Επιτροπή σηµειώνει επιπρόσθετα ότι στην υπόθεση του Ανωτάτου

∆ικαστηρίου αρ. 259/2013 Σ.Α.Λ.Α v Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού,
ηµεροµηνίας 7/12/2015, ο ∆ικαστής έκρινε ότι ορθά η Επιτροπή και µε παραποµπή
σε σχετική νοµολογία τεκµηρίωσε το νόµιµο της επιλογής της να χρησιµοποιήσει το
υφιστάµενο υλικό που συλλεχθηκε από παράνοµα συγκροτηµένη Επιτροπή στο
βαθµό που δεν ανάγεται σε υποκειµενικές κρίσεις.
250.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω προκαταρκτική

ένσταση των καταγγελλόµενων JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha
Bank, Τράπεζα Κύπρου και Societe.
Ένσταση αναφορικά µε ανεπάρκεια της Έκθεσης Αιτιάσεων και επιδίωξης
αντιστροφής του βάρους απόδειξης:
251.

Οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και

Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζονται ότι, εναπόκειται στην Επιτροπή να διασφαλίσει πως η
Έκθεση Αιτιάσεων διατυπώνει λεπτοµερώς και µε ξεκάθαρο τρόπο, τη φύση και την
αιτία των ισχυρισµών που έγιναν εναντίον των απευθυνόµενων της Έκθεσης
Αιτιάσεων. Εντούτοις, είναι ισχυρισµός τους ότι η Έκθεση Αιτιάσεων σε αυτή την
περίπτωση δεν ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια. Θεωρούν πως η Έκθεση Αιτιάσεων είναι
ανεπαρκής και ασαφής και αποτυγχάνει να προσδιορίσει την απαραίτητη
πραγµατική, νοµική και οικονοµική ανάλυση που απαιτείται από αυτή προτού
µπορέσει να κάνει εύρηµα παράβασης. Η Έκθεση Αιτιάσεων δεν αποδίδει στις
καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και
Τράπεζα Κύπρου «οποιαδήποτε εύλογη αµφιβολία δύναται να υπάρχει», όπως
απαιτείται και δεν έχει θεωρήσει εάν υπάρχει νόµιµη αξιόπιστη επεξήγηση.
252.

Καταληκτικά, οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα,

Alpha Bank και Τράπεζα Κύπρου τονίζουν ότι, η Έκθεση Αιτιάσεων είναι τόσο
ανεπαρκώς αιτιολογηµένη και ανυποστήρικτη από αποδεικτικά στοιχεία, που
ουσιαστικά επιδιώκει να αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης που της εναποθέτει ο
Νόµος. Θεωρούν πως εάν η Επιτροπή συνεχίσει να επιδιώκει την στήριξη της στην
αναπόδεικτή της υπόθεση, ουσιαστικά αντιστρέφει αντικανονικά και παράνοµα το
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τεκµήριο της αθωότητας το οποίο δικαιούνται οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική
Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Τράπεζα Κύπρου.
253.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς όλα όσα οι καταγγελλόµενες ισχυρίστηκαν

αναφορικά µε την εν λόγω ένσταση.
254.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι κατέληξε στις εκ πρώτης όψεως αιτιάσεις στη βάση

όλων των διαθέσιµων στοιχείων του διοικητικού φακέλου, όπως διαφαίνεται σε όλη
την έκταση της παρούσας υπόθεσης. Η Επιτροπή επισηµαίνει ακόµα ότι έχει προβεί
σε επαρκή αιτιολόγηση και στοιχειοθέτηση των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων
της όπως αυτά καταγράφονται στη σχετική έκθεση αιτιάσεων που κοινοποιήθηκε στις
καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και
Τράπεζα Κύπρου και όπως άλλωστε µπορεί να διαφανεί τόσο από την έκταση της
Έκθεσης Αιτιάσεων όσο και από τα συνοδεύοντα αυτή έγγραφα. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή διαφωνεί µε τον ισχυρισµό των υπό αναφορά καταγγελλοµένων ότι, η
Έκθεση Αιτιάσεων είναι ανεπαρκώς αιτιολογηµένη και ανυποστήρικτη από
αποδεικτικά στοιχεία, που ουσιαστικά επιδιώκει να αντιστρέψει το βάρος της
απόδειξης που της εναποθέτει ο Νόµος.
255.

Άλλωστε ο ίδιος ισχυρισµός εν προκειµένω των καταγγελλόµενων ότι οι

αιτιάσεις της Επιτροπής είναι ανεπαρκείς και αναιτιολόγητες δεν έχει επαρκώς
αιτιολογηθεί.
256.

Εν προκειµένω, όσον αφορά τις 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 αιτιάσεις της Επιτροπής τόσο µε τις γραπτές της παραστάσεις όσο και
προφορικώς ενώπιον της Επιτροπής.
257.

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.»17
258.

Σε κάθε περίπτωση όµως, όπως επισηµαίνεται στο σύγγραµµα του καθηγητή

Τζουγανάτου18, 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.

17
18

Aalborg Portland v Commission ( 2004) σελ I-123, σκέψη 79.
Σύγραµµα ∆.Τζουγανάτου, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού.
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259.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω ένσταση των

καταγγελλοµένων JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και
Τράπεζα Κύπρου.
Ένσταση αναφορικά µε το γεγονός πως η κατάσταση πραγµάτων και τα ειδικά
περιστατικά της υπόθεσης έχουν αλλάξει (σε βαθµό που επηρεάζουν το
έννοµο συµφέρον της καταγγέλλουσας):
260.

Οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και

Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζονται ότι, από την καταχώριση της καταγγελίας και έκτοτε, η
κατάσταση πραγµάτων και τα ειδικά περιστατικά της υπόθεσης έχουν αλλάξει
παντελώς, µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να οφείλει να διεξάγει νέα έρευνα, µε βάση τα
στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της σε σχέση (α) µε τη συµπεριφορά της
καταγγέλλουσας εταιρείας και σε σχέση µε την ύπαρξη ή µη του απαραίτητου
έννοµου συµφέροντος από µέρους της για να καταχωρήσει ή προωθήσει την
καταγγελία. Οι καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha
Bank και Τράπεζα Κύπρου έκαναν εκτενή αναφορά σε γεγονότα που αφορούν
ευρήµατα της FinCen, του ∆ιατάγµατος της Επιτροπής Εξυγίανσης, Ανακοινώσεις
της Κεντρικής Τράπεζας και ανακοινώσεις της καταγγέλλουσας κατά το έτος 2014,
και (β) αναφορικά µε το τραπεζικό σύστηµα στην Κύπρο (νέοι µέτοχοι τραπεζών,
εξαγορά τραπεζών κλπ).Τέλος αναφέρουν ότι παρόλο που η Επιτροπή στην Έκθεση
Αιτιάσεων αναφέρεται στην διεξαγωγή εξ υπαρχής έρευνας, δεν το έπραξε και ούτε
συµπεριέλαβε σ΄ αυτή τα πιο πάνω στοιχεία.
261.

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα όλα όσα οι εν λόγω καταγγελλόµενες

υπέβαλαν ενώπιον της σχετικά µε την υποστήριξη της ένστασής τους.
262.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η FBMΕCS έχει αναστείλει τις εργασίες της λόγω

της κατάστασης που περιήλθε η FBME Bank Ltd, η οποία ήταν ο τραπεζίτης της
FBMECS. Σηµειώνεται σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα, ότι η FBMΕCS δεν
βρίσκεται υπό τη ∆ιαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας. Υπό τη διαχείριση της
Κεντρικής Τράπεζας βρίσκεται µόνο το Υποκατάστηµα της FBME Bank Ltd στην
Κύπρο. Η FBMECS συνεχίζει να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και
δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
263.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα πιο πάνω σηµειώνει πιο κάτω τις διατάξεις του

άρθρου 35(1) και (2) του Νόµου:
«35.-(1) Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του
παρόντος Νόµου και/ ή των ΄Αρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 ΕΚ, δικαιούται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο προς τούτο συµφέρον.
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(2) Έννοµο συµφέρον έχει αυτός που δύναται να αποδείξει ότι υπέστη ή υπάρχει
σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονοµική βλάβη ή ότι τίθεται ή
υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να τεθεί σε µειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση,
ως άµεσο αποτέλεσµα της παράβασης.»
264.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι το έννοµο συµφέρον για την υποβολή της

καταγγελίας υφίσταται, αρκεί να αναφέρεται και σε αισθητή οικονοµική βλάβη η οποία
συνέβη κατά το παρελθόν («…υπέστη ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να
υποστεί…»), δεν απαιτείται δηλαδή να είναι παρούσα η οικονοµική βλάβη κατά την
εξέταση των πιθανολογούµενων παραβάσεων από την Επιτροπή. Εξάλλου, οι
πιθανολογούµενες παραβάσεις, που εξετάζονται από την Επιτροπή, έχουν αντίκτυπο
στον ανταγωνισµό και ή στους καταναλωτές και ως εκ τούτου η Επιτροπή οφείλει να
προστατεύσει

το

δηµόσιο

συµφέρον,

εξετάζοντας

πλήρως

τις

εν

λόγω

πιθανολογούµενες παραβάσεις.
265.

Επίσης, το γεγονός ότι εκκρεµεί έρευνα εναντίον της FBME Bank Ltd η οποία

είναι µέτοχος της FBMECS από τις αρχές των ΗΠΑ δεν έχει σχέση µε την παρούσα
καταγγελία και διαδικασία η οποία ξεκίνησε πριν από οποιοδήποτε εύρηµα της
FinCen. Ταυτόχρονα, η έκβαση της παρούσας καταγγελίας και διαδικασίας δεν ήταν
προδιεγραµµένη καθώς διαπιστώθηκαν µόνο εκ πρώτης όψεως παραβάσεις από την
Επιτροπή και στάλθηκαν Εκθέσεις Αιτιάσεων πριν την ως άνω Ανακοίνωση της
FinCen, δηλαδή τον Απρίλιο του 2014. Άλλωστε, η δε έρευνα των συµπεριφορών και
πρακτικών που ενδέχετο να αποτελούσαν παραβατικές του ανταγωνισµού αφορούν
τα έτη 2009-2010.
266.

Επιπλέον,

τα

γεγονότα

στα

οποία

βασίστηκε

η

Επιτροπή

για

την

στοιχειοθέτηση των εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων όπως διατυπώνονται στην
Έκθεση Αιτιάσεων δεν έχουν αλλάξει. Τα περιστατικά στα οποία αναφέρονται οι
καταγγελλόµενες JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και
Τράπεζα Κύπρου δεν αφορούν το αντικείµενο της καταγγελίας ούτε τα εκ πρώτης
όψεως συµπεράσµατα και/ή αφορούν ζητήµατα που δεν εµπίπτουν εντός των
αρµοδιοτήτων και εξουσιών της.
267.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει ήδη καταλήξει για το ζήτηµα του έννοµου

συµφέροντος απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισµούς που έθεσε για το εν λόγω
ζήτηµα η JCC και που τέθηκαν ως προδικαστική ένσταση από την JCC στις Γραπτές
της Παραστάσεις για την παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και του Άρθρου
101 ΣΛΕΕ σε σχέση µε την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων αναφορικά µε τον
καθορισµό των Ε∆Π και διατυπώθηκαν και στην προφορική διαδικασία ενώπιον της
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ΕΠΑ στις 10/02/2015. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι εξέδωσε σχετική ενδιάµεση
απόφαση ηµεροµηνίας 16/02/2015.
268.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω ένσταση των

καταγγελλοµένων JCC, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και
Τράπεζα Κύπρου.
Ένσταση αναφορικά µε την αδειοδότηση και το έννοµο συµφέρον της FBME:
269.

Η καταγγελλόµενη Λαϊκή ήγειρε τον ισχυρισµό ότι η παρούσα καταγγελία

υποβλήθηκε στις 4/1/2010 και ουσιώδης χρόνος είναι τα έτη 2009 και 2010 ενώ η
καταγγέλλουσα απέκτησε άδεια λειτουργίας ιδρύµατος πληρωµών από την Κεντρική
Τράπεζα στις 30/7/2010. Εποµένως, σύµφωνα µε την εν λόγω καταγγελλόµενη δεν
είναι δυνατόν να έχει έννοµο συµφέρον για ό,τι συνέβη πριν την αδειοδότησή της.
270.

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά όλους τους ισχυρισµούς που τέθηκαν ενώπιον

της από τις καταγγελλόµενες.
271.

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η FBME Bank Ltd, πριν της σύσταση της FBMECS,

είχε ενηµερώσει γραπτώς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για την δηµιουργία
αλλά και τις εργασίες/υπηρεσίες που θα παρείχε η FBMECS. Ως εκ τούτου, η
FBMECS από την ηµέρα έναρξης της λειτουργίας της ασκούσε δραστηριότητες κάτω
από την εποπτεία και έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
272.

Η FBMECS ελεγχόταν υπό την ιδιότητά της ως θυγατρικής εταιρείας της FBME

Bank Ltd. Εν συνεχεία, στις αρχές του 2006 κρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα ότι η
FBMECS θεωρείται «Τράπεζα» για σκοπούς εποπτείας µέχρι και την ηµεροµηνία
έκδοσης της άδειας ιδρύµατος πληρωµών στις 30/07/2010, η FBMECS θεωρείτο
Τράπεζα και εν γνώσει της Κεντρικής Τράπεζας ασχολείτο µε τον τοµέα των καρτών.
273.

Επιπλέον, η Επιτροπή σηµειώνει ότι µέχρι τις 27/11/2009 και τη ψήφιση του

Περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου του 2009, στην Κύπρο δεν υπήρχε νοµοθετικό
πλαίσιο που να ρυθµίζει αποκλειστικά τις δραστηριότητες έκδοσης και αποδοχής
µέσων πληρωµών.
274.

Η FBMECS προχώρησε άµεσα µε διάφορες συναντήσεις και αλληλογραφία µε

την Κεντρική Τράπεζα για να προσκοµίσει στην Κεντρική Τράπεζα όλα τα έγγραφα
που ήταν απαραίτητα για την αδειοδότησή της στη βάση του ως άνω νόµου.
Παρενθετικά σηµειώνεται ότι όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία του διοικητικού
φακέλου, η JCC έλαβε τη σχετική άδεια στις 29/11/2010. Στο µεσοδιάστηµα µεταξύ
της έναρξης ισχύος του Περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου του 2009 (Ν.
128(Ι)/2009) και της εξασφάλισης της άδειας στις 30/07/2010, η FΒMECS νόµιµα
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παρείχε τις υπηρεσίες κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο
της επιστολής της ηµεροµηνίας 22/02/2006.
275.

Η Επιτροπή σηµειώνει το περιεχόµενο της επιστολής της Κεντρικής Τράπεζας

της Κύπρου µε ηµεροµηνία 6 Ιουλίου 2010 και η οποία αναφέρει το εξής, «Υπηρεσία
η οποία παρέχεται σε κάτοχο κάρτας πληρωµής και συνίσταται στην εκτέλεση
πράξεων πληρωµής τις οποίες κίνησε ο κάτοχος µε χρήση της κάρτας πληρωµής,
είναι υπηρεσία πληρωµών κατά την έννοια του σηµείου 3(β) ή 4(β) του Παραρτήµατος
του περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου, ανάλογα µε την περίπτωση, και έπεται
λογικά της έκδοσης της κάρτας πληρωµής κατά την έννοια του σηµείου 5 του ιδίου
Παραρτήµατος […]. Πριν από την έναρξη του περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου, η
παροχή υπηρεσιών πληρωµών στη ∆ηµοκρατία δεν υπόκειτο σε αδειοδότηση, µε
εξαίρεση τις υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων. Όπως προνοεί το
άρθρο 93(1) του περί Υπηρεσιών Νόµου, νοµικά πρόσωπα τα οποία άρχισαν να
ασκούν δραστηριότητες ιδρύµατος πληρωµών στη ∆ηµοκρατία πριν από την 25η
∆εκεµβρίου 2007 και τα οποία δεν παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη
µεταφορά χρηµάτων, δικαιούνται να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές
εφόσον, το αργότερο µέχρι την 30η Απριλίου 2011, λάβουν άδεια λειτουργίας
ιδρύµατος πληρωµών».
276.

Ως εκ τούτου, κατά το χρόνο της καταγγελίας η FBMECS µπορούσε να

δραστηριοποιείται νόµιµα και άρα το συµφέρον της είχε νοµικό έρεισµα. Εποµένως
καθίσταται σαφές ότι υπήρχε το απαιτούµενο έννοµο συµφέρον για υποβολή της
καταγγελίας αφού λειτουργούσε νόµιµα και ήταν ανταγωνιστής της JCC.
277.

Η Επιτροπή σηµειώνει ακόµα ότι έχει ήδη καταλήξει για το ζήτηµα του

έννοµου συµφέροντος απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισµούς που έθεσε για το
εν λόγω ζήτηµα η JCC και που τέθηκαν ως προδικαστική ένσταση από την JCC στις
Γραπτές της Παραστάσεις για την παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και του
Άρθρου 101 ΣΛΕΕ σε σχέση µε την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων αναφορικά µε
τον καθορισµό των Ε∆Π και διατυπώθηκαν και στην προφορική διαδικασία ενώπιον
της Επιτροπής στις 10/02/2015. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι εξέδωσε σχετική
ενδιάµεση απόφαση ηµεροµηνίας 16/02/2015.
278.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω ένσταση της

καταγγελλοµένης Λαϊκής.
Ένσταση αναφορικά µε το ότι η Επιτροπή κωλύεται να εξετάσει παράβαση του
άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή γενικότερα παράβαση του ενωσιακού δικαίου
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279.

Η USB ήγειρε ζήτηµα κωλύµατος της Επιτροπής να εξετάσει παράβαση του

άρθρου 101 ΣΛΕΕ, και/ή γενικότερα παράβαση του ενωσιακού δικαίου του
ανταγωνισµού, στην παρούσα υπόθεση. Σύµφωνα µε τη USB, το κώλυµα αυτό
προκύπτει από το γεγονός ότι η δυνατότητα/δικαιοδοσία/εξουσία της Επιτροπής να
αποφασίζει κατά πόσο υπάρχει παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ (βλ. άρθρο 17 του
Νόµου), ή και να επιβάλλει πρόστιµα σε σχέση µε παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ
(βλ. άρθρα 24 και 42 του Νόµου) προκύπτει από τον περί της Προστασίας του
Ανταγωνισµού (Τροποποιητικού) Νόµου του 2014 (Ν. 41(Ι)/2014) που δηµοσιεύτηκε
στις 28/3/2014. ∆ηλαδή, κατά τον χρόνο που αφορά η υπό εξέταση έρευνα δεν
υπήρχε το απαραίτητο νοµοθετικό υπόβαθρο.
280.

Καταρχάς, η Επιτροπή τονίζει ότι η δυνατότητα διαπίστωσης παράβασης των

ενωσιακών κανόνων ανταγωνισµού, προβλεπόταν σαφώς και στον Νόµο 13(Ι)/2008,
ο οποίος ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο της παρούσας υπόθεσης.
281.

Ο Νοµοθέτης έδωσε ρητά στην Επιτροπή την εξουσία να διαπιστώνει

παραβάσεις των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισµού όπως προκύπτει από σειρά
διατάξεων. Συγκεκριµένα, το άρθρο 23(1) προβλέπει ότι «Η Επιτροπή συνιστά την
Αρχή Ανταγωνισµού της ∆ηµοκρατίας για την εφαρµογή των Άρθρων 81 και 82 ΕΚ,
κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.». Επιπρόσθετα,
σύµφωνα µε το άρθρο 17(1) «[…] η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανολογούµενη
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου και/ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82
ΕΚ.». Το άρθρο 25 προβλέπει ότι «Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να λάβει, σε
σχέση µε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που διαπράττουν παραβάσεις των
διατάξεων των Άρθρων 81 ΕΚ ή/και 82 ΕΚ, οποιοδήποτε από τα µέτρα που
καθορίζονται στο άρθρο 24 του παρόντος Νόµου.». Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο
42 «Τα διοικητικά πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόµου
και/ή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού επιβάλλονται από την Επιτροπή, µε
δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής δέουσας έρευνας και αφού
ληφθεί υπόψη η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης σε κάθε περίπτωση.».
Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το άρθρο 35(1) προβλέπει ότι «Σε καταγγελία
παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόµου και/ ή των
Άρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 ΕΚ, δικαιούται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει
έννοµο προς τούτο συµφέρον.».
282.

Εξάλλου, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια

εφαρµογής ενωσιακών κανόνων ανταγωνισµού, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 50 του
Νόµου: «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
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Επιτροπή, ανάλογα µε την περίπτωση, εφαρµόζει κατ’ αναλογίαν τις σχετικές
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού.».
283.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει τον εν λόγω ισχυρισµό της

καταγγελλόµενης USB.
Ένσταση αναφορικά µε την ταυτόχρονη καταδίκη της Ελληνικής Τράπεζας για
κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης και εµµέσως για παράνοµη
σύµπραξη ως µέτοχος της JCC, αφού παραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης
του κολασµού δυο φορές για το ίδιο αδίκηµα:
284.

Η Ελληνική Τράπεζα ισχυρίζεται ότι ταυτόχρονη καταδίκη της για κατάχρηση

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης και εµµέσως για παράνοµη σύµπραξη ως µέτοχος
της JCC, παραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης του κολασµού δυο φορές για το ίδιο
ουσιαστικά αδίκηµα.
285.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις της Ελληνικής Τράπεζα αναφορικά

µε την προβαλλόµενη ένσταση.
286.

Η Επιτροπή καταρχάς τονίζει ότι το ∆ΕΕ έκρινε στην υπόθεση Aalborg

Portland19 ότι: «Όσον αφορά την τήρηση της αρχής non bis in idem, πρέπει να
υποµνησθεί ότι η εφαρµογή της αρχής αυτής εξαρτάται από την τριπλή προϋπόθεση
της ταυτότητας των πραγµατικών περιστατικών, της ταυτότητας του παραβάτη και της
ταυτότητας του προστατευοµένου εννόµου συµφέροντος. Συνεπώς, η αρχή αυτή
απαγορεύει την επιβολή πλειόνων κυρώσεων στο ίδιο πρόσωπο για την ίδια
παράνοµη συµπεριφορά προς προστασία του ιδίου εννόµου αγαθού.». 20
287.

Συναφώς, η εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και

του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ από την JCC συνίσταται στην απόφαση της JCC ως ένωση
επιχειρήσεων των εκδοτριών τραπεζών µετόχων της για καθορισµό των Ε∆Π, µέσω
της απόφασης του ∆Σ της αναφορικά µε τον καθορισµό ενιαίου ύψους Ε∆Π ανά
κατηγορία πελάτη, και υπογραφής διµερών συµβάσεων (Service Agreements) µε τις
τράπεζες µετόχους της, µε αντικείµενο και/ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του
ανταγωνισµού στη σχετική αγορά αποδοχής καρτών σήµατος VISA και MasterCard.
288.

Όµως, στην προκείµενη περίπτωση, εξετάζεται η παράβαση του άρθρου

6(1)(α) του Νόµου και του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ από τις τράπεζες µετόχους της JCC,
µεταξύ των οποίων και της Ελληνικής Τράπεζας. Σηµειώνεται ότι η υπό εξέταση
παράβαση αφορά στην εκµετάλλευση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης που

19

Βλέπετε Απόφαση ∆ικαστηρίου της 7ης Ιανουαρίου 2004, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-204/00 P, C205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P, Aalborg Portland κ.λπ. v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2004] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. I-123.
20
Ibid, σκέψη 338.
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κατέχουν στη σχετική αγορά έκδοσης καρτών πληρωµών VISA και MasterCard οι
τράπεζες µέτοχοι, που εκδηλώνεται µε το υπερβολικό ύψος των Ε∆Π.
289.

Συνεπώς, στην προκείµενη περίπτωση δεν υφίσταται ταυτότητα νοµικής

βάσης. Αντιθέτως, τα ίδια πραγµατικά περιστατικά επισύρουν την εφαρµογή
διαφορετικών κανόνων δικαίου και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να τεθεί ζήτηµα
παραβίασης της αρχής ne bis in idem. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι υφίσταται
δυνατότητα σωρευτικής εφαρµογής των σχετικών διατάξεων των άρθρων 3 του
Νόµου και 101 ΣΛΕΕ µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 6 του Νόµου και 102
ΣΛΕΕ21 καθώς οι εν λόγω διατάξεις αποτελούν διακριτές νοµικές βάσεις µε
διαφορετικό αντικείµενο προστασίας, χωρίς να ενέχουν οποιαδήποτε σχέση
υποκατάστασης.
290.

Πρέπει παρενθετικά να τονιστεί ότι η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής είναι

διοικητικής και όχι ποινικής φύσεως. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι τα
διοικητικά πρόστιµα που δύναται να επιβάλει η Επιτροπή δεν έχουν ποινικό
χαρακτήρα, όπως ρητά αναφέρεται και στο Άρθρο 23(5) του Κανονισµού 1/2003 σε
σχέση µε την επιβολή προστίµων για παραβάσεις των Άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ,
ότι: «Οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 δεν
έχουν ποινικό χαρακτήρα».
291.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω ένσταση της

Ελληνικής Τράπεζας.
Ένσταση αναφορικά µε το καθεστώς της Λαϊκής Τράπεζας που έχει αλλάξει:
292.

Η Λαϊκή, ισχυρίζεται ότι η καταγγελία δε δύναται να στρέφεται ούτε να εµπλέκει

τη Λαϊκή καθώς τα δικαιώµατα που αυτή κατείχε στην JCC έχουν µεταβιβασθεί από
τις 29/3/2013 στην Τράπεζα Κύπρου δυνάµει της Κ.∆.Π. 104/2013.
293.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις της Λαϊκής αναφορικά µε την

προβαλλόµενη ένσταση.
294.

Αναφορικά µε τον πιο πάνω ισχυρισµό, η Επιτροπή παραπέµπει στην

απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Hoechst22 στην οποία
κρίθηκε ότι:
«Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων περί ανταγωνισµού, µπορεί να
καταστεί αναγκαίο να καταλογισθεί σύµπραξη κατ’ εξαίρεση στο νέο φορέα της
21

Βλ. µεταξύ άλλων υποθ. 85/76 Hoffmann-LaRoche & Co. AG v Επιτροπής, Συλλ. 1979 σελ. Ι-215, σκ.
116, υποθ. C-395/96 P και 396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports SA κ.ά. v Επιτροπής, Συλλ.
2000 σελ. Ι-1365, σκ. 33, υποθ. T-65/98 Van den Bergh Foods Ltd v Επιτροπής, Συλλ. 2003 σελ. ΙΙ4653, σκ. 162 και 171 και Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισµού 520/VI/2011.
22
ης
Απόφαση Πρωτοδικείου της 30 Σεπτεµβρίου 2009, Τ-161/05, Hoechst GmbH v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-3555.
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επιχείρησης που µετέχει στη σύµπραξη αντί του αρχικού φορέα εκµετάλλευσης στην
περίπτωση κατά την οποία ο νέος αυτός φορέας, από οικονοµικής άποψης, µπορεί
πράγµατι να θεωρηθεί ως διάδοχος του αρχικού φορέα εκµετάλλευσης, αν δηλαδή
εξακολουθεί να εκµεταλλεύεται την εµπλεκόµενη επιχείρηση. Αν δεν προβλεπόταν
καµιά άλλη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε άλλον φορέα πλην του τελούντος την
παράβαση, οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν να αποφύγουν κυρώσεις επικαλούµενες
απλώς τη µεταβολή της ταυτότητάς τους λόγω αναδιαρθρώσεων, εκχωρήσεων ή
άλλων νοµικών ή οργανωτικών αλλαγών».23
295.

Η πιο πάνω προσέγγιση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στην απόφασή της

υπ’ αριθµό 36/2013.24 Συγκεκριµένα, η Επιτροπή απέρριψε σχετικό ισχυρισµό της
Wyeth Hellas Cyprus Branch (καταγγελλόµενη εταιρεία) ότι έπαψε να υφίσταται και
ότι ως εκ τούτου θα έπρεπε να τερµατιστεί η διοικητική διαδικασία εναντίον της. Η
Επιτροπή στην απόφασή της σηµείωσε ότι η διάδοχος της Wyeth Hellas Cyprus
Branch, ήτοι η Pfizer Hellas Cyprus Branch, αποτελούσε την οικονοµική της
συνέχεια.
296.

Σχετική προς το θέµα είναι και η απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση

Autoritá Garante della Concurrenza e del Mercato25 όπου οι εργασίες µιας
επιχείρησης µεταφέρθηκαν µέσω νοµοθετικού διατάγµατος (Decree-Law) σε άλλο
οργανισµό. Στη απόφασή του το ∆ικαστήριο τόνισε ότι: «Οσάκις αυτός ο φορέας
παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισµού, ευθύνεται, κατά την αρχή της
προσωπικής ευθύνης, για την παράβαση αυτή (βλ., επ' αυτού, αποφάσεις της 8ης
Ιουλίου 1999, C-49/92 Ρ, Επιτροπή κατά Anic Partecipazioni, Συλλογή 1999, σ. Ι4125, σκέψη 145, και της 16ης Νοεµβρίου 2000, C-279/98 Ρ, Cascades κατά
Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. Ι-9693, σκέψη 78). 40 Ως προς το ερώτηµα υπό ποίες
περιστάσεις µπορεί να επιβληθεί παρά ταύτα κύρωση σε φορέα για παράβαση της
οποίας αυτός δεν είναι ο δράστης, επιβάλλεται κατ' αρχάς η διαπίστωση ότι αυτή η
περίπτωση συντρέχει αν ο φορέας που διέπραξε την παράβαση έπαυσε να υφίσταται
νοµικώς

(βλ.,

επ'

αυτού,

προπαρατεθείσα

απόφαση

Επιτροπή

κατά

Anic

Partecipazioni, σκέψη 145) ή οικονοµικώς. Ως προς το τελευταίο σηµείο πρέπει να

23

Ibid, σκέψη 51.
Απόφαση Επιτροπής υπ’ αριθµό 36/2013, Καταγγελία Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ εναντίον των
εταιρειών 1) ΟΥΑΪΕΘ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΪΟΝΤΩΝ ΛΤ∆ (Wyeth Hellas Cyprus Branch) δια της διαδόχου της ΠΦΑΪΖΕΡ
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤ∆ (Pfizer Hellas Cyprus Branch) και 2) Phadisco Ltd (αρ. φακ.
11.17.59/2005), ηµεροµηνίας 12/4/2013.
25
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007, C-280/06, Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato v. Ente tabacchi italiani - ETI SpA and άλλοι και Philip Morris Products SA και άλλοι v. Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato και αλλοι, [2007] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι10893.
24

67/490

ληφθεί υπόψη ότι κύρωση που επιβλήθηκε σε επιχείρηση, η οποία εξακολουθεί να
υφίσταται νοµικώς αλλά έπαυσε να ασκεί οικονοµικές δραστηριότητες, κινδυνεύει να
µην έχει αποτρεπτικό αποτέλεσµα.».26
297.

Το ∆ικαστήριο τόνισε επίσης ότι: «Είναι επίσης αλυσιτελές το γεγονός ότι µία

µεταβίβαση δραστηριοτήτων δεν αποφασίστηκε από ιδιώτες αλλά από τον νοµοθέτη
µε την προοπτική ιδιωτικοποιήσεως. Πράγµατι, τα µέτρα αναδιαρθρώσεως ή
αναδιοργανώσεως επιχειρήσεως που θέσπισαν οι αρχές κράτους µέλους δεν
µπορούν

νοµίµως

να

έχουν

ως

συνέπεια

να

διακυβεύεται

η

πρακτική

αποτελεσµατικότητα του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού (βλ., σχετικώς,
απόφαση της 12ης Μαΐου 2005, C-415/03, Συλλογή 2005, σ. Ι-3875, σκέψεις 33 και
34)».27
298.

Συνεπώς, εφόσον η Λαϊκή δεν έπαψε να υφίσταται αλλά βρίσκεται υπό

καθεστώς ειδικής διαχείρισης, ο ισχυρισµός της ότι η καταγγελία δεν µπορεί να την
εµπλέκει και/ή να στρέφεται εναντίον της απορρίπτεται.
299.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω ένσταση της

Λαϊκής.
300.

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των θέσεων που υπέβαλαν

οι καταγγελλόµενες στα πλαίσια των γραπτών παρατηρήσεών τους επί των εκ
πρώτης όψεως διαπιστωθεισών παραβάσεων των σχετικών Εκθέσεων Αιτιάσεων
που τους κοινοποίησε, κατά περίπτωση, η Επιτροπή.
6. ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
301.

Αναφορικά µε τις θέσεις των καταγγελλοµένων επί της εκ πρώτης όψεως

διαπιστωθείσα

στις

σχετικές

Εκθέσεις

Αιτιάσεων

παράβαση

της

ένωσης

επιχειρήσεων, η Επιτροπή σηµείωσε τα ακόλουθα:
6.1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Επιτροπή δεν έχει αποδείξει πως ο καθορισµός των Ε∆Π αποτελεί απόφαση
ένωσης επιχειρήσεων:
302.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι, η Επιτροπή δεν έχει αποδείξει πως ο

καθορισµός των Ε∆Π αποτελεί απόφαση ένωσης επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα,
ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή επικεντρώνεται µόνο στην ύπαρξη των µετοχικών και

26
27

Ibid, σκέψεις 39-40.
Ibid, σκέψη 44.
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διευθυντικών διαρθρώσεων της JCC χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση ή
εξέταση των πραγµατικών νοµικών και πρακτικών πραγµατικοτήτων της JCC,
ειδικότερα την αυτοτελή της θέση στην αγορά της Κύπρου. Ο δικηγόρος της JCC
υποστηρίζει ότι η JCC είναι ξεχωριστή επιχείρηση και ότι οι διευθυντές/ διοικητικοί
σύµβουλοι της JCC έχουν καθήκον/υποχρέωση να διευθύνουν την JCC σύµφωνα µε
το Κυπριακό Νόµο και το Καταστατικό και Ιδρυτικό της εταιρείας, να ενεργούν µε
καλή πίστη και ειλικρίνεια για τα συµφέροντα της εταιρείας (και όχι τα συµφέροντα
τρίτων προσώπων) και να µην κάνουν κατάχρηση των εξουσιών που τους έχουν
ανατεθεί. Το γεγονός ότι οι διευθυντές της JCC ενεργούν σύµφωνα µε αυτές τις
ευθύνες, και όχι τα συµφέροντα των τραπεζών που είναι οι µέτοχοί της
καταδεικνύεται, όπως υποδείχτηκε π.χ. από το γεγονός ότι η JCC χειρίζεται ισότιµα
και µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στα οποία παρέχει
υπηρεσίες ασχέτως του εάν είναι µέτοχοι της JCC ή όχι.
303.

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι η JCC αποτελεί, «ένωση επιχειρήσεων», ήτοι

ένωση των εµπορικών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα, Ελληνική
Τράπεζα, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς), καθώς:
(α) η µετοχική σύνθεση της JCC αποτελείται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω
καταγγελλόµενες εµπορικές τράπεζες, και όπως προκύπτει από τη διεξαχθείσα
έρευνα, οι τράπεζες αυτές κατέχουν αθροιστικά το 100% του µετοχικού κεφαλαίου
της JCC,
(β) το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της JCC αφορά σε παροχή υπηρεσιών
αποδοχής καρτών, ήτοι δραστηριοποιείται σε διακριτό µεν αλλά στενά συνδεδεµένο
στάδιο της αγοράς σε σχέση µε τις εκδότριες τράπεζες µετόχους της, ενώ
(γ) το ∆Σ της JCC αποτελείται από µέλη του ∆Σ των τραπεζών µετόχων της ή
∆ιευθυντές αυτών και συνεπώς οι τράπεζες µέτοχοι καθορίζουν τη λήψη αποφάσεων
και διαµορφώνουν τη στρατηγική της JCC καθώς το ∆Σ της JCC, του οποίου τα µέλη
είναι µέλη του ∆Σ ή ∆ιευθυντές των τραπεζών αποφασίζει για τις Ε∆Π και µετά αυτές
κοινοποιούνται µε επιστολή στις τράπεζες µετόχους και µη µετόχους της εταιρείας
JCC. Η ενέργεια του ∆Σ της JCC να αποφασίζει τις Ε∆Π επιβεβαιώνεται και από το
περιεχόµενο των διµερών συµφωνιών.
304.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, κατά πάγια νοµολογία, για να θεωρηθεί η µορφή

οργανωµένης συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων ως «ένωση επιχειρήσεων», δεν
απαιτείται αυτή να έχει νοµική προσωπικότητα, ούτε και η ίδια εµπορική ή
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παραγωγική δραστηριότητα.28 Αρκεί να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των
εµπορικών συµφερόντων των µελών της. Στο πλαίσιο αυτό, σωµατεία, ενώσεις,
σύνδεσµοι και οµοσπονδίες συνιστούν «ένωση επιχειρήσεων» για σκοπούς
εφαρµογής του δικαίου του ανταγωνισµού, καθώς σκοπός του άρθρου 3(1)(α) του
Νόµου και του αντίστοιχου Άρθρου 101 ΣΛΕΕ είναι, µεταξύ άλλων, να αποτραπεί το
ενδεχόµενο ανάπτυξης forum οικονοµικών συνεννοήσεων µεταξύ επιχειρήσεων µε
στόχο την άµβλυνση και/ή τον περιορισµό του µεταξύ τους ανταγωνισµού.
305.

Η Επιτροπή, έχοντας µελετήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, διαπιστώνει ότι, η

απόφαση του ∆Σ της JCC για τον καθορισµό των Ε∆Π, συνιστά απόφαση ένωσης
επιχειρήσεων, καθώς όχι µόνο έχει χαρακτήρα δεσµευτικό για τα συµβαλλόµενα
µέρη αλλά και επισφραγίζει τη βούληση των συµµετεχουσών τραπεζών να
υιοθετήσουν κοινή συµπεριφορά µε απώτερο στόχο την εξάλειψη του ανταγωνισµού
µεταξύ των τραπεζών µετόχων της JCC.
306.

Επί τούτου, η Επιτροπή σηµειώνει ότι όλες οι τράπεζες µέτοχοι της JCC

συµµετέχουν στο ∆Σ της JCC, το οποίο αποφασίζει για τον καθορισµό των Ε∆Π. Οι
συµφωνηθείσες και εφαρµοσθείσες Ε∆Π ταυτίζονται ανά κατηγορία πελάτη µεταξύ
των διµερών συµφωνιών, υποδηλώνοντας σαφώς, όχι µόνο τη βούληση αλλά και την
έµπρακτη πλέον απόφαση των καταγγελλόµενων τραπεζών να εναρµονίσουν και/ή
συντονίσουν την τιµολογιακή πολιτική τους. Με αυτό τον τρόπο, οι εν λόγω τράπεζες
µέτοχοι αντικαθιστούν ηθεληµένα τους κινδύνους που ενέχει ο ανταγωνισµός µε την
έµπρακτη συνεργασία τους.
307. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι η JCC λειτουργεί περαιτέρω και ως ένας µηχανισµός
παρακολούθησης της τήρησης των συµφωνηθέντων από κάθε µία εκ των
συµµετεχουσών στη συµφωνία τραπεζών, αφού τα µέλη του ∆Σ της JCC είναι µέλη
του ∆Σ ή διευθυντές των τραπεζών µετόχων της.
308.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, τόσο το αντικείµενο όσο και το αποτέλεσµα της

απόφασης ένωσης επιχειρήσεων περιορίζει τον ανταγωνισµό στην έκδοση καρτών
Visa και Mastercard αφού επιφέρει ένα ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π στις τράπεζες
µετόχους της και κατόπιν µέσω των διµερών συµφωνιών στις υπόλοιπες τράπεζες.
309.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.
Κοινότητα συµφερόντων εκδοτριών τραπεζών και αποδέκτριας εταιρείας:

28

ης

Βλέπετε ενδεικτικά την Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 16 Μαρτίου 2000, Συνεκδεικασθείσες
υποθέσεις C-369/96 P και C-396/96 P, Campagnie Maritime Belge Transports και άλλοι v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2000] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-1365, σκέψη 144.
Βλέπετε επίσης σχετικά και το σύγγραµµα Λ. Κοτσίρη, Ευρωπαϊκό Εµπορικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις
Σάκκουλα: 2003, σελ. 398-399.
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310.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι, η Επιτροπή δεν παραθέτει αποδεικτικά

στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισµό της πως η JCC και οι µέτοχοί της έχουν
κοινό συµφέρον στον καθορισµό των Ε∆Π. Εάν το έπραττε αυτό, σύµφωνα µε
ισχυρισµούς του δικηγόρου της JCC, θα συνειδητοποιούσε πως τα συµφέροντα της
JCC, ως αποδέκτριας καρτών, και των µετόχων της, ως εκδότριες τράπεζες, δεν
συµπίπτουν όσον αφορά τον καθορισµό των Ε∆Π, που πρόκειται για προµήθεια που
πληρώνεται από αποδέκτες καρτών σε εκδότριες τράπεζες.
311.

Η Επιτροπή σε σχέση µε την πιο πάνω θέση της JCC, παραπέµπει στην

απόφαση

του

Γενικού

∆ικαστηρίου

ηµεροµηνίας

24/5/2012

µε

την

οποία

απορρίφθηκε η προσφυγή ακυρώσεως που άσκησε η MasterCard και επικυρώθηκε η
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην απόφαση του ∆ΕΕ ηµεροµηνίας
11/9/2014, όπου η αναίρεση που άσκησε η MasterCard κατά της αποφάσεως του
Γενικού ∆ικαστηρίου απορρίφθηκε. Το ∆ΕΕ επιβεβαίωσε ότι η MasterCard µπορούσε
να χαρακτηρισθεί ως «ένωση επιχειρήσεων» και ότι ορθώς το Γενικό ∆ικαστήριο
διαπίστωσε ότι κατά τη λήψη των αποφάσεων σχετικά µε τις Πολυµερείς
∆ιατραπεζικές Προµήθειες (στο εξής «Π∆Π») οι εν λόγω επιχειρήσεις προτίθεντο ή
τουλάχιστον δέχτηκαν να συντονίσουν τη συµπεριφορά τους µέσω των εν λόγω
αποφάσεων και ότι τα συλλογικά συµφέροντά τους συνέπιπταν µε τα συµφέροντα
που σταθµίστηκαν κατά τον χρόνο της λήψεως των αποφάσεων αυτών, κατά µείζονα
λόγο δεδοµένου ότι επιδίωκαν επί σειρά ετών τον ίδιο σκοπό της από κοινού
ρυθµίσεως της αγοράς στο πλαίσιο του ίδιου οργανισµού, έστω και υπό διαφορετικές
µορφές.
312.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, τα µέλη του ∆Σ της JCC, είναι µέλη του ∆Σ ή

διευθυντές των τραπεζών. Αυτή η µορφή διοίκησης της JCC ενθαρρύνει την
οριζόντια λήψη αποφάσεων µεταξύ των τραπεζών σε σχέση µε τις Ε∆Π,
περιορίζοντας µε αυτό τον τρόπο τον ανταγωνισµό των τραπεζών σε επίπεδο
διατραπεζικών προµηθειών και εξασφαλίζοντας για πολλά χρόνια σταθερά υψηλά
επίπεδα για τις Ε∆Π µε αποτέλεσµα οι τράπεζες να µεγιστοποιούν το κέρδος τους.
Την ίδια στιγµή οι υψηλές Ε∆Π καθιστούν δυσχερή την είσοδο µιας νέας
ανταγωνιστικής αποδέκτριας εταιρείας στην αγορά και εξασφαλίζουν την ισχυρή θέση
της εταιρείας JCC. Σηµειώνεται ότι οι [...........................................................................
...............................], οι οποίες καθορίζονται από όλες τις εκδότριες τράπεζες.
313.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι, µια οποιαδήποτε αποδέκτρια τράπεζα που

λειτουργεί ορθολογικά και µε γνώµονα το κέρδος, θα επιδίωκε να διατηρεί τις Ε∆Π σε
χαµηλά επίπεδα και τα ∆ΕΠ σε υψηλά επίπεδα, µε σκοπό την µεγιστοποίηση των
κερδών της. Στην περίπτωση της εταιρείας JCC όµως, ως τα ενώπιον της Επιτροπής
στοιχεία δεικνύουν, συµβαίνει το αντίθετο. Συγκεκριµένα, σηµειώνεται ότι οι Ε∆Π
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στην Κύπρο παραµένουν στα ίδια επίπεδα από το έτος 2007 και καθ΄όλη τη διάρκεια
του ουσιώδους χρόνου, ενώ την ίδια στιγµή τα ∆ΕΠ µειώθηκαν σηµαντικά από την
JCC, κατά τα έτη 2008-2010 (το ποσοστό µείωσης φτάνει µέχρι και το [.....]% για
κάποιες κατηγορίες εµπόρων για το σύστηµα πληρωµών Visa αλλά και το σύστηµα
πληρωµών MasterCard, ξεχωριστά).
314.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, ο καθορισµός υψηλών Ε∆Π αποτελεί κοινό

συµφέρον των τραπεζών µετόχων και της JCC, εφόσον οι υψηλές Ε∆Π καθιστούν
δυσχερή και/ή αδύνατη την είσοδο και/ή παραµονή µιας νέας ανταγωνιστικής
αποδέκτριας εταιρείας στην αγορά, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τη διατήρηση της
µονοπωλιακής

θέσης

της

JCC

στη

σχετική

αγορά

αποδοχής,

αλλά

και

µεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τα κέρδη των τραπεζών µετόχων και συνεργατών
της.29
315.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.

Η Επιτροπή εσφαλµένα στηρίζεται στην απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου σε
σχέση µε την MasterCard:
316.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή εσφαλµένα στηρίζεται στην

απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου σε σχέση µε την MasterCard και ότι (η JCC και η
MasterCard δεν είναι σε ανάλογη θέση). Η JCC ενεργεί ως αποδέκτρια καρτών και
εποµένως έχει αυτοτελή θέση στην αγορά της Κύπρου, ενώ η MasterCard δεν είναι
ούτε εκδότρια τράπεζα ούτε αποδέκτρια καρτών και ούτε πληρώνει ή λαµβάνει
διατραπεζικές προµήθειες.
317.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό της JCC, παραπέµπει στο

ακόλουθο απόσπασµα της σχετικής απόφασης του Γενικού ∆ικαστηρίου:
«η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίµως συνήγαγε, κατ’ ουσίαν, ότι οι Π∆Π αντανακλούσαν
τα συµφέροντα των τραπεζών, παρά το ότι οι τράπεζες δεν ήλεγχαν, πλέον, τη
MasterCard από την IPO και εφεξής ούτε µετείχαν, πλέον, στον καθορισµό του ποσού
των Π∆Π, για τον λόγο ότι υπήρχε κοινότητα συµφερόντων µεταξύ του οργανισµού
πληρωµών MasterCard και των τραπεζών ως προς το σηµείο αυτό30. Από τη

29

Βλ. υποσηµείωση 474 της απόφασης MasterCard Comp/34.579.
“Α MIF can of course only restrict competition in a market where there is competition. So, to the extent
that the MasterCard operates with only one acquirer in a market no restriction of price competition
arises. Note, however, that a MIF may impede access of new acquirers to such a market (foreclosure),
for instance in the manner set out in recitals 325 and 326. Also, the existence of a monopolistic acquirer,
that is an inter-bank organization which is co-owned by several banks, may as such constitute an
infringement of Article 81(1) EC”.
30
Απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου T-111/08 – Παρ 255 «ο αριθµός των συναλλαγών και, εποµένως, τα
έσοδα του οργανισµού πληρωµών MasterCard εξαρτώνται ουσιαστικά από τη βούληση των τραπεζών να
προτείνουν τις κάρτες MasterCard στους πελάτες τους. Εποµένως, είναι προς το συµφέρον του
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νοµολογία του ∆ικαστηρίου απορρέει ότι η ύπαρξη κοινότητας συµφερόντων ή κοινού
συµφέροντος αποτελεί κρίσιµο στοιχείο προκειµένου να εκτιµηθεί αν υφίσταται
απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 81. Εποµένως η
MasterCard έχει έσοδα που µεγιστοποιούνται µε την ευρεία χρήση καρτών
MasterCard».
318.

Η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων, υιοθετώντας το σκεπτικό του Γενικού

∆ικαστηρίου σε σχέση µε την κρισιµότητα της ύπαρξης κοινότητας συµφερόντων
προκειµένου να εκτιµηθεί αν υφίσταται ένωση επιχειρήσεων, έκρινε ότι το ∆Σ της
JCC, του οποίου τα µέλη είναι µέλη του ∆Σ ή διευθυντές των τραπεζών, αποφασίζει
για τις Ε∆Π και ότι η JCC και οι εµπορικές τράπεζες καθορίζουν τα DIF [...................
........................], τα οποία είναι αναγκασµένη να υιοθετήσει η FBMECS. Όπως
αναφέρεται πιο πάνω, ο καθορισµός Ε∆Π ευνοεί την JCC, εφόσον οι υψηλές
∆ιατραπεζικές Προµήθειες (στο εξής «∆Π») καθιστούν δυσχερή και/ή αδύνατη την
είσοδο και/ή παραµονή µιας νέας ανταγωνιστικής αποδέκτριας εταιρείας στην αγορά,
µε αποτέλεσµα την διατήρηση ψηλών µεριδίων αγοράς για την JCC αλλά και τη
διατήρηση υψηλών εσόδων για τις εκδότριες τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα µειώνει τα
εισοδήµατα οποιασδήποτε άλλης αποδέκτριας εταιρείας.
319.

Συµπερασµατικά, στην περίπτωση της Mastercard το Γενικό ∆ικαστήριο

κατέληξε στο ότι υπήρχε κοινότητα συµφερόντων χωρίς να υφίσταται µετοχική ή άλλη
σχέση. Εποµένως, στην υπό εξέταση υπόθεση το γεγονός ότι οι καταγγελλόµενες
τράπεζες έχουν τόσο µετοχική συµµετοχή όσο και συµµετοχή στη διοίκηση της JCC,
καθιστά άνευ ετέρου εµφανή την ύπαρξη κοινότητας συµφερόντων που απαιτεί η
νοµολογία για την στοιχειοθέτηση της ένωσης επιχειρήσεων.
320.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.

Η Επιτροπή δεν έχει διενεργήσει οποιαδήποτε ανάλυση για να δείξει πως
υπάρχει ξεχωριστή σχετική αγορά αποδοχής καρτών σε σχέση µε τετραµερή
συστήµατα καρτών πληρωµών:
321.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν έχει διενεργήσει

οποιαδήποτε ουσιαστική ανάλυση προσδιορισµού της αγοράς επί της οποίας να
αξιολογήσει τον αντίκτυπο των ισχυριζόµενων περιορισµών. Ως ισχυρίζεται, για
παράδειγµα, δεν έχει διενεργήσει οποιασδήποτε ανάλυση για να δείξει πως υπάρχει
ξεχωριστή σχετική αγορά αποδοχής καρτών σε σχέση µε τα τετραµερή συστήµατα
καρτών πληρωµών.
οργανισµού πληρωµών MasterCard να καθορίζει τις Π∆Π σε τέτοιο ύψος που να θεωρείται ελκτικό από
τις τράπεζες».
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322.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό, ανέλυσε τα συστήµατα

πληρωµών – τρµερή και τετραµερή – στην Έκθεση Αιτιάσεων και παρέπεµψε στην
απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 24/5/2012 T-111/08, και την
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηµεροµηνίας 8/12/2012 αρ. 39.398/Visa MIF
και επαναλαµβάνει ότι στην προκείµενη υπόθεση σε µία συναλλαγή που
πραγµατοποιείται µε τα τετραµερή συστήµατα όπως είναι οι Visa και Mastercard,
εκτός από τον Ιδιοκτήτη του Συστήµατος, εµπλέκονται οι εκδότες και οι κάτοχοι
καρτών από τη µία και από την άλλη οι εταιρείες αποδοχής καρτών και οι έµποροι.
323.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, στην απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου

ηµεροµηνίας 24/5/2012 T-111/08, σε σχέση µε τα τετραµερή συστήµατα, οι σχετικές
αγορές καλύπτουν την αγορά έκδοσης καρτών και την αγορά αποδοχής καρτών.
Χαρακτηριστικά, αναφέρονται τα εξής: «Κατά την Επιτροπή, πρέπει να γίνει διάκριση
µεταξύ τριών χωριστών αγορών προϊόντων στον τοµέα των τετραµερών συστηµάτων
τραπεζικών καρτών: κατ’ αρχάς, πρόκειται για µια αγορά «σε πρότερο στάδιο», που
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρέχονται από ένα σύστηµα τραπεζικών καρτών
προς τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, αγορά στο πλαίσιο της οποίας τα
διάφορα συστήµατα καρτών ανταγωνίζονται µεταξύ τους (στο εξής: η σχετική µε τα
συστήµατα καρτών αγορά) στη συνέχεια, πρόκειται για µια πρώτη αγορά «σε ύστερο
στάδιο»), στο πλαίσιο της οποίας οι εκδότριες τράπεζες ανταγωνίζονται µεταξύ τους
για την πελατεία των κατόχων τραπεζικών καρτών (στο εξής: αγορά εκδόσεως
τραπεζικών καρτών) τέλος, πρόκειται για µια δεύτερη αγορά «σε ύστερο στάδιο», στο
πλαίσιο της οποίας οι αποδέκτριες τράπεζες ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την
πελατεία των εµπόρων (στο εξής: αγορά αποδοχής συναλλαγών) (αιτιολογικές
σκέψεις 278 έως 282 της προσβαλλοµένης αποφάσεως).».
324.

Ως εκ των ανωτέρω,η Επιτροπή, επισηµαίνει ότι σε σχέση µε τα τετραµερή

συστήµατα πληρωµών, οι σχετικές αγορές καλύπτουν την αγορά έκδοσης καρτών
και την αγορά αποδοχής καρτών, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστές αγορές γιατί
αναφέρονται

σε

διαφορετικές

οµάδες

πελατών

και

έχουν

διαφορετικά

χαρακτηριστικά.
325.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.
Η Επιτροπή απέτυχε να προσδιορίσει το αντιπαράδειγµα (counter factual):

326.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή απέτυχε να προσδιορίσει το

αντιπαράδειγµα (counter factual) σε σχέση µε το οποίο πρέπει να συγκρίνεται ο
αντίκτυπος των Ε∆Π, δηλαδή σύγκριση του τρόπου µε τον οποίο ο ανταγωνισµός
λειτουργεί στην αγορά ως αποτέλεσµα εκείνης της συµφωνίας, εναρµονισµένης
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πρακτικής ή απόφασης, µε τον τρόπο µε τον οποίο ο ανταγωνισµός θα λειτουργούσε
στη σχετική αγορά στην απουσία της συµφωνίας.
327.

Σε σχέση µε το πιο πάνω ισχυρισµό αναφορικά µε το αντιπαράδειγµα

(counterfactual), η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στις υποθέσεις όπου κρίνεται ότι ο
περιορισµός του ανταγωνισµού είναι εξ αντικειµένου, δεν απαιτείται οποιαδήποτε
εξέταση των αποτελεσµάτων στον ανταγωνισµό και/ή των συνθηκών που θα
επικρατούσαν

στην

απουσία της

σύµπραξης.

Προς επίρρωση

των

όσων

αναφέρονται η Επιτροπή παραπέµπει στις υποθέσεις Nederlandse Federatieve31,
Carrigmore 32 και Roquette Frères33.
328.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι όπως έχει καταλήξει στη σχετική Έκθεση Αιτιάσεων,

«[…] η πιο πάνω απόφαση της JCC σε σχέση µε τις Ε∆Π, αποτελεί απόφαση ένωσης
επιχειρήσεων, η οποία περιορίζει εξ αντικειµένου και/ή εξ΄ αποτελέσµατος τον
ανταγωνισµό στην αγορά έκδοσης καρτών Visa και MasterCard, αφού επιφέρει ένα
ενιαίο σύστηµα καθορισµού των Ε∆Π στις τράπεζες µετόχους της και αργότερα µέσω
των διµερών συµφωνιών στις υπόλοιπες τράπεζες. Κατ΄ επέκταση, η απόφαση της
JCC επηρεάζει την ανταγωνίστρια της JCC, την FBME στην αγορά αποδοχής καρτών
αφού αναγκάζεται να υιοθετήσει τις εν λόγω χρεώσεις οι οποίες ανακοινώνονται στα
συστήµατα πληρωµών ως DIF που είναι η βάση των ∆ΕΠ δηλαδή των χρεώσεων των
εµπόρων. […]». Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε ότι η εν λόγω απόφαση
περιορίζει τον ανταγωνισµό τόσο εξ αντικειµένου όσο και εξ αποτελέσµατος.
329.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.

Η Έκθεση Αιτιάσεων δεν περιέχει ουσιαστική ανάλυση των επιδράσεων των
Ε∆Π και ούτε και περιέχει κατάλληλη αξιολόγηση του αντικειµένου των Ε∆Π:

31

ης

Απόφαση ∆ικαστηρίου της 21 Σεπτεµβρίου 2006, C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging
voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied και Technische Unie BV v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [2006] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-8725. Συγκεκριµένα, στην σκέψη 125 το
∆ικαστήριο σηµείωσε ότι «για την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, ο συνυπολογισµός των
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων µιας συµφωνίας είναι περιττός όταν προκύπτει ότι η συµφωνία αυτή έχει
ως αντικείµενο να εµποδίσει, να περιορίσει ή να νοθεύσει τον ανταγωνισµό εντός της κοινής αγοράς
[…].».
32
ης
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 20 Νοεµβρίου 2008, C-209/07, Competition Authority v. Beef Industry
Development Society Ltd and Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd, [2006] Συλλογή Νοµολογίας
∆ικαστηρίου, σελ. Ι-8637. Συγκεκριµένα, στην σκέψη 16 το ∆ικαστήριο σηµείωσε ότι «Για της κρίση αν
µια συµφωνία εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, παρέλκει η εκτίµηση των
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων της όταν προκύπτει ότι η συµφωνία αυτή έχει ως αντικείµενο την
παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς […].».
33
ης
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 27 Σεπτεµβρίου 2006, T-322/01, Roquette Frères SA v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2006] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-3137. Συγκεκριµένα, στην
σκέψη 201 το ∆ικαστήριο σηµείωσε ότι «στο πλαίσιο της εξετάσεως της εφαρµογής του άρθρου 81,
παράγραφος 1, ΕΚ σε συµφωνία ή σε εναρµονισµένη πρακτική, είναι περιττό να λαµβάνονται υπόψη τα
συγκεκριµένα αποτελέσµατα µιας συµφωνίας όταν προκύπτει ότι αυτή αποσκοπεί στον περιορισµό, την
κατάργηση ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς […].».
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330.

Ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν διενήργησε ουσιαστική ανάλυση

του αντίκτυπου των Ε∆Π στον ανταγωνισµό και ούτε περιέχει κατάλληλη αξιολόγηση
του αντικειµένου τους.
331.

Η Επιτροπή καταρχάς επαναλαµβάνει ότι τα µέλη του ∆Σ της JCC, είναι είτε

µέλη του ∆Σ ή διευθυντές των τραπεζών. Αυτή η µορφή διοίκησης της JCC
ενθαρρύνει την οριζόντια λήψη αποφάσεων µεταξύ των τραπεζών σε σχέση µε τις
Ε∆Π, που στην προκειµένη περίπτωση µεταφράζεται σε κοινό καθορισµό των Ε∆Π.
332.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εν λόγω ζήτηµα είχε εξεταστεί ενδελεχώς κατά τη

διενέργεια της έρευνας και δει στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας αλλά και αναλυθεί
εκτενώς στην Έκθεση Αιτίασης. Η Επιτροπή περαιτέρω κρίνει σκόπιµο να παραθέσει
ότι το Γενικό ∆ικαστήριο στην απόφαση MasterCard (παρ. 27) σηµείωσε ότι: «Οι
εκδότριες τράπεζες διαθέτουν συλλογικώς, εντός της αγοράς, σηµαντική ισχύ έναντι
των εµπόρων και των πελατών τους. Έτσι, οι Π∆Π έχουν ως αποτέλεσµα τη
διόγκωση της βάσεως των ∆ΕΠ, ενώ οι τελευταίες θα ήταν χαµηλότερες εάν δεν
υφίσταντο ο κοινός καθορισµός των Π∆Π και εάν υφίστατο απαγόρευση της
µονοµερούς τιµολογήσεως εκ µέρους των εκδοτριών τραπεζών. Εποµένως, οι Π∆Π
τις οποίες εξέτασε η Επιτροπή στην προσβαλλόµενη απόφαση είναι περιοριστικές του
ανταγωνισµού ως προς τις τιµές µεταξύ των αποδεκτριών τραπεζών εις βάρος των
εµπόρων και των πελατών τους.». Κατ΄αναλογία, αυτό συµβαίνει και στην κυπριακή
αγορά µε τον κοινό καθορισµό των Ε∆Π.
333.

Καταληκτικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, εξέτασε το εν λόγω ζήτηµα αναλυτικά

και διαπίστωσε ότι ο κοινός καθορισµός των Ε∆Π σε τέτοια επίπεδα στην Κύπρο
διόγκωναν τη βάση επί της οποίας οι αποδέκτες καρτών ορίζουν τις χρεώσεις των
εµπόρων, όπως αναφέρεται και στην υπόθεση Mastercard.
334.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.

Η Επιτροπή δεν έχει κάνει καµία προσπάθεια να αξιολογήσει εάν, πράγµατι, οι
Ε∆Π δηµιουργούν ελάχιστο επίπεδο χρέωσης εµπόρων στην Κύπρο κατά τη
σχετική περίοδο:
335.

Σύµφωνα µε τις θέσεις του δικηγόρου της JCC, η Επιτροπή συµπέρανε ότι ο

καθορισµός των Ε∆Π περιορίζει τον ανταγωνισµό στην αγορά αποδοχής καρτών
δηµιουργώντας ένα ελάχιστο επίπεδο χρέωση εµπόρων, στηριζόµενη σε απόφαση
της ΕΕ (υπόθεση της MasterCard). Εντούτοις, σύµφωνα µε το δικηγόρο της JCC, η
Επιτροπή δεν έχει κάνει καµία προσπάθεια να αξιολογήσει εάν, πράγµατι, οι Ε∆Π
δηµιουργούν ελάχιστο επίπεδο χρέωσης εµπόρων στην Κύπρο κατά τη σχετική
περίοδο.
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336.

Καταρχάς, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να επαναλάβει ότι όπως προκύπτει από

την Έκθεση Αιτίασης και τα συνοδευτικά έγγραφα (βλ. παραγράφους 206 και 207 του
Σηµειώµατος της Υπηρεσίας και την εκεί παρατεθείσα νοµολογία) πραγµατοποιήθηκε
επαρκής ανάλυση αφού διαφάνηκε ότι οι Ε∆Π ορίστηκαν σε επίπεδα που διόγκωσαν
τη βάση επί της οποίας οι αποδέκτες καρτών ορίζουν τις χρεώσεις των εµπόρων,
όπως διαφάνηκε και στην υπόθεση Mastercard.
337.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι Ε∆Π έχουν καθοριστεί στα ίδια επίπεδα για όλες

τις τράπεζες στην Κύπρο στη βάση των πανοµοιότυπων διµερών συµφωνιών. Οι
Ε∆Π αποτελούν τη βάση επί της οποίας η JCC ως αποδέκτρια καρτών θα στηριχθεί
για να καθορίσει τα ∆ΕΠ που θα χρεώσει στην συνέχεια στον έµπορα και ο έµπορας
τον τελικό καταναλωτή. Στην Κύπρο οι Ε∆Π αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό
χρέωσης των εταιρειών αποδοχής καρτών ([.....]% των ∆ΕΠ επιστρέφεται στην
τράπεζα υπό µορφή Ε∆Π για τα έτη 2009 και 2010) και κατά συνέπεια των ∆ΕΠ που
χρεώνονται στον έµπορα, κατά την διάρκεια µιας συναλλαγής. Oι έµποροι δεν έχουν
την διαπραγµατευτική «δυνατότητα» να εξασφαλίσουν ∆ΕΠ χαµηλότερα από τις Ε∆Π
και εποµένως οι Ε∆Π αποτελούν για τους εµπόρους το µέρος των χρεώσεων των
αποδεκτριών εταιρειών το οποίο είναι µη διαπραγµατεύσιµο34.
338.

Επιπρόσθετα, τονίζεται το γεγονός ότι στην απουσία διµερούς συµφωνίας µε

εκδότρια τράπεζα οποιοσδήποτε καινούργιος παίκτης στην αγορά αποδοχής καρτών
θα πρέπει να υιοθετήσει τις DIF [.............................................................]. Επιπλέον, ο
νέος παίκτης στην αγορά, δε δύναται να συµφωνεί µε τους πελάτες/εµπόρους το
ύψος του ∆ΕΠ σε χαµηλότερο επίπεδο των DIF, καθώς αυτό συνεπάγεται την
πραγµατοποίηση ζηµιών, οι οποίες καθιστούν τη δραστηριοποίησή του ασύµφορη.
339.

Ως εκ τούτου, οι τράπεζες µέτοχοι µε την ακολουθούµενη πρακτική τους

επιτυγχάνουν την ανάπτυξη τεχνητών εµποδίων εισόδου σε µια ήδη δύσκολη στην
είσοδό της

αγορά (αποδοχής),

διασφαλίζοντας την

εξάλειψη

κάθε είδους

πραγµατικής και δυνητικής ανταγωνιστικής πίεσης. Όπως έχει διαφανεί και από την
έρευνα της υπόθεσης, η λήψη άδειας για µια εταιρεία

προκειµένου να

δραστηριοποιηθεί στην αγορά αποδοχής υπόκειται σε αυστηρό νοµικό πλαίσιο. ∆εν
µπορεί επίσης να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η είσοδος στην αγορά αυτή
προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, και υψηλό κόστος επένδυσης (π.χ. διαθεσίµων
κεφαλαίων, δηµιουργίας υποδοµής για διεκπεραίωση συναλλαγών, απόκτησης και
διάθεσης τερµατικών POS κ.λπ.).
340.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην υπόθεση MasterCard το Γενικό ∆ικαστήριο

εξήγησε ότι οι Π∆Π είχαν περιοριστικά αποτελέσµατα κατά το ότι «περιορίζουν την
πίεση που οι έµποροι µπορούν να ασκούν στις αποδέκτριες τράπεζες στο πλαίσιο της
34

βλέπε απόφαση ΕΕ για MasterCard παράγραφοι 502-506.
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διαπραγµατεύσεως σχετικά µε τις ∆ΕΠ, µειώνοντας τις πιθανότητες µειώσεως των
τιµών κάτω από ένα ορισµένο όριο» και αυτό σε αντίθεση µε «µια αγορά αποδοχής
συναλλαγών που να λειτουργεί χωρίς αυτές»35. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω
απόφαση επικυρώθηκε από το ∆ΕΕ36.
341.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.

Η Επιτροπή αποτυγχάνει να διενεργήσει οποιαδήποτε ποσοτική ανάλυση
(quantitative analysis) της σχέσης µεταξύ του επιπέδου των Ε∆Π και του
επιπέδου των ∆ΕΠ στην Κύπρο:
342.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή συµπεραίνει ότι ο καθορισµός

των Ε∆Π περιορίζει τον ανταγωνισµό στην αγορά αποδοχής καρτών δηµιουργώντας
ένα ελάχιστο επίπεδο χρέωσης εµπόρων και εποµένως ενεργεί ως κοινή βάση σε
σχέση µε τον καθορισµό των ∆ΕΠ, αλλά η Επιτροπή αποτυγχάνει να διενεργήσει
οποιαδήποτε ποσοτική ανάλυση (quantitative analysis) της σχέσης µεταξύ του
επιπέδου των Ε∆Π και του επιπέδου των ∆ΕΠ στην Κύπρου. Είναι ισχυρισµός του
ότι, ούτε και διενεργεί οποιαδήποτε ποσοτική ανάλυση (quantitative analysis) της
σχέσης µεταξύ των Ε∆Π και της βάσης του κόστους των εταιρειών αποδοχής
καρτών. Συµπερασµατικά, ο δικηγόρος της JCC αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν έχει
κάνει καµία προσπάθεια να αξιολογήσει εάν, πράγµατι, ο καθορισµός των Ε∆Π,
καθορίζει ένα σηµαντικό µέρος των εσόδων και εξόδων στο τοµέα της έκδοσης και
αποδοχής καρτών στην Κύπρο κατά τη σχετική περίοδο.
343.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι προέβη σε ανάλυση µεταξύ του επιπέδου των Ε∆Π

και του επιπέδου των ∆ΕΠ στην Κύπρο, και διαπίστωσε ότι από τις οικονοµικές
καταστάσεις που έχει υποβάλει η καταγγελλόµενη JCC για τα έτη 2009 και 2010 στην
Κύπρο, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, που κυµαίνεται στα [...]% και [...]% των εγχώριων
∆ΕΠ αντίστοιχα, διοχετεύεται ως εισόδηµα για τις τράπεζες υπό µορφή Ε∆Π και για
τα δύο συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard. Το αντίστοιχο εισόδηµα για τις
Ενδο- περιφερειακές και ∆ια-περιφερειακές κάρτες µαζί, ανέρχεται περίπου στα [...]%
και [....]% για τα ίδια συστήµατα πληρωµών και τα έτη 2009 και 2010 αντίστοιχα.
Σηµειώνεται επίσης ότι, τα Ενδο-περιφερειακά και ∆ια-περιφερειακά ∆ΕΠ ανέρχονταν
µόλις στο [....]% των ∆ΕΠ (τοπικών και ξένων συναλλαγών) για τα δύο συστήµατα
35

Απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου της 24ης Μαΐου 2012, Τ-111/08, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σκέψη 143. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58a5fa56e8ad249c0ae2af1f
71bf448cc.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhqSe0?text=&docid=123081&pageIndex=0&doclang=EL&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249336.
36
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2014, C-281/12 P, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157521&pageIndex=0&doclang=EL&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249642.
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πληρωµών και για τα δύο έτη 2009-2010. Στα ίδια περίπου ποσοστά κυµαίνονται και
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της καταγγέλλουσας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που
υπέβαλε η τελευταία.
344.

Ως εκ των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι το περιθώριο µεικτού κέρδους µιας

αποδέκτριας τράπεζας, όπως η FBMECS, ήταν για τα έτη 2009 και 2010, για τις
εγχώριες συναλλαγές πολύ χαµηλότερο από το περιθώριο µεικτού κέρδους της για
τα ίδια έτη και τις ενδοπεριφερειακές και διασυνοριακές συναλλαγές µαζί, και για τα
δύο συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard.
345.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.

Η Επιτροπή στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην απόφαση MasterCard της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (και της επακόλουθης υπόθεσης ενώπιων των
Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων), και σε µαρτυρία από την Αυστραλία και άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες λειτουργούσαν χωρίς Π∆Π ή εφάρµοσαν
µειώσεις στις ∆Π (Αυστραλία) χωρίς όµως σηµαντικό αντίκτυπο στη
βιωσιµότητα του συστήµατος καρτών:
346.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό

στην απόφαση MasterCard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (και της επακόλουθης
υπόθεσης ενώπιον των Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων), και σε µαρτυρία από την
Αυστραλία και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες λειτουργούσαν χωρίς Π∆Π ή
εφάρµοσαν µειώσεις στις ∆Π (Αυστραλία) χωρίς όµως σηµαντικό αντίκτυπο στη
βιωσιµότητα τους συστήµατος καρτών. Ο δικηγόρος της JCC τόνισε ότι, η Επιτροπή
στηριζόµενη σε παραδείγµατα άλλων χωρών δεν έλαβε υπόψη το οικονοµικό και
νοµικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι Ε∆Π, δηλαδή τα συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά της Κυπριακής αγοράς. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος της JCC, το
συµπέρασµα της Επιτροπής πως οι Ε∆Π δεν είναι αντικειµενικά απαραίτητες για τη
λειτουργία

του

τετραµερούς

συστήµατος

πληρωµής

στην

Κύπρο

στερείται

αιτιολογίας, και η Επιτροπή δεν ανέλυσε το τι θα γινόταν εν τη απουσία των Ε∆Π.
347.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω η Επιτροπή σηµειώνει, καταρχάς, ότι στο

παράδειγµα της Αυστραλίας (ως αντιπαράδειγµα) που καταγράφεται στην Έκθεση
Αιτιάσεων, στο οποίο αναφέρεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αργότερα το Γενικό
∆ικαστήριο37, συνοψίζονται τα αποτελέσµατα µιας µείωσης των ∆Π στο τετραµερές
σύστηµα MasterCard αλλά και στα τριµερή συστήµατα, ως συνέπεια της µείωσης
αυτής.

37

Commission Decision, MasterCard - Comp/34.579. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(έβδοµο τµήµα) της 24ης Μαΐου 2012- υπόθεση T-111/08.
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348.

Συγκεκριµένα, το Γενικό ∆ικαστήριο αναφέρει ότι παρόλο που τα µερίδια

αγοράς, αλλά και οι συνθήκες της αγοράς διέφεραν µεταξύ της Αυστραλίας και εντός
του ΕΟΧ σε σχέση µε τα τριµερή συστήµατα πληρωµών, εντούτοις το παράδειγµα
αυτό (της Αυστραλίας) αποδεικνύει την ανθεκτικότητα του συστήµατος πληρωµών
MasterCard στην Ευρώπη έναντι της λειτουργίας χωρίς ∆Π38.
349.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι το πιο πάνω

συµπέρασµα δεν αναιρείται από την επιχειρηµατολογία των προσφευγουσών που
αντλείται από το ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει τεκµήριο κατά το οποίο οι συνθήκες
της αγοράς στην Αυστραλία είναι κατ’ ανάγκη παρόµοιες µε αυτές του ΕΟΧ, κατά
τρόπον ώστε να µπορούν να ανιχνευθούν αξιόπιστοι παραλληλισµοί39. Για αυτό το
λόγο η Επιτροπή µε την σειρά της αναφέρθηκε στο παράδειγµα της Αυστραλίας,
υιοθετώντας το ως αντιπαράδειγµα.
350.

Eπίσης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, στην απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου

παρατίθεται το παράδειγµα της Αυστραλίας, παρόλο ότι εξετάζει τις διασυνοριακές
∆Π εντός του ΕΟΧ, θίγοντας το γεγονός ότι, ενώ οι εκδότριες τράπεζες µετέθεσαν, εν
µέρει, στους κατόχους καρτών το κόστος της µειώσεως των διατραπεζικών
προµηθειών, αυτό καθαυτό, δεν ασκεί επιρροή στο πλαίσιο της εξετάσεως του
ενδεχοµένως αντικειµενικώς αναγκαίου χαρακτήρα των Π∆Π. Τα πράγµατα θα ήταν
διαφορετικά εάν προέκυπτε ότι η αύξηση των εξόδων µε τα οποία χρεώνονται οι
κάτοχοι καρτών, ή η ελάττωση των προγενεστέρως χορηγουµένων πλεονεκτηµάτων,
κατέληγε σε αισθητή µείωση της εκ µέρους των εν λόγω κατόχων χρήσεως καρτών
MasterCard και µπορούσε, κατά τον τρόπο αυτό, να θέσει υπό αµφισβήτηση τη
βιωσιµότητα του συστήµατος αυτού40.
Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι έκρινε περιοριστική την απόφαση της ένωσης
επιχειρήσεων, στη σχετική Έκθεση Αιτίασης, τόσο εξ αντικειµένου όσο και εξ
αποτελέσµατος. Συνεπώς, παρότι σε περιπτώσεις εξ αντικειµένου περιορισµών δεν
απαιτείται η εξ αποτελέσµατος εξέταση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Επιτροπή
εξέτασε επικουρικά και το περιοριστικό αποτέλεσµα, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ
άλλων, και το παράδειγµα της Αυστραλίας, δεδοµένου ότι αυτό αποδεικνύει την
ανθεκτικότητα του συστήµατος πληρωµών MasterCard έναντι της λειτουργίας χωρίς
∆Π, ήτοι έχει αντικειµενικά χαρακτηριστικά, και άρα βρίσκει εφαρµογή και στην
περίπτωση της Κύπρου.
Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.
38

Υπόθεση T-111/08 MasterCard and others v Commission, παράγραφος 117.
Ibid, παράγραφος 116.
40
Ibid, παράγραφος 119.
39
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Η Επιτροπή δεν έχει κάνει καµία προσπάθεια να αναλύσει τα έσοδα που
αντλούν οι εκδότριες τράπεζες στην Κυπριακή αγορά:
351.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν έχει κάνει καµία

προσπάθεια να αναλύσει τα έσοδα που αντλούν οι εκδότριες τράπεζες στην
Κυπριακή αγορά (είτε σε σχέση µε πιστωτικές είτε χρεωστικές κάρτες) – το οποίο
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό δεδοµένου του ότι τα επιτόκια για δανεισµό µε τη χρήση
πιστωτικών καρτών (τα οποία είναι άµεσα σχετικά µε το ύψος των Ε∆Π) στην Κύπρο
είναι χαµηλότερα από άλλα µέρη της Ευρώπης (αναφερόµενος στο παράδειγµα του
Ηνωµένου Βασιλείου41).
352.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το παράδειγµα του Ηνωµένου Βασιλείου, δεν είχε

σκοπό να αναλύσει τα έσοδα που αντλούν οι εκδότριες τράπεζες σε σχέση µε τα
επιτόκια δανεισµού και να τα συγκρίνει µε το ύψος των Ε∆Π, αλλά να καταλήξει σε
συµπεράσµατα

σχετικά

µε

την

βιωσιµότητα

του

συστήµατος

πληρωµών.

Συγκεκριµένα, το παράδειγµα του Ηνωµένου Βασιλείου αποτελεί ενδεικτικό
παράδειγµα που σκοπό είχε να αποδείξει ότι η ύπαρξη σηµαντικών εσόδων και
κερδών στις κάρτες καθιστά µάλλον απίθανο, ελλείψει των Π∆Π, ένα σηµαντικό
τµήµα των τραπεζών να παύσει ή να µειώσει αισθητά τη σχετική µε την έκδοση
καρτών MasterCard δραστηριότητά του ή να τροποποιήσουν οι εν λόγω τράπεζες
τους όρους εκδόσεώς τους σε τέτοιο βαθµό ώστε να είναι δυνατό να οδηγηθούν οι
κάτοχοι των καρτών αυτών στο να προκρίνουν άλλες µεθόδους πληρωµής ή στο να
προσφύγουν σε κάρτες εµπίπτουσες σε τριµερή συστήµατα, πράγµα το οποίο θα
µπορούσε να θέσει υπό αµφισβήτηση τη βιωσιµότητα του συστήµατος MasterCard42.
353.

Όσον αφορά τον ισχυρισµό ότι τα επιτόκια για τις πιστωτικές κάρτες στην

Κύπρο σχετίζονται µε τις Ε∆Π και έτσι είναι και πιο χαµηλά από τις άλλες χώρες, η
Επιτροπή σηµειώνει ότι δεν έχει ασχοληθεί µε το θέµα των επιτοκίων γιατί δεν
αποτελεί αντικείµενο εξέτασης της καταγγελίας. Εν πάση όµως περιπτώσει, η
παροχή περιθωρίου πιστώσεως σε πελάτη της τράπεζας που σχετίζεται µε την
πιστωτική του κάρτα αποτελεί τραπεζικό προϊόν που προωθεί η κάθε τράπεζα
ξεχωριστά. Επίσης, σηµειώνεται ότι δεν έχουν πιστωτικό όριο όλες οι κάρτες
πληρωµών π.χ. οι χρεωστικές.
354.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.

Η Επιτροπή απέτυχε να εξετάσει κατά πόσο ο καθορισµός των Ε∆Π δύναται να
ωφεληθεί από ατοµική εξαίρεση δυνάµει του Άρθρου 101(3) ΣΛΕΕ και/ή του
Άρθρου 4 του Νόµου:
41
42

Ibid, παράγραφος 107.
Ibid, παράγραφος 109.
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355.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή απέτυχε να εξετάσει κατά

πόσο ο καθορισµός των Ε∆Π δύναται να ωφεληθεί από ατοµική εξαίρεση δυνάµει
του Άρθρου 101(3) ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 4 του Νόµου.
356.

Η Επιτροπή έχει τη θέση ότι για να είχε εξεταστεί η απόφαση της JCC ως ένωσης

επιχειρήσεων των εκδοτριών τραπεζών µετόχων της για καθορισµό των Ε∆Π υπό το
άρθρο 101(3) ΣΛΕΕ και/ή το Άρθρο 4(1) του Νόµου, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί
επίκληση της εν λόγω ατοµικής εξαίρεσης από την JCC η οποία φέρει και το σχετικό
βάρος απόδειξης, κάτι το οποίο ως διαπιστώνεται στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων η
JCC δεν έπραξε.
357.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.

Οι Ε∆Π καθορίζονται από τα αδειοδοτηµένα µέλη της Visa και MasterCard και
άρα ο καθορισµός των Ε∆Π δεν συνιστά απόφαση ένωσης επιχειρήσεων.
358.

Στις θέσεις του δικηγόρου της JCC µε ηµεροµηνία 24/04/2015, αναφέρεται ότι

οι Ε∆Π και οι DIF είχαν [.........] µεταξύ τους µέχρι 1ην Ιανουαρίου του 200943. H
αλλαγή στις Ε∆Π και DIF [...................................................................] πηγάζει, όπως
ισχυρίζεται ο δικηγόρος της JCC, από τις δεσµεύσεις της JCC το 2005 προς την
Επιτροπή, βάσει των οποίων η JCC δεσµεύτηκε, µεταξύ άλλων, [..................
..........................................................................................................], ώστε σε χρονικό
διάστηµα τριών χρονών (δηλαδή από την 3/11/2005) [.............................................].
Η απόφαση αυτή του ∆Σ της JCC καταγράφηκε επίσηµα µε την επιστολή της JCC
ηµεροµηνίας 27/1/2009, η οποία στάλθηκε από το Γενικό διευθυντή της JCC προς
όλες τις εκδότριες τράπεζες της Κύπρου.
359.

∆ηλαδή, µε την εν λόγω επιστολή της, η JCC γνωστοποίησε στις εκδότριες

Τράπεζες ότι παύει να ισχύει το Appendix C (τα Local Interchange Fees) και ότι από
την 2/1/2009 οι [.........] Ε∆Π οι οποίες ισχύουν και εφαρµόζονται στην Κύπρο είναι [...
.......................................................................................................................................
………….………]. Τα νέα Service Agreements που υπογράφηκαν από την JCC µε τις
εκδότριες Τράπεζες µετά τον Ιανουάριο του 2009 κάνουν αναφορά στα DIF (Official
Rates) που δηλώνονταν στην Visa και Mastercard.
360.

Ο δικηγόρος της JCC πρόσθεσε επίσης ότι, οι Ε∆Π καθορίζονται από τα

αδειοδοτηµένα µέλη της Visa και MasterCard, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των
κανονισµών των συστηµάτων πληρωµών, και όχι από το ∆ιοικητικό συµβούλιο της
JCC. Ως εκ τούτου ο καθορισµός των Ε∆Π δεν συνιστά απόφαση ένωσης
επιχειρήσεων µε την έννοια που έχει υιοθετηθεί στην Έκθεση Αιτιάσεων.
43

Ε∆Π ψηλότερες των DIF.
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361.

Η Επιτροπή επί τούτου επισηµαίνει ότι ο τρόπος καθορισµού των Ε∆Π

διαφέρει από τον τρόπο καθορισµού των DIF. Οι χρεώσεις Ε∆Π στην Κύπρο
καθορίζονται από το ∆Σ της JCC και αφορούν τις χρεώσεις που καταβάλλονται από
την JCC προς τις εκδότριες τράπεζες. Σε σχέση µε τον καθορισµό των DIF, η
Επιτροπή σηµειώνει ότι ετοιµάζεται έγγραφο και/ή δήλωση που συνυπογράφεται από
όλες τις εκδότριες τράπεζες και την εταιρεία JCC µε το οποίο οι VISA και ΜasterCard
ενηµερώνονται για τις ισχύουσες συµφωνηθέντες χρεώσεις των DIF. Ο καθορισµός
αυτός είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς των διεθνών οργανισµών VISA και
MasterCard και αφορά τις χρεώσεις που καλείται να καταβάλει στις εκδότριες
τράπεζες µία αποδέκτρια εταιρεία σε περίπτωση απουσίας διµερούς συµφωνίας,
ήτοι, στην παρούσα περίπτωση ως διαφάνηκε από την έρευνα της Επιτροπής, οι
∆ιατραπεζικές Προµήθειες που καταβάλλει η FBMECS, δηλαδή τις DIF. Στην Κύπρο
οι Ε∆Π αλλά και οι DIF [.........................] µε ξεχωριστή όµως διαδικασία µε τον τρόπο
που αναφέρεται πιο πάνω. Η πρακτική αυτή ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός
ότι τα µέρη που εµπλέκονται στην διαδικασία καθορισµού των DIF εµπλέκονται και
στη διαδικασία καθορισµού των Ε∆Π. [.......................................................................
.......................................................................................................................................
................]
362.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαφωνεί, µε τη θέση ότι οι Ε∆Π καθορίζονται από τα

αδειοδοτηµένα µέλη της Visa και MasterCard και άρα ο καθορισµός των Ε∆Π δεν
συνιστά απόφαση ένωσης επιχειρήσεων και απορρίπτει τον εν λόγω ισχυρισµό.
363.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC.

364.

Αναφορικά µε τις θέσεις των καταγγελλοµένων επί της εκ πρώτης όψεως

διαπιστωθείσας στις σχετικές Εκθέσεις Αιτιάσεων παράβαση κάθετων συµφωνιών, η
Επιτροπή σηµείωσε τα ακόλουθα:
6.2 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
6.2.1 Societe Generale
H Societe Generale δεν είχε οποιαδήποτε µορφής επικοινωνία, προφορική ή
γραπτή µε την FBMECS:
365.

Ο δικηγόρος της καταγγελλόµενης Societe επισηµαίνει ότι κατά τον ουσιώδη

χρόνο της υπόθεσης η Societe δεν είχε οποιαδήποτε µορφής επικοινωνία,
προφορική ή γραπτή µε την FBMECS. Επίσης, η Societe ουδέποτε συµµετείχε στη
συνάντηση της 12.05.2009 µε την FBMECS για θέµατα συνεργασίας στον τοµέα των
καρτών πληρωµών.
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366.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της Societe ανέφερε ότι η ύπαρξη της εν λόγω

Συµφωνίας δεν απέκλεισε οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή της JCC να εισέλθει στην
αγορά, καθώς, από την είσοδό της στην αγορά και καθ’ όλο τον ουσιώδη χρόνο, η
Societe

δεν

προσεγγίσθηκε

από

οποιοδήποτε

ανταγωνιστή

της

JCC,

συµπεριλαµβανοµένης της καταγγέλλουσας εταιρείας FBMECS.
367.

Ο δικηγόρος της καταγγελλοµένης, ισχυρίστηκε ότι, η αρχική συνάντηση της

Societe µε την εταιρεία FBMECS πραγµατοποιήθηκε, στις 27 Αυγούστου 2013 στα
γραφεία της Societe, µετά από πρωτοβουλία της FBMECS προκειµένου να
παρουσιάσει τις υπηρεσίες που προσφέρει και να συζητήσει µε τη Societe
δυνατότητες συνεργασίας. Η δεύτερη συνάντηση της Societe µε την FBMECS, έλαβε
χώρα στις 11 Ιουνίου 2014 προκειµένου η FBMECS να παρουσιάσει µε
περισσότερες λεπτοµέρειες τις παρεχόµενες υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής
καρτών πληρωµών και συµφώνησε να αποστείλει συγκεκριµένες προτάσεις. Την ίδια
ηµέρα, η FBMECS απέστειλε στη Societe περίληψη των πρακτικών της εν λόγω
συνάντησης, όπου αναφέρεται επί λέξει ότι η: «SGBCY expressed interest in
receiving a merchant referral agreement for review», από την οποία προκύπτει η
ειλικρινής πρόθεση της Societe να εξετάσει δυνατότητες συνεργασίας µε την
FBMECS. Από τότε, η Societe και η FBMECS δεν είχαν οποιαδήποτε περαιτέρω
επικοινωνία.
368.

Ο δικηγόρος της Societe υποστήριξε ότι από το ανωτέρω ιστορικό προκύπτουν

τα εξής:
-

[.................................................................................................................................

................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................
-

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
............................................
-

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...................................................................................................................]
369.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της καταγγελλόµενης τράπεζας ότι κατά τον

ουσιώδη χρόνο της υπόθεσης η Societe δεν είχε οποιαδήποτε µορφής επικοινωνία,
προφορική ή γραπτή µε την FBMECS ή/και δεν προσεγγίστηκε από την FBMECS, η
Επιτροπή παραπέµπει στην επιστολή της FBMΕ προς την Societe ηµεροµηνίας
30/04/2009 µε την οποία η FBMECS την καλούσε σε συνάντηση στις 12/05/2009.
Σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα, ο λόγος για τον οποίο η Societe δεν είχε
συνάντηση µε την FBMECS και/ή δεν ήταν παρούσα στη συνάντηση ηµεροµηνίας
12/05/2009 ήταν επειδή αρνήθηκε να παραστεί και όχι γιατί δεν επικοινώνησε µαζί
της η FBMECS. Περαιτέρω, κατά την καταγγέλλουσα σε αντίθεση µε τα λεχθέντα της
καταγγελλόµενης, η καταγγελλόµενη γνώριζε από το 2009, έτος κατά το οποίο και
δραστηριοποιήθηκε η FBMECS στη σχετική αγορά, ότι η FBMECS προσέφερε
υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωµών κατά τον ουσιώδη χρόνο, και το γεγονός ότι
υπήρχαν συναντήσεις της FBMECS µε τη JCC και άλλες καταγγελλόµενες τράπεζες.
370.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε την FBMECS, στις συναντήσεις του

2013 και του 2014, στις οποίες αναφέρεται η Societe, ουδείς λόγος έγινε για διµερείς
συµφωνίες που να αφορούν τις Ε∆Π. Πρόσθεσε επίσης ότι η επίδειξη ενδιαφέροντος
από µέρους της Societe αφορούσε ένα εντελώς ξεχωριστό τοµέα πιθανής
συνεργασίας, συγκεκριµένα αυτό της παραποµπής πελατών/εµπόρων της Societe
στην FBMECS για συνεργασία µαζί τους έναντι σχετικής προµήθειας η οποία θα
καταβαλλόταν από την FBMECS στη Societe.
371.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η αναφορά στην απαντητική επιστολή της

καταγγέλλουσας σε ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας της Επιτροπής, αφορά τους
πιθανούς εµπόρους/πελάτες µε τους οποίους η καταγγέλλουσα ως εταιρεία
αποδοχής καρτών επιθυµούσε να συνάψει συνεργασία και όχι στην προσπάθεια της
για σύναψη διµερών συµφωνιών µε τις εκδότριες τράπεζες αναφορικά µε τις Ε∆Π.
372.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Societe.
Η µεθοδολογία της Επιτροπής παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης:
373.

Η Societe υποστηρίζει ότι η ανάλυση της Επιτροπής στην Έκθεση Αιτιάσεων

εστιάζει, κυρίως, στο ρόλο και τη συµµετοχή της JCC και των τραπεζών µετόχων της.
Ειδικότερα, η µοναδική αναφορά της Επιτροπής σε ότι έχει σχέση µε τη Societe,
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φαίνεται να είναι η γενική τοποθέτηση ότι οι διµερείς συµφωνίες µεταξύ της JCC και
των εκδοτριών τραπεζών αποτρέπουν άλλες εταιρείες από το να εισέλθουν στην
αγορά αποδοχής καρτών πληρωµών.
374.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η Societe υποστήριξε ότι η Επιτροπή είχε την

υποχρέωση: (α) να διαχωρίσει τις διµερείς συµφωνίες που συνήφθηκαν µεταξύ της
JCC και των τραπεζών µη µετόχων από τις υπόλοιπες και στη συνέχεια (β) να
εξειδικεύσει την ανάλυσή της στη Συµφωνία που υπεγράφη µεταξύ της Societe και
της JCC εξηγώντας πώς αυτή οδηγεί σε κατ΄ ισχυρισµό ουσιώδη επηρεασµό του
ενδοκοινοτικού εµπορίου. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν έχει γίνει από την Επιτροπή.
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή αναφέρει στην παράγραφο 55 της Έκθεσης Αιτιάσεων ότι
«η απόφαση ένωσης επιχειρήσεων είναι από τη φύση της µονοµερής και πρέπει να
διακρίνεται από περιπτώσεις συνεργασίας της ένωσης µε άλλες επιχειρήσεις όπως
είναι η προκείµενη περίπτωση, δηλαδή συνεργασία της ένωσης JCC µε τρίτες
επιχειρήσεις που είναι οι τράπεζες µη µέλη της», χωρίς, όµως, στη συνέχεια να εξηγεί
πώς έλαβε υπόψη αυτή τη διάκριση ή εάν κρίνει ότι η εν λόγω διάκριση οδηγεί σε
διαφορετικές κατ’ ισχυρισµό επιπτώσεις στον ανταγωνισµό.
375.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η Societe δήλωσε ότι η περίπτωση της Societe είναι

ουσιωδώς

διαφορετική

από

όλες

τις υπόλοιπες

καταγγελλόµενες

εταιρείες

τουλάχιστον για τους ακόλουθους λόγους:
- Η Societe δεν είναι τράπεζα-µέτοχος της JCC µε δυνατότητα συµµετοχής στον
καθορισµό των Ε∆Π.
- Η Societe δεν είχε οποιαδήποτε επικοινωνία και δε συµµετείχε σε οποιαδήποτε
συνάντηση µε τη JCC ή/και άλλες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο σε
σχέση µε το καθορισµό των διατραπεζικών προµηθειών και/ή για τυχόν συνεργασία
µε την FBMECS. Επιπλέον, η Societe δεν είχε οποιασδήποτε µορφής επικοινωνία µε
την FBMECS κατά τον ουσιώδη χρόνο.
- Ο µικρός κύκλος εργασιών της Societe δεν της επέτρεπε να έχει οποιαδήποτε
ικανότητα επηρεασµού ή συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων ως προς το ύψος των
Ε∆Π.
376.

Συγκεκριµένα, υποστήριξε ότι ο ανταγωνισµός στη σχετική αγορά θα παρέµενε

αναλλοίωτος στην απουσία της Συµφωνίας της Societe µε την JCC, καθότι το
µέγεθος του κύκλου εργασιών της Societe στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ειδικά όσον
αφορά τις αγορές έκδοσης και αποδοχής καρτών πληρωµών, είναι ιδιαίτερα
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περιορισµένο, τόσο per se, όσο και όταν συγκριθεί µε τους αντίστοιχους κύκλους
εργασιών των υπόλοιπων καταγγελλόµενων εταιρειών.
377.

Η Societe τόνισε ότι, το ιδιαίτερα µικρό συγκριτικά µέγεθος του κύκλου

εργασιών της Societe στην Κύπρο, συνεπάγεται αναγκαία ότι οι σχετικές
διατραπεζικές προµήθειες δεν της επιφέρουν σηµαντικά έσοδα. Το έτος 2009 τα
έσοδα κατά προσέγγιση από τις ∆Π ανήλθαν σε [..........] ΕΥΡΩ περίπου ενώ το 2010
ανήλθαν σε [...........] ΕΥΡΩ. Εποµένως, συνεπάγεται ότι το ασήµαντο ύψος των εν
λόγω εσόδων δε θα µπορούσε να αποτελέσει, ούτε καν θεωρητικά, οποιοδήποτε
κίνητρο για ένα τραπεζικό ίδρυµα ώστε να προβεί ή να διατηρήσει µία πρακτική που
ενέχει το κίνδυνο να αποτελεί παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού (άρα
όπως σηµειώνει ο δικηγόρος το ασήµαντο ύψος των εσόδων καταρρίπτει την θέση
της Επιτροπής ότι τα σηµαντικά έσοδα από τις ∆Π είναι και ο λόγος που η εν λόγω
τράπεζα δεν επιθυµεί την αλλαγή στην ισχύουσα συνεργασία µε την JCC).
378.

Σύµφωνα µε τη Societe, λαµβάνοντας υπόψη το συγκριτικά µικρό µέγεθός της

Societe και το γεγονός ότι οι Ε∆Π καθορίζονταν στην Κύπρο από το διοικητικό
συµβούλιο της JCC, «η Societe Generale δεν είχε δυνατότητα διαπραγµάτευσης της
υπογραφής ή της σχετικής Συµφωνίας ή των ειδικών όρων αυτής.» Εποµένως, η
Societe δεν συµµετείχε στο σχεδιασµό ή τη διαµόρφωση της πρακτικής σύναψης
διµερών συµφωνιών µε τη JCC.
379.

Η Επιτροπή σηµειώνει σε σχέση µε τον σχολιασµό: «η Societe Generale δεν είχε

δυνατότητα διαπραγµάτευσης της υπογραφής ή της σχετικής Συµφωνίας ή των
ειδικών όρων αυτής», ότι δύο µέρη τα οποία συµβάλλονται ελεύθερα (εν προκειµένω
µέσω σύναψης διµερούς συµφωνίας) έχουν πάντοτε τη δυνατότητα, εάν επικρατούν
συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού, να διαπραγµατευτούν πριν να καταλήξουν
στους όρους της συµφωνίας τους.
380.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, ενώ η Societe δεν είναι τράπεζα-µέτοχος της JCC,

ο κύκλος εργασιών της στην αγορά έκδοσης καρτών είναι µικρός και οι Ε∆Π
καθορίζονταν στην Κύπρο από το διοικητικό συµβούλιο της JCC, παραταύτα όλες οι
εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο (µετόχοι και µη µέτοχοι) υπέγραψαν διµερείς
συµφωνίες µε την JCC, που αποκαλούνται «Service Agreements», κατά το έτος
2007 και εφάρµοσαν ενιαίες Ε∆Π. Εποµένως, παρόλο που αρχικά οι Ε∆Π
καθορίζονται από το ∆Σ της JCC (όπου µέτοχοι είναι έξι (6) τράπεζες, στις οποίες δεν
συµπεριλαµβάνεται η Societe) εντούτοις στη συνέχεια το προαποφασισµένο ύψος
των Ε∆Π εφαρµόζεται και από τις εταιρείες µη µετόχους αφού υπογράφουν τις
ίδιες/πανοµοιότυπες διµερείς συµφωνίες µε τις εκδότριες τράπεζες που είναι µέτοχοι
της JCC.
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381.

Παρενθετικά, η Επιτροπή σε σχέση µε το ζήτηµα του µικρού συγκριτικά

µεγέθους του κύκλου εργασιών της Societe στην Κύπρο, κρίνει σκόπιµο να κάνει
παραποµπή στις Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού
του εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 15, όπου
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι µία επιχείρηση δεν µπορεί να
αποφύγει την εφαρµογή του ενωσιακών κανόνων του ανταγωνισµού για το λόγο
µόνο ότι η συµµετοχή της σε συµφωνία που µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ
των κρατών µελών είναι αµελητέα.44
382.

Αυτή η µορφή διοίκησης της JCC, αλλά και η ενιαία εφαρµογή των Ε∆Π µέσα

από την υπογραφή των διµερών συµφωνιών από τις εκδότριες τράπεζες, ενθαρρύνει
την οριζόντια λήψη αποφάσεων µεταξύ των τραπεζών σε σχέση µε τις Ε∆Π, που
στην προκειµένη περίπτωση µεταφράζεται σε κοινό καθορισµό των Ε∆Π,
εξολοθρεύοντας µε αυτό τον τρόπο τον ανταγωνισµό των τραπεζών σε επίπεδο ∆Π,
µε ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά έκδοσης καρτών.
383.

H Επιτροπή σηµειώνει ότι, όλες οι εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο που έχουν

υπογράψει διµερείς συµφωνίες µε την εταιρεία JCC σε σχέση µε τις Ε∆Π, δεν ήταν
διατεθειµένες να υπογράψουν άλλη διµερή συµφωνία µε άλλο αποδέκτη καρτών για
χαµηλότερα Ε∆Π, αφού όσο πιο υψηλές Ε∆Π εφαρµόζουν /καθορίζουν, τόσο πιο
υψηλά είναι και τα εισοδήµατα τους. Ενισχυτικό αυτού αποτελεί το γεγονός ότι η
Societe δεν υπέγραψε οποιαδήποτε συµφωνία µε την FBMECS σε σχέση µε τις Ε∆Π
ακόµα και µετά την πρώτη συνάτηση που είχαν το 2013.
384.

Τέλος, σηµειώνεται ότι στην Κύπρο το ύψος των Ε∆Π παρέµεινε σταθερό από

το έτος 2007, ενώ την ίδια στιγµή οι ευρωπαϊκές διατραπεζικές προµήθειες είχαν
διαχρονικά πτωτική πορεία. Συγκεκριµένα, στις 20 Απριλίου 2015 (που αποτελεί και
το πιο πρόσφατο γεγονός) το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε Κανονισµό µε τον
οποίο

καθορίζονται

ανώτατα

όρια

για

τις

διατραπεζικές

προµήθειες

που

εφαρµόζονται στις πληρωµές µε χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Ακόµα, ο εν λόγω
Κανονισµός προβλέπει επιβολή ίδιου ανώτατου ορίου, 0,2%, και για τις εγχώριες
συναλλαγές µε χρεωστικές κάρτες, µετά από µια µεταβατική περίοδο πέντε ετών
κατά την οποία τα κράτη µέλη της ΕΕ θα µπορούν να θέτουν ανώτατο όριο 0,2% της
“συνολικής ετήσιας αξίας της συναλλαγής για τις εγχώριες συναλλαγές µε χρεωστική
κάρτα εντός εκάστου συστήµατος καρτών πληρωµής”. Για τις συναλλαγές µέσω
πιστωτικών καρτών, οι διατραπεζικές προµήθειες δε θα υπερβαίνουν το 0,3% της

44

Βλέπετε Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίων των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 15.
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αξίας της συναλλαγής ενώ τα κράτη µέλη θα µπορούν να ορίζουν χαµηλότερο
ανώτατο όριο για τις εγχώριες συναλλαγές µε πιστωτική κάρτα.45
385.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Societe.
Η Επιτροπή δεν διευκρινίζει ρητώς αν η συµφωνία έχει ως αντικείµενο ή ως
αποτέλεσµα τον εικαζόµενο περιορισµό του ανταγωνισµού:
386.

Η Societe ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν διευκρινίζει ρητώς στην Έκθεση

Αιτιάσεων εάν ισχυρίζεται ότι η συµφωνία έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον
εικαζόµενο περιορισµό του ανταγωνισµού. Η Societe ισχυρίζεται ότι η σύναψη
διµερών συµφωνιών µεταξύ των αποδεκτριών εταιρειών και των τραπεζών αποτελεί
συνήθη εµπορική πρακτική στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωµών. Εποµένως, η
εν λόγω συµφωνία δεν µπορεί να έχει από τη φύση της ως αντικείµενο, δηλαδή ως
σκοπό τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Μάλιστα, το γεγονός ότι η ίδια η Επιτροπή
εισέρχεται στην Έκθεση Αιτιάσεων σε ανάλυση των εικαζόµενων δυσµενών
επιπτώσεων στον ανταγωνισµό, δεικνύει ότι ο εικαζόµενος περιορισµός του
ανταγωνισµού είναι κατ’ ισχυρισµό αποτέλεσµα και όχι το αντικείµενο της εν λόγω
Συµφωνίας.

Το

γεγονός

ότι

το

αντικείµενο

της

Συµφωνίας

δεν

ήταν

αντιανταγωνιστικό, αποτελεί τεκµήριο ότι η Societe δεν αποσκοπούσε στην
παραβίαση οποιοδήποτε κανόνων του ανταγωνισµού.
387.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τα πιο πάνω, υπογραµµίζει την υπόθεση Expedia46,

στην οποία το ∆ΕΕ αποσαφήνισε ότι µια συµφωνία η οποία µπορεί να επηρεάσει το
εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών και έχει ως αντικείµενο την παρεµπόδιση, τον
περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής αγοράς συνιστά
από τη φύση της, και ανεξάρτητα από τυχόν συγκεκριµένες επιπτώσεις που µπορεί
να έχει, αισθητό περιορισµό του ανταγωνισµού.47 Προς επίρρωση των όσων
αναφέρονται, το ∆ΕΕ παραπέµπει και στις υποθέσεις Nederlandse Federatyieve,
Carrigmore και Roquette Freres.
388.

Προκύπτει άρα ότι στις υποθέσεις όπου κρίνεται ότι ο περιορισµός του

ανταγωνισµού είναι εξ αντικειµένου, δεν απαιτείται εξέταση των αποτελεσµάτων στον
ανταγωνισµό.

45

http://europedirect.cut.ac.cy/?p=3850
ης
Βλέπετε Απόφαση ∆ικαστηρίου της 13 ∆εκεµβρίου 2012, C-226/11, Expedia Inc. v. Autorité de la
concurrence κ.λπ.. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131804&pageIndex=0&doclang=EL&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15718.
47
Ibid, σκέψεις 35-37.
46
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389.

Στην υπό κρίση υπόθεση, η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων έκρινε εκ

πρώτης όψεως ότι, οι συµφωνίες περιορίζουν εξ αντικειµένου τον ανταγωνισµό αφού
σε αυτές καθορίζεται ένα ενιαίο επίπεδο Ε∆Π, το οποίο αποφασίζεται από την JCC,
ως ένωση επιχειρήσεων, και επικυρώνεται και/ή εφαρµόζεται από όλες τις εκδότριες
τράπεζες (µετόχους και µη µετόχους). Επιπρόσθετα, µε τις εν λόγω συµφωνίες
καθορίζεται µε έµµεσο τρόπο το ελάχιστο ύψος των ∆ΕΠ (ελάχιστη τιµή), αφού τα
∆ΕΠ που καθορίζει η JCC έχουν ως βάση τις Ε∆Π. Βάσει των στοιχείων του
διοικητικού φακέλου, [...]% περίπου των εγχώριων ∆ΕΠ διοχετεύεται ως εισόδηµα για
τις τράπεζες υπό µορφή Ε∆Π και για τα δύο συστήµατα πληρωµών Visa και
MasterCard και τα έτη 2009 και 2010. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα ∆ΕΠ της
ανταγωνίστριας της JCC, ήτοι της FBMECS, τα οποία έχουν ως βάση τα DIF που
επίσης καθορίζονται µε αντιανταγωνιστικό τρόπο από την JCC και τις εκδότριες
τράπεζες,

λαµβάνοντας

υπόψη

την άρνηση

των

εκδοτριών

τραπεζών να

υπογράψουν διµερείς συµφωνίες µε την FBMECS.
390.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι υπό κρίση συµφωνίες περιέχουν καθορισµό

τιµών, τόσο µε άµεσο όσο και µε έµµεσο τρόπο, πρακτικές που κρίνονται ως
ιδιαίτερα σοβαρές και περιοριστικές από τη φύση και/ή το περιεχόµενο τους. Αφού,
δηµιουργούν ένα δίκτυο όµοιων συµφωνιών που έχει εφαρµογή στην ολότητα της
αγοράς επιφέροντας συνθήκες αποκλεισµού στην αγορά.
391.

Οι περιορισµοί του ανταγωνισµού που κρίνονται ως σοβαρού χαρακτήρα

(hardcore restrictions), όπως είναι ο περιορισµός που προκαλούν οι εν λόγω
συµφωνίες οι οποίες στρέφονται εξ αντικειµένου ενάντια στον ανταγωνισµό,
τεκµαίρονται µε βάση το Σύγγραµµα του ∆. Τζουγανάτου ότι έχουν και δυσµενείς
επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισµού.48 Συνεπώς, όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω, για τους εξ αντικειµένου περιορισµούς του ανταγωνισµού δεν απαιτείται να
διερευνηθούν τα πραγµατικά ή δυνητικά αποτελέσµατα και κατ΄ επέκταση το
οποιοδήποτε αντιπαράδειγµα.
392.

Νοείται ότι η Επιτροπή δεν είχε καµία υποχρέωση να αναφερθεί στα

αποτελέσµατα και κατ΄ επέκταση στο αντιπαράδειγµα, παραταύτα, δεν µπορούσε να
µην σχολιάσει λαµβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα de facto αποκλειστικότητας των
εν λόγω συµφωνιών, το πώς θα λειτουργούσε ο ανταγωνισµός τόσο στην αγορά
αποδοχής όσο και στην αγορά έκδοσης καρτών.
393.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Societe.

48

Σύγραµµα ∆.Τζουγανάτου, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, παρ.15, σελ 250.
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Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση MasterCard στην
οποία παραπέµπει η Επιτροπή, δεν στοιχειοθετεί ότι η υπό εξέταση συµφωνία
αποτελεί περιορισµό για την είσοδο της FBMECS στη σχετική αγορά:
394.

Ο δικηγόρος της καταγγελλοµένης Societe ισχυρίζεται ότι, η παραποµπή της

Επιτροπής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση MasterCard,
δεν στοιχειοθετεί ότι η υπό εξέταση συµφωνία αποτελεί περιορισµό για την είσοδο
της FBMECS στη σχετική αγορά.
395.

Σε σχέση µε την απόφαση MasterCard η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηµειώνει ότι

όπως αναφέρεται στις παραγράφους 325, 414 και 415 της απόφασης MasterCard49,
στην περίπτωση των εταιρειών αποδοχής καρτών που δεν µπορούν να συνάψουν
διµερή συµφωνία µε εκδότρια τράπεζα, εφαρµόζονται τα DIF, όπως και στην
περίπτωση της FBMECS. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης διευκρινίζει ότι, σε
περίπτωση που τα DIF είναι υψηλότερα από τις Ε∆Π αυτό θα αποτελούσε
παρεµποδιστικό παράγοντα εισόδου άλλων παικτών στην αγορά. Στην υπό εξέταση
υπόθεση υπήρχαν καινούριες κατηγορίες εµπόρων [.............................................
….................................] για τις οποίες η καταγγέλλουσα δεν ήταν ενηµερωµένη και
υιοθετούσε DIF ψηλότερα από τις Ε∆Π, µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να
αποκτήσει πελατολόγιο για αυτές τις κατηγορίες.
396.

Η Επιτροπή παραπέµπει στην υποσηµείωση 474 της απόφασης MasterCard

Comp/34.579, όπου αναφέρεται ότι η ύπαρξη ενός µόνου αποδέκτη καρτών που έχει
µονοπωλιακή θέση στην αγορά, δηλαδή ενός ενδο-τραπεζικού οργανισµού που
ανήκει σε έναν αριθµό τραπεζών έκδοσης όπως στην υπό εξέταση υπόθεση, µπορεί
να θεωρηθεί παράβαση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, δηλαδή του αντίστοιχου άρθρου
3 του Νόµου όπως διαπιστώθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων.
397.

Τα συµπεράσµατα της Επιτροπής στην Έκθεση Αιτιάσεων σε σχέση µε την

παραποµπή στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση MasterCard,
καταδεικνύουν τον περιορισµό του ανταγωνισµού που προκύπτει από το ύψος των
ενιαίων Ε∆Π που αναγκάζονται να υιοθετήσουν οι τράπεζες µέσω των διµερών
συµφωνίων και που διογκώνει την βάση επί της οποίας οι εταιρείες αποδοχής
καρτών ορίζουν τις χρεώσεις των εµπόρων.
398.

Εν προκειµένω, η παραποµπή της Επιτροπής στην υπόθεση Mastercard,

δεικνύει ότι στην προκείµενη περίπτωση, η νέα αποδέκτρια εταιρεία και ο
οποιοσδήποτε δυνητικός ανταγωνιστής αποκλείονται από τις εκδότριες τράπεζες, οι
οποίες έχουν αποφασίσει να συµβληθούν διµερώς µόνο µε την JCC. Το αποτέλεσµα
είναι κάθε νέα εταιρεία αποδοχής καρτών, όπως η FBMECS, να έχει να
49

υποθέσεις COMP/34.579, COMP/36.518, COMP/38.580.
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αντιµετωπίσει συνθήκες αποκλεισµού µέσω αλληλοσχετιζόµενων συµφωνιών και
πρακτικών µεταξύ των εταιρειών έκδοσης καρτών και της JCC.
399.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Societe.
Η Societe ισχυρίζεται ότι από τις 27/01/2009 και στη βάση επιστολής που
λήφθηκε από την JCC, δεν τυγχάνει εφαρµογής πλέον το APPENDIX C της
διµερούς συµφωνίας της Societe µε τη JCC:
400.

Η Societe αναφέρεται αρχικά στις [..............] που εντοπίζονται µεταξύ των Ε∆Π

και DIF µέχρι την 1ην Ιανουαρίου του 2009, αλλά όπως δήλωσε, από τις 27/01/2009
και στη βάση επιστολής που λήφθηκε από την JCC, δεν τυγχάνει εφαρµογής πλέον
το APPENDIX C της διµερούς συµφωνίας της Societe µε τη JCC (τα Local
Interchange Fees) και οι µόνες Ε∆Π οι οποίες ισχύουν και εφαρµόζονται στην
Κύπρο, είναι οι εκάστοτε Ε∆Π οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της
Visa και MasterCard. Εποµένως, κατά την άποψη της καταγγελλόµενης, από την
27/01/2009 δεν τυγχάνει εφαρµογής πλέον το Appendix C των διµερών Συµφωνιών
(που υπεγράφησαν κατά το έτος 2007) και άρα, κατά λογική αναγκαιότητα, δεν
υφίσταται η «κάθετη συµφωνία» η οποία, σύµφωνα µε την Έκθεση Αιτιάσεων της
Επιτροπής, κατ’ ισχυρισµό οδηγεί σε παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού. Η
καταγγελλόµενη επισηµαίνει ότι η Επιτροπή δεν αµφισβητεί τη νοµιµότητα όλης της
διµερούς συµφωνίας µεταξύ JCC-Societe αλλά µόνο τη νοµιµότητα του καθορισµού
των Ε∆Π, ήτοι το APPENDIX C, το οποίο, όµως, από το 2009 και έκτοτε,
συµπεριλαµβανοµένου του ουσιώδη χρόνου της παρούσας έρευνας της Επιτροπής,
δεν εφαρµόζεται.
401.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό του δικηγόρου της Societe

παραπέµπει στο λεκτικό της επιστολής που στάλθηκε από την εταιρεία JCC στις
εκδότριες τράπεζες ενηµερώνοντας τις για την αλλαγή στις χρεώσεις των Ε∆Π
«Please note that since 2nd January 2009, JCC applies the official [................
……………………………………..]. You are kindly requested to consider this update
as an amendment to the signed service agreement with JCC (appendix C).» Σε αυτή
την επιστολή, ξεκάθαρα η JCC ενηµερώνει τις εκδότριες τράπεζες για την
τροποποίηση των Ε∆Π κατά το έτος 2009 των συµφωνιών που υπεγράφησαν κατά
το έτος 2007.
402.

Από την άλλη πλευρά, οι υπογεγραµµένες επιστολές κοινοποίησης στα

συστήµατα πληρωµών κατά το έτος 2010, φέρουν τις υπογραφές όλων των
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τραπεζών (πλην της Πειραιώς) και της JCC και αναφέρονται στα Default Interchange
fee.
403.

Συγκεκριµένα και όπως διαφαίνεται πιο πάνω, ο τρόπος καθορισµού των Ε∆Π

διαφέρει από τον τρόπο καθορισµού των DIF.
404.

Οι χρεώσεις Ε∆Π στην Κύπρο καθορίζονται από το ∆Σ της JCC και αφορούν

τις χρεώσεις που καταβάλλονται από την JCC προς τις εκδότριες τράπεζες. Στη
συνέχεια οι εκδότριες τράπεζες (µέτοχοι και µη µέτοχοι) υπέγραψαν διµερείς
συµφωνίες µε την JCC, που αποκαλούνται «Service Agreements», κατά το έτος
2007 υιοθετώντας ενιαίες Ε∆Π (εφαρµόζονται ουσιαστικά οι Ε∆Π από όλες
ανεξαιρέτως τις εκδότριες τράπεζες, οι οποίες καθορίστηκαν από το ∆Σ της JCC).
405.

Σε σχέση µε τον καθορισµό των DIF, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ετοιµάζεται

έγγραφο και/ή δήλωση που συνυπογράφεται από όλες τις εκδότριες τράπεζες και την
εταιρεία JCC µε το οποίο οι VISA και ΜasterCard ενηµερώνονται για τις ισχύουσες
συµφωνηθέντες χρεώσεις των DIF. Ο καθορισµός αυτός είναι σύµφωνος µε τους
κανονισµούς των διεθνών οργανισµών VISA και MasterCard και αφορά τις χρεώσεις
που καλείται να καταβάλει στις εκδότριες τράπεζες µία αποδέκτρια εταιρεία σε
περίπτωση απουσίας διµερούς συµφωνίας, ήτοι οι ∆ιατραπεζικές Προµήθειες που
καταβάλει η FBMECS.
406.

Στην Κύπρο οι Ε∆Π αλλά και οι DIF [........................] µε ξεχωριστή όµως

διαδικασία - δηλαδή µε τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω. Η πρακτική αυτή
ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα µέρη που εµπλέκονται στην διαδικασία
καθορισµού των DIF εµπλέκονται και στη διαδικασία εφαρµογής των Ε∆Π. Η
[............] σε επίπεδο χρέωσης [.....................................................] δεν [............] και
τον τρόπο καθορισµού των χρεώσεων αυτών.
407.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαφωνεί µε το συµπέρασµα του δικηγόρου της

καταγγελλοµένης, ότι δηλαδή από την 2/1/2009 δεν τυγχάνει εφαρµογής πλέον το
Appendix C των διµερών Συµφωνιών και άρα δεν υφίσταται η «κάθετη συµφωνία».
408.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Societe.
Λανθασµένο

συµπέρασµα

της

Επιτροπής

η

ύπαρξη

de

facto

αποκλειστικότητας:
409.

Η Societe ισχυρίζεται ότι η υπό εξέταση συµφωνία δεν περιέχει οποιοδήποτε

όρο που απαγορεύει, δυσχεραίνει ή εµποδίζει τη Societe να συµβληθεί µε άλλη
επιχείρηση, όπως η FBME, ούτε υπήρξε σιωπηρή συµφωνία της µε τη JCC µε
σκοπό να αποκλειστεί τρίτη εταιρεία να εισέλθει στην αγορά.
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410.

Σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, οι εκδότριες

τράπεζες µη µέτοχοι υπέγραψαν διµερείς συµφωνίες µε την JCC, κατά το έτος 2007,
ήτοι δύο χρόνια πριν από την είσοδο της FBMECS στην αγορά. Υπογραµµίζεται ότι
οι εν λόγω συµφωνίες παραµένουν σε ισχύ και καθορίζουν ενιαίες Ε∆Π που
υιοθετούνται ανεξαιρέτως από όλες τις τράπεζες µε τις οποίες η JCC έχει συνάψει
διµερείς συµφωνίες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε το σκοπό της υπογραφής διµερών
συµβάσεων, που είναι η ελεύθερη διαπραγµάτευση του ύψους των Ε∆Π και κατ’
επέκταση η διαµόρφωση διαφορετικών Ε∆Π µεταξύ των τραπεζών, κάτι που εξάλλου
βρίσκει εφαρµογή σε άλλες χώρες50.
411.

Η Επιτροπή επισηµαίνει, το γεγονός ότι οι τράπεζες µη µέτοχοι είχαν επίγνωση

ότι οι πράξεις τους (υπογραφή διµερών συµφωνιών) εντάσσονταν σε ένα πλαίσιο
ενιαίων Ε∆Π, αφού σίγουρα γνώριζαν για την ύπαρξη παρόµοιων διµερών
συµφωνιών µε όλους σχεδόν τους εκδότες καρτών στην Κύπρο και της ύπαρξης
ταυτόσηµων Ε∆Π. Συγκεκριµένα, και σύµφωνα µε τον δικηγόρο της FBMECS, α) η
διαφάνεια που έχουν οι υπό εξέταση σχετικές αγορές, β) ο µικρός αριθµός των
παικτών στις αγορές αυτές, γ) οι επιστολές που απέστελλε η JCC ως κοινός
αποστολέας για τις κοινές Ε∆Π και οι οποίες κοινοποιούνταν προς όλες τις εκδότριες
τράπεζες, και δ) η γραπτή πρόσκληση της FBMECS ηµεροµηνίας 30/04/2009 προς
τις εκδότριες τράπεζες για συνάντηση µε σκοπό τη συζήτηση του καθορισµού των
Ε∆Π στην Κύπρο και οι σχετικές συναντήσεις που έγιναν µε την FBMECS καθιστούν
σαφές ότι όλοι γνώριζαν την ύπαρξη παρόµοιων διµερών συµφωνιών της JCC µε
όλους σχεδόν τους εκδότες καρτών στην Κύπρο και της ύπαρξης ταυτόσηµων Ε∆Π.
412.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια

αγορά έκδοσης καρτών, συµπεριλαµβανοµένων και των τραπεζών µη µετόχων,
έχουν αρνηθεί την υπογραφή διµερούς σύµβασης µε την FBMECS, ενώ την ίδια
στιγµή όλες οι εν λόγω τράπεζες έχουν συµβληθεί διµερώς µόνο µε την JCC.
413.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η σύναψη διµερούς συµφωνίας µε τις εκδότριες

τράπεζες (µετόχους και µη µετόχους) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
FBMECS προκειµένου να διαµορφώσει ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική (να
διαπραγµατευτεί τα Ε∆Π) και να αποτελέσει έναν ουσιαστικό ανταγωνιστή της JCC.
Η Επιτροπή επαναλαµβάνει τη θέση της ότι οι εφαρµοζόµενες Ε∆Π και τα DIF
αποτελούν για τις εµπορικές τράπεζες πηγή εσόδων. Ως εκ τούτου, αυτές έχουν
ισχυρό κίνητρο να διατηρήσουν την ισχύουσα κατάσταση και να µην επιτρέψουν την
είσοδο µιας νέας αποδέκτριας εταιρείας στην αγορά, πόσο µάλλον να συνεργαστούν
50
Απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού του 2008 για τα ∆ιατραπεζικά Συστήµατα
DIASDEBIT, DIASATM, DIASTRANSFER στην οποία έγιναν δεκτές δεσµεύσεις µε βάση τις οποίες
καταργήθηκε το σύστηµα πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών και υιοθετήθηκε λειτουργία
συστήµατος διµερών συµφωνιών.
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µαζί της µε ενδεχόµενο να µειωθούν οι εισπραχθείσες από αυτές Ε∆Π. Από την
µεριά της JCC οι επιπτώσεις των υψηλών Ε∆Π είναι επί της ουσίας αµελητέες,
καθώς αυτή η πηγή «κόστους» αποτελεί ουσιαστικά πηγή εσόδων για τις τράπεζες
µετόχους της.
414.

Η καταγγέλλουσα υπογραµµίζει ότι, η είσοδος µιας επιχείρησης στην υπό

αναφορά

σχετική

αγορά,

προκειµένου

να

επιδράσει

στη

λειτουργία

του

ανταγωνισµού στην αγορά αυτή και να επιφέρει τα ευεργετικά αποτελέσµατα της
λειτουργίας του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισµού, πρέπει σύµφωνα µε την
οικονοµική θεωρία να αποτελεί αξιόπιστη απειλή51. Ωστόσο, όπως ορθά ισχυρίζεται,
οι τράπεζες µη µέτοχοι, από κοινού µε την JCC, ακολουθούν πρακτικές τέτοιες ώστε
η είσοδος της FBMECS να είναι αναποτελεσµατική, µη αποτελώντας αξιόπιστη
απειλή για αυτές, εξαλείφοντας πραγµατικό και δυνητικό ανταγωνισµό. Τονίζει επίσης
και το γεγονός ότι πίσω από την JCC βρίσκονται οι τράπεζες µέτοχοι της.
415.

Επισηµαίνεται ότι, όλες οι εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο που έχουν

υπογράψει διµερείς συµφωνίες µε την εταιρεία JCC σε σχέση µε τις Ε∆Π, δεν είναι
διατεθειµένες να υπογράψουν άλλη διµερή συµφωνία µε άλλο αποδέκτη καρτών για
χαµηλότερα Ε∆Π, αφού όσο πιο ψηλές Ε∆Π εφαρµόζουν/καθορίζουν τόσο πιο ψηλά
είναι και τα εισοδήµατα τους. Αυτό άλλωστε διαπιστώθηκε έµπρακτα στην
περίπτωση της FBMECS, η οποία δεν κατόρθωσε να συνάψει συµφωνία µε καµιά
εκδότρια τράπεζα, παρόλο ότι δραστηριοποιείτο στην αγορά αποδοχής καρτών από
το έτος 2009-2014. To γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι διµερείς συµφωνίες που
έχουν συναφθεί µεταξύ JCC και εκδοτριών τραπεζών να περιορίζουν την είσοδο
ξένων ή και οποιωνδήποτε άλλων εταιρειών αποδοχής, αφού δεν µπορούν να
διαπραγµατευτούν χαµηλότερες Ε∆Π µε καµιά από τις εκδότριες τράπεζες στην
Κύπρο. Προς επίρρωση των πιο πάνω η Επιτροπή παραπέµπει στο γεγονός ότι δεν
είχε δραστηριοποιηθεί άλλη εταιρεία στο συγκεκριµένο τοµέα εκτός από την εταιρεία
FBMECS.
416.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι, βάσει του κανονιστικού πλαισίου της υπό

εξέταση σχετικής αγοράς αποδοχής καρτών, για να διαπραγµατευτεί η FBMECS τις
Ε∆Π, έπρεπε να προβεί στη σύναψη διµερών συµφωνιών µε τις εκδότριες τράπεζες.
Σε διαφορετική περίπτωση, η FBMECS καλείτο, σύµφωνα µε τους διεθνείς
κανονισµούς των συστηµάτων πληρωµών VISA και MasterCard, να αποδεχθεί τις
DIF (στην Κύπρο καθορίζονται από τις εκδότριες τράπεζες και την JCC), που
ισχύουν στην Κύπρο και οι οποίες δεν είναι διαπραγµατεύσιµες.
51
Για την έννοια της αξιόπιστης απειλής, βλέπετε σχετικά και Ι. Κατσουλάκος, Θεωρία Βιοµηχανικής
Οργάνωσης, Τυπωθήτω - Γιώργος ∆αρδανός, 1998, σελ. 193, καθώς και την Απόφαση της
ης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14 Μαρτίου 2000, Υπόθεση COMP/M.1663, Alcan/Alusuisse, EE [2002]
L90/1.
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417.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Societe.
Η Societe δεν γνωρίζει τα ∆ΕΠ που χρεώνει η JCC και ούτε συµµετείχε στη
διαµόρφωση των Ε∆Π:
418.

Η Societe δήλωσε σε σχέση µε τον καθορισµό των Ε∆Π από όλες τις τράπεζες

οι οποίες έµµεσα καθορίζουν και τα ∆ΕΠ, ότι δεν γνωρίζει τα ∆ΕΠ που χρεώνει ή
JCC ούτε γνωρίζει εάν εφαρµόζονται διαφορετικές προµήθειες για κάθε κατηγορία
εµπόρων καθώς οι σχετικές συµφωνίες συνάπτονται αποκλειστικά από την JCC µε
τον εκάστοτε έµπορο. Σε σχέση µε τις Ε∆Π ανέφερε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στις
Ε∆Π απλά κοινοποιούνται γραπτώς στη Societe από τη JCC, υπό µορφή επιστολών
προς υπογραφή και ότι η Societe δεν συµµετείχε στη διαµόρφωση των Ε∆Π.
419.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι χρεώσεις Ε∆Π στην Κύπρο καθορίζονται από το

∆Σ της JCC και ακολούθως οι τράπεζες (µέτοχοι και µη µέτοχοι) συνάπτουν διµερείς
συµφωνίες µε την JCC, που αποκαλούνται «Service Agreements», και εφαρµόζονται
στην πράξη ενιαίες Ε∆Π από όλες ανεξαιρέτως τις εκδότριες τράπεζες. Ο καθορισµός
των Ε∆Π από την JCC, αλλά και η ενιαία εφαρµογή των Ε∆Π µέσα από την σύναψη
διµερών συµφωνιών µε τις εκδότριες τράπεζες, ενθαρρύνει την οριζόντια λήψη
αποφάσεων µεταξύ των τραπεζών σε σχέση µε τις Ε∆Π, που στην προκειµένη
περίπτωση µεταφράζεται σε κοινό καθορισµό των Ε∆Π, περιορίζοντας µε αυτό τον
τρόπο τον ανταγωνισµό των τραπεζών σε επίπεδο ∆Π, µε ουσιαστικό αντίκτυπο στην
αγορά έκδοσης καρτών.
420.

Παρόλο που η Societe δεν συµµετέχει στην αγορά αποδοχής καρτών εντούτοις

συµµετέχει στον κοινό καθορισµό των Ε∆Π προσυπογράφοντας το έγγραφο των
Ε∆Π. Όπως προαναφέρθηκε, οι Ε∆Π αποτελούν τη βάση κάτω από την οποία η JCC
ως αποδέκτρια καρτών θα στηριχθεί για να καθορίσει τα ∆ΕΠ που θα χρεώσει στην
συνέχεια στους εµπόρους και αυτοί στους τελικούς καταναλωτές.
421.

Ως εκ των ανωτέρω, η Societe συνέβαλε και αυτή στη δηµιουργία ενός ενιαίου

συστήµατος καθορισµού Ε∆Π που οδήγησε σε αποκλεισµό της αγοράς και περιόρισε
τη δυνατότητα ανταγωνισµού της καταγγέλλουσας και οποιουδήποτε άλλου
δυνητικού ανταγωνιστή.
422.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Societe.
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6.2.2 JCC και Εµπορική τράπεζα
∆εν προσδιορίζονται τα µέρη των υπό εξέταση συµφωνιών:
423.

Ο δικηγόρος της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας, σε σχέση µε τον ισχυρισµό

που αφορά τις διµερείς κάθετες συµφωνίες µεταξύ της JCC και µη µετόχων
εκδοτριών τραπεζών για τις Ε∆Π, ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν προσδιορίζει τα
µέρη των ισχυριζόµενων συµφωνιών, αντί αυτού αναφέρεται αόριστα σε «όλες τις
εµπορικές τράπεζες στην Κύπρο». Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν
προσδιορίζει τη διάρκεια των ισχυριζόµενων συµφωνιών.
424.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, σε αντίθεση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό του

δικηγόρου της JCC, στην Έκθεση Αιτίασης προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα µέρη των
συµφωνιών και συγκεκριµένα αναφέρεται ότι, «η JCC, µαζί µε τις τράπεζες µη
µετόχους της εντός της Κύπρου, και συγκεκριµένα µε τις USB, Εµπορική και Societe
Generale συνάπτουν κάθετες συµφωνίες για καθορισµό των Ε∆Π».
425.

Η Επιτροπή επισηµαίνει περαιτέρω ότι, σε αντίθεση µε τον πιο πάνω

ισχυρισµό του δικηγόρου της JCC, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου φαίνεται
ότι τα συµβόλαια τα οποία σχεδόν όλα είχαν υπογραφεί κατά το έτος 2007, µεταξύ
της κάθε τράπεζας µη µετόχου ξεχωριστά και της εταιρείας JCC, εφαρµόζονταν καθ’
όλη τη διάρκεια του ουσιώδους χρόνου. Σύµφωνα µε τα ενώπιον της Επιτροπής
στοιχεία, δεν έχει τερµατιστεί κανένα. Ουσιαστικά, διαφαίνεται ότι οι εν λόγω
συµφωνίες στην πράξη τυγχάνουν απεριόριστης διάρκειας και ισχύουν αποκλειστικά
και µόνο µε την JCC.
426.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
Η Επιτροπή δεν έχει διενεργήσει οποιαδήποτε ανάλυση για να δείξει πως
υπάρχει ξεχωριστή σχετική αγορά αποδοχής καρτών σε σχέση µε τα
τετραµερή συστήµατα καρτών πληρωµών:
427.

Ο δικηγόρος της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή

απέτυχε να αποδείξει πως οι συµφωνίες µεταξύ της JCC και των εκδοτριών
τραπεζών µη µετόχων σε σχέση µε τις Ε∆Π έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την
παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού σε υπολογίσιµο
βαθµό. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει, η ανάλυση που οδηγεί την Επιτροπή στο
συµπέρασµα ότι οι διατάξεις των συµφωνιών µεταξύ JCC και εκδοτριών τραπεζών
µη µετόχων της σε σχέση µε τις Ε∆Π περιορίζουν τον ανταγωνισµό στον τοµέα τόσο
της έκδοσης όσο και της αποδοχής καρτών είναι επιφανειακή και στερείται
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τεκµηρίωσης. Η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων απλά ισχυρίζεται ότι οι σχετικές
αγορές προϊόντων είναι η αγορά που αφορά την έκδοση των καρτών των
τετραµερών συστηµάτων πληρωµών Visa και Mastercard και η αγορά που αφορά τις
υπηρεσίες αποδοχής καρτών για τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών Visa και
Mastercard.
428.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό, τονίζει ότι ανέλυσε τα

συστήµατα πληρωµών – τριµερή και τετραµερή – στην Έκθεση Αιτιάσεων και
παρέπεµψε στην απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 24/5/2012 T111/08, και την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηµεροµηνίας 8/12/2012 αρ.
39.398/Visa MIF και επαναλαµβάνει ότι, στην προκείµενη υπόθεση σε µία συναλλαγή
που πραγµατοποιείται µε τα τετραµερή συστήµατα όπως είναι οι Visa και
Mastercard, εκτός από τον Ιδιοκτήτη του Συστήµατος, εµπλέκονται οι εκδότες και οι
κάτοχοι καρτών από τη µία και από την άλλη οι εταιρείες αποδοχής καρτών και οι
έµποροι.
429.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, στην απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου

ηµεροµηνίας 24/5/2012 T-111/08, σε σχέση µε τα τετραµερή συστήµατα, οι σχετικές
αγορές καλύπτουν την αγορά έκδοσης καρτών και την αγορά αποδοχής καρτών.
Χαρακτηριστηκά, αναφέρονται τα εξής: «Κατά την Επιτροπή, πρέπει να γίνει διάκριση
µεταξύ τριών χωριστών αγορών προϊόντων στον τοµέα των τετραµερών συστηµάτων
τραπεζικών καρτών: κατ’ αρχάς, πρόκειται για µια αγορά «σε πρότερο στάδιο», που
αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρέχονται από ένα σύστηµα τραπεζικών καρτών
προς τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, αγορά στο πλαίσιο της οποίας τα
διάφορα συστήµατα καρτών ανταγωνίζονται µεταξύ τους (στο εξής: η σχετική µε τα
συστήµατα καρτών αγορά)· στη συνέχεια, πρόκειται για µια πρώτη αγορά «σε ύστερο
στάδιο»), στο πλαίσιο της οποίας οι εκδότριες τράπεζες ανταγωνίζονται µεταξύ τους
για την πελατεία των κατόχων τραπεζικών καρτών (στο εξής: αγορά εκδόσεως
τραπεζικών καρτών)· τέλος, πρόκειται για µια δεύτερη αγορά «σε ύστερο στάδιο», στο
πλαίσιο της οποίας οι αποδέκτριες τράπεζες ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την
πελατεία των εµπόρων (στο εξής: αγορά αποδοχής συναλλαγών) (αιτιολογικές
σκέψεις 278 έως 282 της προσβαλλοµένης αποφάσεως).»
430.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι, σε σχέση µε τα τετραµερή

συστήµατα πληρωµών, οι σχετικές αγορές καλύπτουν την αγορά έκδοσης καρτών
και την αγορά αποδοχής καρτών, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστές αγορές γιατί
αναφέρονται

σε

διαφορετικές

οµάδες

πελατών

και

έχουν

διαφορετικά

χαρακτηριστικά.
431.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι επειδή η παράβαση του άρθρου

3(1)(α) του Νόµου και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ αφορά σε σύµπραξη και όχι κατάχρηση
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δεσπόζουσας θέσης, και επειδή η εν λόγω παράβαση περιορίζει και εξ αντικειµένου
τον ανταγωνισµό, τότε και αν ο καθορισµός της σχετικής αγοράς υπηρεσιών ήταν
διαφορετικός, αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να άλλαζε τα συµπεράσµατα της
Επιτροπής.
432.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
Αποτυχία στον προσδιορισµό του αντιπαραδείγµατος:
433.

Ο δικηγόρος της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας ισχυρίζεται επίσης ότι, η

Επιτροπή απέτυχε να προσδιορίσει το αντιπαράδειγµα (counter factual) σε σχέση µε
το οποίο πρέπει να συγκρίνεται ο αντίκτυπος που έχουν οι Ε∆Π, δηλαδή, πως θα
λειτουργούσε ο ανταγωνισµός στην αγορά στην απουσία της συµφωνίας.
434.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, αναφορικά µε το αντιπαράδειγµα (counterfactual),

στις υποθέσεις όπου κρίνεται ότι ο περιορισµός του ανταγωνισµού είναι εξ
αντικειµένου, δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξέταση των αποτελεσµάτων στον
ανταγωνισµό και/ή των συνθηκών που θα επικρατούσαν στην απουσία της
σύµπραξης. Προς επίρρωση των όσων αναφέρονται η Επιτορπή παραπέµπει στις
υποθέσεις Nederlandse Federatieve52, Carrigmore 53 και Roquette Frères54.
435.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι όπως έχει καταλήξει στη σχετική Έκθεση Αιτιάσεων,

«[…] η πιο πάνω απόφαση της JCC σε σχέση µε τις Ε∆Π, αποτελεί απόφαση
ένωσης επιχειρήσεων, η οποία περιορίζει εξ αντικειµένου και/ή εξ΄ αποτελέσµατος
τον ανταγωνισµό στην αγορά έκδοσης καρτών Visa και MasterCard, αφού επιφέρει
ένα ενιαίο σύστηµα καθορισµού των Ε∆Π στις τράπεζες µετόχους της και αργότερα
µέσω των διµερών συµφωνιών στις υπόλοιπες τράπεζες. Κατ΄ επέκταση, η απόφαση
της JCC επηρεάζει την ανταγωνίστρια της JCC, την FBMECS στην αγορά αποδοχής
52

ης

Απόφαση ∆ικαστηρίου της 21 Σεπτεµβρίου 2006, C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging
voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied και Technische Unie BV v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [2006] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-8725. Συγκεκριµένα, στην σκέψη 125 το
∆ικαστήριο σηµείωσε ότι «για την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, ο συνυπολογισµός των
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων µιας συµφωνίας είναι περιττός όταν προκύπτει ότι η συµφωνία αυτή έχει
ως αντικείµενο να εµποδίσει, να περιορίσει ή να νοθεύσει τον ανταγωνισµό εντός της κοινής αγοράς
[…].».
53
ης
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 20 Νοεµβρίου 2008, C-209/07, Competition Authority v. Beef Industry
Development Society Ltd and Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd, [2006] Συλλογή Νοµολογίας
∆ικαστηρίου, σελ. Ι-8637. Συγκεκριµένα, στην σκέψη 16 το ∆ικαστήριο σηµείωσε ότι «Για της κρίση αν
µια συµφωνία εµπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, παρέλκει η εκτίµηση των
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων της όταν προκύπτει ότι η συµφωνία αυτή έχει ως αντικείµενο την
παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς […].».
54
ης
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 27 Σεπτεµβρίου 2006, T-322/01, Roquette Frères SA v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2006] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-3137. Συγκεκριµένα, στην
σκέψη 201 το ∆ικαστήριο σηµείωσε ότι «στο πλαίσιο της εξετάσεως της εφαρµογής του άρθρου 81,
παράγραφος 1, ΕΚ σε συµφωνία ή σε εναρµονισµένη πρακτική, είναι περιττό να λαµβάνονται υπόψη τα
συγκεκριµένα αποτελέσµατα µιας συµφωνίας όταν προκύπτει ότι αυτή αποσκοπεί στον περιορισµό, την
κατάργηση ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς […].».
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καρτών αφού αναγκάζεται να υιοθετήσει τις εν λόγω χρεώσεις οι οποίες
ανακοινώνονται στα συστήµατα πληρωµών ως DIF που είναι η βάση των ∆ΕΠ
δηλαδή των χρεώσεων των εµπόρων. […]». Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε ότι η
εν λόγω απόφαση περιορίζει τον ανταγωνισµό τόσο εξ αντικειµένου όσο και εξ
αποτελέσµατος.
436.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
Ελλιπής ανάλυση του περιορισµού του ανταγωνισµού στην αγορά έκδοσης
καρτών:
437.

Σύµφωνα µε τις θέσεις του δικηγόρου της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας, η

Επιτροπή συµπέρανε ότι ο καθορισµός των Ε∆Π περιορίζει τον ανταγωνισµό στην
αγορά αποδοχής, αλλά αποτυγχάνει να διενεργήσει οποιαδήποτε ανάλυση του
αντίκτυπου στον ανταγωνισµό σε σχέση µε την έκδοση καρτών.
438.

Η Επιτροπή καταρχάς επισηµαίνει ότι ο καθορισµός των Ε∆Π έχει αντίκτυπο σε

δύο αγορές, τόσο στην αγορά έκδοσης καρτών όσο και στην αγορά αποδοχής.
439.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι χρεώσεις Ε∆Π στην Κύπρο καθορίζονται από το

∆Σ της JCC και ακολούθως οι τράπεζες (µέτοχοι και µη µέτοχοι) συνάπτουν διµερείς
συµφωνίες µε την JCC, που αποκαλούνται «Service Agreements», και εφαρµόζονται
στην πράξη ενιαίες Ε∆Π από όλες ανεξαιρέτως τις εκδότριες τράπεζες. Ο καθορισµός
των Ε∆Π από την JCC, αλλά και η ενιαία εφαρµογή των Ε∆Π µέσα από την σύναψη
διµερών συµφωνιών µε τις εκδότριες τράπεζες, ενθαρρύνει την οριζόντια λήψη
αποφάσεων µεταξύ των τραπεζών σε σχέση µε τις Ε∆Π, που στην προκειµένη
περίπτωση µεταφράζεται σε κοινό καθορισµό των Ε∆Π, περιορίζοντας µε αυτό τον
τρόπο τον ανταγωνισµό των τραπεζών σε επίπεδο ∆Π, µε ουσιαστικό αντίκτυπο στην
αγορά έκδοσης καρτών.
440.

Επίσης, οι Ε∆Π αποτελούν τη βάση επί της οποίας η JCC ως αποδέκτρια

εταιρεία θα στηριχθεί για να καθορίσει τα ∆ΕΠ που θα χρεώσει στην συνέχεια στους
εµπόρους και αυτοί στους τελικούς καταναλωτές και άρα εκ των πραγµάτων ο
καθορισµός των Ε∆Π δύναται να έχει αντίκτυπο και στην αγορά αποδοχής εµπόρων.
441.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
Η Επιτροπή δεν έχει κάνει καµία προσπάθεια να αξιολογήσει εάν, πράγµατι, οι
Ε∆Π δηµιουργούν ελάχιστο επίπεδο χρέωσης εµπόρων στην Κύπρο κατά τη
σχετική περίοδο. Η Επιτροπή αποτυγχάνει να διενεργήσει οποιαδήποτε
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ποσοτική ανάλυση (quantitative analysis) της σχέσης µεταξύ του επιπέδου
των Ε∆Π και του επιπέδου των ∆ΕΠ στην Κύπρο:
442.

Σύµφωνα µε τις θέσεις της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας, η Επιτροπή

συµπέρανε ότι ο καθορισµός των Ε∆Π περιορίζει τον ανταγωνισµό στην αγορά
αποδοχής καρτών καθώς έχουν ως αποτέλεσµα µια πάγια κοινή χρέωση η οποία
οδηγεί σε έµµεσο καθορισµό των ∆ΕΠ. Εντούτοις, δεν υπάρχει αντίκρισµα στα ∆ΕΠ
που χρεώνονται από άλλο αποδέκτη καρτών. Η Επιτροπή δεν έχει διενεργήσει
οποιαδήποτε ποσοτική ανάλυση (quantitative analysis) της σχέσης µεταξύ του
επιπέδου των Ε∆Π και του επιπέδου των ∆ΕΠ στην Κύπρο.
443.

Καταρχάς, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να επαναλάβει ότι όπως προκύπτει από

την Έκθεση Αιτίασης και τα συνοδευτικά έγγραφα

πραγµατοποιήθηκε επαρκής

ανάλυση αφού διαφάνηκε ότι οι Ε∆Π ορίστηκαν σε επίπεδα που διόγκωσαν τη βάση
επί της οποίας οι αποδέκτες καρτών ορίζουν τις χρεώσεις των εµπόρων, όπως
διαφάνηκε και στην υπόθεση Mastercard.
444.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι Ε∆Π έχουν καθοριστεί στα ίδια επίπεδα για όλες

τις τράπεζες στην Κύπρο (και ως τούτου παραπέµπει στις πανοµοιότυπες διµερείς
συµφωνίες). Οι Ε∆Π αποτελούν τη βάση επί της οποίας η JCC ως αποδέκτρια
καρτών θα στηριχθεί για να καθορίσει τα ∆ΕΠ που θα χρεώσει στην συνέχεια στον
έµπορα και ο έµπορας ακολούθως τον τελικό καταναλωτή. Στην Κύπρο οι Ε∆Π
αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό χρέωσης των εταιρειών αποδοχής καρτών
(όπως διαφάνηκε από την προκαταρκτική έρευνα, [....]% περίπου για τα έτη 2009 και
2010) και κατά συνέπεια των ∆ΕΠ που χρεώνονται στον έµπορα, κατά την διάρκεια
µιας συναλλαγής. Oι έµποροι δεν έχουν την διαπραγµατευτική «δυνατότητα» να
εξασφαλίσουν ∆ΕΠ χαµηλότερα από τις Ε∆Π και εποµένως οι Ε∆Π αποτελούν για
τους εµπόρους το µέρος των χρεώσεων των αποδεκτριών εταιρειών το οποίο είναι
µη διαπραγµατεύσιµο55.
445.

Επιπρόσθετα, τονίζεται το γεγονός ότι στην απουσία διµερούς συµφωνίας µε

εκδότρια τράπεζα οποιοσδήποτε καινούργιος παίκτης στην αγορά αποδοχής καρτών
θα πρέπει να υιοθετήσει τις DIF [..............................................]. Επιπλέον, ο νέος
παίκτης στην αγορά, δεν δύναται να συµφωνεί µε τους πελάτες/εµπόρους το ύψος
του ∆ΕΠ σε χαµηλότερο επίπεδο των DIF, καθώς αυτό συνεπάγεται την
πραγµατοποίηση ζηµιών, οι οποίες καθιστούν τη δραστηριοποίησή του ασύµφορη.
446.

Ως εκ τούτου, οι τράπεζες µέτοχοι µε την ακολουθούµενη πρακτική τους

επιτυγχάνουν την ανάπτυξη τεχνητών εµποδίων εισόδου σε µια ήδη δύσκολη στην
είσοδό της
55

αγορά (αποδοχής),

διασφαλίζοντας την

εξάλειψη

κάθε είδους

βλέπε απόφαση ΕΕ για MasterCard παράγραφοι 502-506.
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πραγµατικής και δυνητικής ανταγωνιστικής πίεσης. Όπως έχει προκύψει και από τα
στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η απόκτηση άδειας για µια εταιρεία προκειµένου να
δραστηριοποιηθεί στην αγορά αποδοχής υπόκειται σε αυστηρό νοµικό πλαίσιο. ∆εν
µπορεί επίσης να παραληφθεί το γεγονός ότι η είσοδος στην αγορά αυτή
προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, και υψηλό κόστος επένδυσης (π.χ. διαθεσίµων
κεφαλαίων, δηµιουργίας υποδοµής για διεκπεραίωση συναλλαγών, απόκτησης και
διάθεσης τερµατικών POS κ.λπ.).
447.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην υπόθεση MasterCard το Γενικό ∆ικαστήριο

εξήγησε ότι οι Π∆Π είχαν περιοριστικά αποτελέσµατα κατά το ότι «περιορίζουν την
πίεση που οι έµποροι µπορούν να ασκούν στις αποδέκτριες τράπεζες στο πλαίσιο της
διαπραγµατεύσεως σχετικά µε τις ∆ΕΠ, µειώνοντας τις πιθανότητες µειώσεως των
τιµών κάτω από ένα ορισµένο όριο» και αυτό σε αντίθεση µε «µια αγορά αποδοχής
συναλλαγών που να λειτουργεί χωρίς αυτές»56. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω
απόφαση επικυρώθηκε από το ∆ΕΕ57.
448.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι προέβη σε ανάλυση µεταξύ του επιπέδου των Ε∆Π

και του επιπέδου των ∆ΕΠ στην Κύπρο, και διαπίστωσε από τις οικονοµικές
καταστάσεις που έχει υποβάλει η καταγγελλόµενη ότι για τα έτη 2009 και 2010 στην
Κύπρο, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, που κυµαίνεται στα [...]% και [...]% των εγχώριων
∆ΕΠ αντίστοιχα, διοχετεύεται ως εισόδηµα για τις τράπεζες υπό µορφή Ε∆Π και για
τα δύο συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard. Το αντίστοιχο εισόδηµα για τις
Ενδο- περιφερειακές και ∆ια-περιφερειακές κάρτες µαζί, ανέρχεται περίπου στα [...]%
και [...]% για τα ίδια συστήµατα πληρωµών για τα έτη 2009 και 2010 αντίστοιχα.
Σηµειώνεται επίσης ότι, τα Ενδο-περιφερειακά και ∆ια-περιφερειακά ∆ΕΠ ανέρχονταν
µόλις στο [...]% των ∆ΕΠ (τοπικών και ξένων συναλλαγών) για τα δύο συστήµατα
πληρωµών και για τα δύο έτη 2009-2010. Στα ίδια περίπου ποσοστά κυµαίνονται και
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της καταγγέλλουσας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που
υπέβαλε η τελευταία.
449.

Ως εκ των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι το περιθώριο µεικτού κέρδους µιας

αποδέκτριας τράπεζας όπως η FBMECS, ήταν για τα έτη 2009 και 2010, για τις
εγχώριες συναλλαγές πολύ χαµηλότερο από το περιθώριο µεικτού κέρδους της για

56

Απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου της 24ης Μαΐου 2012, Τ-111/08, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σκέψη 143. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58a5fa56e8ad249c0ae2af1f
71bf448cc.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhqSe0?text=&docid=123081&pageIndex=0&doclang=EL&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249336.
57
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2014, C-281/12 P, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157521&pageIndex=0&doclang=EL&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249642.
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τα ίδια έτη και τις ενδοπεριφερειακές και διασυνοριακές συναλλαγές µαζί, και για τα
δύο συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard.
450.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της JCC

και της Εµπορικής Τράπεζας.
Λανθασµένο συµπέρασµα ότι οι συµφωνίες έχουν χαρακτήρα de facto
αποκλειστικότητας:
451.

Ο δικηγόρος της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή

συµπεραίνει ότι οι συµφωνίες µεταξύ της JCC και των µη µετόχων εκδοτριών
τραπεζών έχουν χαρακτήρα de facto αποκλειστικότητας, ότι δηλαδή οι εκδότριες
τράπεζες µη µέτοχοι δεν είναι προετοιµασµένες να συνάψουν παρόµοιες συµφωνίες
µε άλλους αποδέκτες καρτών, µε αποτέλεσµα αυτοί (όπως η FBMECS) να
αποκλείονται από την αγορά αποδοχής καρτών. Το συµπέρασµα αυτό, σύµφωνα µε
το δικηγόρο της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας, αγνοεί το γεγονός ότι η FBMECS
διενεργεί δραστηριότητες αποδοχής καρτών στην Κύπρο όπως και άλλοι αποδέκτες
καρτών, ενώ η FBMECS είχε πετύχει σηµαντικό µερίδιο της σχετικής αγοράς σε
σχέση

µε

εµπόρους

αντικρουόµενα,

ηλεκτρονικού

αδοκίµαστα,

και/ή

εµπορίου

(e-commerce),

παρερµηνευµένα

στηρίζεται

πραγµατικά

σε

αποδεικτικά

στοιχεία, και στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό σε µια έκθεση αναφορικά µε τη Βραζιλία ως
µαρτυρία, χωρίς καµία προσπάθεια να αναλύσει το εάν οι συνθήκες στη Βραζιλία
είναι ανάλογες µε αυτές στην Κύπρο.
452.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, ο δικηγόρος της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας

αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν παραθέτει καµία σχετική µαρτυρία εις υποστήριξη του
συµπεράσµατός της πως οι συµφωνίες µεταξύ της JCC και εκδοτριών τραπεζών µη
µετόχων σε σχέση µε τις Ε∆Π περιορίζουν την είσοδο εταιρειών αποδοχής καρτών
από το εξωτερικό. Η Επιτροπή αναφέρεται απλά σε µια πρόταση στην απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Υπόθεση Αρ COMP/34.579 στην οποία δηλώνει πως η
αλληλεπίδραση µεταξύ των πολυµερών διασυνοριακών διατραπεζικών προµηθειών
και διµερών διατραπεζικών προµηθειών της MasterCard «ίσως να έχει το
επιπρόσθετο αποτέλεσµα της παρεµπόδισης εισόδου ξένων τραπεζών αποδοχής»
(προσδίδεται έµφαση).58 Αυτό, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της JCC και της
Εµπορικής Τράπεζας, είναι ξεκάθαρα ανεπαρκές.
453.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, οι εκδότριες τράπεζες µη µέτοχοι υπέγραψαν

διµερείς συµφωνίες µε την JCC, κατά το έτος 2007 ήτοι δύο χρόνια πριν από την
είσοδο της FBMECS στην αγορά. Υπογραµµίζεται ότι, οι εν λόγω συµφωνίες
58

Παράθεση Υπόθεσης COMP/34.579 MasterCard, παράγραφος 414.
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παραµένουν σε ισχύ και καθορίζουν ενιαίες Ε∆Π που υιοθετούνται ανεξαιρέτως από
όλες τις τράπεζες µε τις οποίες η JCC έχει συνάψει διµερείς συµφωνίες. Αυτό έρχεται
σε αντίθεση µε το σκοπό της υπογραφής διµερών συµβάσεων, που είναι η ελεύθερη
διαπραγµάτευση του ύψους των Ε∆Π και κατ’ επέκταση η διαµόρφωση διαφορετικών
Ε∆Π µεταξύ των τραπεζών, κάτι που εξάλλου βρίσκει εφαρµογή σε άλλες χώρες59.
454.

Η Επιτροπή επισηµαίνει, το γεγονός ότι οι τράπεζες µη µέτοχοι είχαν επίγνωση

πως οι πράξεις τους (υπογραφή διµερών συµφωνιών) εντάσσονταν σε ένα πλαίσιο
ενιαίων Ε∆Π, αφού σίγουρα γνώριζαν για την ύπαρξη παρόµοιων διµερών
συµφωνιών µε όλους σχεδόν τους εκδότες καρτών στην Κύπρο και της ύπαρξης
ταυτόσηµων Ε∆Π. Συγκεκριµένα, α) η διαφάνεια που έχουν οι υπό εξέταση σχετικές
αγορές, β) ο µικρός αριθµός των παικτών στις αγορές αυτές, γ) οι επιστολές που
απέστελλε η JCC ως κοινός αποστολέας για τις κοινές Ε∆Π και οι οποίες
κοινοποιούνταν προς όλες τις εκδότριες τράπεζες, και δ) η γραπτή πρόσκληση της
FBMECS ηµεροµηνίας 30/04/2009 προς τις εκδότριες τράπεζες για συνάντηση µε
σκοπό τη συζήτηση του καθορισµού των Ε∆Π στην Κύπρο και οι σχετικές
συναντήσεις που έγιναν µε την FBMECS καθιστούν σαφές ότι όλοι γνώριζαν την
ύπαρξη παρόµοιων διµερών συµφωνιών της JCC µε όλους σχεδόν τους εκδότες
καρτών στην Κύπρο και της ύπαρξης ταυτόσηµων Ε∆Π.
455.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην

εγχώρια αγορά έκδοσης καρτών, συµπεριλαµβανοµένων και των τραπεζών µη
µετόχων, έχουν αρνηθεί την υπογραφή διµερούς σύµβασης µε την FBMECS, ενώ
την ίδια στιγµή όλες οι εν λόγω τράπεζες έχουν συµβληθεί διµερώς µόνο µε την JCC.
456.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η σύναψη διµερούς συµφωνίας µε τις εκδότριες

τράπεζες (µετόχους και µη µετόχους) ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την
FBMECS προκειµένου να διαµορφώσει ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική (να
διαπραγµατευτεί τα Ε∆Π) και να αποτελέσει έναν ουσιαστικό ανταγωνιστή της JCC.
Η Επιτροπή επαναλαµβάνει τη θέση της ότι οι εφαρµοζόµενες Ε∆Π και τα DIF
αποτελούν για τις εµπορικές τράπεζες πηγή εσόδων. Ως εκ τούτου, αυτές έχουν
ισχυρό κίνητρο να διατηρήσουν την ισχύουσα κατάσταση και να µην επιτρέψουν την
είσοδο µιας νέας αποδέκτριας εταιρείας στην αγορά, πόσο µάλλον να συνεργαστούν
µαζί της µε ενδεχόµενο να µειωθούν οι εισπραχθείσες από αυτές Ε∆Π. Από την
µεριά της JCC οι επιπτώσεις των υψηλών Ε∆Π είναι επί της ουσίας αµελητέες,
καθώς αυτή η πηγή «κόστους» αποτελεί ουσιαστικά πηγή εσόδων για τις τράπεζες
µετόχους της.
59
Απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού του 2008 για τα ∆ιατραπεζικά Συστήµατα
DIASDEBIT, DIASATM, DIASTRANSFER στην οποία έγιναν δεκτές δεσµεύσεις µε βάση τις οποίες
καταργήθηκε το σύστηµα πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών και υιοθετήθηκε λειτουργία
συστήµατος διµερών συµφωνιών.
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457.

Η καταγγέλλουσα υπογραµµίζει ότι η είσοδος µιας επιχείρησης στην υπό

αναφορά

σχετική

αγορά,

προκειµένου

να

επιδράσει

στη

λειτουργία

του

ανταγωνισµού στην αγορά αυτή και να επιφέρει τα ευεργετικά αποτελέσµατα της
λειτουργίας του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισµού, πρέπει σύµφωνα µε την
οικονοµική θεωρία να αποτελεί αξιόπιστη απειλή60. Ωστόσο, όπως ορθά ισχυρίζεται,
οι τράπεζες µη µέτοχοι, από κοινού µε την JCC, ακολουθούσαν πρακτικές τέτοιες
ώστε η είσοδος της FBMECS να είναι αναποτελεσµατική, µη αποτελώντας αξιόπιστη
απειλή για αυτές, εξαλείφοντας πραγµατικό και δυνητικό ανταγωνισµό. Τονίζει
επίσηςκαι το γεγονός ότι πίσω από την JCC βρίσκονται οι τράπεζες µέτοχοι της.
458.

Επισηµαίνεται ότι, όλες οι εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο που έχουν

υπογράψει διµερείς συµφωνίες µε την εταιρεία JCC σε σχέση µε τις Ε∆Π, δεν είναι
διατεθειµένες να υπογράψουν άλλη διµερή συµφωνία µε άλλο αποδέκτη καρτών για
χαµηλότερα Ε∆Π, αφού όσο πιο ψηλές Ε∆Π εφαρµόζουν/καθορίζουν τόσο πιο ψηλά
είναι και τα εισοδήµατα τους. Αυτό άλλωστε διαπιστώθηκε έµπρακτα στην
περίπτωση της FBMECS, η οποία δεν κατόρθωσε να συνάψει συµφωνία µε καµιά
εκδότρια τράπεζα, παρόλο ότι δραστηριοποιείτο στην αγορά αποδοχής καρτών από
το έτος 2009-2014. To γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι διµερείς συµφωνίες που
έχουν συναφθεί µεταξύ JCC και εκδοτριών τραπεζών να περιορίζουν την είσοδο
ξένων ή και οποιωνδήποτε άλλων εταιρειών αποδοχής, αφού δεν µπορούν να
διαπραγµατευτούν χαµηλότερες Ε∆Π µε καµιά από τις εκδότριες τράπεζες στην
Κύπρο. Προς επίρρωση των πιο πάνω η Επιτροπή παραπέµπει στο γεγονός ότι δεν
είχε δραστηριοποιηθεί άλλη εταιρεία στο συγκεκριµένο τοµέα πλην από την εταιρεία
FBMECS.
459.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι βάσει του κανονιστικού πλαισίου της υπό

εξέταση σχετικής αγοράς αποδοχής καρτών, για να διαπραγµατευτευόταν η
FBMECS τις Ε∆Π, έπρεπε να προέβεναι στη σύναψη διµερών συµφωνιών µε τις
εκδότριες τράπεζες. Σε διαφορετική περίπτωση, η FBMECS καλείτο, σύµφωνα µε
τους διεθνείς κανονισµούς των συστηµάτων πληρωµών VISA και MasterCard, να
αποδεχθεί

τις

DIF,

που

ίσχυαν

στην

Κύπρο

και

οι

οποίες

δεν

ήταν

διαπραγµατεύσιµες.
460.

H Επιτροπή σηµειώνει ότι, σε σχέση µε τον ισχυρισµό των καταγγελλοµένων

ότι η Επιτροπή στηρίχτηκε σε σηµαντικό βαθµό στην έκθεση της Βραζιλίας χωρίς
καµία προσπάθεια να αναλύσει το εάν οι συνθήκες στη Βραζιλία είναι ανάλογες µε
αυτές στην Κύπρο, τα δεδοµένα που χρησιµοποίησε από την έκθεση αυτή δεν
60
Για την έννοια της αξιόπιστης απειλής, βλέπετε σχετικά και Ι. Κατσουλάκος, Θεωρία Βιοµηχανικής
Οργάνωσης, Τυπωθήτω - Γιώργος ∆αρδανός, 1998, σελ. 193, καθώς και την Απόφαση της
ης
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14 Μαρτίου 2000, Υπόθεση COMP/M.1663, Alcan/Alusuisse, EE [2002]
L90/1.
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αναφέρονται στις συνθήκες αγοράς της Βραζιλίας και σε οικονοµικά δεδοµένα της εν
λόγω χώρας, άλλα σε δεδοµένα που αφορούν την αγορά καρτών πληρωµών
γενικότερα.
461.

H

Επιτροπή

σηµειώνει

επίσης

σε

σχέση

µε

τον

ισχυρισµό

των

καταγγελλοµένων ότι η FBMECS είχε πετύχει σηµαντικό µερίδιο της σχετικής αγοράς
σε σχέση µε εµπόρους ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce), ότι ο τοµέας του
ηλεκτρονικού εµπορίου, δεν µπορεί να συσχετισθεί µε την παρούσα καταγγελία η
οποία αφορά ξεχωριστό τοµέα. Η παρούσα καταγγελία αφορά την αγορά αποδοχής
καρτών (physical acquiring) και όχι το ηλεκτρονικό εµπόριο.
462.

Η Επιτροπή καταληκτικά παραπέµπει στην υποσηµείωση 474 της απόφασης

MasterCard Comp/34.579, η οποία αναφέρει ότι, η ύπαρξη ενός αποδέκτη καρτών
που έχει µονοπωλιακή θέση στην αγορά, δηλαδή ένας ενδο-τραπεζικός οργανισµός
που ανήκει σε ένα αριθµό τραπεζών έκδοσης, µπορεί κατ’ ακρίβεια να θεωρηθεί ότι
συνιστά παράβαση του άρθρου 81(1) της ΣΛΕΕ. Η υποσηµείωση αυτή αναφέρεται
σε συγκεκριµένη υπόθεση που χειρίστηκε η Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισµού και η
οποία παρουσιάζει οµοιότητες µε την υπό εξέταση καταγγελία.
463.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
Η JCC δεν προχώρησε σε εισαγωγή νέων κατηγοριών εµπόρων, όπως
ισχυρίζεται η καταγγέσσουσα, µε πρόθεση την εσκεµµένη παραπληροφόρηση
των συστηµάτων καρτών, αλλά επρόκειτο για ένα καλόπιστο λάθος:
464.

Ο δικηγόρος της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας δήλωσε ότι, η JCC δεν

προχώρησε σε εισαγωγή νέων κατηγοριών εµπόρων, όπως ισχυρίζεται η
καταγγέλλουσα, µε πρόθεση την εσκεµµένη παραπληροφόρηση των συστηµάτων
καρτών, αλλά επρόκειτο για ένα καλόπιστο λάθος. Επιπλέον, ο δικηγόρος της JCC
διαψεύδει τους ισχυρισµούς της καταγγέλλουσας ότι οι αλλαγές στις Ε∆Π (η
ενηµέρωση των συστηµάτων πληρωµών για τις νέες κατηγορίες εµπόρων), επήλθαν
κατόπιν σχετικού παραπόνου από την FBMECS προς την MasterCard, αλλά µε
άµεσα διορθωτικά µέτρα που πήρε η JCC (άµεση κοινοποίηση σε VISA και
MasterCard). Ο δικηγόρος της JCC πρόσθεσε επίσης ότι η FBMECS ουδέποτε
επικοινώνησε µε την JCC σε σχέση µε τις Ε∆Π που εφαρµόζονται στην Κύπρο.
465.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τα πιο πάνω επισηµαίνει ότι, η ισχυριζόµενη µη

έγκαιρη ενηµέρωση των συστηµάτων πληρωµών αναφορικά µε την ανάπτυξη νέων
κατηγοριών πελατών/εµπόρων αποτελεί παρεµποδιστική ενέργεια προς την
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FBMECS σε σηµαντική και αναγκαία για την ανταγωνιστική δραστηριοποίησή της
πληροφορία.
466.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα DIF αποτελούν τις χρεώσεις που υιοθετεί η

FBMECS, στην απουσία σύναψης διµερούς συµφωνίας µε τις εκδότριες τράπεζες.
Τα DIF καθορίζονται από όλες τις εκδότριες τράπεζες και την JCC και στη συνέχεια
µε µια ενυπόγραφη επιστολή ενηµερώνονται τα συστήµατα πληρωµών Visa και
Mastercard. Η Επιτροπή από τις επιστολές αυτές διαπίστωσε, ότι τα συστήµατα
πληρωµών για το έτος 2009 και µέρος του 2010 δεν ήταν ενηµερωµένα για όλες τις
κατηγορίες εµπόρων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι για το έτος 2009 και
µέρος του 2010 οι χρεώσεις DIF για κάποιες κατηγορίες εµπόρων ήταν ψηλότερες
από τις Ε∆Π π.χ. στην κατηγορία εµπόρου [....................], η JCC επέστρεφε σε
µορφή Ε∆Π στις τράπεζες το [.....]% της συναλλαγής, ενώ την ίδια στιγµή η FBMECS
έπρεπε να επιστρέψει σε µορφή DIF το [...]% της συναλλαγής στις τράπεζες. Ως εκ
των ανωτέρω, τα ∆ΕΠ που χρέωνε η καταγγέλλουσα κατά το έτος 2009 και µέρος
του 2010 για αυτές τις κατηγορίες εµπόρων, ήταν εκ των πραγµάτων ψηλότερα και
µη ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα ∆ΕΠ της εταιρείας JCC.
467.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η πιο πάνω πρακτική της JCC, έστω

και να αποτελούσε «καλόπιστο λάθος», σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του
δικηγόρου της JCC, δεν αναιρεί το γεγονός ότι η καταγγελλόµενη εταιρεία κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην αγορά και ως εκ τούτου φέρει ιδιαίτερη ευθύνη να µην
βλάπτει µε τη συµπεριφορά της την ύπαρξη πραγµατικού και ανόθευτου
ανταγωνισµού προς ζηµιά των καταναλωτών. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι νέες
κατηγορίες εµπόρων που εντοπίζονται στις επιστολές προς τα συστήµατα
πληρωµών κατά το έτος 2010 επήλθαν κατόπιν παραπόνου της FBMECS προς το
σύστηµα πληρωµών MasterCard.
468.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
Η Επιτροπή αγνοεί το γεγονός ότι τα έξοδα που σχετίζονται µε την
εγκατάσταση και συντήρηση της απαραίτητης υποδοµής για την εκτέλεση
υπηρεσιών εκκαθάρισης (Clearing) βάρυναν και συνεχίζουν να βαρύνουν την
JCC:
469.

Ο δικηγόρος της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας επεσήµανε ότι, ενώ η

Επιτροπή συµπεραίνει ότι η JCC αποφεύγει την πληρωµή χρεώσεων που
σχετίζονται µε τη δροµολόγηση πληρωµών µέσω των συστηµάτων πληρωµών της
Visa και της MasterCard, εντούτοις αγνοεί το γεγονός ότι τα έξοδα που σχετίζονται µε
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την εγκατάσταση και συντήρηση της απαραίτητης υποδοµής για την εκτέλεση
Clearing βάρυναν και συνεχίζουν να βαρύνουν την JCC. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε
το δικηγόρο της JCC, η FBMECS δεν ζήτησε σε κανένα σηµείο να χρησιµοποιήσει
την υποδοµή της JCC για την εκτέλεση Clearing. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το
δικηγόρο της JCC, η εγχώρια διαδικασία για την εκτέλεση Clearing γίνεται σύµφωνα
µε τους Κανονισµούς των συστηµάτων πληρωµών.
470.

Σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό, ο δικηγόρος της FBMECS δήλωσε ότι το

κόστος µιας εγχώριας συναλλαγής µε βάση τους κανονισµούς των συστηµάτων
πληρωµών VISA και MasterCard συµπεριλαµβάνει τις ακόλουθες χρεώσεις: DIF,
clearing and settlement fees, quarterly association fees.
471.

Σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα, η JCC δεν πληρώνει στα συστήµατα

πληρωµών VISA και MasterCard, clearing & settlement fees για τοπικές κάρτες
επειδή οι συναλλαγές δε δροµολογούνται στα εν λόγω συστήµατα πληρωµών λόγω
της ύπαρξης των διµερών συµφωνιών µε τις εκδότριες τράπεζες. Παρόλα αυτά η
JCC χρεώνει τις τράπεζες µε τις οποίες έχει διµερείς συµφωνίες, clearing &
settlement fees τα οποία αποτελούν για αυτή έσοδο αφού δεν πρέπει να τα
πληρώσει στην VISA και ΜasterCard επειδή οι συναλλαγές δεν δροµολογούνται στα
συστήµατα πληρωµών.
472.

Η Επιτροπή δεν αγνοεί το γεγονός ότι, η JCC εποµίζεται έξοδα για συντήρηση

της υποδοµής και εγκατστάσεων της, (για αυτό το λόγο οι χρεώσεις clearing and
settlement fees παρουσιάζονται ως έσοδο), αλλά, η FBMECS µην έχοντας ανάλογη
υποδοµή επιβαρύνετο πέραν των DIF που κατέβαλλε στις εκδότριες τράπεζες, λόγω
της άρνησής των τελευταίων να συνάψουν διµερείς συµβάσεις µαζί της, µε clearing &
settlement fees, αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο τα ∆ΕΠ που χρεώνε στους εµπόρους
της.
473.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
Οι καταγγελλόµενες ισχυρίζονται ότι από τις 27/1/2009 δεν τυγχάνει
εφαρµογής πλέον το APPENDIX C της διµερούς συµφωνίας της JCC µε την
Εµπορική Τράπεζα αλλά και τις άλλες εκδότριες τράπεζες
474.

Ο δικηγόρος της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας ισχυρίζεται ότι, οι Ε∆Π και

οι DIF είχαν διαφορές µεταξύ τους µέχρι 1ην Ιανουαρίου του 2009 (αφού οι Ε∆Π [..... ]
.................... DIF). H αλλαγή στις Ε∆Π και DIF πηγάζει από τις δεσµεύσεις της JCC
το 2005 προς την Επιτροπή, βάσει των οποίων η JCC δεσµεύτηκε, µεταξύ άλλων,
«να εισάξει τη σταδιακή εισαγωγή του θεσµού του Default Interchange (Ε∆Π), ώστε
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σε χρονικό διάστηµα τριών χρονών, δηλαδή από την 3/11/2005, οι Ε∆Π να
[...............] µε τις DIF. Η [............] αυτή των Ε∆Π µε τις DIF καταγράφηκε επίσηµα µε
την επιστολή της JCC ηµεροµηνίας 27/1/2009, η οποία στάλθηκε από το Γενικό
διευθυντή της JCC προς όλες τις εκδότριες τράπεζες της Κύπρου.
475.

Με την εν λόγω επιστολή της, η JCC γνωστοποίησε στις εκδότριες Τράπεζες

ότι παύει να ισχύει το Appendix C (δηλαδή οι Ε∆Π - Local Interchange Fees), και ότι
από την 2/1/2009 οι µόνες Ε∆Π οι οποίες ισχύουν και εφαρµόζονται στην Κύπρο
είναι οι εκάστοτε Ε∆Π οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της Visa
και MasterCard. Τα νέα Service Agreements που υπογράφηκαν από την JCC µε τις
εκδότριες Τράπεζες µετά τον Ιανουάριο του 2009 κάνουν αναφορά στα [..................
……………………………………………………….].
476.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω ο δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι, τη στιγµή που

από την 2/1/2009 δεν τυγχάνει εφαρµογής πλέον το Appendix C των διµερών
Συµφωνιών (που υπεγράφησαν κατά το έτος 2007) τότε, κατά λογική αναγκαιότητα,
δεν υφίσταται η «κάθετη συµφωνία» η οποία, σύµφωνα µε την Έκθεση Αιτιάσεων της
Επιτροπής, κατ’ ισχυρισµό οδηγεί σε παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού.
Επιπρόσθετα σηµειώνει ότι η Επιτροπή δεν αµφισβητεί τη νοµιµότητα των
συµφωνιών αλλά τη νοµιµότητα του καθορισµού των Ε∆Π, ήτοι το Appendix C, το
οποίο, όµως, από το 2009 και έκτοτε, συµπεριλαµβανοµένου του ουσιώδoυς χρόνου
της παρούσας έρευνας της Επιτροπής, δεν εφαρµόζεται.
477.

Η Επιτροπή, σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό που τέθηκε κατά

επανάληψη από τον δικηγόρο της JCC, σηµειώνει το λεκτικό της επιστολής που
στάλθηκε από την εταιρεία JCC στις εκδότριες τράπεζες ενηµερώνοντας τις για την
αλλαγή στις χρεώσεις των Ε∆Π «Please note that since 2nd January 2009, JCC
applies the official [………………………………………………………]. You are kindly
requested to consider this update as an amendment to the signed service agreement
with JCC (appendix C).» Σε αυτή την επιστολή, ξεκάθαρα η JCC ενηµερώνει τις
εκδότριες τράπεζες για την τροποποίηση των Ε∆Π κατά το έτος 2009 των
συµφωνιών που υπεγράφησαν κατά το έτος 2007.
478.

Από την άλλη, οι υπογεγραµµένες επιστολές κοινοποίησης στα συστήµατα

πληρωµών κατά το έτος 2010, φέρουν τις υπογραφές όλων των τραπεζών (πλην της
Πειραιώς) και της JCC και αναφέρονται στα Default Interchange fee.
479.

Συγκεκριµένα και όπως διαφαίνεται πιο πάνω, ο τρόπος καθορισµού των Ε∆Π

διαφέρει µε τον τρόπο καθορισµού των DIF.
480.

Οι χρεώσεις Ε∆Π στην Κύπρο καθορίζονται από το ∆Σ της JCC και αφορούν

τις χρεώσεις που καταβάλλονται από την JCC προς τις εκδότριες τράπεζες. Στη
συνέχεια οι εκδότριες τράπεζες (µέτοχοι και µη µέτοχοι) υπέγραψαν διµερείς
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συµφωνίες µε την JCC, που αποκαλούνται «Service Agreements», κατά το έτος
2007 υιοθετώντας ενιαίες Ε∆Π (εφαρµόζονται ουσιαστικά οι Ε∆Π από όλες
ανεξαιρέτως τις εκδότριες τράπεζες, οι οποίες καθορίστηκαν από το ∆Σ της JCC).
481.

Σε σχέση µε τον καθορισµό των DIF, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ετοιµάζεται

έγγραφο και/ή δήλωση που συνυπογράφεται από όλες τις εκδότριες τράπεζες και την
εταιρεία JCC µε το οποίο οι VISA και ΜasterCard ενηµερώνονται για τις ισχύουσες
συµφωνηθέντες χρεώσεις των DIF. Ο καθορισµός αυτός είναι σύµφωνος µε τους
κανονισµούς των διεθνών οργανισµών VISA και MasterCard και αφορά τις χρεώσεις
που καλείται να καταβάλει στις εκδότριες τράπεζες µία αποδέκτρια εταιρεία σε
περίπτωση απουσίας διµερούς συµφωνίας, ήτοι οι ∆ιατραπεζικές Προµήθειες που
καταβάλει η FBMECS.
482.

Στην Κύπρο οι Ε∆Π αλλά και οι DIF [...................................] µε ξεχωριστή όµως

διαδικασία - µε τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω. Η πρακτική αυτή οφείλεται στο
γεγονός ότι τα µέρη που εµπλέκονται στην διαδικασία καθορισµού των DIF
εµπλέκονται και στη διαδικασία εφαρµογής των Ε∆Π. Η [...................] σε επίπεδο
χρέωσης [..............] δεν [..............] και τον τρόπο καθορισµού των χρεώσεων αυτών.
483.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαφωνεί µε το συµπέρασµα του δικηγόρου της JCC,

ότι δηλαδή από την 2/1/2009 δεν τυγχάνει εφαρµογής πλέον το Appendix C των
διµερών Συµφωνιών και άρα δεν υφίσταται η «κάθετη συµφωνία».
484.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
Η Επιτροπή απέτυχε να εξετάσει επαρκώς την εφαρµογή του Κανονισµού για
την

απαλλαγή

σε

ορισµένες

κατηγορίες

κάθετων

συµφωνιών

και

εναρµονισµένων πρακτικών, καθώς επίσης ότι δεν διενεργήθηκε ανάλυση της
υπολογισιµότητας

(quantification)/

σηµαντικότητας

(appreciability)

του

περιορισµού στην αγορά αποδοχής καρτών που προκύπτει από τις
συµφωνίες σε σχέση µε τις Ε∆Π
485.

Σύµφωνα µε τις θέσεις του δικηγόρου της JCC, η Επιτροπή απέτυχε να

εξετάσει επαρκώς την εφαρµογή του Κανονισµού για την απαλλαγή σε ορισµένες
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών61. Συγκεκριµένα, ο
δικηγόρος της JCC ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή στην εφαρµογή του Κανονισµού για
την απαλλαγή σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων
πρακτικών, βασίζεται σε µια ελλιπή και λανθασµένη ερµηνεία του Κανονισµού.
61

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρµογή του
άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών
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486.

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η συµφωνία των εµπορικών τραπεζών µη

µετόχων της JCC µε την τελευταία αποτελεί κάθετη σχέση που δεν δύναται να
τυγχάνει απαλλαγής δυνάµει του Κανονισµού 330/201062, καθώς το αποτέλεσµα της
εν λόγω πρακτικής περιορίζει σηµαντικά τον ανταγωνισµό.
487.

Κατά συνέπεια, είναι η θέση της Επιτροπής ότι ο Κανονισµός 330/2010 δεν

τυγχάνει εφαρµογής στην προκείµενη περίπτωση, καθότι όπως έχει διαπιστωθεί, οι
συµµετέχουσες στην κάθετη σύµπραξη εταιρείες υιοθετούν πρακτικές που επιφέρουν
σοβαρό περιορισµό του ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα, µέσω των συµφωνιών της
JCC και των εµπορικών τραπεζών µη µετόχων, καθορίζεται ενιαίο ύψος Ε∆Π και
ακολουθείται

επιχειρηµατική

συµπεριφορά

τέτοια

ώστε

να

καταργείται

ο

ανταγωνισµός στην αγορά έκδοσης καρτών, δηµιουργώντας ταυτόχρονα και υψηλά
εµπόδια εισόδου για µία νεοεισερχόµενη επιχείρηση στην αγορά της αποδοχής
καρτών, όπως είναι η FBMECS.
488.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, το ίδιο ισχύει και σε σχέση µε τον ισχυρισµό της

JCC

και

της

Εµπορικής

Τράπεζας

ότι,

δεν

διενεργήθηκε

ανάλυση

της

υπολογισιµότητας (quantification)/ σηµαντικότητας (appreciability) του περιορισµού
στην αγορά αποδοχής καρτών που προκύπτει από τις συµφωνίες σε σχέση µε τις
Ε∆Π. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε τη σχετική Ανακοίνωση της
Ευρωπαικής Επιτροπής αναφορικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας, συµφωνίες
που έχουν ως αντικείµενό τους τον περιορισµό του ανταγωνισµού, δεν καλύπτονται
από την εν λόγω Ανακοίνωση. Τέτοιοι περιορισµοί θεωρούνται οι περιορισµοί
ιδιαίτερης σοβαρότητας (hardcore restrictions), όπως εν προκειµένω ο καθορισµός
τιµών.
489.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
Η Επιτροπή απέτυχε να εξετάσει κατά πόσο οι συµφωνίες µεταξύ της JCC και
εκδοτριών τραπεζών µη µετόχων µπορεί να ωφεληθεί από ατοµική εξαίρεση
δυνάµει του Άρθρου 101(3) ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 4 του Νόµου:
490.

Σύµφωνα µε τις θέσεις του δικηγόρου της JCC και της Εµπορικής Τράπεζας, η

Επιτροπή απέτυχε να εξετάσει κατά πόσο οι συµφωνίες µεταξύ της JCC και
εκδοτριών τραπεζών µη µετόχων µπορεί να ωφεληθεί από ατοµική εξαίρεση δυνάµει
του Άρθρου 101 (3) ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 4 του Νόµου.

62

ης

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της 20 Απριλίου 2010 για την εφαρµογή του άρθρου 101
παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες κατηγορίες
κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών.
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491.

Η Επιτροπή παραπέµπει στην απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση Glaxo Smith

Kline Services όπου το ∆ικαστήριο επεσήµανε ότι, «Το βάρος αποδείξεως το φέρει
συνεπώς η επιχείρηση που ζητεί να τύχει της απαλλαγής βάσει του άρθρου 81,
παράγραφος 3, ΕΚ».63
492.

Συνεπώς η θέση του δικηγόρου ότι η Επιτροπή ουσιαστικά απέτυχε να εξετάσει

κατά πόσο οι συµφωνίες µεταξύ της JCC και εκδοτριών τραπεζών µη µετόχων
µπορεί να ωφεληθεί από ατοµική εξαίρεση δυνάµει του Άρθρου 101 (3) ΣΛΕΕ και/ή
του Άρθρου 4 του Νόµου, όχι µόνο δεν βρίσκει σύµφωνη την Επιτροπή αλλά έντονα
αντίθετη αφού το βάρος απόδειξης στην προκείµενη περίπτωση το φέρουν οι ίδιες οι
καταγγελλόµενες.
493.

Η Επιτροπή παρενθετικά σηµειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση

MasterCard64 απέρριψε το επιχείρηµα της MasterCard ότι οι Π∆Π βελτιώνουν την
αποτελεσµατικότητα των ανοικτών συστηµάτων καρτών, θεωρώντας ότι: «δεν
υπάρχει κανένα τεκµήριο ότι οι Π∆Π γενικώς βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων καρτών […] αλλά οι αποτελεσµατικότητες των Π∆Π θα εξαρτηθούν από
τις συγκεκριµένες αποδείξεις που θα προβληθούν από τα µέρη».
494.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι παρ’ ότι οι Π∆Π είχαν ως

αποτέλεσµα την ενίσχυση των δικτυακών φαινοµένων προς όφελος των εκδοτριών
τραπεζών, το όφελος αυτό δεν µπορούσε να αντισταθµίσει τη ζηµία που κατά
τεκµήριο προκαλείτο στους καταναλωτές από την προκύπτουσα αύξηση στα ∆ΕΠ.
Εποµένως, από τη στιγµή που δεν επωφελούνταν όλοι οι καταναλωτές από τις Π∆Π,
η προϋπόθεση µετακύλησης «δίκαιου τµήµατος από το όφελος που προκύπτει στους
καταναλωτές» που απαιτεί το άρθρο 81(3) Συνθήκης ΕΚ θεωρήθηκε ότι δεν
µπορούσε να ικανοποιηθεί. Σε ότι αφορά την προϋπόθεση «αναγκαιότητας» των
Π∆Π, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η MasterCard «δεν απέδειξε στον αναγκαίο
βαθµό ότι οι παρούσες Π∆Π είναι πράγµατι αναγκαίες για τη µεγιστοποίηση της
παραγωγής του συστήµατος και την επίτευξη των σχετικών αντικειµενικών
αποτελεσµατικοτήτων», προβάλλοντας ως επιχείρηµα ότι διάφορα συστήµατα
καρτών µέσα στον ΕΟΧ έχουν λειτουργήσει επιτυχώς χωρίς Π∆Π για µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το
άρθρο 81(3) Συνθήκης ΕΚ δεν µπορούσε να εφαρµοστεί και διέταξε την MasterCard
να απέχει από τον καθορισµό των ∆Π στην περιοχή του ΕΟΧ.

63
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Βλέπετε Απόφαση ∆ικαστηρίου της 6 Οκτωβρίου 2009, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-501/06 P, C513/06 P, C-515/06 P και C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ Ι-9291, σκέψη 83.
64
Σηµειώνεται ότι επικυρώθηκε από το ∆ΕΕ (απόφαση MasterCard Inc v. Commission (C-382/12) ηµερ.
11 Σεπτεµβρίου 2014).
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495.

Με βάση τα δεδοµένα και στοιχεία ενώπιον της, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, οι υπό

κρίση κάθετες συµφωνίες µεταξύ της JCC και των τραπεζών µη µετόχων δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις ατοµικής εξαίρεσης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο
4(1) του Νόµου και το Άρθρο 101(3) ΣΛΕΕ, καθ’ ότι, µεταξύ άλλων, α) οι διµερείς
συµφωνίες µεταξύ της JCC και των τραπεζών µη µετόχων έχουν κριθεί ότι εξ
αντικειµένου περιορίζουν τον ανταγωνισµό, β) δεν έχει τεκµηριωθεί από τους
καταγγελλόµενους ότι οι εν λόγω συµφωνίες καθορισµού Ε∆Π βελτιώνουν την
αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων καρτών ή ότι ενώ οι Ε∆Π είναι προς όφελος
των εκδοτριών τραπεζών, το όφελος αυτό µπορούσε να αντισταθµίσει τη ζηµία που
κατά τεκµήριο προκαλείτο στους καταναλωτές από ενδεχόµενη αύξηση στο ύψος των
Ε∆Π, και γ) γενικότερα δεν έχει προβληθεί οποιαδήποτε τεκµηριωµένη και/ή
συγκεκριµένη επιχειρηµατολογία από τις καταγγελλόµενες τράπεζες αναφορικά µε
ατοµική εξαίρεση βάσει του άρθρου 4 του Νόµου και του Άρθρου 101(3) ΣΛΕΕ.
496.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλόµενων JCC και Εµπορικής Τράπεζας.
6.2.3 USB
∆εν υφίσταται επηρεασµός του ενδοενωσιακού εµπορίου:
497.

Η USB δήλωσε ότι η εφαρµογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ προϋποθέτει την

ύπαρξη επηρεασµού του διακοινοτικού εµπορίου. Στην παρούσα όµως περίπτωση
ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν γεγονότα από τα οποία να στηριχθεί ότι υπάρχει
επηρεασµός του διακοινοτικού εµπορίου, και επειδή οι επίδικες Ε∆Π στην ∆ιµερή
Συµφωνία αφορούν µόνο συναλλαγές που διενεργούνται εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
498.

Ο δικηγόρος της USB, παραπέµπει στην Σύσταση της Επιτροπής της 6ης

Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων
επιχειρήσεων65, και συγκεκριµένα στο άρθρο 2 του Παραρτήµατος αυτής, το οποίο
καθορίζει τα κριτήρια κύκλου εργασιών και εργαζοµένων µε βάση τα οποία η USB
εµπίπτει στον ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής
οι «ΜΜΕ»). Συγκεκριµένα, ισχυρίστηκε ότι, η παρούσα καταγγελία αφορά την κάθετη
συµφωνία µεταξύ της USB και της JCC, στην οποία η USB συµµετέχει µε ένα
αµελητέο ποσοστό κάτω του [....]% στην αγορά της έκδοσης καρτών πληρωµών, ενώ
δεν συµµετέχει στην αγορά της αποδοχής καρτών πληρωµών.

65

2003/361/ΕΚ, L124/36 20.5.2003.
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499.

Ο δικηγόρος της USB υποστηρίζει ότι, στη βάση της κατηγοριοποίησης της

USB ως ΜΜΕ, η USB δεν δύναται κανονικά να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
500.

Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές νοµολογίες και τα σχετικά απαιτούµενα

ποσοστά, στις σχετικές µε την Καταγγελία αγορές, η USB υπέβαλε ότι µε βάση τους
όρους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
δεν υπάρχει αισθητός επηρεασµός του εµπορίου µεταξύ κρατών µελών εφόσον

•

πληρούνται οι προϋποθέσεις του µέρους 2.4.2 της Ανακοίνωσης για τον Επηρεασµό
του Εµπορίου, ή/και
δεν υπάρχει υπερκάλυψη των ποσοστών που θέτει η Ανακοίνωση για τις

•

Συµφωνίες Ήσσονος Σηµασίας ως ελάχιστα ποσοστιαία όρια για την στοιχειοθέτηση
σηµαντικού περιορισµού του ανταγωνισµού, ή/και
η Συµφωνία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ στην

•

βάση των Κατευθυντήριων Γραµµών, ή/και
η συµφωνία µεταξύ JCC και USB δεν επηρεάζει καθόλου ή µόνο κατά

•

ασήµαντο τρόπο την οποιαδήποτε αγορά, µε βάση τα κριτήρια που θέτει και η
νοµολογία του ∆ΕΕ.
501.

Ο δικηγόρος της USB δήλωσε ότι, ακόµη και αν τα πιο πάνω ελάχιστα κριτήρια

και τεκµήρια εξαίρεσης τα έχουν υπερβεί είτε η JCC είτε η USB, θεωρεί ότι η ∆ιµερής
Συµφωνία εξακολουθεί να µην έχει οποιεσδήποτε αντιανταγωνιστικές επιδράσεις,
λόγω και των µεριδίων αγοράς είτε της JCC είτε της USB στις σχετικές αγορές.
502.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, πρέπει να διαχωριστούν ως επιµέρους ζητήµατα

αφενός ο επηρεασµός του ενδοενωσιακού εµπορίου και αφετέρου ο αισθητός
περιορισµός του ανταγωνισµού. Ως επηρεασµός του ενδοενωσιακού εµπορίου
νοείται κάθε αισθητή µεταβολή στα εµπορικά ρεύµατα µεταξύ των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισηµαίνεται ότι, η µεταβολή δε χρειάζεται να αποδειχθεί ότι
πράγµατι επήλθε, ούτε και απαιτείται να αποδειχθεί µείωση του εµπορίου αλλά
απλώς οποιαδήποτε διαφοροποίηση των εµπορικών ρευµάτων, άµεση ή έµµεση,
πραγµατική ή δυνητική.66
503.

Επισηµαίνεται ότι, η έννοια του επηρεασµού του ενδοενωσιακού εµπορίου είναι

ανεξάρτητη από τον ορισµό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, καθ’ ότι το εµπόριο
µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να επηρεαστεί ανεξάρτητα από το αν η
γεωγραφική αγορά είναι εθνική ή και µικρότερη από το σύνολο της εθνικής

66

Βλέπετε Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίων των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 23 και 36-43.
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επικράτειας ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.67 Οι περιοριστικές του
ανταγωνισµού πρακτικές και συµπεριφορές οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το
έδαφος ενός κράτους µέλους, ζωτικό δηλαδή τµήµα της εσωτερικής αγοράς, έχουν εξ
ορισµού ως αποτέλεσµα τους την παρεµπόδιση και/ή παρακώλυση της οικονοµικής
αλληλοδιείσδυσης που επιδιώκεται από την ΣΛΕΕ, και ως εκ τούτου εφαρµόζονται σε
αυτές τις περιπτώσεις τα Άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ.68
504.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί η

ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ του πιθανολογούµενου περιορισµού του ανταγωνισµού και
της ικανότητας µιας σύµπραξης και/ή συµφωνίας να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ
των κρατών µελών, εφόσον οι µη περιοριστικές συµφωνίες µπορούν επίσης να
επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών.69
505.

Επιπλέον, τονίζεται ότι είναι αδιάφορο αν η συµµετοχή µιας συγκεκριµένης

επιχείρησης στη συµφωνία ή πρακτική επηρεάζει αυτοτελώς αξιολογούµενη το
ενδοενωσιακό εµπόριο. Με άλλα λόγια, µία επιχείρηση δεν µπορεί να αποφύγει την
εφαρµογή των ενωσιακών κανόνων του ανταγωνισµού για το λόγο µόνο ότι η
συµµετοχή της σε συµφωνία που µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ των
κρατών µελών είναι αµελητέα.70
506.

Η Επιτροπή τονίζει ότι, στην υπό εξέταση υπόθεση, οι πρακτικές των

καταγγελλόµενων, που καλύπτουν ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, θα πρέπει, σε
συνδυασµό µε τη φύση των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, να θεωρηθούν ως
δυνάµενες να επηρεάσουν αισθητά το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών. Άρα, στην
κρινόµενη υπόθεση υφίσταται δυνατότητα αισθητού επηρεασµού του εµπορίου
µεταξύ των κρατών µελών και εποµένως τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 101 ΣΛΕΕ.
507.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, οι κάρτες σήµατος VISA και Mastercard είναι εξ

ορισµού µέσα διασυνοριακών πληρωµών, δηλαδή χρησιµοποιούνται από τους
κατόχους τους όχι µόνο στη χώρα στην οποία έχουν εκδοθεί, αλλά και για πληρωµές
67

op cit, παρ. 22.
ης
Βλέπετε, µεταξύ άλλων, Απόφαση ∆ικαστηρίου της 17 Οκτωβρίου 1972, C-8/72, Vereeniging van
Cementhandelaren v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1980] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου,
ης
σελ. Ι-221, σκέψη 29, Απόφαση ∆ικαστηρίου της 16 Ιουνίου 1981, C-126/80, Maria Salonia v, Giorgio
Poidomani and Franca Baglieri, née Giglio, [1981] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-1563,
ης
σκέψη 14, Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11 Ιουλίου 1985, C-42/84, Remia BV κ.ά. v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1985] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-2545, σκέψη 22, Απόφαση
ης
∆ικαστηρίου της 18 Ιουνίου 1998, C-35/96, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων v. Ιταλία, [1998]
ης
Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-3851, σκέψη 48, Απόφαση ∆ικαστηρίου της 19 Φεβρουαρίου
2002, C-309/99, .C.J. Wouters κ.ά. v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, [2002]
Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-1577, σκέψη 95. Βλέπετε επίσης τις αποφάσεις της Ελληνικής
Επιτροπής Ανταγωνισµού υπ’ αριθµό 502/VI/2010, 359/V/2008, 370/V/2007, 277/IV/2005.
69
Βλέπετε Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίων των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 16. Αυτό επιβεβαιώνεται και στην παράγραφο 3 της
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν
σηµαντικά τον ανταγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (de minimis), (2001/C 368/07).
70
Βλέπετε Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίων των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 15.
68
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σε εµπορικά καταστήµατα σε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε
επιχειρηµατική συµπεριφορά στην Κύπρο, η οποία καταλήγει στον αποκλεισµό
ανταγωνιστών (πραγµατικών και/ή δυνητικών) από τη σχετική αγορά ή σε συµφωνίες
που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών των προϊόντων και υπηρεσιών
λόγω των υψηλών χρεώσεων ∆ΕΠ που επιβάλλονται στους εµπόρους της Κύπρου
αναφορικά µε την διεκπεραίωση συναλλαγών µε κάρτες στα τερµατικά τους,
επηρεάζει άµεσα και/ή έµµεσα το ενδοενωσιακό εµπόριο. Συνεπώς, οι διάφορες
χρεώσεις που υφίστανται οι έµποροι στην Κύπρο από την JCC, των οποίων τη βάση
συνιστά το ύψος των Ε∆Π που καθορίζεται στις επίδικες κάθετες συµφωνίες µεταξύ
της JCC και των τραπεζών µη µετόχων επηρεάζουν τουλάχιστον δυνητικά τις
συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.71
508.

Η Επιτροπή σηµειώνει περαιτέρω ότι, εν προκειµένω υφίσταται πραγµατικός

επηρεασµός των ενδοενωσιακών συναλλαγών. Το γεγονός ότι οι Ε∆Π καθορίζονται
σε ενιαίο επίπεδο µέσω αντιανταγωνιστικής απόφασης της JCC (ως ένωσης
επιχειρήσεων) εφαρµόζονται µέσω των διµερών συµφωνιών της JCC µε τις
εκδότριες τράπεζες (συµπεριλαµβανοµένων και των τραπεζών µη µετόχων) και
λαµβάνοντας υπόψη το υπερβολικά υψηλό τους επίπεδό, ουσιαστικά καθορίζει το
ελάχιστο επίπεδο των ∆ΕΠ που επιβαρύνουν τους εµπόρους στην Κύπρο. Το
γεγονός βέβαια ότι το ελάχιστο επίπεδο ∆ΕΠ δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το
ύψος των Ε∆Π, συνεπάγεται ότι τα ∆ΕΠ (µε σηµείο αναφοράς τις Ε∆Π) είναι σε
υψηλό επίπεδο. Το κόστος ∆ΕΠ για τους εµπόρους µετακυλύεται, σε κάποιο βαθµό,
στις τιµές των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Συνεπώς, για τα προϊόντα µε σχετικά
ελαστική ζήτηση οι αυξηµένες τιµές συνεπάγονται χαµηλότερη ζήτηση, και ως εκ
τούτου περιορισµένες εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων και υπηρεσιών στην
Κύπρο.
509.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι, το ∆ΕΕ στην υπόθεση Commercial

Solvents72, ανέφερε ότι η προϋπόθεση επηρεασµού του ενδοενωσιακού εµπορίου
αποσκοπεί στο να καθορίσει το πεδίο εφαρµογής των ενωσιακών κανόνων σε σχέση
µε το αντίστοιχο πεδίο όπου εφαρµόζονται οι εθνικοί κανόνες, και τόνισε ότι δεν
µπορεί να ερµηνευθεί ως περιορίζουσα το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης, που
εµπεριέχεται στο άρθρο, σε βιοµηχανικές και εµπορικές δραστηριότητες τροφοδοσίας
71

Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 28ης Ιανουαρίου 1986, C-161/84, Pronuptia de Paris v. Pronuptia de
Paris Irmgard Schillgallis, [1986] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι.-353. Στην εν λόγω απόφαση
το ∆ικαστήριο δέχτηκε ότι δεν είναι απαραίτητο ο επηρεασµός του εµπορίου να είναι πραγµατικός αρκεί
και ο δυνητικός (µελλοντικός) επηρεασµός. Στην ίδια υπόθεση αποφασίστηκε επίσης ότι η έννοια του
εµπορίου για σκοπούς του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ περιλαµβάνει εκτός από την ελεύθερη διακίνηση
προϊόντων και υπηρεσιών το δικαίωµα εγκατάστασης και ελεύθερης διακίνησης προµηθευτών.
72
ης
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 6 Μαρτίου 1974, Συνεκδεικασθείσες υποθέσεις 6-7/73, Instituto
Chemioterapico Italiano S.p.A. και Commercial Solvents Corporation v. Επιτροπή, [1974] Συλλογή
Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-233.
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των κρατών-µελών. Οι απαγορεύσεις των Άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ πρέπει, κατά
το ∆ΕΕ, να ερµηνεύονται και να εφαρµόζονται υπό το πρίσµα του άρθρου 119 ΣΛΕΕ,
το οποίο ορίζει ότι η δράση της Ένωσης περιλαµβάνει και ένα καθεστώς που
εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά, και του Προοιµίου της
ΣΛΕΕ και το άρθρο 174 ΣΛΕΕ, τα οποία προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
ως αποστολή να προάγει στο σύνολο της ένωσης την αρµονική ανάπτυξη των
οικονοµικών δραστηριοτήτων.
510.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, στην παρούσα υπόθεση πρέπει να ληφθούν

υπόψη όλες οι συνέπειες των υπό κρίση κάθετων συµφωνιών µεταξύ της JCC και
των εκδοτριών τραπεζών µη µετόχων στην ανταγωνιστική δοµή της ενιαίας
ενωσιακής αγοράς. Σε περιπτώσεις όπου µια επιχείρηση µε σχεδόν µονοπωλιακή
θέση σε µια σχετική αγορά, όπως είναι η JCC, συνάπτει κάθετες συµφωνίες µε
εκδότριες τράπεζες που έχουν χαρακτήρα εν τοις πράγµασι αποκλειστικότητας, κατά
τρόπο που οδηγούν στην πιθανή αποχώρηση του ενός και µόνου ανταγωνιστή από
την αγορά, δεν έχει σηµασία εάν η συµπεριφορά έχει σχέση άµεσα µε το εµπόριο
εντός της ενιαίας αγοράς, εφόσον έχει αποδειχθεί, ότι αυτή η αποχώρηση θα έχει
αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστική δοµή εντός της κοινής αγοράς.
511.

Ο επηρεασµός του ενδοενωσιακού εµπορίου µπορεί να υπάρχει ακόµα και

όταν µια συµφωνία αφορά επιχειρηµατική δραστηριότητα στο έδαφος ενός και µόνο
κράτους-µέλους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει µια απόφαση/συµφωνία η
οποία αφορά τον καθορισµό των Ε∆Π αλλά και ένας αριθµός διµερών συµφωνιών
µεταξύ της JCC και των εκδοτριών τραπεζών, δηµιουργώντας ένα δίκτυο σε όλη την
αγορά, µέσω των οποίων καθορίζεται η χρέωση για κάθε συναλλαγή πληρωµής µε
κάρτα σήµατος VISA και MasterCard. Η εν λόγω απόφαση/συµφωνία σε συνδυασµό
µε τις κάθετες συµφωνίες µεταξύ της JCC και των εκδοτριών τραπεζών έχουν
σωρευτικά ένα σηµαντικό αντίκτυπο στη δοµή της αγοράς, την ικανότητα εισόδου
νέων ανταγωνιστών, τη δυνατότητα ανάπτυξης πραγµατικού και/ή δυνητικού
ανταγωνισµού, παρεµποδίζοντας έτσι τη διείσδυση νέων εταιρειών αποδοχής στην
κυπριακή αγορά. Επιπρόσθετα, το υψηλό επίπεδο Ε∆Π που αποτελεί τη βάση για
τον καθορισµό των ∆ΕΠ µε τις οποίες επιβαρύνονται οι έµποροι για τη διεκπεραίωση
συναλλαγών στα καταστήµατά τους µε κάρτες πληρωµών σήµατος VISA και
MasterCard, επηρεάζει τις τιµές των προϊόντων και υπηρεσιών µε αποτέλεσµα τον
επηρεασµό του εµπορίου µεταξύ Κύπρου και άλλων κρατών µελών.
512.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην προκειµένη υπόθεση πρέπει

να εφαρµοστούν οι κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ καθώς, µεταξύ άλλων, οι υπό
κρίση κάθετες συµφωνίες της JCC µε τις τράπεζες µη µετόχους της στις οποίες
συµπεριλαµβάνεται και η USB, και οι οποίες εχουν µικρό συγκριτικά µέγεθος κύκλου
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εργασιών στην Κύπρο εκτίνονται σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια, επιφέρουν
στεγανοποίηση

της

εθνικής

αγοράς

και

παρεµποδίζουν

την

οικονοµική

αλληλοδιείσδυση που επιδιώκει η ΣΛΕΕ.73 Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να κάνει
παραποµπή στις Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού
του εµπορίων των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 15, όπου
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι µία επιχείρηση δεν µπορεί να
αποφύγει την εφαρµογή του ενωσιακών κανόνων του ανταγωνισµού για το λόγο
µόνο ότι η συµµετοχή της σε συµφωνία που µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ
των κρατών µελών είναι αµελητέα.74
513.

Σε σχέση µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το

∆ΕΕ αποσαφήνισε στην απόφαση Expedia75 πως µια συµφωνία η οποία µπορεί να
επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών και έχει ως αντικείµενο την
παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής
αγοράς συνιστά από τη φύση της, και ανεξάρτητα από τυχόν συγκεκριµένες
επιπτώσεις που µπορεί να έχει, αισθητό περιορισµό του ανταγωνισµού.76
514.

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τη σχετική Ανακοίνωση της ΕΕ αναφορικά µε

τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας77, δεν καλύπτονται συµφωνίες που έχουν ως
αντικείµενό τους την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού
εντός της εσωτερικής αγοράς.
515.

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από το σχετικό Έγγραφο Εργασίας της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής78 στο οποίο αναφέρεται ότι:
«This safe harbour applies on condition that the market shares of the undertakings
concluding those agreements do not exceed the market share thresholds set out in
that Notice and provided that the agreements do not have as their object to restrict
competition. For the purposes of the application of the De Minimis Notice, hardcore
73

ης

Βλέπετε Απόφαση ∆ικαστηρίου της 16 Ιουνίου 1981, C-126/80, Maria Salonia v, Giorgio Poidomani
and Franca Baglieri, née Giglio, [1981] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι- 1563, σκέψη 14.
74
Βλέπετε Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίων των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 15.
75
Βλέπετε Απόφαση ∆ικαστηρίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2012, C-226/11, Expedia Inc. v. Autorité de la
concurrence κ.λπ. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131804&pageIndex=0&doclang=EL&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15718.
76
Ibid, σκέψεις 35-37.
77
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν
σηµαντικά τον ανταγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (de minimis), (2001/C 368/07), όπως ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο της
παρούσας υπόθεσης.
78
Commission staff working paper, Guidance on restrictions of competition "by object" for the purpose
of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice Accompanying the document
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Notice on agreements of minor importance which do not
appreciably restrict competition under Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European
Union (De Minimis Notice) {C(2014) 4136 final}. ∆ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.ec.europa.eu/competition/antitrust/.../de_minimis_notice_annex.pdf.
118/490

restrictions listed in the Commission block exemption regulations are generally
considered to constitute restrictions by object. Therefore, agreements containing
restrictions listed as hardcore restrictions in any current or future Commission block
exemption regulation cannot benefit from the market share safe harbour set out in
that Notice.»
516.

Στην προκειµένη περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι υπό κρίση

συµφωνίες περιορίζουν εξ αντικειµένου τον ανταγωνισµό καθώς καθορίζουν ενιαίο
επίπεδο Ε∆Π, το οποίο αποφασίζεται από την JCC ως ένωση επιχειρήσεων, και
επικυρώνεται και/ή εφαρµόζεται από όλες τις εκδότριες τράπεζες (µετόχους και µη),
ήτοι µε τις εν λόγω συµφωνίες καθορίζονται τιµές. Επιπρόσθετα, µε τις εν λόγω
συµφωνίες καθορίζεται, µε έµµεσο τρόπο, το ελάχιστο ύψος των ∆ΕΠ (ελάχιστη
τιµή), αφού τα ∆ΕΠ που καθορίζει η JCC έχουν ως βάση τις Ε∆Π, όπως διαφάνηκε
από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, [...]% περίπου των εγχώριων ∆ΕΠ
διοχετεύεται ως εισόδηµα για τις τράπεζες υπό µορφή Ε∆Π και για τα δύο συστήµατα
πληρωµών Visa και MasterCard και τα έτη 2009 και 201079. Το ίδιο ισχύει και για τα
∆ΕΠ της ανταγωνίστριας της JCC, της FBMECS, τα οποία έχουν ως βάση τα DIF [....
........................................................], που επίσης καθορίζονται από την JCC και τις
εκδότριες τράπεζες, λαµβάνοντας υπόψη την άρνηση των εκδοτριών τραπεζών να
συνάψουν διµερείς συµφωνίες µε την FBMECS.
517.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι υπό κρίση συµφωνίες περιέχουν καθορισµό

τιµών, τόσο µε άµεσο όσο και µε έµµεσο τρόπο, πρακτικές που κρίνονται ως
ιδιαίτερα σοβαρές και περιοριστικές από τη φύση και/ή το περιεχόµενο τους. Ως εκ
τούτου, οι εν λόγω συµφωνίες δεν καλύπτονται από την Ανακοίνωση που αφορά τις
συµφωνίες ήσσονος σηµασίας80 ούτε από τον Κανονισµό 330/201081.
518.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της USB.
Μη σύναψη συµφωνίας της USB µε την FBMECS:

519.

Σύµφωνα µε τη USB, οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει συνάψει συµφωνία µε

την καταγγέλλουσα είναι το γεγονός ότι η USB ήταν ικανοποιηµένη µε το επίπεδο
των υπηρεσιών που παρείχε η JCC κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης συνεργασίας
79

Όπως διαφάνηκε από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, [....]% περίπου των εγχώριων ∆ΕΠ
διοχετεύεται ως εισόδηµα για τις τράπεζες υπό µορφή Ε∆Π και για τα δύο συστήµατα πληρωµών Visa
και MasterCard και τα έτη 2009 και 2010
80
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν
σηµαντικά τον ανταγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (de minimis), (2001/C 368/07).
81
ης
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της 20 Απριλίου 2010 για την εφαρµογή του άρθρου 101
παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες κατηγορίες
κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών.
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τους και δεν υπήρχε εµπορικός λόγος αναζήτησης αντικαταστάτη παροχής
υπηρεσιών. Η USB πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει ενδεχόµενο συνεργασίας µε
οποιοδήποτε δεόντως αδειοδοτηµένο οργανισµό παροχής υπηρεσιών.
520.

Η USB ισχυρίστηκε επίσης ότι όταν την προσέγγισε αρχικά (2009) η IMSP και

µετά η καταγγέλλουσα, ήταν νεοεισελθήσες στην αγορά χωρίς ιδιαίτερη εµπειρία και
χωρίς αποδεδειγµένη εγκυρότητα, συνέπεια και αποτελεσµατικότητα. Με αυτά τα
δεδοµένα ήταν δύσκολο για την USB να εµπιστευτεί την FBMECS σε αντίθεση µε την
JCC η οποία είχε αποδεδειγµένα επιτυχή, συνεπή και έγκυρη παρουσία στην αγορά.
521.

Επιπλέον, η USB ισχυρίστηκε ότι η FBMECS ουδέποτε παρουσίασε ή/και

υπέβαλε

στην

USB

οποιαδήποτε

επίσηµη,

συγκροτηµένη,

ολοκληρωµένη,

δεσµευτική και συγκεκριµένη πρόταση για συνεργασία, ούτε και οποιοδήποτε δείγµα
σύµβασης ούτε και οποιουσδήποτε προτεινόµενους όρους για συνοµολόγηση
σύµβασης. Το ότι η FBMECS ουδέποτε παρουσίασε τέτοια ολοκληρωµένη πρόταση
δείχνει σύµφωνα µε την USB ότι η Καταγγέλλουσα δεν ήταν σοβαρή ή/και πειστική,
ή/και ότι η USB δεν ήταν ποτέ σε θέση να αξιολογήσει τεχνικά ή/και εµπορικά ή/και
οικονοµικά την FBMECS και τις υπηρεσίες της.
522.

Οδικηγόρος της USB ισχυρίζεται ότι δεν µπορεί να αποδοθεί στην USB η

αδυναµία της Καταγγέλλουσας να συνάψει διµερή συµφωνία µε την ίδια την USB,
καθότι η Καταγγέλλουσα ουδέποτε υπέβαλε στην USB πρόταση για διµερή
συµφωνία ή πρόταση για διατραπεζικές προµήθειες.
523.

Τέλος, η USB αρνείται ότι απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας µε την

FBMECS, ή ότι δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση µε τις υπόλοιπες τράπεζες και
την JCC και παραπέµπει ως προς τούτο σε σχετική Ένορκη ∆ήλωση του
Προϊσταµένου ∆ιευθυντή του Τµήµατος Καρτών της. Η USB υποστήριξε ότι το 2009
συζητούσε µε την FBMECS για συνεργασία στον τοµέα του ξένου συναλλάγµατος και
της εξυπηρέτησης υπεράκτιων εταιρειών.
524.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία FBMECS, σε

επιστολή της µε ηµεροµηνία 29/10/2010, ανέφερε ότι είχε συνάντηση µε τις τράπεζες
USB

Bank

(2/04/2009),

Ελληνική

Τράπεζα

(19/03/2009),

Λαϊκή

Τράπεζα

(09/03/2009) και την εταιρεία JCC (13/04/2009), χωρίς όµως κάποιο θετικό
αποτέλεσµα για την ίδια. Συγκεκριµένα, σε σχέση µε την εταιρεία USB η FBMECS
υποστήριξε ότι, ο Προϊστάµενος/∆ιευθυντής του Τµήµατος Καρτών της USB ανέφερε
ότι δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση µε τις υπόλοιπες τράπεζες και την JCC γι’
αυτό και απέρριψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας µε την FBMECS. Επιπλέον, ο
δικηγόρος της FBMECS στις θέσεις του µε ηµεροµηνία 26/01/2015, σηµείωσε ότι ο καθ’
ύλην αρµόδιος για να παραστεί εκ µέρους του ∆Σ της USB σε θέµατα που αφορούν
πρόταση συνεργασίας µε την FBMECS ήταν ο Προϊστάµενος/∆ιευθυντής του
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Τµήµατος Καρτών της USB. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε, η άρνηση
συνεργασίας

θεωρείται

ότι,

είναι

της

USB

µέσω

του

εκπροσώπου

της

Προϊστάµενου/∆ιευθυντή του Τµήµατος Καρτών της, δεδοµένου και του ότι καµία
επικοινωνία και επίδειξη ενδιαφέροντος δεν έγινε µετά την ως άνω συνάντηση για
υπογραφή διµερούς συµφωνίας.
525.

Επιπρόσθετα,

η

Επιτροπή

σηµειώνει

πως,

το

γεγονός

ότι

η

USB

διαπραγµατευόταν συνεργασία µε την FBME στον τοµέα του ξένου συναλλάγµατος και
της εξυπηρέτησης υπεράκτιων εταιρειών είναι άσχετο µε το αντικείµενο της ενώπιόν της
καταγγελίας αφού δεν αφορά την αγορά έκδοσης ή την αγορά αποδοχής καρτών ούτε
είναι υπηρεσίες ανταγωνιστικές της JCC. Παρά τα ανωτέρω, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι,
από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι η USB είχε εκδηλώσει την πρόθεσή της να συνεργαστεί
µε την FBME σε άλλους τοµείς των τραπεζικών υπηρεσιών και άρα δεν µπορούν να
γίνουν αποδεκτές οι θέσεις των όσων αναφέρονται στις Γραπτές Παραστάσεις της USB
αναφορικά µε το ότι η FBME: «ήταν σχετικά καινούργιοι στην αγορά χωρίς ιδιαίτερη πείρα
και χωρίς αποδεδειγµένη εγκυρότητα, συνέπεια και αποτελεσµατικότητα [….].».
526.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όπως προκύπτει από τη δραστηριότητα της

FBMECS, η καταγγέλλουσα αποτελεί τον άµεσο ανταγωνιστή της JCC, δεδοµένου
ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν µέλος των διεθνών συστηµάτων πληρωµών (VISA
και MasterCard) και προσέφερε το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει και η
καταγγελλόµενη JCC.
527.

Η Επιτροπή, ως εκ των ανωτέρω και δεδοµένου του γεγονότος ότι η USB

επιζητούσε συνεργασία µε την FBMECS στο τοµέα του ξένου συναλλάγµατος και της
εξυπηρέτησης υπεράκτιων εταιρειών, θεωρεί ότι η άρνηση συνεργασίας από µέρους
της USB µε την FBMECS για σύναψη συµφωνίας σε σχέση µε τις Ε∆Π, δεν έχει
δικαιολογηθεί επαρκώς και αντικειµενικά από την καταγγελλόµενη USB.
528.

H Επιτροπή, µέσα από την µελέτη και ανάλυση των δεδοµένων και στοιχείων

του φακέλου, διαπιστώνει ότι, η USB και οι λοιπές εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο
που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την εταιρεία JCC σε σχέση µε τις Ε∆Π,
δεν ήταν διατεθειµένες να υπογράψουν άλλη διµερή συµφωνία µε την FBMECS για
χαµηλότερα Ε∆Π, αφού όσο πιο ψηλές Ε∆Π εφαρµόζουν/καθορίζουν, τόσο πιο
υψηλά είναι και τα εισοδήµατα τους.
529.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της USB.
Καθορισµός τιµών:

530.

Η USB υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει για τις συµφωνίες των άλλων τραπεζών.

Παρόλα αυτά, η USB γνωρίζει ότι οι χρεώσεις σε σχέση µε τις Ε∆Π είναι
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πανοµοιότυπες, αλλά η ίδια δεν υπέχει διαπραγµατευτικής θέσης σε σχέση µε τον
καθορισµό των Ε∆Π, αφού οι Ε∆Π σχετίζονται µε πρακτική που εφαρµόζεται διεθνώς
και στη συνέχεια αυτές κοινοποιούνται µετά στα συστήµατα πληρωµών. Η θέση της
USB είναι ότι δεν γνωρίζει τον τρόπο που καθορίζει η JCC τις Ε∆Π, δεν γνωρίζει τους
παράγοντες που λαµβάνει υπόψη η JCC στον καθορισµό των Ε∆Π, απλά
ενηµερώνεται µε κοινοποίηση από την JCC για το ύψος των Ε∆Π. Πρόσθεσε επίσης
ότι, εξ’ όσων γνωρίζει η USB: (α) οι Ε∆Π είναι πρακτική που εφαρµόζεται διεθνώς
από τον οργανισµό VISA, και (β) οι Ε∆Π κοινοποιούνται στον οργανισµό VISA.
531.

Σύµφωνα µε τη USB, η ρήτρα 3.1 στα «Service Agreement» περιγράφει την

διαδικασία µε βάση την οποία εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές µέσω των συστηµάτων
της JCC, και ουδέν αντιανταγωνιστικό αποτέλεσµα έχει. Επιπρόσθετα, και σε σχέση
µε τη ρήτρα 3.1 της συµφωνίας, η USB δηλώνει ότι οι ενέργειες της JCC σε σχέση µε
την Καταγγέλλουσα, ή οι ενέργειες της JCC στην αγορά της αποδοχής καρτών
πληρωµών δεν αφορούν την USB αφού δεν έχει ρόλο στον καθορισµό της εν λόγω
αγοράς ούτε και οποιαδήποτε επίδραση σε αυτή την αγορά. Η ∆ιµερής Συµφωνία δεν
εµποδίζει τη συνοµολόγηση συµφωνίας µε άλλη ή/και µε επιπρόσθετη αποδέκτρια
εταιρεία εφόσον δεν περιέχει ρήτρες αποκλειστικότητας.
532.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, ο δικηγόρος της USB δήλωσε ότι, εάν το παράπονο

της καταγγέλλουσας που πηγάζει από τη ρήτρα 3.1 της συµφωνίας, είναι κατ’ ουσία
ότι δεν τη συµφέρει να δροµολογεί τις συναλλαγές της από τα συστήµατα πληρωµών
καθότι υπόκειται σε περαιτέρω κόστη, τότε το παράπονό της δεν έχει σχέση µε τη
∆ιµερή Συµφωνία αλλά µε τις δικές της σχέσεις µε τη VISA. Και συνεχίσε
υποστηρίζοντας ότι, δεν ευσταθεί το επιχείρηµα ότι επειδή η Καταγγέλλουσα δεν έχει
συνάψει συµφωνία µε την USB έχει ως αποτέλεσµα να πρέπει να δροµολογεί τις
συναλλαγές της από τα συστήµατα πληρωµών.
533.

Επιπρόσθετα, η USB εισηγείται σε σχέση µε τα περαιτέρω κόστη, ότι αν η

Καταγγέλλουσα δεν ήταν αναγκασµένη να πληρώνει επιπλέον χρεώσεις τότε θα
έπρεπε να καταβάλλει άλλα κεφάλαια για σκοπούς του συστήµατος εκκαθάρισης των
καρτών.
534.

O δικηγόρος της USB δήλωσε ότι, η Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει προβεί σε

οποιαδήποτε έρευνα αναφορικά µε την αγορά έκδοσης καρτών πληρωµών, και ότι
δεν υπάρχουν περιορισµοί στην εισδοχή στην αγορά έκδοσης καρτών πληρωµών.
535.

Η USB υποστήριξε ότι οι ενέργειες της JCC σε σχέση µε την Καταγγέλλουσα, ή

οι ενέργειες της JCC στην αγορά της αποδοχής καρτών πληρωµών δεν αφορούν την
USB, καθότι η USB δεν έχει ούτε ρόλο αλλά ούτε καµιά επίδραση στην εν λόγω
αγορά. Επιπλέον, δεν µπορεί να καταλογιστεί ευθύνη στην USB για το ότι η

122/490

Καταγγέλλουσα δεν είχε πληροφόρηση σχετική µε τις καινούργιες κατηγορίες
εµπόρων και τις αντίστοιχες χρεώσεις τους.
536.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, οι χρεώσεις Ε∆Π στην Κύπρο καθορίζονται από το

∆.Σ. της JCC και στη συνέχεια οι τράπεζες (µέτοχοι και µη µέτοχοι) συνάπτουν
διµερείς συµφωνίες µε την JCC («Service Agreements»), εφαρµόζοντας ενιαίες Ε∆Π.
Εποµένως, παρόλο που αρχικά οι Ε∆Π καθορίζονται από το ∆Σ της JCC, στη
συνέχεια οι καθορισθείσες Ε∆Π εφαρµόζονται και από τις τράπεζες µη µετόχους της
JCC, οι οποίες µε την υπογραφή της διµερούς συµφωνίας, γίνονταν αποδέκτες
συµφερουσών χρεώσεων αφού οι χρεώσεις των Ε∆Π ήταν ψηλές. Οι εν λόγω
δυµερής συµφωνίες είναι ταυτόσηµες και έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην αγορά
έκδοσης καρτών.
537.

Επιπλέον, η Επιτροπή υπογράµµισε το γεγονός ότι οι τράπεζες µη µέτοχοι της

JCC γνώριζαν για την ύπαρξη παρόµοιων διµερών συµφωνιών µε όλους σχεδόν
τους εκδότες καρτών στην Κύπρο και την ύπαρξη ταυτόσηµων Ε∆Π, αφού οι
επιστολές που απέστελλε η JCC για τα Ε∆Π και οι οποίες κοινοποιούνταν προς όλες
τις εκδότριες τράπεζες καθιστούν σαφές ότι, αυτές οι εκδότριες τράπεζες γνώριζαν
την ύπαρξη παρόµοιων διµερών συµφωνιών της JCC µε όλους σχεδόν τους εκδότες
καρτών στην Κύπρο και της ύπαρξης ταυτόσηµων Ε∆Π.
538.

Η Επιτροπή τονίζει ότι οι χρεώσεις DIF καθορίζονται από όλες τις εκδότριες

τράπεζες και την JCC και στη συνέχεια µε µια ενυπόγραφη επιστολή ενηµερώνονται
τα συστήµατα πληρωµών για αυτές. Οι χρεώσεις DIF είναι µη διαπραγµατεύσιµες και
εφαρµόζονται από αποδέκτες καρτών που δεν έχουν υπογράψει µε εκδότριες
τράπεζες συµφωνία σε σχέση µε τις ∆Π, όπως στην προκείµενη περίπτωση η
καταγγέλλουσα FBMECS, καλείται, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς των
συστηµάτων πληρωµών VISA και MasterCard, να αποδεχθεί τις DIF [................
...............................................]. Εποµένως, η αναφορά ότι οι Ε∆Π κοινοποιούνται
στον οργανισµό VISA δεν είναι ακριβής αφού αυτό που κοινοποιείται είναι τα DIF και
όχι οι Ε∆Π. Επιπλέον, καµία σχέση δεν έχει το σύστηµα πληρωµών Visa στον
καθορισµό των Ε∆Π ή ακόµη και των DIF εντός Κύπρου.
539.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της USB ότι «εάν το παράπονο της Καταγγέλλουσας

είναι κατ’ ουσία ότι δεν της συµφέρει να δροµολογεί τις συναλλαγές της από τα
συστήµατα πληρωµών VISA, τότε το παράπονό της δεν έχει σχέση µε την ∆ιµερή
Συµφωνία, αλλά µε τις δικές της σχέσεις µε την VISA», η Επιτροπή τονίζει ότι, το
αντικείµενο της καταγγελίας έχει άµεση σχέση µε τις διµερείς συµφωνίες, σε αντίθεση
µε τα όσα υποστηρίζει η USB, και ότι η FBMECS υποχρεωτικά δροµολογεί τις
συναλλαγές από τα συστήµατα πληρωµών VISA και MasterCard και καταβάλλει στις
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εκδότριες τράπεζες τα DIF που και πάλι καθορίζονται από την JCC και τις εκδότριες
τράπεζες.
540.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι συνεπεία της περιοριστικής φύσης των διµερών

συµφωνιών, δεν υπάρχει δυνατότητα διαπραγµάτευσης του ύψους των Ε∆Π από την
FBMECS ούτε των υπολοίπων χρεώσεων όπως π.χ. το clearing & settlement fee
που καταβάλλονται από την FBMECS στα συστήµατα πληρωµών. Συγκεκριµένα,
σηµειώνεται ότι οι χρεώσεις clearing and settlement fees δεν επιβαρύνουν την JCC
αφού η τελευταία επένδυσε στη σχετική υποδοµή από την οποία και επωφελείται
χρεώνοντας τις εκδότριες τράπεζες82. Αντίθετα, η καταγγέλλουσα FBMECS, δεν έχει
υπογράψει συµφωνία συνεργασίας µε καµιά εκδότρια τράπεζα στην Κύπρο και έτσι
δροµολογεί τις συναλλαγές της µέσω των συστηµάτων πληρωµών, µε αποτέλεσµα
αυτά µε τη σειρά τους να την χρεώνουν clearing and settlement fees.
541.

Η Επιτροπή συµφωνεί µε την καταγγελλόµενη ότι, οι ενέργειες της JCC στην

αγορά της αποδοχής καρτών πληρωµών δεν αφορούν την USB αλλά δεν µπορεί να
παραγνωρίσει το γεγονός ότι η τελευταία γνώριζε για τις νέες κατηγορίες εµπόρων
και τις αντίστοιχες χρεώσεις τους αφού υπέγραφε τις επιστολές κοινοποίησης στα
συστήµατα πληρωµών σχετικά µε τα DIF και παράλληλα είχε συνάψει διµερή
συµφωνία µε την JCC για τις Ε∆Π γνωρίζοντας παράλληλα ότι οι Ε∆Π ήταν κοινές
για όλους. Επισηµαίνεται ότι, οι Ε∆Π αποτελούν την βάση επί της οποίας η JCC ως
αποδέκτρια καρτών δύναται να στηριχτεί για να καθορίσει τα ∆ΕΠ.
542.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της USB.

Αποκλεισµός του ανταγωνισµού:
543.

Η USB υποστηρίζει ότι παρόλο που διαφωνεί µε την οποιαδήποτε θεώρηση ότι

η ∆ιµερής Συµφωνία επιφέρει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της Καταγγέλλουσας
από την αγορά αποδοχής καρτών πληρωµών (που σε κάθε περίπτωση ως
ισχυρίζεται δεν δικαιολογείται µε τα στοιχεία που υπάρχουν), και αν ακόµη αυτό
πράγµατι ίσχυε τότε (α) η επίδραση της ∆ιµερούς Συµφωνίας (λόγω του µικρού
µεριδίου αγοράς που κατέχει στην αγορά καρτών πληρωµών) είναι µηδαµινή και µη
ουσιαστική, και (β) οι λόγοι αποκλεισµού της Καταγγέλλουσας δεν αφορούν την USB
αλλά τρίτους.
544.

Η USB υπηστήριξε ακόµα ότι, η εφαρµογή των Ε∆Π µε βάση την ∆ιµερή

Συµφωνία δεν είναι εκ προοιµίου παράνοµη, και πως η Επιτροπή δεν πρέπει να
φθάσει σε εύρηµα ότι οι Ε∆Π µε βάση την ∆ιµερή Συµφωνία παραβιάζουν το άρθρο
3(1)(α) του Νόµου. Ανέφερε πως ούτε και η νοµολογία, είτε της Ευρωπαϊκής
82

Βλ Appendix A των διµερών συµφωνιών.
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Επιτροπής είτε του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζει ότι η
οποιαδήποτε διµερής συµφωνία που αφορά Ε∆Π είναι παράνοµη ή παραβιάζει το
δίκαιο του ανταγωνισµού. Επιπρόσθετα, είχε τη θέση πως, η απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση MasterCard εξαιρούσε τις Ε∆Π που
συµφωνούνταν σε διµερές επίπεδο, και τέθηκε ως γενική αρχή ότι οι εκδότριες και
αποδέκτριες τράπεζες µπορούν πάντοτε να συµφωνούν µε τις Ε∆Π διµερώς83
(αναφέρθηκε επίσης σε παλιά δήλωση της Επιτρόπου Neelie Kroes σε σχέση µε τις
Π∆Π για τη MasterCard- ∆ελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΙΡ/09/515,
Βρυξέλλες 1.4.2009).
545.

Σε σχέση µε το γεγονός ότι οι κοινές χρεώσεις στις Ε∆Π που υπάρχουν σε όλες

τις διµερείς συµφωνίες λειτουργούν ως κατώτατες τιµές, αφού οι Ε∆Π είναι η βάση
για τον καθορισµό των ∆ΕΠ, η θέση της USB είναι ότι η ίδια δεν έχει οποιαδήποτε
συµµετοχή στον καθορισµό των ∆ΕΠ, τα οποία καθορίζονται από τις εταιρείες
αποδοχής καρτών. Επιπλέον, σε σχέση και πάλι µε τον καθορισµό των Ε∆Π στα ίδια
επίπεδα για τις τράπεζες, που έχει ως αποτέλεσµα όµοιες τιµές περιθωρίου κέρδους
και δυνητικά όµοιων ∆ΕΠ, η θέση της USB είναι ότι κάθε τράπεζα έχει τα δικά της
περιθώρια κέρδους σύµφωνα µε τα δικά της δεδοµένα.
546.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η USB σηµειώνει ότι µέσω του συστήµατος

εφαρµογής των Ε∆Π ισορροπούνται οι ανάγκες των κατόχων καρτών και των
εµπόρων ούτως ώστε κάθε µέρος να πληρώνει λογικό κόστος για το όφελος που
λαµβάνει. Εποµένως, το σύστηµα πληρωµών µε κάρτες, δε µπορεί να λειτουργήσει
χωρίς τις Ε∆Π.
547.

Η Επιτροπή καταρχάς σηµειώνει ότι, οι Ε∆Π έχουν καθοριστεί στα ίδια επίπεδα

για όλες τις εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο. Η Επιτροπή δεν υποστηρίζει ότι η
υπογραφή οποιασδήποτε ∆ιµερούς Συµφωνίας είναι αφ’ εαυτής µεµπτή, η σύναψη
όµως πανοµοιότυπων διµερών συµφωνιών που καθορίζουν τις Ε∆Π στο ίδιο
επίπεδο για όλες τις εκδότριες τράπεζες, σκοπό έχουν τον περιορισµό του
ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών σε σχέση µε τις Ε∆Π.
548.

Παρόλο που η USB δεν συµµετέχει στην αγορά αποδοχής καρτών εντούτοις

συµµετέχει στον κοινό καθορισµό των Ε∆Π. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, όπως έχει
διαφανεί, οι Ε∆Π αποτελούν τη βάση επί της οποίας η JCC ως αποδέκτρια καρτών
θα στηριχθεί για να καθορίσει τα ∆ΕΠ που θα χρεώσει στην συνέχεια τους έµπορες
και αυτοί τους τελικούς καταναλωτές. Εποµένως οι αποφάσεις σε επίπεδο ∆Π (από
τις εκδότριες τράπεζες και την JCC) έχουν επιπτώσεις στις αποφάσεις σε επίπεδο
∆ΕΠ (από την JCC, µε µετόχους 6 από τις µεγαλύτερες εκδότριες τράπεζες). Στην
83

Υποθέσεις COMP/34.579, COMP/36.518, COMP/38.580, Απόφαση ηµεροµηνίας 19.12.2007,
παράγραφοι 118, 120 και 770.
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Κύπρο οι Ε∆Π αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό χρέωσης των εταιρειών αποδοχής
καρτών (όπως διαφάνηκε από την προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας, [...]%
περίπου των εγχώριων ∆ΕΠ διοχετεύεται ως εισόδηµα για τις τράπεζες υπό µορφή
Ε∆Π και για τα δύο συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard τα έτη 2009 και
2010) και κατά συνέπεια των ∆ΕΠ που χρεώνονται στον έµπορα, κατά την διάρκεια
µιας συναλλαγής. Οι έµποροι δεν έχουν την διαπραγµατευτική «δυνατότητα» να
εξασφαλίσουν ∆ΕΠ χαµηλότερα από τις Ε∆Π/DIF και εποµένως οι ∆Π αποτελούν για
τους εµπόρους το µέρος των χρεώσεων των αποδεκτριών εταιρειών το οποίο είναι
µη διαπραγµατεύσιµο84.
549.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή τονίζει το γεγονός ότι στην απουσία διµερούς

συµφωνίας µε εκδότρια τράπεζα, οποιοσδήποτε καινούργιος παίκτης στην αγορά
αποδοχής καρτών θα πρέπει να υιοθετήσει τις DIF [........................................
.....................]. Όπως διαφάνηκε, η καταγγέλλουσα δεν κατόρθωσε να συνάψει
συµφωνία µε καµιά εκδότρια τράπεζα στην Κύπρο. Επιπλέον, ο νέος αυτός παίκτης
στην αγορά, δε δύναται να συµφωνεί µε τους πελάτες/εµπόρους το ύψος του ∆ΕΠ σε
χαµηλότερο επίπεδο των DIF, καθώς αυτό συνεπάγεται την πραγµατοποίηση
ζηµιών, οι οποίες καθιστούν τη δραστηριοποίησή του ασύµφορη.
550.

Ως εκ τούτου, οι τράπεζες µέτοχοι µέσα από τη δηµιουργία της JCC, αλλά και

οι µη µέτοχοι, µε την ακολουθούµενη πρακτική τους, της απόφασης της JCC ως
ένωση επιχειρήσεων σχετικά µε τα Ε∆Π, των κάθετων συµφωνιών JCC µε εκδότριες
τράπεζες, και τη µη έγκαιρη πληροφόρηση των συστηµάτων πληρωµών για τις νέες
κατηγορίες εµπόρων, επιτυγχάνουν την ανάπτυξη τεχνητών εµποδίων εισόδου σε
µια ήδη δύσκολη στην είσοδό της αγορά (αποδοχής), διασφαλίζοντας την εξάλειψη
κάθε είδους πραγµατικής και δυνητικής ανταγωνιστικής πίεσης.85 Προς επίρρωση
αυτού, η Επιτροπή παραπέµπει στο γεγονός ότι στην Κυπριακή αγορά µόνο ένας
ανταγωνιστής της JCC δραστηριοποιείτο για τα έτη 2009-2014 στην εν λόγω αγορά,
ήτοι η FBMECS ο οποίος ως διαφαίνεται συνάντησε εµπόδια στην είσοδο του στην
αγορά.
551.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην υπόθεση MasterCard το Γενικό ∆ικαστήριο

εξήγησε ότι οι Π∆Π είχαν περιοριστικά αποτελέσµατα κατά το ότι «περιορίζουν την
πίεση που οι έµποροι µπορούν να ασκούν στις αποδέκτριες τράπεζες στο πλαίσιο της
διαπραγµατεύσεως σχετικά µε τις ∆ΕΠ, µειώνοντας τις πιθανότητες µειώσεως των
τιµών κάτω από ένα ορισµένο όριο» και αυτό σε αντίθεση µε «µια αγορά αποδοχής

84

βλέπε απόφαση ΕΕ για MasterCard παράγραφοι 502-506.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η λήψη άδειας για µια εταιρεία προκειµένου να
δραστηριοποιηθεί στην αγορά αποδοχής υπόκειται σε αυστηρό νοµικό πλαίσιο. ∆εν µπορεί επίσης να
παραληφθεί το γεγονός ότι η είσοδος στην αγορά αυτή προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, και υψηλό κόστος
επένδυσης (π.χ. διαθεσίµων κεφαλαίων, απόκτησης και διάθεσης τερµατικών POS κ.λπ.).
85
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συναλλαγών που να λειτουργεί χωρίς αυτές»86. Επισηµαίνεται ότι, η εν λόγω
απόφαση επικυρώθηκε από το ∆ΕΕ87.
552.

Τέλος, η Επιτροπή, σε σχέση µε το ζήτηµα ότι «η επίδραση της ∆ιµερούς

Συµφωνίας (λόγω του µικρού µεριδίου αγοράς που κατέχει στην αγορά καρτών
πληρωµών) είναι µηδαµινή και µη ουσιαστική», κρίνει σκόπιµο να κάνει παραποµπή
στις Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίου
των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 15, όπου η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι µία επιχείρηση δεν µπορεί να αποφύγει την
εφαρµογή του ενωσιακών κανόνων του ανταγωνισµού για το λόγο µόνο ότι η
συµµετοχή της σε συµφωνία που µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ των
κρατών µελών είναι αµελητέα.88
553.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της USB.

Η οµοιόµορφη εφαρµογή των Ε∆Π αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος των
δεσµεύσεων της JCC
554.

Η USB αναφέρθηκε σε δήλωση της JCC ότι η οµοιόµορφη εφαρµογή των

Ε∆Π αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος των δεσµεύσεων της JCC ενώπιον της
Επιτροπής το Νοέµβριο του 2005.
555.

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η απόφαση της Επιτροπής µε ηµεροµηνία

23/11/2005, η οποία κατέληξε στην επιβολή προστίµου της τάξης των ΛΚ373.374,49
αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής και αναφέρεται σε παραβάσεις των
άρθρων 6(1) και 6(2)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (αρ.
207/1989), ως ίσχυε τότε, από πλευράς JCC λόγω της κατάχρησης της δεσπόζουσας
της θέσης µέσω της επιβολής αθέµιτων τιµών/χρεώσεων σε εµπόρους για την
υπηρεσία αποδοχής τους για συναλλαγές µε κάρτες και αθέµιτες χρεώσεις ενοικίων
για τα τερµατικά καρτών. Οι δεσµεύσεις που υποβλήθηκαν στις 3/11/2005 από την
εταιρεία JCC λήφθηκαν υπόψη από την τότε Επιτροπή, στην µεταγενέστερη
χρονολογικά Απόφασή της ηµεροµηνίας 23/11/2005, για σκοπούς καθορισµού του
ύψους του προστίµου και µόνο.

86

ης

Απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου της 24 Μαΐου 2012, Τ-111/08, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σκέψη 143. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58a5fa56e8ad249c0ae2af1f
71bf448cc.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhqSe0?text=&docid=123081&pageIndex=0&doclang=EL&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249336.
87
ης
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11 Σεπτεµβρίου 2014, C-281/12 P, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157521&pageIndex=0&doclang=EL&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249642.
88
Βλέπετε Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίων των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 15.
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556.

Οι δεσµεύσεις αυτές αναφέρουν, µεταξύ άλλων: «Στο εσώκλειστο έγγραφο,

γίνεται µια πολύ σοβαρή και προωθηµένη προσπάθεια να αντιµετωπιστούν πλείστα
όσα θέµατα και ζητήµατα, πολύ πέραν των συγκεκριµένων καταγγελιών που
εκτίθενται στην Έκθεση Αιτιάσεων. Ενώ η Έκθεση Αιτιάσεων επικεντρώνεται στην κατ’
ισχυρισµό επιβολή ‘αθέµιτων τιµών προς τους εµπόρους’, το εσώκλειστο έγγραφο
που υποβάλλουµε αντιµετωπίζει όχι µόνο το θέµα αυτό αλλά και άλλα συναφή […]»
(δική µας υπογράµµιση)
557.

Τέλος, η Επιτροπή τονίζει ότι, η πιο πάνω απόφαση που εκδόθηκε το έτος

2005 και οι µονοµερείς δεσµεύσεις της JCC αφορούσαν τα έτη µέχρι το 2008, δεν
σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα καταγγελία, που υποβλήθηκε από
την εταιρεία FBMECS, το έτος 2010 και αναφέρεται σε πιθανολογούµενες
παραβάσεις του Νόµου στα έτη 2009-2010. Συγκεκριµένα, η εν λόγω απόφαση
αφορούσε παραβάσεις των άρθρων 6(1) και 6(2)(α) του περί της Προστασίας του
Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε τότε, από πλευράς JCC λόγω της
κατάχρησης

της

δεσπόζουσας

της

θέσης

µέσω

της

επιβολής

αθέµιτων

τιµών/χρεώσεων σε εµπόρους για την υπηρεσία αποδοχής τους για συναλλαγές µε
κάρτες, δηλαδή το ύψος των ∆ΕΠ και αθέµιτες χρεώσεις ενοικίων για τα τερµατικά
καρτών. Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής αναφερόταν σε
παραβάσεις των άρθρων 6(1) και 6(2)(β) του περί της Προστασίας του
Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε τότε, από µέρους της JCC, λόγω της
κατάχρησης της δεσπόζουσας της θέσης µέσω της σύναψης συµφωνιών από
πλευράς της µε τις Τράπεζες για παροχή υπηρεσιών στον τοµέα αποδοχής των
εµπόρων

για

συναλλαγές

µε

κάρτες

και

διαχείρισης,

διεκπεραίωσης

και

αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες διεθνών σηµάτων στις οποίες
περιλαµβανόταν ο αντι-ανταγωνιστικός όρος: «JCC may terminate the agreement
immediately, upon written notice to the Bank, if the Bank becomes directly or
indirectly a competitor in the Merchant Acquiring Business in Cyprus», µε
αποτέλεσµα τον περιορισµό της διάθεσης των υπηρεσιών της αποδοχής των
εµπόρων για συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών και της διαχείρισης, διεκπεραίωσης
και αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες, προς ζηµιά των καταναλωτών. Οι δε
δεσµεύσεις που υπέβαλε η JCC ήταν αυτόβουλες και µονοµερής.
558.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση.

Το 2009 εφαρµόζονται οι Ε∆Π που δηλώνονταν στα συστήµατα πληρωµών
559.

Η καταγγελλόµενη USB ανέφερε στις θέσεις της µε ηµεροµηνία 26/01/2015 ότι

η JCC δήλωσε ότι το 2009 οι Ε∆Π ανέρχονταν στο ύψος των επισήµων Ε∆Π,
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σύµφωνα µε την απόφαση για δεσµεύσεις ενώπιον της Επιτροπής. Η USB
αναφέρθηκε επίσης σε δήλωση της Τράπεζα Κύπρου που έλεγε ότι το 2009
εφαρµόζονται οι Ε∆Π που δηλώνονται στους διεθνούς οργανισµούς VISA και
MasterCard από τα τοπικά µέλη τους για όλους τους τραπεζικούς λογαριασµούς που
αποδέχονται κάρτες. Συνεπώς, οι Ε∆Π που λαµβάνει η Τράπεζα Κύπρου από την
JCC είναι οι ίδιες µε αυτές που λαµβάνει από την FBMECS.
560.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό του δικηγόρου της USB

παραπέµπει στο λεκτικό της επιστολής που στάλθηκε από την εταιρεία JCC στις
εκδότριες τράπεζες ενηµερώνοντας τις για την αλλαγή στις χρεώσεις των Ε∆Π
«Please note that since 2nd January 2009, JCC applies the official [..............
……………………………………...] You are kindly requested to consider this update
as an amendment to the signed service agreement with JCC89». Σε αυτή την
επιστολή, ξεκάθαρα η JCC ενηµερώνει τις εκδότριες τράπεζες για την τροποποίηση
των Ε∆Π κατά το έτος 2009 των συµφωνιών που υπεγράφησαν κατά το έτος 2007.
561.

Από την άλλη πλευρά, οι υπογεγραµµένες επιστολές κοινοποίησης στα

συστήµατα πληρωµών κατά το έτος 2010, φέρουν τις υπογραφές όλων των
τραπεζών (πλην της Πειραιώς) και της JCC και αναφέρονται στα Default Interchange
fees. Συγκεκριµένα και όπως διαφαίνεται πιο πάνω, ο τρόπος καθορισµού των Ε∆Π
διαφέρει από τον τρόπο καθορισµού των DIF.
562.

Οι χρεώσεις Ε∆Π στην Κύπρο καθορίζονται από το ∆Σ της JCC και αφορούν

τις χρεώσεις που καταβάλλονται από την JCC προς τις εκδότριες τράπεζες. Στη
συνέχεια οι εκδότριες τράπεζες (µέτοχοι και µη µέτοχοι) υπέγραψαν διµερείς
συµφωνίες µε την JCC, που αποκαλούνται «Service Agreements», κατά το έτος
2007 υιοθετώντας ενιαίες Ε∆Π (εφαρµόζονται ουσιαστικά οι Ε∆Π από όλες
ανεξαιρέτως τις εκδότριες τράπεζες, οι οποίες καθορίστηκαν από το ∆Σ της JCC).
563.

Σε σχέση µε τον καθορισµό των DIF, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ετοιµάζεται

έγγραφο και/ή δήλωση που συνυπογράφεται από όλες τις εκδότριες τράπεζες και την
εταιρεία JCC µε το οποίο οι VISA και ΜasterCard ενηµερώνονται για τις ισχύουσες
συµφωνηθέντες χρεώσεις των DIF. Ο καθορισµός αυτός είναι σύµφωνος µε τους
κανονισµούς των διεθνών οργανισµών VISA και MasterCard και αφορά τις χρεώσεις
που καλείται να καταβάλει στις εκδότριες τράπεζες µία αποδέκτρια εταιρεία σε
περίπτωση απουσίας διµερούς συµφωνίας, ήτοι οι ∆ιατραπεζικές Προµήθειες που
καταβάλει η FBMECS.
564.

Στην Κύπρο οι Ε∆Π αλλά και οι DIF [..........................] µε ξεχωριστή όµως

διαδικασία - δηλαδή µε τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω. Η πρακτική αυτή
ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός ότι τα µέρη που εµπλέκονται στην διαδικασία
89

Appendix C των διµερών συµφωνιών.
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καθορισµού των DIF εµπλέκονται και στη διαδικασία εφαρµογής των Ε∆Π. Η
[...........] σε επίπεδο χρέωσης [....................................................] δεν [............] και τον
τρόπο καθορισµού των χρεώσεων αυτών.
565.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαφωνεί µε το συµπέρασµα του δικηγόρου της

καταγγελλοµένης USB, ότι δηλαδή από την 2/1/2009 δεν τυγχάνει εφαρµογής πλέον
το Appendix C των διµερών Συµφωνιών και άρα δεν υφίσταται η «κάθετη συµφωνία»,
αφού αυτά που δηλώνονται στα συστήµατα πληρωµών είναι οι Ε∆Π.
Απόφαση Mastercard:
566.

Αναφορικά µε την απόφαση Mastercard και κατά την εξέταση του ζητήµατος

των περιορισµών που προκαλούνται στον ανταγωνισµό σε σχέση µε τις υπηρεσίες
αποδοχής καρτών και των διµερών συµφωνιών η USB δηλώνει ότι, η συγκεκριµένη
αναφορά της EE στην απόφαση MasterCard90 αφορά περιπτώσεις στις οποίες η
αποδέκτρια εταιρεία δεν µπορεί να συµφωνήσει σε διµερή συµφωνία µε τον εκδότη
και κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στην παρούσα περίπτωση. Επιπρόσθετα, η ΕΕ
αναφέρει απλά ότι οι διµερείς συµφωνηµένες Ε∆Π δυνατόν να εµποδίζουν την
εισδοχή άλλων αλλοδαπών αποδεκτών. Συνεπώς, το κατά πόσον η ∆ιµερής
Συµφωνία έχει ως αποτέλεσµα την εισδοχή νέου αποδέκτη στην αγορά θα πρέπει να
κριθεί µε βάση τα γεγονότα της αγοράς κατά τον ουσιώδη χρόνο. Η USB σηµειώνει
ότι εκκρεµεί έφεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου αναφορικά µε την πιο
πάνω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής91.
567.

Σε σχέση µε την απόφαση MasterCard η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηµειώνει ότι

όπως αναφέρεται στις παραγράφους 325, 414 και 415 της απόφασης MasterCard92,
στην περίπτωση των εταιρειών αποδοχής καρτών που δεν µπορούν να συνάψουν
διµερή συµφωνία µε εκδότρια τράπεζα, εφαρµόζονται τα DIF, όπως και στην
περίπτωση της FBMECS. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης διευκρινίζει ότι, σε
περίπτωση που τα DIF είναι υψηλότερα από τις Ε∆Π αυτό θα αποτελούσε
παρεµποδιστικό παράγοντα εισόδου άλλων παικτών στην αγορά. Στην παρούσα
υπόθεση διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν καινούριες κατηγορίες εµπόρων [.......................
……...............................................] για τις οποίες η καταγγέλλουσα δεν ήταν
ενηµερωµένη και υιοθετούσε DIF ψηλότερα από τις Ε∆Π, µε αποτέλεσµα να µην είναι
σε θέση να αποκτήσει πελατολόγιο για αυτές τις κατηγορίες.

90

Παρ. 414, 415 και υποθέσεις COMP/34.579, COMP/36.518, COMP/38.580.
Αναίρεση που ασκήθηκε στις 6.8.2012 από την MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc.,
MasterCard Europe κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό ∆ικαστήριο (έβδοµο τµήµα) στις
24.5.2012 στην υπόθεση Τα-111/08, Mastercard, Inc. κ.λ.π. κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Υπόθεση
C-382/12P) (2012/C 319/05).
92
υποθέσεις COMP/34.579, COMP/36.518, COMP/38.580.
91
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568.

Η Επιτροπή παραπέµπει στην υποσηµείωση 474 της απόφασης MasterCard

Comp/34.579, όπου αναφέρεται ότι η ύπαρξη ενός µόνου αποδέκτη καρτών που έχει
µονοπωλιακή θέση στην αγορά, δηλαδή ενός ενδο-τραπεζικού οργανισµού που
ανήκει σε ένα αριθµό τραπεζών έκδοσης όπως στην υπό εξέταση υπόθεση, µπορεί
να θεωρηθεί παράβαση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, δηλαδή του αντίστοιχου άρθρου
3 του Νόµου όπως διαπιστώθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων.
569.

Τέλος, η Επιτροπή τονίζει ότι δεν εκκρεµεί έφεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού

∆ικαστηρίου αναφορικά µε την πιο πάνω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
καθότι στις 11/09/2014 εκδόθηκε απόφαση στην υπόθεση C-382/12P MasterCard
and others v Commission. Συγκεκριµένα, το ∆ΕΕ επικύρωσε την απόφαση του Γεν.
∆ΕΕ.
570.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της USB.

∆ιάρκεια συµφωνίας
571.

Η USB, σε σχέση µε τη διάρκεια της υπό εξέταση συµφωνίας, ισχυρίζεται ότι

δεν είναι αορίστου χρόνου. Ο όρος 8.1 αυτής αναφέρει ότι ανανεώνεται αυτόµατα για
12µηνες περιόδους, αλλά ο όρος 8.2 αναφέρει επίσης ρητά ότι οποιοδήποτε µέρος
δύναται να τερµατίσει την ∆ιµερή Συµφωνία δίδοντας εξάµηνη προειδοποίηση.
Επίσης, ισχυρίζεται ότι ουδείς όρος υπάρχει στη ∆ιµερή Σύµβαση που να οδηγεί στο
άµεσο ή έµµεσο συµπέρασµα ότι τα µέρη είχαν καταλήξει σε συµφωνία
αποκλειστικότητας. Κατά τον χρόνο της συνοµολόγησης της ∆ιµερούς Συµφωνίας το
2007 η JCC ήταν η µόνη εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες αποδοχής καρτών
πληρωµών στην Κύπρο.
572.

Ο δικηγόρος της USB, αναφέρεται στην απόφαση του Competition and Markets

Authority (CMA) του Ηνωµένου Βασιλείου που δηµοσιεύθηκε στις 4/11/2014 και
τονίζει το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει µε την εξέταση των υποθέσεων
MasterCard (CE/6345/05) και VISA (CE/4500/04) που αφορούσαν τις Ε∆Π του
Ηνωµένου Βασιλείου ενόψει της εκκρεµούσας ενώπιον του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

συζήτησης

Πρότασης

Κανονισµού

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για
πράξεις πληρωµών µε τη χρήση καρτών93.
573.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, από τα ενώπιον της στοιχεία, δεν προκύπτει ότι έχει

τερµατιστεί καµιά διµερής συµφωνία µε την εταιρεία JCC. Ουσιαστικά, διαφαίνεται ότι
οι εν λόγω συµφωνίες στην πράξη τυγχάνουν απεριόριστης διάρκειας και ισχύουν
αποκλειστικά και µόνο µε την JCC. Καµία εκδότρια τράπεζα δεν έχει συνάψει διµερής
93

COM(2013)0550, Βρυξέλλες, 24.7.2013.
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συµφωνία µε την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία εισήλθε στην αγορά αποδοχής
καρτών το έτος 2009 προσφέροντας τις ίδιες υπηρεσίες όπως η JCC.
574.

Η

Επιτροπή

παραθέτει

το

ακόλουθο

απόσπασµα

αναφορικά

µε

τη

94

προαναφερθείσα δηµοσίευση του CMA : «With effect from 1 March 2015, Visa’s
interchange fees for UK domestic consumer debit card transactions will be revised to
0,2%+1p with a maximum cap of 50p for secure transactions and 0,2%+11p with a
maximum cap of £1 for non-secure transactions.» Εποµένως, σύµφωνα µε αυτό το
λεκτικό, το Ηνωµένο Βασίλειο ήδη έχει προχωρήσει σε µειώσεις στις Ε∆Π του
Ηνωµένου Βασιλείου για χρεωστικές κάρτες.
575.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει την απόφαση της 24ης Μαΐου 2012 µε

την οποία το Γεν. ∆ΕΕ απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως που άσκησε η
MasterCard και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής. Στη συνέχεια η MasterCard
άσκησε ενώπιον του ∆ΕΕ αναίρεση κατά της απόφασης του Γεν. ∆ΕΕ, η οποία
απορρίφθηκε από το ∆ΕΕ95, επικυρώνοντας την απόφαση του Γεν. ∆ΕΕ.
Συγκεκριµένα, το ∆ΕΕ επιβεβαίωσε ότι η MasterCard µπορούσε να χαρακτηρισθεί
ως ένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, το ∆ΕΕ έκρινε ότι ορθά το Γεν. ∆ΕΕ διαπίστωσε
ότι κατά τη λήψη των αποφάσεων σχετικά µε τις Π∆Π οι εν λόγω επιχειρήσεις
προτίθεντο ή τουλάχιστον δέχτηκαν να συντονίσουν τη συµπεριφορά τους µέσω των
εν λόγω αποφάσεων και ότι τα συλλογικά συµφέροντά τους συνέπιπταν µε τα
συµφέροντα που σταθµίστηκαν κατά τον χρόνο της λήψεως των αποφάσεων αυτών,
κατά µείζονα λόγο δεδοµένου ότι επιδίωκαν επί σειρά ετών τον ίδιο σκοπό της από
κοινού ρυθµίσεως της αγοράς στο πλαίσιο του ίδιου οργανισµού, έστω και υπό
διαφορετικές µορφές.
576.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό «ουδείς όρος υπάρχει στη ∆ιµερή Σύµβαση που να

οδηγεί στο άµεσο ή έµµεσο συµπέρασµα ότι τα µέρη είχαν καταλήξει σε συµφωνία
αποκλειστικότητας» η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, µε βάση τα στοιχείατου διοικητικού
φακέλου διαπιστώθηκε ότι, οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια
αγορά έκδοσης καρτών, συµπεριλαµβανοµένων και των τραπεζών µη µετόχων,
αρνήθηκαν την υπογραφή διµερούς σύµβασης µε την FBMECS, ενώ την ίδια στιγµή
αυτές είχαν συµβληθεί διµερώς µόνο µε την JCC.
577.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της USB.

94

https://www.gov.uk/government/news/cma-decides-not-to-progress-interchange-fee-investigations-atthe-present-time
95
11 Σεπτεµβρίου 2014, Απόφαση στην υπόθεση C-382/12 P MasterCard Inc. κ.λπ. κατά Επιτροπής.
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6.3 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
578.

Αναφορικά µε τις θέσεις της καταγγελλόµενης JCC επί της εκ πρώτης όψεως

διαπιστωθείσα

στη

σχετική

Έκθεση

Αιτιάσεων

παράβαση

της

ληστρικής

τιµολόγησης, η Επιτροπή σηµείωσε τα ακόλουθα:
579.

Ο δικηγόρος της JCC στις γραπτές του θέσεις ηµεροµηνίας 26/01/2015 και

4/5/2015 ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή απέτυχε να διενεργήσει ανάλυση του
προσδιορισµού της σχετικής αγοράς και να αποδείξει ότι η JCC κατέχει δεσπόζουσα
θέση και πως αυτή καταχράστηκε την εν λόγω δεσπόζουσα θέση της µέσω της
τιµολόγησης των ∆ΕΠ από την JCC σε ληστρικό επίπεδο, βασιζόµενος σε σχετική
έκθεση της KPMG την οποία και επισύναψε.
580.

Ο δικηγόρος της FBMECS στις γραπτές του θέσεις ηµεροµηνίας 24/2/2015 σε

σχέση µε τα πιο πάνω δήλωσε ότι η JCC διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση της στη
σχετική αγορά αποδοχής καρτών VISA και MasterCard για συναλλαγές εντός
Κύπρου και πως ακόµα και µετά την είσοδο της FBMECS στην αγορά, η JCC
ουσιαστικά διατήρησε τη µονοπωλιακή της θέση καθώς µέσω της πρακτικής της δεν
επέτρεψε

τη

δραστηριοποίηση

στην

καταγγέλλουσα

υπό

συνθήκες

υγιούς

ανταγωνισµού.
581.

Αναλυτικότερα, ο δικηγόρος της FBMECS δήλωσε ότι πέραν από το εξαιρετικά

υψηλό µερίδιο αγοράς που κατέχει η JCC στη σχετική αγορά αποδοχής καρτών, η
ίδια η συµπεριφορά της υποδηλώνει ότι οι ανταγωνιστικοί περιορισµοί που
αντιµετωπίζει δεν είναι επαρκώς αποτελεσµατικοί. Αυτό µάλιστα αφορά όχι µόνο
τους πραγµατικούς αλλά και τους δυνητικούς ανταγωνιστές. Ως εκ τούτου, η JCC
µπορεί να συµπεριφέρεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανεξάρτητα από την
FBMECS αλλά και τους πελάτες της (έµπορους).
582.

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι ο καθορισµός της σχετικής αγοράς που

πραγµατοποιήθηκε έγινε σε συνάφεια µε την σχετική νοµολογία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των ∆ικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, η
Επιτροπή παραπέµπει στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις
COMP/29.373 Visa International, COMP/34.579 MasterCard, COPMP/36/518
EuroCommerce και COMP/38.580 Commercial Cards, COMP/39.398 Visa MIF και
στις αποφάσεις των ∆ικαστηρίων της Ένωσης στις υποθέσεις Τ-111/08 και C-382/12
P.
583.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το άρθρο 6 του Νόµου και το αντίστοιχο Άρθρο 102

ΣΛΕΕ δεν απαγορεύουν την κατοχή και/ή την απόκτηση δεσπόζουσας θέσης αλλά
µόνον την καταχρηστική εκµετάλλευσή της. Ωστόσο, σύµφωνα µε την νοµολογία του
∆ΕΕ, οι επιχειρήσεις µε δεσπόζουσα θέση φέρουν «ιδιαίτερη ευθύνη» (special
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responsibility)

για

τη

διατήρηση

συνθηκών

πραγµατικού

και

ανόθευτου

ανταγωνισµού. Στην υπόθεση Michelin το ∆ΕΕ έκρινε ότι, µία επιχείρηση µε
δεσπόζουσα θέση φέρει ιδιαίτερη ευθύνη έτσι ώστε η συµπεριφορά της να µην
διαστρεβλώνει τον ανταγωνισµό στην αγορά και να µην καταλήγει στην καταχρηστική
εκµετάλλευση της θέσης αυτής.96 Στην προκειµένη περίπτωση, η ιδιαίτερη ευθύνη
που φέρει η JCC, ως επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά
αποδοχής καρτών σήµατος VISA και MasterCard, έχει την έννοια ότι η συµπεριφορά
της δεν πρέπει να θίγει την άσκηση πραγµατικού και ανόθευτου ανταγωνισµού.
∆ηλαδή, δεν επιτρέπεται στην JCC να αναπτύξει συµπεριφορά ή να υιοθετήσει
πρακτικές οι οποίες είναι ικανές να παρεµποδίσουν τη διατήρηση ή την ανάπτυξη
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, αφού λόγω ακριβώς της παρουσίας της, ο
ανταγωνισµός είναι ήδη εξασθενισµένος, υπό την έννοια ότι η εξεταζόµενη σχετική
αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλά εµπόδια εισόδου (νοµικά και µη) που καθιστούν
από µόνα τους την είσοδο στην αγορά δύσκολη.
584. Επιπλέον, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ, το µεγάλο ποσοστό συµµετοχής
της επιχείρησης σε µια αγορά αποτελεί τη σηµαντικότερη ένδειξη για την απόδειξη
δεσπόζουσας θέσης. Στην υπόθεση Hoffmann-La Roche τα µερίδια αγοράς της
τάξης 70-90% σε αρκετές αγορές βιταµινών κρίθηκαν «τόσο υψηλά που
αποδεικνύουν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης» και στην υπόθεση Hilti το ∆ΕΕ
υιοθέτησε την άποψη του Γενικού ∆ικαστηρίου Ευρωπαικης Ένωσης (στο εξής
«Γεν∆ΕΕ»), ότι η κατοχή µεριδίου στη σχετική αγορά της τάξεως του 70-80% ήταν
τόσο υψηλό που δεν απαιτούνταν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για τη διαπίστωση
δεσπόζουσας θέσης. Το ίδιο γίνεται δεκτό και στην Ελληνική νοµολογία.
Ενδιαφέρουσα είναι και η υπόθεση ΑΚΖΟ, όπoυ το ∆ΕΕ καθιέρωσε ως µαχητό
τεκµήριο ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης την κατοχή µεριδίου αγοράς πάνω από 50%.
Επισηµαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που το µερίδιο αγοράς είναι ιδιαίτερα υψηλό και
διατηρείται έτσι για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κατά τη νοµολογία, εφόσον δεν
συντρέχουν άλλες εξαιρετικές περιστάσεις, το στοιχείο αυτό από µόνο του αρκεί για
την απόδειξη της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης της επιχείρησης.
585.

Σύµφωνα µε σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεσπόζουσα

θέση δηµιουργείται όταν µια επιχείρηση εξασφαλίζει σηµαντικό τµήµα της
προσφοράς σε συγκεκριµένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι παράγοντες
που εξετάζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης, όπως η ύπαρξη φραγµών στην

96

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 322/81, NV Nederlandesche Industrie Michelin v.
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Michelin I), [1983] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. Ιης
3461, σκέψη 49. Βλέπετε επίσης την Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 14 Νοεµβρίου 1996, C-333/94P,
Tetra Pak International SA v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1996] Συλλογή Νοµολογίας του
∆ικαστηρίου, σελ. IΙ-5951, σκέψη 21.
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είσοδο, η ικανότητα αντίδρασης των καταναλωτών, κλπ. οδηγούν προς την ίδια
κατεύθυνση.97
586.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία JCC συστάθηκε περί το 1989 και

ασχολείται µε την αποδοχή εµπόρων για διαχείριση, διεκπεραίωση και αποπληρωµή
των συναλλαγών µε κάρτες. Η µοναδική ανταγωνίστρια εταιρεία της JCC, ήτοι η
FBMECS, άρχισε τις δραστηριότητες της το Μάιο του 2009. Ως εκ τούτου, µέχρι και
το έτος 2009 η εταιρεία JCC ήταν η µόνη εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες αποδοχής
καρτών και ως εκ τούτου αποτελούσε µονοπώλιο.
587.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι µέχρι και σήµερα καµία άλλη εταιρεία πλην της JCC

και της καταγγέλλουσας δεν έχει δραστηριοποιηθεί στην αγορά αποδοχής καρτών. Η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι το µερίδιο αγοράς της JCC σε ότι αφορά τα Εγχώρια ∆ΕΠ
ξεπερνά το 90% και για τα δύο έτη 2009 και 2010 και εποµένως η αγορά αυτή
χαρακτηρίζεται σχεδόν µονοπωλιακή. Η εν λόγω διαπίστωση είναι εµφανής στους
ακόλουθους πίνακες:
Α. Έσοδα από τα Εγχώρια ∆ικαιώµατα Εξυπηρέτησης Πελατών –∆ΕΠ
Πίνακας 1
∆ΕΠ local in Euro
ΕΤΟΣ

FBMECS

JCC
98

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
99

2009

[…………..]

[…………..]

2010

[…………..]100 […………..]101

[…………..]
[…………..]

Β. Μερίδιο αγοράς των Εγχώριων ∆ικαιωµάτων Εξυπηρέτησης Πελατών –∆ΕΠ
Πίνακας 2
∆ΕΠ Market shares
ΕΤΟΣ

FBMECS

JCC

2009

[…..]%

[…..]%

2010

[…..]%

[…..]%

97

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους
σκοπούς του κοινοτικού δικαίου [1997] Επίσηµη Εφηµερίδα C3 72/05, παράγραφος 10.
98
∆εδοµένα βάση Επιστολής FBMECS 23/03/2012.
99
∆εδοµένα βάση Statement of Comprehensive income for the year ended –υποβλήθηκε από την JCC.
100
∆εδοµένα βάση Επιστολής FBMECS 23/03/2012.
101
∆εδοµένα βάση Statement of Comprehensive income for the year ended –υποβλήθηκε από την JCC.
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588.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης τη θέση της καταγγέλλουσας ότι, η είσοδος ενός

ανταγωνιστή σε µία αγορά, µε σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας, όπως είναι η σχετική
αγορά αποδοχής καρτών, συνεπάγεται αυξηµένο κόστος, λόγω του ότι το επίπεδο
της ελάχιστης αποδοτικής κλίµακας παραγωγής (minimum efficient scale) είναι
σχετικά υψηλό Ως εκ τούτου, ο οποιοσδήποτε καινούργιος ανταγωνιστής στην εν
λόγω αγορά έπρεπε να λειτουργήσει, για µια αρχική περίοδο, µε ένα σηµαντικό
µειονέκτηµα κόστους σε σχέση µε την JCC.
589.

Η Επιτροπή σηµειώνει σε σχέση µε το τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου που

έχει θίξει η καταγγελλόµενη ότι, αυτός δεν σχετίζεται µε το αντικείµενο της παρούσας
καταγγελίας. Η παρούσα καταγγελία αφορά την αγορά αποδοχής καρτών (physical
acquiring) και όχι το ηλεκτρονικό εµπόριο (το e-commerce).
590.

Η Επιτροπή, αναφορικά µε την ισχυριζόµενη καταχρηστική συµπεριφορά της

ληστρικής τιµολόγησης, σηµειώνει ότι µια από τις πρακτικές που συχνά ακολουθείται
από επιχειρήσεις µε δεσπόζουσα θέση είναι η πώληση ή προσφορά των σχετικών
προϊόντων/υπηρεσιών σε ασυνήθιστα χαµηλές τιµές για σχετικά µεγάλη χρονική
περίοδο σκοπεύοντας στον εκτοπισµό των υφιστάµενων ανταγωνιστών. Η
εξοντωτική αυτή τιµολόγηση είναι µία στρατηγική που εφαρµόζει η δεσπόζουσα
επιχείρηση, εσκεµµένα για την εξάλειψη των ανταγωνιστών της από την αγορά
καθορίζοντας τις τιµές της κάτω του κόστους παραγωγής. Η επιθετική τιµολόγηση
συνιστά µια στρατηγική κατά την οποία µια επιχείρηση υπόκειται σκοπίµως σε
βραχυχρόνιες ζηµιές σε µια αγορά τιµολογώντας κάτω του κόστους, έτσι ώστε να
προκαλέσει την έξοδο ανταγωνιστών της από την αγορά, ή τον αποκλεισµό της
εισόδου νέων ανταγωνιστών σε αυτήν, ή σε άλλες αγορές στις οποίες
δραστηριοποιείται, για να έχει τη δυνατότητα να χρεώνει πολύ υψηλές τιµές
µελλοντικά102.
591.

Πιο συγκεκριµένα, η ληστρική τιµολόγηση αφορά µια συµπεριφορά, όπου η

δεσπόζουσα επιχείρηση πωλεί σε πρώτο στάδιο σε πολύ χαµηλές τιµές, µε στόχο
τον εκτοπισµό ή την πειθάρχηση των υφιστάµενων ανταγωνιστών, καθώς επίσης και
την αποτροπή εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά.103 Έχοντας εκτοπίσει ή
περιθωριοποιήσει τους ανταγωνιστές της, η δεσπόζουσα επιχείρηση µπορεί να
ανακτήσει τις απώλειες από τη ληστρική τιµολόγηση, µέσω της αύξησης των τιµών,
και να απολαύσει µονοπωλιακά κέρδη.
592.

Από τα πιο πάνω, καθίσταται σαφές ότι η ληστρική τιµολόγηση περιλαµβάνει

µειωµένα βραχυχρόνια κέρδη, ή ακόµη και ζηµιές, ακολουθούµενες συνήθως από
102
Βλέπετε σχετικά και Ν.Βέττας - Γ. Κατσουλάκος, «Πολιτική Ανταγωνισµού & Ρυθµιστική Πολιτική»,
Τυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός: 2004.
103
Βλέπετε, µεταξύ άλλων, το έγγραφο της διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 82 σε καταχρήσεις που οδηγούν σε αποκλεισµό, παρ. 96.
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υψηλές τιµές µακροπρόθεσµα, ως αποτέλεσµα της αύξησης της δύναµης της
δεσπόζουσας επιχείρησης στην αγορά, λόγω της πειθάρχησης ή και της εξόντωσης
των ανταγωνιστών της.104
593.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η έξοδος ενός ή περισσότερων ανταγωνιστών από την

αγορά δεν είναι απαραίτητη για την επιτυχία της ληστρικής τιµολόγησης. Εάν η
ληστρική τιµολόγηση υποχρεώσει απλά τους ανταγωνιστές της δεσπόζουσας
επιχείρησης σε παθητικό ρόλο (π.χ. ακόλουθοι τιµών – price followers) ή και
περιορίσει την ικανότητα ή τα κίνητρα τους να ανταγωνιστούν µε σθένος στην αγορά,
τότε και πάλι µπορεί να επιτύχει τους στόχους της.105
594.

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι, ακόµη και όταν δεν επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος

στόχος της ληστρικής τιµολόγησης, αυτό δεν αρκεί για να κριθεί η συµπεριφορά ως
µη καταχρηστική. Όπως επεσήµανε το Πρωτοδικείο στην υπόθεση Campagnie
Maritime Belge Transport, «όταν µια δεσπόζουσα επιχείρηση εφαρµόζει πρακτική µε
σκοπό να εκτοπίσει έναν ανταγωνιστή της, η µη επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού
δεν αρκεί για να απορριφθεί ο χαρακτηρισµός της συµπεριφοράς ως καταχρηστικής
συµπεριφοράς, υπό την έννοια του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.106».
595.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από τη σκοπιά της δεσπόζουσας επιχείρησης που

υιοθετεί τη ληστρική τιµολόγηση, η πειθάρχηση των ανταγωνιστών µπορεί να είναι
προτιµότερη από την πλήρη εξουδετέρωση τους. Αυτό οφείλεται στο ότι τα
περιουσιακά στοιχεία µίας επιχείρησης που εκτοπίζεται από την αγορά, ως
αποτέλεσµα της ληστρικής τιµολόγησης, µπορεί να πωληθούν σε «συµφέρουσα»
τιµή, επιτρέποντας σε ένα νέο ανταγωνιστή να εισέλθει στην αγορά µε πολύ
χαµηλότερο κόστος ή και πλεονεκτική διάρθρωση κόστους. Σε αυτή την περίπτωση,
η ληστρική τιµολόγηση ενδεχοµένως να προκαλέσει ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα
στη δεσπόζουσα επιχείρηση.107
104

Βλέπετε σχετικά το σύγγραµµα των R. O’ Donoghue and A.J. Padilla, The law and economics of
Article 82 EC, Hart Publishing, 2007, σελ. 235-236. Βλέπετε επίσης, OECD, Predatory foreclosure,
DAF/COMP(2005)14, σελ. 16 και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις
προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε
καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις, 2009/C 45/02,
παρ. 63.
105
Βλέπετε, µεταξύ άλλων, την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις προτεραιότητες
της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές
συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις, παρ. 71.
106
ης
Απόφαση του Πρωτοδικείου της 8 Οκτωβρίου 1996, Τ-24/93, Campagnie Belge Transports SA and
others v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1996] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ1201, σκέψη 149 και Απόφαση του Πρωτοδικείου της 7ης Οκτωβρίου 1999, Τ-228/97, Irish Sugar v.
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1999] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-2969, σκέψη
191. Βλέπετε επίσης Απόφαση ΕΠΑ 58/2012, Καταγγελία της εταιρείας PrimeΤel Co Ltd εναντίον της
Α.ΤΗ.Κ. για παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου 13(Ι)/2008, ηµεροµηνίας 10/12/2012, σελ. 62.
107
Βλέπετε σχετικά την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις προτεραιότητες της
Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ (σήµερα Άρθρο 102 ΣΛΕΕ)
σε καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις, παρ. 69.
Βλέπετε επίσης το έγγραφο της διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε την εφαρµογή
του άρθρου 82 σε καταχρήσεις που οδηγούν σε αποκλεισµό, παρ. 99.
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596.

Καταληκτικά,

η

Επιτροπή

υπογραµµίζει

ότι

ληστρική

τιµολόγηση

µακροπρόθεσµα επηρεάζει δυσµενώς την ευηµερία των καταναλωτών, καθώς
επίσης και την κατανεµητική, παραγωγική και δυναµική αποτελεσµατικότητα
(allocative efficiency, productive and dynamic efficiency)108. Συγκεκριµένα, η νόθευση
του ανταγωνισµού µέσω της πρακτικής της ληστρικής τιµολόγησης εµποδίζει την
πλήρη ρευστοποίηση των πλεονεκτηµάτων των ανταγωνιστικών αγορών και των
ωφελειών που προκύπτουν στους καταναλωτές από την αποτελεσµατική λειτουργία
του µηχανισµού της αγοράς. Η βλάβη των καταναλωτών δε συµβαίνει µόνο στην
περίπτωση που η δεσπόζουσα επιχείρηση είναι σε θέση να αυξήσει τις τιµές της στο
µέλλον, σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που θα επικρατούσε σε µια ανταγωνιστική
αγορά. Για παράδειγµα, η πρακτική της ληστρικής τιµολόγησης είναι δυνατόν να
προκαλέσει βλάβη στους καταναλωτές λόγω αποτροπής ή επιβράδυνσης του
ρυθµού µείωσης των τιµών που πιθανώς να είχε παρουσιαστεί στην απουσία της ή
ακόµα και µε υποβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων/υπηρεσιών.
597.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε στην υπόθεση Akzo109 ότι η Akzo καταχράστηκε

τη δεσπόζουσα θέση που κατείχε στη σχετική αγορά του υπεροξειδίου του βενζολίου,
εφαρµόζοντας πολύ χαµηλές τιµές στους πελάτες της ανταγωνίστριάς της εταιρείας
ECS. Τέτοιες τιµές, τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι δυνατόν να προκαλέσουν
τον εξοβελισµό των ανταγωνιστών της Akzo από την αγορά.
598.

Το ∆ΕΕ επικύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παραθέτοντας

τα κριτήρια που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη προκειµένου η τιµολογιακή
πολιτική µίας δεσπόζουσας επιχείρησης να θεωρηθεί ως ληστρική. Ειδικότερα, το
∆ΕΕ εισήγαγε ένα διττό κανόνα για τον έλεγχο της ληστρικής τιµολόγησης, που
βασίζεται στο κόστος και τα κίνητρα της δεσπόζουσας επιχείρησης.
599.

Στην υπόθεση Tetra Pak II το ∆ΕΕ έκρινε ότι εάν οι τιµές που επιβάλλονται από

τη δεσπόζουσα επιχείρηση είναι κάτω του µέσου µεταβλητού κόστους110, τότε θα
πρέπει να θεωρούνται ότι είναι κατά τεκµήριο καταχρηστικές.111 Η εφαρµογή τέτοιων
τιµών από µία επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση δεν εξυπηρετεί άλλη οικονοµική
108
Η κατανεµητική αποτελεσµατικότητα (allocative efficiency) αφορά την ορθολογική κατανοµή
οικονοµικών πόρων µεταξύ των εναλλακτικών χρήσεων. Η παραγωγική αποτελεσµατικότητα (productive
efficiency) αφορά το κόστος που απαιτείται για να παραχθεί µια συγκεκριµένη ποσότητα προϊόντος. Η
δυναµική αποτελεσµατικότητα (dynamic efficiency) αφορά την κατανοµή των πόρων σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους.
109
Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 1985, Υπόθεση IV/30.698, ΕCS/Akzo, ΕΕ
1985, L374/1. Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 1991, C-62/86, Akzo Chemie BV v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1991] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-3359.
110
Μεταβλητό είναι το κόστος το οποίο µεταβάλλεται ανάλογα µε το επίπεδο της παραγωγής. Το µέσο
µεταβλητό κόστος είναι το µεταβλητό κόστος ανά µονάδα παραγωγής.
111
Επισηµαίνεται ότι το εν λόγω κριτήριο υιοθετεί την φιλοσοφία του τεστ των Areeda και Turner,
αναφορικά µε τη χρήση ενός κριτηρίου που βασίζεται στο κόστος προκειµένου να διαπιστωθεί αν η τιµή
πώλησης της δεσπόζουσας επιχείρησης δύναται να εκτοπίσει έναν εξίσου αποτελεσµατικό ανταγωνιστή.
Βλέπετε σχετικά το άρθρο των P. Areeda and D. Turner, Predatory pricing and related practices under
Section 2 of the Sherman Act, Harvard Law Review, 1975, vol. 88, σελ. 714.
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επιδίωξη εκτός από τον εξοβελισµό των ανταγωνιστών, καθώς κάθε παραγόµενη
µονάδα προϊόντος συνεπάγεται ζηµιά112 ίση µε το σταθερό κόστος και τουλάχιστον
ενός µέρους του µεταβλητού κόστους για τη δεσπόζουσα επιχείρηση.113 Σύµφωνα µε
την οικονοµική θεωρία, η ζηµιά που προκύπτει λόγω της τιµολόγησης κάτω από το
µέσο µεταβλητό κόστος θα µπορούσε να αποφευχθεί π.χ. µε τερµατισµό ή την
αναστολή της εµπορικής δραστηριότητας.114 Συνεπώς, η τιµολόγηση κάτω από το
µέσο µεταβλητό κόστος συνιστά µια µη ορθολογική οικονοµική συµπεριφορά, η
οποία αποδεικνύει τη «θυσία» κερδών από τη δεσπόζουσα επιχείρηση προκειµένου
να περιορίσει την ικανότητα και τα κίνητρα των ανταγωνιστών της να ανταγωνιστούν
αποτελεσµατικά ή ακόµη και να τους εκτοπίσει από την αγορά.
600.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο διαβούλευσης αναφορικά µε την εφαρµογή του

άρθρου 82 (σήµερα Άρθρο 102 ΣΛΕΕ) σε καταχρήσεις που οδηγούν σε αποκλεισµό,
σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή τιµολόγησης κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος,
δε χρειάζεται να αποδειχθεί η εξόντωση ή και η πιθανή εξόντωση ενός ανταγωνιστή,
ή η αντι-ανταγωνιστική πρόθεση της δεσπόζουσας επιχείρησης, ή η πιθανότητα
ανάκτησης των βραχυπρόθεσµων ζηµιών στο µέλλον.115
601.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, στην υπόθεση Wanadoo116, το ∆ΕΕ

έκρινε ότι µία επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση δεν έχει δικαίωµα να
εφαρµόζει ληστρική τιµολόγηση, ακόµη και αν αυτό γίνεται απλώς για να
ευθυγραµµιστούν οι τιµές της µε αυτές των ανταγωνιστών της (meeting
competition).117 Σηµειώνεται σχετικά ότι το ∆ΕΕ ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη θέση του
Γενικού ∆ικαστηρίου (τότε Πρωτοδικείο) αναφορικά µε το θέµα αυτό.118
112

Η έννοια της ζηµιάς περιλαµβάνει και την πραγµατοποίηση βραχυπρόθεσµων εσόδων χαµηλότερων
από αυτά που θα είχε µία σώφρονα εναλλακτική συµπεριφορά στην αγορά.
113
ης
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 3 Ιουλίου 1991, C-62/86, Akzo Chemie BV v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1991] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-3359, σκέψη 71.
114
Μέσω του τερµατισµού της δραστηριοποίησής της, η επιχείρηση θα έχει ζηµιά ίση µε το σταθερό της
κόστος. Με τη συνέχιση της δραστηριοποίησής της, οι ζηµιές θα υπερβαίνουν το σταθερό κόστος λόγω
µη κάλυψης µέρους του µεταβλητού της κόστους.
115
Έγγραφο διαβούλευσης αναφορικά µε την εφαρµογή του άρθρου 82 σε καταχρήσεις που οδηγούν σε
αποκλεισµό, παρ. 110. ∆ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf.
116
Στην υπόθεση Wanadoo, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε την Wanadoo Interactive SA, η οποία
ανήκε στον όµιλο εταιρειών της France Télécom, για ληστρική τιµολόγηση, καθώς εφάρµοσε ληστρικές
τιµές για τις υπηρεσίες eXtense και Wanadoo ADSL. Σύµφωνα µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι τιµές που επέβαλλε η Wanadoo δεν της παρείχαν τη δυνατότητα να καλύψει το µεταβλητό
της κόστος µέχρι τον Αύγουστο του 2001 και το συνολικό κόστος της από τον Αύγουστο του 2001, στο
πλαίσιο σχεδίου προληπτικής καταλήψεως της αγοράς υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο ∆ιαδίκτυο
σε πολύ σηµαντικό στάδιο της αναπτύξεως της. Βλέπετε, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
16ης Ιουλίου 2003, Υπόθεση COMP/38.233, Wanadoo Interactive, Απόφαση του Πρωτοδικείου της 30ης
Ιανουαρίου 2007, Τ-340/03, France Télécom SA v. Επιτροπή, [2007] Συλλογή Νοµολογίας του
∆ικαστηρίου, σελ. Ι-107 και Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, C-202/07 P, France
Télécom SA v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ.
I-2369.
117
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, C-202/07 P, France Télécom SA v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. I-2369, σκέψη 47.
118
ης
Απόφαση του Πρωτοδικείου της 30 Ιανουαρίου 2007, Τ-340/03, France Télécom SA v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2007] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-107, σκέψη 228.
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602.

Στην υπόθεση Tetra Pak II το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πρόθεση εξόντωσης

ενός ανταγωνιστή προέκυπτε από µία σειρά παραγόντων όπως: η διάρκεια της
τιµολόγησης κάτω από το κόστος, η σταθερότητα και το εύρος των πωλήσεων µε
ζηµιά, η διαφορά ύψους 20-50% των τιµών στην Ιταλία από τις τιµές που εφάρµοζε η
Tetra Pak σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τιµολόγηση κάτω από τις
τιµές των ανταγωνιστών της Tetra Pak και η αύξηση των πωλήσεων της Tetra Pak
κατά την επίµαχη περίοδο.119,120
603.

Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω, σηµειώνεται ότι η πρόθεση εξόντωσης ενός

ανταγωνιστή προκύπτει και από το συνδυασµό της πρακτικής της ληστρικής
τιµολόγησης µε άλλες καταχρηστικές πρακτικές εκ µέρους της δεσπόζουσας
επιχείρησης.
604.

Στην υπόθεση Tetra Pak II το ∆ΕΕ απέρριψε τον ισχυρισµό ότι η ανάκτηση των

απολεσθέντων κερδών, λόγω της τιµολόγησης κάτω του κόστους, συνιστά
απαραίτητο τεκµήριο της απόδειξης ύπαρξης ληστρικής τιµολόγησης από µία
δεσπόζουσα επιχείρηση. Επεσήµανε σχετικά ότι, η κρίση του αφορούσε τις
περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης ενώπιον του, ήτοι την υπερδεσπόζουσα
θέση της Tetra Pak και την πρόδηλη πρόθεση της να εκτοπίσει τους ανταγωνιστές
της από την αγορά.121
605.

Το εν λόγω ζήτηµα αποσαφηνίστηκε περαιτέρω στην υπόθεση Wanadoo. Στην

απόφασή του αναφορικά µε την εν λόγω υπόθεση το ∆ΕΕ έκρινε ότι «[...] η απόδειξη
της

δυνατότητας

καλύψεως

της ζηµίας

δεν αποτελεί

διαπιστώσεως της εφαρµογής επιθετικής πολιτικής τιµών».

προαπαιτούµενο της
122

Προχωρώντας ένα

βήµα περαιτέρω, το ∆ΕΕ τόνισε ότι «[…] η παντελής έλλειψη δυνατότητας καλύψεως
της ζηµίας δεν αρκεί για να αποκλειστεί το ενδεχόµενο να ενισχυθεί η δεσπόζουσα
θέση της οικείας επιχειρήσεως, ιδίως κατόπιν της εξόδου ενός ή περισσοτέρων
ανταγωνιστών από την αγορά, και, συνεπώς, να αποδυναµωθεί περαιτέρω ο ήδη
εξασθενηµένος, ακριβώς λόγω της παρουσίας της εν λόγω επιχειρήσεως,

119

ης

Απόφαση του Πρωτοδικείου ηµεροµηνίας 6 Οκτωβρίου 1994, υπόθεση T-83/91, Tetra Pak
International SA v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σελ. ΙΙ-755, σκέψη 151.
120
Με την απόφαση του Πρωτοδικείου φαίνεται ότι συµφωνούν και οι καθηγητές R. O’ Donoghue, J.
Padilla. Συγκεκριµένα, στο σύγγραµµά τους µε τίτλο «An economic analysis of Article 82», σηµειώνουν
ότι η πρόθεση εξόντωσης των ανταγωνιστών της δεσπόζουσας επιχείρησης θα πρέπει να θεµελιώνεται
όχι µόνο σε υποκειµενικά στοιχεία (π.χ. εσωτερικά έγγραφα και εκτιµήσεις των στελεχών της
δεσπόζουσας επιχείρησης), αλλά και σε αντικειµενικά, δηλαδή στοιχεία που αφορούν τις πράξεις και τη
συµπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης στην αγορά (π.χ. εύρος εφαρµογής της ληστρικής
τιµολόγησης, η επιλεκτικότητα στη στόχευση των πελατών των ανταγωνιστών, η εξέλιξη στα µερίδια
αγοράς). Βλέπετε σχετικά R. O’ Donoghue and J. Padilla, The law and economics of Article 82 EC, Hart
Publishing: 2007, σελ. 249-250.
121
ης
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 14 Νοεµβρίου 1996, C-333/94 P, Tetra Pak International SA v.
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1996] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. IΙ-5951, σκέψη
44.
122
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, C-202/07 P, France Télécom SA v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. I-2369, σκέψη 113.
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ανταγωνισµός και να ζηµιωθούν οι καταναλωτές λόγω του περιορισµού των
διαθέσιµων επιλογών.». 123
606.

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις του ∆ΕΕ συνάδουν και µε τη θέση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, όπως εκφράζεται στην Ανακοίνωσή της αναφορικά µε τις προτεραιότητες
εφαρµογής του Άρθρου 82 της Συνθήκης ΕΚ (σήµερα Άρθρο 102 ΣΛΕΕ)124, ότι
δηλαδή µπορεί να παρεµβαίνει ακόµη και όταν υπάρχει το ενδεχόµενο η ληστρική
τιµολόγηση που εφαρµόζει η δεσπόζουσα επιχείρηση να αποτρέψει ή να
καθυστερήσει την πτώση των τιµών που θα είχε παρουσιαστεί στην απουσία τέτοιας
πρακτικής. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαπίστωση ζηµιάς για τους
καταναλωτές δεν αποτελεί µηχανικό υπολογισµό κερδών και απωλειών, και δεν
χρειάζεται απόδειξη του συνολικού κέρδους. Η διαπίστωση ζηµιάς για τους
καταναλωτές µπορεί να προκύψει από την εκτίµηση του αποκλεισµού που έχει
ενδεχοµένως ως αποτέλεσµα η συµπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης, καθώς
και άλλων παραγόντων, όπως οι φραγµοί εισόδου στην αγορά ή οι δυνατότητες
επανεισόδου στην αγορά.125
607.

Οι τιµές που τίθενται κάτω από τo µέσo συνολικó κόστος αλλά πάνω από το

µέσο µεταβλητό κόστος, δεν θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός εάν υπάρχουν
στοιχεία ότι αποτελούν µέρος ενός σχεδίου για να αποκλείσουν τον ανταγωνισµό. Το
∆ΕΕ κατέστησε σαφές ότι τέτοιες τιµές για να είναι καταχρηστικές πρέπει να έχουν
τεθεί στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου σχεδίου που στοχεύει στην εξάλειψη των
ανταγωνιστών.
608.

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να παραθέσει τον κανόνα της υπόθεσης Akzo ως

κατωτέρω.
Πίνακας 3
p < AVC

Ληστρική τιµολόγηση
Ληστρική τιµολόγηση εάν αποδειχθεί

AVC < p < AΤC

η ύπαρξη σχεδίου εξόντωσης ενός
ανταγωνιστή

p > AΤC

∆εν υπάρχει ληστρική τιµολόγηση

123

Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, C-202/07 P, France Télécom SA v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. I-2369, σκέψη 112.
124
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον
έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού
που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις, 2009/C 45/02.
125
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον
έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού
που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις, 2009/C 45/02, παρ. 71.
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609.

Όπου το p απεικονίζει την τιµή, το AVC το µέσο µεταβλητό κόστος και το ATC

το µέσο συνολικό κόστος.
610.

Η πιο πάνω προσέγγιση και οι αρχές που καθορίστηκαν στην υπόθεση ΑΚΖΟ

επιβεβαιώθηκαν και αναπτύχθηκαν από το ∆ΕΕ στην υπόθεση Terta Park II.126
Επιπρόσθετα, το ∆ΕΕ στην υπόθεση Tetra Park II127 ανέφερε ότι ο σηµαντικός
παράγοντας στον προσδιορισµό της πιθανής παράβασης µε πωλήσεις κάτω του
κόστους είναι ο κίνδυνος ότι οι ανταγωνιστές της επιχείρησης θα εκτοπισθούν από
την αγορά.
611.

Επίσης, όπως προκύπτει από το έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής αναφορικά µε την εφαρµογή του άρθρου 82 σε καταχρήσεις που οδηγούν
σε αποκλεισµό, η τιµολόγηση πάνω από το µέσο συνολικό κόστος ενδέχεται να
κριθεί ως καταχρηστική µόνον εάν υπάρχουν ιδιαίτερες περιστάσεις, οι οποίες
δείχνουν ότι οι καταναλωτές έχουν υποστεί ή θα υποστούν στο µέλλον σηµαντική
βλάβη.128
612.

Με βάση το εν λόγω έγγραφο διαβούλευσης, µία ιδιαίτερη περίσταση είναι η

κατοχή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης από τις επιχειρήσεις οι οποίες συλλογικά
ακολουθούν στρατηγική εξόντωσης ή πειθάρχησης ενός ανταγωνιστή, µέσω
επιλεκτικής µείωσης των τιµών και άσκησης πίεσης στα περιθώρια κέρδους του.
Όταν υπάρχει συλλογική δεσπόζουσα θέση, τότε η απώλεια εσόδων (ή κερδών) που
συνεπάγεται η εφαρµογή ληστρικής τιµολόγησης, επιµερίζεται σε περισσότερες από
µία επιχειρήσεις, περιορίζοντας κατά αυτό τον τρόπο το κόστος ή τη «θυσία» κερδών
που επιφέρει η εφαρµογή της εν λόγω πρακτικής τιµολόγησης.
613.

Με βάση το εν λόγω έγγραφο διαβούλευσης, είναι εποµένως δυνατόν οι

επιχειρήσεις που κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση να επιλέξουν να
τιµολογήσουν πάνω από το µέσο συνολικό τους κόστος αλλά κάτω από το µέσο
συνολικό κόστος ενός ανταγωνιστή τους, µε αντι-ανταγωνιστική πρόθεση εξόντωσης
ή και αποκλεισµού του από την αγορά. Για παράδειγµα, στην υπόθεση Campagnie
Maritime Belge το ∆ΕΕ έκρινε ότι η πρακτική επιβολής ναύλων από τα µέλη της
ναυτιλιακής διάσκεψης CEWAL, τα οποία κατείχαν συλλογική δεσπόζουσα θέση στο
µεταφορικό εµπόριο µεταξύ Ευρώπης και Ζαΐρ, κατά τρόπο επιλεκτικό σε επίπεδο
ίσο ή και χαµηλότερο από τα ναύλα της G&C, ανταγωνιστή της CEWAL, συνιστά
παράβαση του άρθρου 82 της Συνθήκης ΕΚ (σήµερα Άρθρο 102 ΣΛΕΕ).

126

Υπόθεση C-333/94 P, Tetra Park International SA v. Commission [1996] ECR I-5951.
Ibid.
128
Έγγραφο διαβούλευσης αναφορικά µε την εφαρµογή του άρθρου 82 σε καταχρήσεις που οδηγούν σε
αποκλεισµό, παρ.127. ∆ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf.
127
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614.

Η Επιτροπή πιο κάτω αναλύει τα οικονοµικά στοιχεία της JCC και των σχετικών

υπολογισµών των εισοδηµάτων, µεταβλητού κόστους και συνολικού κόστους από τις
υπηρεσίες της στην επεξεργασία τοπικών συναλλαγών µε Visa και MasterCard τα
οποία έχουν παραχωρηθεί από την JCC για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου
2009 και 2010 που πραγµατοποιήθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων.
615.

Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία που παρατέθηκαν από την JCC, έγινε ανάλυση

των δικαιωµάτων εξυπηρέτησης πελατών (∆ΕΠ) της JCC, των εγχώριων
διατραπεζικών προµηθειών (Ε∆Π) που πληρώθηκαν προς τις εκδότριες τράπεζες
(Ε∆Π), των λειτουργικών εξόδων και εσόδων από χρηµατοδοτήσεις ανά συναλλαγή,
τα οποία αφορούσαν τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία εγχώριων
συναλλαγών µε Visa και MasterCard, για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
και 2010.
616.

Στις υπηρεσίες της επεξεργασίας εγχώριων συναλλαγών µε Visa και

MasterCard, το µεταβλητό κόστος της JCC περιλαµβάνει [...................................
.............................................................................................] ενώ το σταθερό κόστος
της εν λόγω υπηρεσίας της JCC συµπεριλαµβάνει όλα τα [...........................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..........................................................................................]
617.

Επισηµαίνεται ότι, στην προκείµενη υπόθεση, κόστη τα οποία ενδεχοµένως να

θεωρούνταν µεταβλητά εντάχθηκαν στην κατηγορία των σταθερών λόγω του ότι αυτά
δεν θεωρούνται ότι µεταβάλλονται άµεσα µε τον όγκο των συναλλαγών που
διενεργούνται γιατί η JCC ισχυρίζεται ότι, όπως π.χ. ασχέτως ελαφρών
διακυµάνσεων είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω των συναλλαγών, φαίνεται να
διατηρεί ένα βασικό αριθµό προσωπικού. Το ίδιο ισχύει και για άλλα έξοδα που
αναφέρθηκαν πιο πάνω και που συµπεριλήφθηκαν στα σταθερά κόστη όπως π.χ.
[......................................................................] τα οποία παραµένουν σχετικά σταθερά
ασχέτως της διακύµανσης στις συναλλαγές.
618.

H Επιτροπή στη βάση της ανάλυσης της, των οικονοµικών στοιχείων της JCC

και των σχετικών υπολογισµών των εισοδηµάτων, µεταβλητού κόστους και
συνολικού κόστους στις εν λόγω υπηρεσιών, επιµέρισε τα σταθερά κόστη στη κάθε
υπηρεσία της JCC από την επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και
MasterCard και στην κάθε κατηγορία πελάτη µε βάση τα δικαιώµατα εξυπηρέτησης
πελατών της JCC (∆ΕΠ) για τους πιο κάτω λόγους, σηµειώνει ότι:
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619.

Εάν τα σταθερά κόστη επιµερίζονταν στις εν λόγω υπηρεσίες µε βάση τα

καθαρά εισπρακτέα της κάθε κατηγορίας πελάτη θα υπήρχαν περιπτώσεις όπου δεν
θα επιµερίζονταν σταθερά κόστη διότι σε κάποιες κατηγορίες τα αποτελέσµατα των
καθαρών εισπρακτέων ήταν µηδέν ή αρνητικά.
620.

Εάν τα σταθερά κόστη επιµερίζονταν στις εν λόγω υπηρεσίες µε βάση τον όγκο

συναλλαγών της κάθε κατηγορίας πελάτη θα ήταν δυσανάλογα σε σύγκριση µε τα
δικαιώµατα εισπρακτέα της JCC εφόσον ο µέσος όρος δικαιωµάτων εισπρακτέων της
JCC ανά συναλλαγή σε κάθε κατηγορία δεν είναι ο ίδιος.
621.

Τα ποσοστά χρεώσεων της JCC, όσον αφορά τα δικαιώµατα εισπρακτέα από

τους εµπόρους στις διάφορες κατηγορίες, εν µέρει, εξαρτώνται από το [................

............................................................................................................................
........................ ]
622.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η ενδεδειγµένη µεθοδολογία της Ληστρικής

Τιµολόγησης σύµφωνα µε την υπόθεση AKZO129 είναι «Τιµές υπολειπόµενες του
µέσου όρου του κυµαινόµενου κόστους (δηλαδή του κόστους που µεταβάλλεται
ανάλογα µε τις παραγόµενες ποσότητες), µε τις οποίες επιχείρηση κατέχουσα
δεσπόζουσα θέση επιχειρεί να εκτοπίσει ανταγωνίστρια επιχείρηση, πρέπει να
θεωρούνται ως καταχρηστικές. Πράγµατι, η δεσπόζουσα επιχείρηση δεν έχει κανένα
συµφέρον από την προσφορά τέτοιων τιµών, εκτός βέβαια αν αποβλέπει στην
εκδίωξη από την αγορά των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων προκειµένου να µπορέσει
κατόπιν να αυξήσει τις τιµές της αποκοµίζοντας κέρδος από τη µονοπωλιακή της
κατάσταση, διότι κάθε πώληση συνεπάγεται γι' αυτήν ζηµία, δηλαδή την απώλεια του
συνόλου του σταθερού της κόστους (δηλαδή του κόστους που παραµένει σταθερό
ανεξάρτητα από τις παραγόµενες ποσότητες) και µέρους τουλάχιστον του
κυµαινόµενου κόστους της που αντιστοιχεί στην παραχθείσα ποσότητα. Εξάλλου,
τιµές κατώτερες από τον µέσο όρο του συνολικού κόστους, οι οποίες περιλαµβάνουν
τόσο το σταθερό όσο και το κυµαινόµενο κόστος, αλλά είναι ανώτερες από τον µέσο
όρο του κυµαινόµενου κόστους µπορούν να θεωρηθούν ως καταχρηστικές όταν
καθορίζονται στο πλαίσιο σχεδίου που αποβλέπει στην εκδίωξη από την αγορά
ανταγωνιστικής επιχειρήσεως. Πράγµατι, η προσφορά τέτοιων τιµών µπορεί να
εκτοπίσει από την αγορά επιχειρήσεις οι οποίες είναι, ίσως, το ίδιο αποτελεσµατικές
µε τη δεσπόζουσα επιχείρηση, αλλά, λόγω της περιορισµένης χρηµατοπιστωτικής
τους ικανότητας δεν έχουν τη δυνατότητα να αντισταθούν στον ανταγωνισµό που τους
επιβάλλεται».

129

Υπόθεση C-62/86, AKZO Chemie BV v. Commission, [1991] ECR I-3359, παρ.71 και 72.
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623.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κανόνας της Akzo επιβεβαιώθηκε σε

µεταγενέστερες αποφάσεις των ∆ικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των
οποίων συµπεριλαµβάνονται και οι υποθέσεις Tetra Pak II130 και Wanadoo131.
624.

Πέραν της επιβεβαίωσης του κανόνα της Akzo, στις προαναφερόµενες

αποφάσεις το ∆ΕΕ δόθηκε περαιτέρω κατεύθυνση σε επιµέρους κρίσιµα ερωτήµατα,
όπως αυτό του per se χαρακτήρα της παράβασης στις περιπτώσεις πώλησης σε
τιµές κάτω του µέσου µεταβλητού κόστους, τη φύση των στοιχείων που
αποδεικνύουν την πρόθεση εκτόπισης των ανταγωνιστών στις περιπτώσεις
πώλησης σε τιµές κάτω του µέσου µεταβλητού κόστους και του ζητήµατος της
ανάκτησης των απωλειών ως προϋπόθεση θεµελίωσης της παράβασης.
625.

Σηµειώνεται ότι ο δικηγόρος της FBMECS διαπίστωσε ότι η Επιτροπή ανέλυσε

τα έσοδα που είχε η JCC από εισπράξεις ∆ΕΠ και το κόστος (µεταβλητό και
συνολικό) που συνεπάγεται η αποδοχή και επεξεργασία καρτών σήµατος VISA και
MasterCard. Επίσηµανε δε ότι, ως µεταβλητό κόστος η Επιτροπή θεώρησε µόνο τις
[...........................................................................................]132.
626.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η µεθοδολογία στην οποία

βασίστηκε για να στοιχειοθετήσει την ύπαρξη ληστρικής τιµολόγησης αναφορικά µε
το ύψος των ∆ΕΠ από την JCC, συνάδει µε την πάγια πρακτική που ακολουθείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ∆ικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
627.

Η Επιτροπή τονίζει επίσης ότι, ουσιαστικής σηµασίας για την προκείµενη

υπόθεση αποτελεί το λεκτικό της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/C
45/02 σχετικά µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής
του άρθρου 82: «[…..] Η Επιτροπή θα κρίνει µία συµπεριφορά ως θυσία εάν η
δεσπόζουσα επιχείρηση, χρεώνοντας χαµηλότερη τιµή για το σύνολο ή συγκεκριµένο
τµήµα της παραγωγής της στο σχετικό χρονικό διάστηµα ή επεκτείνοντας την
παραγωγή της στο σχετικό χρονικό διάστηµα, υπέστη ή υφίσταται ζηµίες που θα
µπορούσε να αποφύγει».

130

Στην υπόθεση Tetra Pak II, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε την Tetra Pak, µεταξύ άλλων, για
ληστρική τιµολόγηση, καθώς βρέθηκε να τιµολογεί για περίοδο πέντε ετών σε τιµές κάτω του µέσου
µεταβλητού κόστους και για ένα έτος κάτω του µέσου συνολικού κόστους. Το Πρωροδικείο και το ∆ΕΚ
επικύρωσαν της απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφαρµόζοντας τον κανόνα της Akzo. Βλέπετε,
Απόφαση του Πρωτοδικείου της 6ης Οκτωβρίου 1994, Τ-83/91 Tetra Pak International SA v. Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1994] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-755 και Απόφαση του
ης
∆ικαστηρίου, της 14 Νοεµβρίου 1996, C-333/94 P, Tetra Pak International SA v. Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1996] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. I-5951.
131
ης
Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16 Ιουλίου 2003, Υπόθεση COMP/38.233, Wanadoo
Interactive και Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, C-202/07 P, France Télécom SA v.
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. I-2369.
132
Το µεταβλητό κόστος, όπως έχει καθοριστεί από την Επιτροπή, είναι ταυτόσηµο µε το αποφεύξιµο
κόστος (avoidable cost).
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628.

Εποµένως, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η παράβαση της ληστρικής

τιµολόγησης δύναται να αφορά το σύνολο ή ακόµη και ένα συγκεκριµένο µέρος της
προσφερόµενης υπηρεσίας.
629.

Tα αποτελέσµατα των συστηµάτων πληρωµής της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa για τα έτη 2009 και 2010, όπως επεξηγήθηκαν πιο
πάνω, µε τη µεθοδολογία του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ) (Average Variable
Cost) και του Μέσου Συνολικού Κόστους (ΜΣΚ) (Average Total Cost) συνοψίζονται
πιο κάτω:
630.

Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε η JCC, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

631.

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική

συναλλαγή µε Visa ήταν ίσος µε τον ετήσιο µέσο όρο µεταβλητού κόστους ανά
τοπική συναλλαγή µε Visa που διεκπεραίωνε η JCC κατά το έτος 2009 και 2010
(Ληστρική Τιµολόγηση):
Πίνακας 4
Έτος 2009:
.....................................

...........................

................

....................

.................

...........................

.......................

......................

............

.....................

..................

.................

......................

................ ..... .....................
……

....................
.........................
...................
................

.......................................

.............................

.......................................

....................

€................133

......%

€..................

......%

.................
...........
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[...............................................................................................................................................................,
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................].
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Πίνακας 5
Έτος 2010:
.....................................

...........................

................

....................

.................

...........................

.......................

......................

............

.....................

..................

.................

......................

................ ..... .....................
……

....................
.........................
...................
................

.......................................

.............................

.......................................

....................

€…………….

……%

€…………….

……%

.................

…………….
632.

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική

συναλλαγή µε Visa υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου µεταβλητού κόστους ανά
τοπική συναλλαγή µε Visa που διεκπεραίωνε η JCC αλλά δεν υπερέβαινε του
ετήσιου µέσου όρου συνολικού κόστους ανά τοπική συναλλαγή µε Visa που
διεκπεραίωνε η JCC κατά τα έτη 2009 και 2010 (Ληστρική Τιµολόγηση αν υπάρχει
πρόθεση):
Πίνακας 6
Έτος 2009
.....................................

...........................

................

....................

.................

...........................

.......................

......................

............

.....................

..................

.................

......................

................ ..... .....................
……

....................
.........................
...................
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................
.......................................

.............................

.......................................

....................

€………….1348

…..%

.................
………………..

€……………… …..%

Πίνακας 7
Έτος 2010
.....................................

...........................

................

....................

.................

...........................

....................... ......................

............

.....................

..................

.................

......................

................ ..... .....................
……

....................
.........................
...................
................

.......................................

............................. €.................

.......................................

....................

.................

...............

.......................................

............................. €.................

.......................................

....................

.......%

.......%

.............
.......................................

............................. €.................

.......%

....................
.......................................

............................. €.................

.......................................

....................

.......%

.................
.......................................

…………..

€.................

.......%
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[................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................]
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………………..

633.

€.................

……….%

Tα αποτελέσµατα των συστηµάτων πληρωµής της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε MasterCard για τα έτη 2009 και 2010, όπως επεξηγήθηκαν
πιο πάνω, µε τη µεθοδολογία του ΜΜΚ και του ΜΣΚ συνοψίζονται πιο κάτω:
634.

Βάσει των καταστάσων αποτελεσµάτων, τα οποία ετοιµάστηκαν µε βάση τα

στοιχεία που παράθεσε η JCC, διαφαίνονται τα ακόλουθα:
635.

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική

συναλλαγή µε MasterCard ήταν ίσος µε τον ετήσιο µέσο όρο µεταβλητού κόστους
ανά τοπική συναλλαγή µε MasterCard που διεκπεραίωνε η JCC κατά το έτος 2009
και 2010 (Ληστρική Τιµολόγηση):
Πίνακας 8
Έτος 2009
...................................

.............

....................

.....................

………………………

......................

.....................

...............

.........................

...........

.................
........

........ ................... .....

...... ....................
..................

......................
...................

................ ...... ...............
.

......

.......

...............

...................
.........................
........
....................................... ............................. €.................

.......%

....................................... ....................
.................
...............

...............
€................

.........%
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Πίνακας 9
Έτος 2010
...................................

.............

....................

.....................

………………………

......................

.....................

...............

.........................

...........

.................

........ ................... .....

...... ....................

........

......................

..................

...................

................ ...... ...............
.

......

.......

...............

...................
.........................
........
....................................... ............................. €.................

.......%

....................................... ....................
.....................

...............

...................
…………………

636.

……….%

€…………….

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική

συναλλαγή µε MasterCard υπερέβαινε τον ετήσιο µέσο όρο µεταβλητού κόστους ανά
τοπική συναλλαγή µε MasterCard που διεκπεραίωνε η JCC αλλά δεν υπερέβαινε
τον ετήσιο µέσο όρο συνολικού κόστους ανά τοπική συναλλαγή µε MasterCard που
διεκπεραίωνε η JCC κατά τα έτη 2009 και 2010 (Ληστρική Τιµολόγηση αν υπάρχει
πρόθεση):
Πίνακας 10
Έτος 2009
...................................

.............

....................

.....................

………………………

......................

.....................

...............

.........................

...........

................. ...... ........

....................

......................

..................

...................

........ ................... .....

................ ...... ............... .......
......

...............
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.

...................
.........................
...............
.........

....................................... .............................

€.................

.......%

€.................

.......%

€………….

.......%

....................................... ....................
......................

...............

...................
....................................... .............................
....................................... ....................
……………

Πίνακας 11
Έτος 2010
...................................

............. ...................... ....................

.....................

………………………

.........................

.....................

...............

................. ...... ........

...........

........ ................... .....

....................

......................

..................

...................

................ ...... ............... .......
.

......

...............

...................
.........................
........
....................................... .............................

€.................

.......%

€.................

.......%

....................................... .................... ...............
......................
...................
....................................... .............................
....................................... .................... ...............
......................
...................
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....................................... .............................

€.................

.......%

€.................

.......%

€.................

.......%

€.................

.......%

....................................... ....................
....................................... .............................
....................................... ....................
....................
…………………
637.

....................

Στη βάση των καταστάσεων αποτελεσµάτων της JCC για τα έτη 2009 και 2010

και της οικονοµικής ανάλυσης και σε σχέση µε τους πιο πάνω πίνακες,
διαπιστώνονται τα ακόλουθα (στα πιο κάτω στοιχεία ενοποιήθηκαν τα αριθµητικά
δεδοµένα που αφορούν και τα δύο συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard):
Για το έτος 2009
638.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή ήταν ίσο του ετήσιου µέσου όρου µεταβλητού
κόστους (Ληστρική Τιµολόγηση), ήταν €[.....................] και αντιστοιχούσε στο [.....]%
των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία εγχώριων
συναλλαγών µε Visa και MasterCard συνολικού ύψους €[....................]
639.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή υπερέβαινε του µέσου όρου µεταβλητού κόστους
αλλά δεν υπερέβαινε τον ετήσιο µέσο όρο συνολικού κόστους (Ληστρική
Τιµολόγηση αν υπάρχει πρόθεση), ήταν €[..............] και αντιστοιχούσε στο [......]%
των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία εγχώριων
συναλλαγών µε Visa και MasterCard συνολικού ύψους €[....................].
Για το έτος 2010
640.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή ήταν ίσος µε τον ετήσιο µέσο όρο µεταβλητού
κόστους (Ληστρική Τιµολόγηση), ήταν €[................] και αντιστοιχούσε στο [......]%
των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία εγχώριων
συναλλαγών µε Visa και MasterCard συνολικού ύψους €[.....................].
641.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
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εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή υπερέβαινε του µέσου όρου µεταβλητού κόστους
αλλά δεν υπερέβαινε τον ετήσιο µέσο όρο συνολικού κόστους (Ληστρική
Τιµολόγηση αν υπάρχει πρόθεση) ήταν €[.................] (συµπεριλαµβανοµένου του πιο
πάνω ποσού) και αντιστοιχούσε στο [.........]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις
υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard
συνολικού ύψους €[...........................].
642.

Ενισχυτικό των πιο πάνω, αποτελεί η διαπίστωση ότι κατά τα έτη 2009 και

2010 για το σύστηµα πληρωµών Visa, για τις [.............................................
..........................................................................] το ποσοστό των χρεώσεων των
Ε∆Π135 [......................] ∆ΕΠ136. Όπως διαφαίνεται από τις επιστολές κοινοποίησης
των χρεώσεων ∆Π στα συστήµατα πληρωµών Visa και Master Card, το ποσοστό
των χρεώσεων Ε∆Π ισούνταν µε το ποσοστό χρεώσεων των ∆ΕΠ, καθώς όπως
προκύπτει από τους τιµοκαταλόγους της JCC για τα έτη 2009 και 2010, σε σχέση µε
τις επιστολές των χρεώσεων ∆Π στα συστήµατα πληρωµών Visa και Master Card,
δηλαδή οι Ε∆Π [.....................] ∆ΕΠ οι οποίες ισούνται µε [......]% για τα έτη 2008 έως
2010, άρα δεν υπήρχε κανένα περιθώριο στην χρέωση της JCC για να καλύψει τα
υπόλοιπα κόστη της. Αυτό δεικνύει ότι η εταιρεία FBMECS δεν µπορούσε να
ανταγωνιστεί την JCC στις κατηγορίες αυτές. Επίσης, διαπιστώνεται ότι για το
σύστηµα

πληρωµών

MasterCard,

για

τις

[.......................................................

.........................................................................], το ποσοστό των χρεώσεων Ε∆Π
ήταν ψηλότερο από το ποσοστό των ∆ΕΠ, δηλαδή οι Ε∆Π=[........]% ενώ τα
∆ΕΠ=[......]% για τα έτη 2009 και 2010 και άρα το εισπρακτέο από την JCC ποσό
από τον έµπορα ήταν χαµηλότερο από το ποσό που πλήρωνε η ίδια προς την
εκδότρια Τράπεζα του καταναλωτή και άρα ήταν αδύνατον για την FBMECS να
ανταγωνιστεί την JCC σε αυτήν την κατηγορία, καθότι σε τέτοια περίπτωση θα
πραγµατοποιούσε ζηµιές.
643.

Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι για κάποιες οµάδες

εµπόρων και για κάποιες [....................................] οι χρεώσεις της JCC ήταν κάτω
του µέσου µεταβλητού κόστους και ως εκ τούτου προέβαινε σε ληστρική τιµολόγηση
ενώ για κάποιες άλλες οµάδες εµπόρων και [........................] οι χρεώσεις της JCC
ήταν άνω του µέσου µεταβλητού κόστους αλλά κάτω του µέσου συνολικού κόστους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να αποδειχθεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την
καταγγελλόµενη θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις πρόθεσης ληστρικής τιµολόγησης.
Έκθεση της KPMG
135

Όπως διαφαίνεται από τις επιστολές κοινοποίησης των χρεώσεων ∆Π στα συστήµατα πληρωµών
Visa και Master Card.
136
Όπως διαφαίνεται από τους τιµοκαταλόγους της JCC για τα έτη 2009 και 2010.
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644.

Ο δικηγόρος της JCC, σε σχέση µε την ληστρική τιµολόγηση, υπέβαλε έκθεση

της KPMG τόσο στις 26/01/2015 όσο και στην δευτερολογία του στις 4/5/2015. Η
ανάλυση που διενήργησε η KPMG για την JCC καταδεικνύει, σύµφωνα µε το
δικηγόρο της JCC ότι, σαν αποτέλεσµα λογικών λαθών στη µεθοδολογία της
Επιτροπής, η τελευταία εσφαλµένα υπολόγισε ότι τα έσοδα της JCC σε σχέση µε
ορισµένες κατηγορίες εµπόρων είναι κάτω από τα αντίστοιχα µέσα µεταβλητά έξοδα
(για τα έτη 2008-2010). ∆ήλωσε επίσης ότι, οι ελεγµένοι λογαριασµοί της JCC για τα
οικονοµικά έτη 2008-2010 παρουσιάζουν θετική κερδοφορία της JCC και σε ουδεµία
περίπτωση ζηµιές.
645.

Αναλυτικότερα, η έκθεση της KPMG αφορά την επανεξέταση των οικονοµικών

στοιχείων και υπολογισµών που είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία από την JCC, για
να διαφανεί κατά πόσο οι µεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν για την ετοιµασία των
στοιχείων αυτών είναι οι ενδεδειγµένες και ακολουθούν διεθνώς αναγνωρισµένες
πρακτικές κοστολόγησης. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε η αναθεώρηση τους όπου
αυτό είχε κριθεί απαραίτητο από την KPMG ως ακολούθως:
(Α) ∆ικαιώµατα εξυπηρέτησης πελατών (∆ΕΠ)
646.

Σύµφωνα µε την ανάλυση της KPMG [...........................................................

......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................]
647.

Παράλληλα,

[....................................................................................................

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................]
(Β) Κατηγοριοποίηση κόστους
648.

Η θέση της JCC παραµένει ότι, [.........................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................
...................................]
649.

Η KPMG στην έκθεση της καταγράφει ότι για [....................] κατανοµή του

σταθερού κόστους της JCC, πραγµατοποιείται [....................................................
..........................................................................] της εταιρείας και αξιολόγηση των
µεθοδολογιών κατανοµής τους.
650.

Η κατανοµή [...................................] πραγµατοποιείται σε [.........] στάδια:

651.

[.....................................................................................................................

................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...............]
652.

Περαιτέρω κατανοµή [.........................................................................................

............................................................................
.................................................................................................................................
..........................
653.

..............................................................................................................................

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................
654.

.........................................................................................................................

...................................................................................................................................
..............................................................................................................:
655.

.............................................................................................................

.............

................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................
656.

.........................................................................................................................

.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............
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657.

........................................................................................................................

.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................
658.

..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................
................................................................................................................
659.

..............................................................................................................................

.........................................................................
660.

..............................................................................................................................

......................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................
661.

................................................................................................................. ...........

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...........................................................................................]
662.

Η KPMG καταλήγει µέσω της δικής της εργασίας στα πιο κάτω συµπεράσµατα:

663.

[.............................................................................................................................

...........................................................................................................
664.

..............................................................................................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................................
...... ................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................
665.

.....................................................................................................................

............................................................................................................................
.................................................................................................................................... ]
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666.

Αναφορικά µε τις πιο πάνω θέσεις της JCC, η Επιτροπή παρατηρεί ότι σε

ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας κατά τη διενέργεια της έρευνας της υπόθεσης, στις
17/02/2012, ζητήθηκε από την JCC όπως παραθέσει αναλυτικές καταστάσεις
αποτελεσµάτων κατά τοµέα δραστηριότητας της εταιρείας. Οι καταστάσεις αυτές
απεστάληκαν από την JCC στις 23/3/2012 και 30/03/2012 και µεταξύ άλλων
συµπεριλάµβαναν το µεταβλητό και σταθερό κόστος για τις VISA και Master Card
τόσο για εγχώριες όσο και για συναλλαγές του εξωτερικού ξεχωριστά. Η JCC είχε, ή
εν πάση περιπτώσει, µπορούσε εάν επιθυµούσε να εξασφαλίσει εύλογο χρονικό
διάστηµα για να αποστείλει πλήρη και τεκµηριωµένα στοιχεία ως απάντηση στο πιο
πάνω ερωτηµατολόγιο. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η Υπηρεσία µε βάση τα δεδοµένα
αυτά προέβηκε σε υπολογισµούς και δηµιουργία 72 πινάκων.
667.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η JCC προέβη σε διαφορετική παρουσίαση των

κόστων της, πέραν των δύο ετών από τη διενέργεια της έρευνας της Υπηρεσίας και
µετά την λήψη της Έκθεσης Αιτιάσεων, µέσω της έκθεσης της KPMG, στην οποία
παρουσιάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν αναθεωρηµένα δεδοµένα και αριθµητικά
στοιχεία για τον υπολογισµό της ληστρικής τιµολόγησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα
από τα κρίσιµα στοιχεία για την απόδειξη ληστρικής τιµολόγησης µε πρόθεση, το
σταθερό κόστος, που χρησιµοποιήθηκε από την KPMG, δεν συνάδει µε τα στοιχεία
και δεδοµένα που αποστάληκαν αρχικά από την JCC. Το σταθερό κόστος µε
διάφορες προσαρµογές παρουσιάζεται µικρότερο από το αρχικό σταθερό κόστος το
όποιο δόθηκε από την ίδια την JCC.
668.

Επιπρόσθετα, σε αυτό το στάδιο, η JCC προχώρησε να διαχωρίσει τις

υπηρεσίες της σε υπηρεσίες αποδοχής καρτών και δευτερεύουσες υπηρεσίες. Οι
υπηρεσίες που καταγράφονται ως δευτερεύουσες δεν µπορούν να γίνουν όλες
αποδεκτές γιατί κατά την άποψη της Επιτροπής κάποιες από αυτές που
καταγράφονται σχετίζονται άµεσα µε την υπηρεσία αποδοχής καρτών, [όπως POS
rental και Authorization Processing fees] ή εν πάση περιπτώσει δεν µπορούν να
θεωρηθούν ότι δεν αποτελούν µέρος της υπηρεσίας αποδοχής καρτών. Σε σχέση µε
αυτά η Επιτροπή σηµειώνει ότι στα Service Agreements της JCC µε τις εκδότριες
τράπεζες περιλαµβάνει τα εξής: [...................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
……..................] Είναι φανερό ότι οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άµεσα και είναι
αναπόσπαστο µέρος της υπηρεσίας αποδοχής καρτών. Προς επίρρωση αυτού
σηµειώνεται και η αναφορά του δικηγόρου της FBME που δήλωσε ότι το κόστος µιας
εγχώριας συναλλαγής µε βάση τους κανονισµούς των συστηµάτων πληρωµών VISA
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και MasterCard συµπεριλαµβάνει τις ακόλουθες χρεώσεις: [.....................................
……………………………………………………]. Επίσης αυτές καταγράφονται και στο
Appendix A των Service Agreements της JCC µε τις εκδότριες τράπεζες. Ως εκ
τούτου, ο επιµερισµός των κόστων στον οποίο προέβη η KPMG, µεταξύ υπηρεσιών
αποδοχής καρτών και δευτερευουσών υπηρεσιών επηρεάζεται από τον τρόπο
κατηγοριοποίησης µεταξύ υπηρεσιών αποδοχής και δευτερευουσών υπηρεσιών, µε
αποτέλεσµα να επηρεάζονται και οι υπολογισµοί ως προς το κατά πόσο οι χρεώσεις
της JCC είναι άνω του συνολικού κόστους.
669.

Η Επιτροπή, µετά από ενδελεχή µελέτη της έκθεσης της KPMG, εντόπισε ότι

στο σχετικό παράρτηµα αυτής υπάρχουν αριθµητικές προσθέσεις, τα αποτελέσµατα
των οποίων δεν συνάδουν µε τα αριθµητικά νούµερα που υπάρχουν στο κείµενο
αυτής. Συγκεκριµένα, η κατανοµή σταθερού κόστους µεταξύ υπηρεσιών και η
κατανοµή σταθερού κόστους στις υπηρεσίες αποδοχής καρτών για τα έτη 2008, 2009
και 2010 δεν συνάδει µε το αποτέλεσµα των προσθέσεων στο σύνολο τους, στο
σχετικό παράρτηµα της ίδιας έκθεσης. Αυτό φαίνεται και στον πίνακα ο οποίος
παρουσιάζει το συνολικό σταθερό κόστος για τις δευτερεύουσες υπηρεσίες.
670.

Επίσης, η παρουσίαση και επεξεργασία των αριθµητικών δεδοµένων, στην

έκθεση της KPMG, δεν επιτρέπει στην Επιτροπή την επιβεβαίωση και την
επαλήθευση τους µέσω των εξελεγµένων λογαριασµών της JCC, οι οποίες
παρουσιάζουν, τα έσοδα µε διαφορετικό τρόπο. Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να
αντιπαραβληθούν κάποια από τα έξοδα της εν λόγω έκθεσης, µε τους εξελεγµένους
λογαριασµούς της εταιρείας.
671.

Σε σχέση µε την αναφορά στην Έκθεση της KPMG στα Blended Rates των

∆ΕΠ, ήτοι ενιαία ∆ΕΠ για κάρτες εσωτερικού µε εξωτερικού, η Επιτροπή σηµειώνει
ότι αυτό ίσχυε µέχρι το τέλος Μαρτίου 2010, ενώ από τον Απρίλιο του 2010 η JCC
εφαρµόζει διαφορετικές χρεώσεις ∆ΕΠ για κάρτες εσωτερικού και κάρτες εξωτερικού.
672.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι, σύµφωνα µε την έκθεση της KPMG, η κύρια

δραστηριότητα της JCC είναι η αποδοχή καρτών µε συµµετοχή στα συνολικά έσοδα
της τάξης του [.....]% και [.....]% για τα έτη 2009 και 2010 αντίστοιχα. Οι άλλες
δευτερεύουσες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την JCC είναι: ΑΤΜ, Card
Personalization, POS rental, Disaster Recovery, κτλ και αποτελούν το [......]% και
[.......]% των συνολικών εσόδων της εταιρείας για τα έτη 2009 και 2010 αντίστοιχα.
Όµως, το σταθερό κόστος κατανέµεται δυσανάλογα σε σχέση µε τα πιο πάνω
έσοδα, µε ποσοστό [....]% και [....]% το 2009 και 2010 αντίστοιχα, σε υπηρεσίες που
παρουσιάζονται ως δευτερεύουσες υπηρεσίες και δεν αποτελούν την κύρια
δραστηριότητα της JCC, χωρίς καµιά αιτιολόγηση και σε αντίθεση µε την δήλωση ότι
και στις δύο πιο πάνω αναφερόµενες φάσεις ο επιµερισµός εξόδων γίνεται βάσει των
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συνολικών εσόδων των υπηρεσιών. Γι’ αυτό και σηµειώνεται ότι, ο καταµερισµός του
σταθερού κόστους γίνεται µε τρόπο που εγείρει ερωτηµατικά ως προς τον τρόπο
υπολογισµού /καταµερισµού του κόστους σε σταθερό και µεταβλητό από την KPMG
και δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός από την Επιτροπή.
673.

Σύµφωνα µε την έκθεση της KPMG, [.................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................]
674.

Εν πάση περιπτώσει, ακόµη και η έκθεση της KPMG καταλήγει ότι η JCC

επέβαλλε χρεώσεις οι οποίες για κάποιες κατηγορίες εµπόρων ήταν κάτω του
συνολικού

κόστους

της,

πράγµα

που

καταδεικνύει

ληστρική

τιµολόγηση.

Συγκεκριµένα στην έκθεση της η KPMG παρουσιάζει στα ευρήµατα της, κατάλογους
οι οποίοι παρουσιάζουν αριθµό κατηγοριών πελατών όπου η JCC είχε τιµές κάτω
του συνολικού (σταθερού και µεταβλητού) κόστους, τόσο για το υπό εξέταση έτος
2010 όσο και για το έτος 2008.
675.

Τα σχετικά αποτελέσµατα κοστολόγησης για ζηµιογόνες κατηγορίες πελατών

όπου δηλαδή το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα συνολικά έσοδα, σύµφωνα µε την
έκθεση της KPMG, παρατίθενται πιο κάτω:
Πίνακας 12
Έτος 2008
Τοπικές Συναλλαγές & Συναλλαγές Εξωτερικού

α/α

…………………………..

..........

Μεταβλητό

Μικτό

.............

...............

Κόστος

Κέρδος/

Σταθερό Κέρδος/

...............

........

[........]

(Ζηµιά)

Κόστος

Ζηµιά

€

€

€

€

€

€

[..........].

[..........].

[..........].

[..........]. [..........].

Καθαρό

....................................../
1

...................................../
..................................../

[..........].

..................................
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Έτος 2010
Τοπικές Συναλλαγές & Συναλλαγές Εξωτερικού
Σταθε

α/α

..........

Μεταβλητ

Μικτό

ρό

Καθαρό

…………………………

.............

...............

ό Κόστος Κέρδος/

Κόστο

Κέρδος/

..

...............

........

[........]

(Ζηµιά)

ς

Ζηµιά

€

€

€

€

€

€

[..........].

[..........].

[..........].

[..........].

[........].

[..........].

[..........].

[..........].

[..........].

[..........].

[........].

[..........].

[..........].

[..........].

[..........].

[..........].

[........].

[..........].

…………… /…………/ [..........].

[..........].

[..........].

[..........].

[........].

[..........].

................................../
1

................................../
.................................../
..................................
......................./
...................

2

................./
................./

……….

……../ …..
3

......................./
.......................
…………………….

4

…………………….
5

………………..

[..........].

[..........].

[..........].

[..........].

[........].

[..........].

6

………………

[..........].

[..........].

[..........].

[..........].

[........].

[..........].

676.

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι µε βάση την οικονοµική της

ανάλυση, η JCC προβαίνει σε ληστρική τιµολόγηση σε συγκεκριµένες κατηγορίες
εµπόρων και [.......................................], είτε χρεώνοντας κάτω του µέσου µεταβλητού
κόστους της (βλέπε περιπτώσεις όπου τα ∆ΕΠ είναι κάτω των [........]) είτε
χρεώνοντας κάτω του µέσου συνολικού κόστους. Η έκθεση της KPMG επιβεβαιώνει
τις πωλήσεις κάτω του µέσου συνολικού κόστους. Για τη περίπτωση στοιχειοθέτησης
ληστρικής τιµολόγησης στην περίπτωση χρέωσης κάτω του συνολικού κόστους αλλά
πάνω από το µέσο µεταβλητό κόστος, χρειάζεται να αποδειχθεί η πρόθεση της
επιχείρησης να εξωβελήσει τους ανταγωνιστές από την αγορά.
677.

Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι, ο δικηγόρος της JCC, στη βάση της έκθεσης

της KPMG ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή έχει αποτύχει να παρουσιάσει οποιαδήποτε
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε το κατά πόσο η JCC είχε οποιαδήποτε ληστρική
πρόθεση.
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678.

Η Επιτροπή, υπό το φώς του περιεχοµένου της Έκθεσης Αιτιάσεως και του

Σηµειώµατος της Υπηρεσίας σηµειώνει ότι, για να αποδειχθεί η ύπαρξη πρόθεσης
εκτόπισης του ανταγωνιστή, έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες: (ι) καταγραφή των ∆ΕΠ
της κάθε κατηγορίας εµπόρου όπου η JCC επέβαλλε χρεώσεις κάτω του συνολικού
κόστους κατά το έτος 2008, και όπου προέβαινε σε περαιτέρω µειώσεις αυτών, τα
έτη 2009 και 2010 και (ιι) καταγραφή συγκεκριµένων πρακτικών της JCC που
αφορούν κατηγορίες εµπόρων που εµπίπτουν σε [..................................] µε ∆ΕΠ
κάτω του συνολικού κόστους.
679.

Σε σχέση µε την πρώτη ενέργεια της Επιτροπής, διαφάνηκε ότι ενώ είχε

διαπιστωθεί ότι η εταιρεία JCC επέβαλλε χρεώσεις (∆ΕΠ) κάτω του συνολικού
κόστους για ορισµένες κατηγορίες εµπόρων το 2008, εντούτοις στη βάση των
τιµοκαταλόγων της (8/2/2008, 22/12/2008, 15/12/2009 και 29/11/2010), για τα
συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard και τις εγχώριες συναλλαγές της κάθε
κατηγορίας εµπόρου, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εταιρεία προχώρησε σε περαιτέρω
µειώσεις στα συγκεκριµένα ∆ΕΠ κατά τα έτη 2009 και 2010 διάστηµα όπου η
FBMECS εισήλθε στην αγορά. Οι µειώσεις αυτές «έσπρωξαν» τις χρεώσεις των ∆ΕΠ
ακόµη πιο κάτω του συνολικού κόστους.
680.

Σηµειώνεται επίσης ότι οι µονοµερείς δεσµεύσεις προς την Επιτροπή οδήγησαν

σύµφωνα µε ισχυρισµούς της καταγγέλλουσας, σε µειώσεις των ∆ΕΠ, για τα έτη
2006-2008. Εντούτοις οι µειώσεις, όπως θα διαφανεί πιο κάτω, συνεχίστηκαν και για
τα έτη 2009 (έτος έναρξης εργασιών FBMECS) και 2010 αφού όµως είχε
ολοκληρωθεί η εφαρµογή των δεσµεύσεων. Υπήρχε δε, αισθητή µείωση των ∆ΕΠ τα
τελευταία χρόνια από την εταιρεία JCC, όπως για παράδειγµα για την κατηγορία
[....................] από τις 8/02/2008 µέχρι τις 29/11/2010, οι µειώσεις των ∆ΕΠ για το
σύστηµα πληρωµών VISA κυµαίνονταν από [.......]% µέχρι [......]% σε απόλυτο
αριθµό (ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ: [........]% µέχρι [.......]%) και για το σύστηµα
πληρωµών Mastercard κυµαίνονταν από [.......]% µέχρι [....]% σε απόλυτο αριθµό
(ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ: [.....]% µέχρι και [......]%), ανάλογα µε τον ετήσιο όγκο
συναλλαγών µε κάρτες πληρωµών του εµπόρου. Αναλυτικότερα τα ως άνωθεν
δεδοµένα παρουσιάζονται πιο κάτω:
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Πίνακας 14
Ετήσιος όγκος συναλλαγών µε κάρτες (Κ€000's)
Netw

Κατηγορία

ork

εµπόρου

[………]

[………]

[………]

[………]

[………]

[………]

.......... ...........

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

.................................

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

………………………

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

……………………

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

µέχρι

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

Ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ από [............] µέχρι

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

Ηµεροµηνία
..................................

............
Visa
MSC

...............

/

................. ................ /
................
....................

Μείωση

∆ΕΠ

από

[.................]

[.................]

[.................]
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Πίνακας 15
Networ

Κατηγορία

k

εµπόρου

Ετήσιος όγκος συναλλαγών µε κάρτες (Κ€000's)

Ηµεροµηνία
[………]

[………]

[………]

[………]

[………]

[………]

[………]

[………]

[……]

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

[.....]%

…………………
............

……….

............... /

…………………

Master

.................

…………..

Card

- ................

………………

MSC

/ ................

…….

..................

………………….
………..

Μείωση ∆ΕΠ από [.................] µέχρι
[.................]
Ποσοστό µείωση ∆ΕΠ από [................][.................]
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681.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα ∆ΕΠ ισούταν µε τις

Ε∆Π [....................................................] άνω των €[......] όπου οι Ε∆Π ισούνται µε τα
∆ΕΠ τα οποία ισούνται µε [.....]% για τα έτη 2008 έως 2010 για την Visa) ή/και ήταν
χαµηλότερα [...................................................] άνω των €[.......] όπου οι Ε∆Π=[.......]%
ενώ τα ∆ΕΠ=[.....]% για τα έτη 2009 και 2010 για την MasterCard). Επιπλέον,
µειώσεις των ∆ΕΠ έχουν επιβληθεί χωρίς αντίστοιχες µειώσεις των Ε∆Π (οι Ε∆Π
παρέµειναν σταθερές από το έτος 2007 και καθ΄όλη τη διάρκεια του διάρκεια του
ουσιώδους χρόνου), µε αποτέλεσµα να συµπιέζονται τα κέρδη της εταιρείας JCC.
Λόγω της ως άνω πρακτικής η καταγγέλλουσα, όπως η ίδια ισχυρίστηκε,
αναγκάστηκε να µειώσει τις τιµές της µε αποτέλεσµα το περιθώριο κέρδους να
µειωθεί ακόµη περισσότερο και να απειλείται η βιωσιµότητα της FBMECS.
682. Σε αυτό το σηµείο, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην έκθεση της KPMG προκύπτουν
περιπτώσεις όπου η JCC πωλούσε κάτω του συνολικού κόστους και σε σχέση µε
αυτό, η Επιτροπή κατέδειξε µέσα από την έρευνα και ανάλυση της, την πρόθεση της
JCC να παρεµποδίσει τον ανταγωνισµό. Επιπρόσθετα η Επιτροπή θα ήθελε να
επισηµάνει ότι στην εν λόγω έκθεση, η KPMG καταλήγει ότι υπήρξε από µέρους της
JCC πώληση κάτω του συνολικού κόστους για το έτος 2010, για παράδειγµα, στην
κατηγορία [......................................................................................................], µε [......
..........................], στην οποία κατηγορία το ∆ΕΠ ήταν ίσο µε [.......]% στην
περίπτωση της Visa και [......]% στην περίπτωση της MasterCard, ενώ το µεταβλητό
κόστος [........] ήταν ίσο µε [.....]% για την Visa και [.....]% για την MasterCard. Σε
αντίθεση µε αυτό το εύρηµα της KPMG, εντοπίστηκε από την Επιτροπή ότι, για την
ίδια πιο πάνω κατηγορία, για το ίδιο έτος αλλά µε διαφορετικό [.....................], ήτοι
πάνω από [....................], η Ε∆Π ισούται µε το ∆ΕΠ το οποίο ισούται µε [.....]% για
την Visa και Ε∆Π=[.....]% µε ∆ΕΠ=[.....]% για την MasterCard - κάτι ανάλογο
συµβαίνει και µε τη κατηγορία [.......................................................................... .........
....................] - αλλά η KPMG δεν καταλήγει ότι υπήρξαν χρεώσεις κάτω του
συνολικού κόστους σε αυτές τις κατηγορίες εµπόρων. Συνεπακόλουθα εγείρονται
ερωτηµατικά σε σχέση µε τους υπολογισµούς αυτούς και δεν γίνονται αποδεκτοί.
683.

Εποµένως, οι εν λόγω µειώσεις για τις συγκεκριµένες κατηγορίες εµπόρων

επέφεραν βραχυπρόθεσµα καθαρά έσοδα χαµηλότερα από αυτά που θα
αναµένονταν εάν η δεσπόζουσα επιχείρηση ακολουθούσε µία σώφρονα εναλλακτική
συµπεριφορά δηλαδή υπέστηκε ζηµιά που θα µπορούσε να αποφύγει137.
684.

Σε σχέση µε την δεύτερη ενέργεια της Επιτροπής, διαφάνηκε ότι, η εταιρεία

JCC, που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά αποδοχής καρτών, στην
137

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον
έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού
που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις.
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προσπάθεια της να εκτοπίσει τον ανταγωνιστή της, επέβαλλε µειώσεις στα ∆ΕΠ
χωρίς να ακολουθεί τον τιµοκατάλογο της, χρονολογικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
πελατών της που προσεγγίζονταν από την εταιρεία FBMECS.
685.

Συγκεκριµένα, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, διαφαίνεται ότι, η

εταιρεία JCC µείωνε τα ∆ΕΠ της σε συγκεκριµένες εταιρείες, αµέσως µετά την
προσέγγιση της καταγγέλλουσας ή την έναρξη συνεργασίας των εταιρειών αυτών µε
την καταγγέλλουσα. Όπως διαφάνηκε από τα στοιχεία της έρευνας, αυτό συνέβηκε
στις εταιρείες [..............................................................................................................,
.........................................................................................................................……].
Αξιοσηµείωτο αποτελεί το γεγονός ότι για δύο συγκεκριµένες εταιρείες (α)
[...............................................], και (β) [.............................], η JCC απέστειλε, µόνο
για το µήνα [.........................], δύο επιστολές, µειώνοντας τα ∆ΕΠ, δύο φορές, µε
απώτερο σκοπό να κρατήσει τον πελάτη. Ως εκ τούτου, αρκετές από αυτές τις
εταιρείες τερµάτιζαν τη συνεργασία τους µε την καταγγέλλουσα ή επανέφεραν τον
όγκο συναλλαγών τους µε κάρτες πίσω στην εταιρεία JCC ή δεν αποδέχονταν
οποιαδήποτε προσφορά της FBMECS.
686.

Σε συνέχεια των πιο πάνω και στη βάση της δέουσας προκαταρτικής έρευνας

που διεξήχθη από την Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία JCC προέβαινε σε
µειώσεις των ∆ΕΠ µεµονωµένων πελατών χωρίς αυτό να δικαιολογείται από αλλαγή
στην εισοδηµατική τους κλίµακα ή αλλαγή στους τιµοκαταλόγους της JCC, όπως
φαίνεται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, στις εταιρείες [...............
……..........................] στη βάση απαντήσεων τους σε σχετικό ερωτηµατολόγιο της
Υπηρεσίας.
687.

Η Επιτροπή επίσης διαπίστωσε ότι η JCC δεν διασφάλισε την απαραίτητη

διαφάνεια αναφορικά µε τον καθορισµό του ύψους των ∆ΕΠ σε έµπορους138, µε
αποτέλεσµα οι τελευταίοι να µην είναι σε θέση να διαπραγµατευτούν µε την JCC,
αλλά και να µάθουν και/ή να διαπιστώσουν κατά πόσον είχαν εξασφαλίσει την πιο
συµφέρουσα προσφορά αναφορικά µε το ύψος των ∆ΕΠ, σε συνάρτηση µε τον
κύκλο εργασιών τους µε κάρτες ή και να είναι σε θέση να προβούν σε σύγκριση για
αυτά που τους προσέφερε η FBME.
688.

Επιπλέον, η πρακτική πρόκλησης αδιαφάνειας στην αγορά από την JCC, µέσω

της εισαγωγής νέων κατηγοριών εµπόρων έστειλε το εσφαλµένο σήµα (signal) ότι το
κόστος της JCC είναι πολύ χαµηλότερο από αυτό της FBMECS. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ή και να διατηρηθεί η εσφαλµένη εντύπωση ότι η JCC
είναι πιο αποδοτική από τους ανταγωνιστές της. Με τον τρόπο αυτό η JCC, αλλά και
µε την πρακτική της ληστρικής τιµολόγησης, επένδυσε στη δηµιουργία φήµης
138

∆ιαφαίνεται στις απαντήσεις εταιρειών/εµπόρων που συνεργάζονται µε τις εταιρείες JCC ή/και
FBMECS, µέσα από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου.
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(reputation) άσκησης επιθετικής τιµολογιακής στρατηγικής τόσο σε πραγµατικούς
όσο και σε δυνητικούς ανταγωνιστές της. Η δηµιουργία φήµης άσκησης επιθετικής
πολιτικής, βραχυπρόθεσµα συνεπάγεται κόστος, π.χ. απώλεια εσόδων, ωστόσο
µακροχρόνια συντείνει στη διατήρηση ή και την ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης
µέσω της επί της ουσίας δηµιουργίας τεχνητών εµποδίων εισόδου τα οποία
λαµβάνουν τη µορφή αποθάρρυνσης της επέκτασης υφιστάµενων ανταγωνιστών ή
και της αποτροπής εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά.139
689.

Σύµφωνα µε το δικηγόρο της JCC, η Επιτροπή εσφαλµένα στηρίζεται σε

µειώσεις των ∆ΕΠ το 2009 ως απόδειξη ληστρικής συµπεριφοράς. Η εταιρεία JCC
εφαρµόζει χρεώσεις για τα ∆ΕΠ κατά ενιαίο τρόπο για όλη τη σχετική κατηγορία
εµπόρων, χωρίς διάκριση. Στο βαθµό που η JCC µείωσε τα ∆ΕΠ κατόπιν της
εισόδου της FBMECS, το έπραξε εντός του πλαισίου ενός νέου εµπορικού
περιβάλλοντος, και ήταν µια νόµιµη αντίδραση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και
όχι ληστρική συµπεριφορά. Στη δευτερολογία του πρόσθεσε την οικονοµική κρίση και
τους µειωµένους ρυθµούς ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, ο δικηγόρος της JCC δήλωσε
ότι η µείωση των ∆ΕΠ στα τέλη του 2009 ήταν αποτέλεσµα πίεσης από έµπορους
όπως µειωθούν τα ∆ΕΠ πριν τα Χριστούγεννα.
690.

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι µειώσεις στα ∆ΕΠ από την εταιρεία JCC

διαφαίνονται στους τιµοκαταλόγους της (ηµεροµηνίες: 8/2/2008, 22/12/2008,
15/12/2009 και 29/11/2010). Επιπλέον, στο ∆ιοικητικό Φάκελο υπάρχουν επιστολές
που

έχουν

αποσταλεί

από

την

εταιρεία

JCC

και

απευθύνονται

στους

εµπόρους/πελάτες όπου διαφαίνεται ότι η µείωση στα ∆ΕΠ πραγµατοποιήθηκε σε
κάποιες περιπτώσεις σε ατοµική βάση. Συγκεκριµένα, και όπως προαναφέρθηκε η
JCC απέστειλε δύο επιστολές σε δύο συγκεκριµένες εταιρείες (α) [.....................
.......................], και (β) [...........................], µειώνοντας τα ∆ΕΠ µόνο για το µήνα
[...................................[, δύο φορές, µε απώτερο σκοπό «να κρατήσει» τον πελάτη.
Επιπρόσθετα, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα που διεξήχθη από την Υπηρεσία,
η εταιρεία JCC προέβαινε σε µειώσεις των ∆ΕΠ µεµονωµένων πελατών χωρίς αυτό
να δικαιολογείται από αλλαγή στην εισοδηµατική τους κλίµακα (από αύξηση στον
κύκλο εργασιών τους, αντιθέτως διαπιστώθηκε µείωση σύµφωνα µε επιστολές
εµπόρων/πελατών της JCC που βρίσκονται στο ∆ιοικητικό Φάκελο) ή αλλαγή στους
τιµοκαταλόγους της JCC π.χ. στις εταιρείες [……...............................................] (το
παράδειγµα µιας εκ των δύο εταιρειών αναφέρεται µε λεπτοµέρεια πιο πάνω).

139

Bλέπετε, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα: P. Bolton, J.F. Brodley and M.H. Riordan, Predatory
pricing: strategic theory and legal policy, Georgetown Law Journal, 2000, vol. 88(8), pp. 2239-2330,
D.M. Kreps and R. Wilson, Reputation and imperfect information, Journal of Economic Theory, 1982,
vol. 27, pp. 253-279, P. Milgrom and J. Roberts, Predation, reputation and entry deterrence, Journal of
Economic Theory, 1982, vol. 27, pp. 280-312.
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691.

Επιπλέον, η Επιτροπή σε σχέση µε τη ληστρική τιµολόγηση επαναλαµβάνει τα

όσα αναφέρθηκαν στα συµπεράσµατα της πιο πάνω (σε σχέση µε την έκθεση της
KPMG), ότι δηλαδή υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα ∆ΕΠ ισούταν µε τις Ε∆Π ή/και
ήταν χαµηλότερα. Επιπλέον, µειώσεις των ∆ΕΠ έχουν επιβληθεί χωρίς αντίστοιχες
µειώσεις των Ε∆Π (οι Ε∆Π παρέµειναν σταθερές από το έτος 2007 έως τη λήξη του
ουσιώδους χρόνου), µε αποτέλεσµα να συµπιέζονται τα κέρδη της εταιρείας JCC.
Λόγω της ως άνω πρακτικής η καταγγέλλουσα, όπως η ίδια ισχυρίστηκε,
αναγκάστηκε να µειώσει τις τιµές της µε αποτέλεσµα το περιθώριο κέρδους να
µειωθεί ακόµη περισσότερο και να απειλείται η βιωσιµότητα της FBMECS.
692.

Σύµφωνα µε το δικηγόρο της FBMECS, από τα στοιχεία που δόθηκαν από

αυτή προκύπτει ότι, κατά την περίοδο εισόδου της FBMECS στη σχετική αγορά
(2009), η JCC ξεκίνησε µια εκστρατεία µείωσης των ∆ΕΠ µέσω της αποστολής
σχετικών επιστολών στους εµπόρους/πελάτες της, ανακοινώνοντας τους την άµεση
µείωση των ∆ΕΠ. Ο δικηγόρος της FBMECS σηµείωσε ότι τέτοια αλλαγή, µε µαζικό
τρόπο στην τιµολογιακή πολιτική της JCC αναφορικά µε τα ∆ΕΠ, και µάλιστα χωρίς
να προηγηθεί οποιαδήποτε διαµαρτυρία ή αίτηµα εµπόρου για αναδιαπραγµάτευση
του ύψους των ∆ΕΠ, δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη
µείωση των ∆ΕΠ από την JCC συγκεκριµένων πελατών χωρίς αντικειµενική
αιτιολόγηση. Συγκεκριµένα ανέφερε ότι, η µείωση των ∆ΕΠ από την JCC
συγκεκριµένων πελατών δεν δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών
και/ή την εξέλιξη της µεταξύ τους συναλλαγµατικής σχέσης.
693.

Σε σχέση µε τα ως άνωθεν, ο δικηγόρος της FBMECS αναφέρθηκε σε

συγκεκριµένο παράδειγµα του Σηµειώµατος της Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται
ότι «Η εταιρεία […................................................................................] σε απαντητική
επιστολή της προς την Υπηρεσία δήλωσε ότι ξεκίνησε συνεργασία µε την εταιρεία
FBMECS

στις

[...................................],

µε

αποτέλεσµα

οι

συναλλαγές

που

πραγµατοποιήθηκαν µε την εταιρεία JCC για το έτος 2009 και 2010 να µειωθούν
αισθητά. Η εταιρεία JCC κατά την διάρκεια του 2010 και πριν από τον καινούργιο
τιµοκατάλογο του [.......................], αναθεώρησε τις τιµές της προς την εταιρεία
[………………]. Επιπρόσθετα, ενώ ο κύκλος εργασιών της […...............] για το έτος
2010 που πραγµατοποιήθηκε µε την εταιρεία JCC µειώθηκε κατά πολύ σε σχέση µε
τα έτη 2008 και 2009, εντούτοις οι χρεώσεις ∆ΕΠ για το έτος 2011 µειώθηκαν
(επιστολή από JCC µε ηµεροµηνία 15/02/11) και δεν αντιπροσωπεύουν τον κύκλο
εργασιών του έτους 2010 µε βάση τον τελευταίο τιµοκατάλογο [.........................]».
Ανάλογο παράδειγµα είναι και η εταιρεία […………………………].
694.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό του δικηγόρου της JCC ότι η µείωση των ∆ΕΠ στα

τέλη του 2009 ήταν αποτέλεσµα πίεσης από έµπορους όπως µειωθούν τα ∆ΕΠ πριν
τα Χριστούγεννα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα πρακτικά 01/2008 του ∆Σ της JCC
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αναφέρουν ότι µετά από συνοµιλίες µε [............................................................], το ∆Σ
της JCC, ενέκρινε µειώσεις στα ∆ΕΠ για κάποιες [............................] που αφορούσαν
[....................] Τα πρακτικά όµως του ∆Σ 06/2009 αναφέρονται εν συντοµία σε
γενικές µειώσεις των ∆ΕΠ, χωρίς όµως να διαφαίνεται ότι έγιναν κατόπιν πιέσεων
από τους εµπόρους, κάτι που διαφάνηκε στα πρακτικά του ∆Σ 01/2008 (για
συγκεκριµένη κατηγορία). Εν πάση περιπτώσει, η JCC δεν ανέφερε ποιοι έµποροι
είχαν ασκήσει πίεση για µείωση των ∆ΕΠ, πως εκφράστηκε η πίεση αυτή και γιατί
έπρεπε να υποκύψει σε αυτή την πίεση.
695.

Τέλος, η Επιτροπή αναφορικά µε το σχόλιο της JCC ότι «µείωσε τα ∆ΕΠ

κατόπιν της εισόδου της FBMECS, το έπραξε εντός του πλαισίου ενός νέου
εµπορικού περιβάλλοντος, και ήταν µια νόµιµη αντίδραση στο νέο ανταγωνιστικό
περιβάλλον και όχι ληστρική συµπεριφορά» επαναλαµβάνει ότι το ∆ΕΕ έκρινε στην
υπόθεση Wanadoo140, ότι µία επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση δεν έχει
δικαίωµα να εφαρµόζει ληστρική τιµολόγηση, ακόµη και αν αυτό γίνεται απλώς για να
ευθυγραµµιστούν οι τιµές της µε αυτές των ανταγωνιστών της (meeting
competition).141
696.

Σύµφωνα µε τον δικηγόρο της JCC, σε σχέση µε ισχυρισµούς της FBMECS

που αφορούν την αποτυχία ενηµέρωσης της τελευταίας για τις διατραπεζικές
προµήθειες που εφαρµόζονται σε ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών, αυτή ήταν
καλόπιστη παράλειψη την οποία η JCC διόρθωσε µόλις κατέστη προφανής (δηλαδή
κοινοποιήθηκαν οι σχετικές διορθώσεις στις DIF στα συστήµατα πληρωµών
MasterCard και Visa για τις στην Κύπρο). Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι, η Επιτροπή δεν
έχει προσκοµίσει οποιαδήποτε τεκµηριωµένη επεξήγηση ως προς το γιατί θεωρεί
πως αυτή η παράλειψη αποτελεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.
697.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, περί τις αρχές του 2010, η εταιρεία JCC προχώρησε

σε εισαγωγή νέων κατηγοριών εµπόρων, χωρίς να ενηµερώσει την FBMECS και τα
Συστήµατα Πληρωµών, όπως απαιτείται βάσει των σχετικών κανονισµών της VISA
και της MasterCard. Συγκεκριµένα, η JCC εισήγαγε τις εξής νέες κατηγορίες
εµπόρων:

[.................................................................................................................

140

Στην υπόθεση Wanadoo, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε την Wanadoo Interactive SA, η οποία
ανήκε στον όµιλο εταιρειών της France Télécom, για ληστρική τιµολόγηση, καθώς εφάρµοσε ληστρικές
τιµές για τις υπηρεσίες eXtense και Wanadoo ADSL. Σύµφωνα µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι τιµές που επέβαλλε η Wanadoo δεν της παρείχαν τη δυνατότητα να καλύψει το µεταβλητό
της κόστος µέχρι τον Αύγουστο του 2001 και το συνολικό κόστος της από τον Αύγουστο του 2001, στο
πλαίσιο σχεδίου προληπτικής καταλήψεως της αγοράς υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο ∆ιαδίκτυο
σε πολύ σηµαντικό στάδιο της αναπτύξεως της. Βλέπετε, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
ης
ης
16 Ιουλίου 2003, Υπόθεση COMP/38.233, Wanadoo Interactive, Απόφαση του Πρωτοδικείου της 30
Ιανουαρίου 2007, Τ-340/03, France Télécom SA v. Επιτροπή, [2007] Συλλογή Νοµολογίας του
∆ικαστηρίου, σελ. Ι-107 και Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, C-202/07 P, France
Télécom SA v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ.
I-2369.
141
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Απριλίου 2009, C-202/07 P, France Télécom SA v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, σελ. I-2369, σκέψη 47.
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..........................................]. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς των Συστηµάτων
Πληρωµών η δηµοσιοποίηση νέων κατηγοριών εµπόρων θα πρέπει να γίνεται εκ των
προτέρων, και όχι εκ των υστέρων όπως έγινε από την JCC.
698.

Η ενηµέρωση των συστηµάτων πληρωµών VISA και MasterCard αναφορικά µε

τις νέες κατηγορίες εµπόρων σε σχέση µε τα DIF, έγινε στις 18/1/2010 και 3/5/2010.
Ως εκ τούτου, η FBMECS κατά το έτος 2009 και µέρους του 2010 δεν ήταν εγκαίρως
ενηµερωµένη για τις νέες κατηγορίες εµπόρων, και για τις διαφορετικές ∆Π που
ίσχυαν για τις εν λόγω κατηγορίες, µε αποτέλεσµα να χρεώνει µη ανταγωνιστικά
∆ΕΠ142 και να χάνει πελάτες ή και να µην µπορεί να προσελκύσει νέους πελάτες, οι
οποίοι ανήκαν στις νέες κατηγορίες εµπόρων.
699.

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι χρεώσεις DIF για κάποιες

κατηγορίες εµπόρων ήταν ψηλότερες από τις Ε∆Π [................................................
...........................], η JCC επέστρεφε σε µορφή Ε∆Π στις τράπεζες το [....]% της
συναλλαγής, ενώ την ίδια στιγµή η FBMECS έπρεπε να επιστρέψει σε µορφή DIF το
[.....]% της συναλλαγής στις τράπεζες. Ως εκ των ανωτέρω, τα ∆ΕΠ που χρέωνε η
καταγγέλλουσα κατά το έτος 2009 (και µέρος του 2010) για αυτές τις κατηγορίες
εµπόρων ήταν εκ των πραγµάτων ψηλότερα και µη ανταγωνιστικά σε σχέση µε τα
∆ΕΠ

της

εταιρείας

JCC

(θέτοντας

ανταγωνιστικούς

περιορισµούς

στην

δραστηριοποίηση µιας νεοεισερχόµενης εταιρείας στην αγορά αποδοχής καρτών).
700.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµείωσε τις θέσεις του δικηγόρου της JCC, ότι

δηλαδή η πιο πάνω πρακτική της JCC (µη έγκαιρης ενηµέρωσης των συστηµάτων
πληρωµών), αν και αποτελεί «καλόπιστο λάθος» σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του
δικηγόρου της JCC, δεν αναιρεί το γεγονός ότι η καταγγελλόµενη εταιρεία αποτελεί
εταιρεία που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά και ως εκ τούτου φέρει ιδιαίτερη
ευθύνη να µην βλάπτει µε τη συµπεριφορά της την ύπαρξη πραγµατικού και
ανόθευτου ανταγωνισµού προς ζηµιά των καταναλωτών.
701.

Εν συνεχεία των θέσεων της JCC, η Επιτροπή σηµειώνει ότι κατά την

διαδικασία πρόσβασης της JCC στο ∆ιοικητικό Φάκελο, η JCC επιθεώρησε ανάµεσα
σε πολλά έγγραφα, επιστολή του συστήµατος πληρωµών MasterCard µε ηµεροµηνία
8/01/2010, στη βάση της οποίας το εν λόγω σύστηµα πληρωµών ζητούσε
διευκρινίσεις από την καταγγελλόµενη εταιρεία κατόπιν παραπόνου από την εταιρεία
FBMECS σχετικά µε τις DIF. Παρατίθεται σχετικό απόσπασµα: [……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
142

Το ελάχιστο κόστος παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών σε εµπόρους καθορίζεται από το ύψος
των Ε∆Π.
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………..………………………]. Στη συνέχεια η JCC κοινοποίησε στη MasterCard µε
επιστολές ηµεροµηνίας 18/01/2010 και 3/05/2010 και στη Visa µε επιστολή
ηµεροµηνία 3/05/2010, τις αλλαγές στις DIF (δηλαδή πρόσθεσε τις κατηγορίες
εµπόρων που εµφανίζονταν στα Service Agreements που υπεγράφησαν κατά το
έτος 2009). H Επιτροπή διαπιστώνει ότι, οι αλλαγές στις DIF επήλθαν κατόπιν
σχετικού παραπόνου από την FBMECS προς την MasterCard και όχι όπως
ισχυρίζεται η JCC µε «άµεσα διορθωτικά µέτρα που πήρε η JCC».
702.

Τέλος, η πρακτική πρόκλησης αδιαφάνειας στην αγορά από την JCC, µέσω της

εισαγωγής νέων κατηγοριών εµπόρων µε διαφορετικές χρεώσεις ∆Π (DIF και Ε∆Π),
έστειλε το εσφαλµένο σήµα (signal) ότι το κόστος της JCC είναι πολύ χαµηλότερο
από αυτό της FBMECS. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ή και να
διατηρηθεί η εσφαλµένη εντύπωση ότι η JCC είναι πιο αποδοτική από τους
ανταγωνιστές της. Η εν λόγω πρακτική της JCC στρέβλωσε επίσης τα κίνητρα των
δυνητικών ανταγωνιστών, λόγω των εσφαλµένων σηµάτων σε σχέση µε τις
προοπτικές κερδοφορίας και απόδοσης πιθανών νέων επενδύσεων στη σχετική
αγορά αποδοχής καρτών σήµατος VISA και MasterCard143.
703.

Ο δικηγόρος της JCC πρόσθεσε σε σχέση µε τις µειώσεις των ∆ΕΠ που έγιναν

το ∆εκέµβριο του 2009, ότι αυτές έγιναν σε χρονική περίοδο όταν στην εσωτερική
διοίκηση της JCC γίνονταν ουσιαστικές αλλαγές λόγω του ξαφνικού θανάτου του τότε
Γενικού ∆ιευθυντή της JCC. Ως αποτέλεσµα των αλλαγών στην εσωτερική της
διοίκηση, η JCC δεν ήταν σε θέση να αναθεωρήσει την τιµολόγησή της για όλους
τους έµπορους, ενόψει των Χριστουγέννων. Εποµένως, η JCC προχώρησε µε
αρχικές ενδιάµεσες µειώσεις σε ορισµένες κατηγορίες εµπόρων στον [........... ............
..................] προτού εφαρµόσει τις µειώσεις σε όλες τις κατηγορίες εµπόρων όπως
ήταν η συνήθης πρακτική.
704.

Ο δικηγόρος της FBMECS για το πιο πάνω θέµα δήλωσε ότι η FBMECS

µπορεί να µεταβάλει τα ∆ΕΠ για όλες τις κατηγορίες εµπόρων στα δικά της
συστήµατα ταυτόχρονα, σε µηδενικό χρόνο και µε µηδενικό κόστος, χωρίς να
απαιτείται η πρόσβαση στη µερίδα του κάθε εµπόρου/πελάτη ξεχωριστά.
705.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, το ατυχές συµβάν σχετικά µε τον Γενικό ∆ιευθυντή της

JCC και οι αλλαγές στην εσωτερική διοίκηση δεν είναι κάτι που επηρεάζει ή θα

143

Βλέπετε σχετικά την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις προτεραιότητες της
Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές
συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις, 2009/C 45/02, παρ. 68.
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έπρεπε να επηρεάζει τα συστήµατα της JCC ή τον τρόπο χειρισµού τους από το
υφιστάµενο προσωπικό της JCC.
706.

Ο δικηγόρος της JCC ισχυρίστηκε ότι δεν µπορεί να σχολιάσει περαιτέρω τις

µειώσεις για ορισµένους εµπόρους καθότι δεν γνωρίζει τον εν λόγω έµπορο, αφού η
πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες δεν ήταν δυνατή κατά τη διάρκεια της
επιθεώρησης του διοικητικού φάκελου κατά τις 6 και 13 Νοεµβρίου 2014.
707.

Η Επιτροπή, σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό, σηµειώνει ότι, κατά την

πρόσβαση της εταιρείας JCC, οι επιστολές των εµπόρων ήταν προσβάσιµες, το ίδιο
και οι χρεώσεις και το λεκτικό των επιστολών. Για λόγους όµως εµπιστευτικότητας η
Επιτροπή δεν αποκάλυψε τα ονόµατα των εµπόρων (τρίτων επιχειρήσεων) οι οποίες
είναι σε θέση να ασκήσουν πολύ µεγάλη οικονοµική ή εµπορική πίεση στους
ανταγωνιστές τους ή στους εµπορικούς εταίρους, πελάτες ή προµηθευτές τους και η
αποκάλυψη αυτή θα µπορούσε εύκολα να εκθέσει τους αποστολείς των επιστολών
στον κίνδυνο αντιποίνων και να βλάψει ουσιωδώς την επιχείρηση.
708.

Επιπρόσθετα, ο δικηγόρος της JCC ισχυρίστηκε ότι η JCC ήταν υποχρεωµένη

να µειώσει τα ∆ΕΠ σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έδωσε στην Επιτροπή το 2005,
προκειµένου να καταδείξει την ισχυριζόµενη ληστρική πρόθεση της JCC. Για το λόγο
αυτό, συνέχισε, δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η JCC
είχε οποιαδήποτε ληστρική πρόθεση από το γεγονός ότι τα ∆ΕΠ συνέχιζαν να
µειώνονται µετά την πιο πάνω περίοδο.
709.

Σε σχέση µε τα πίο πάνω, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η απόφαση της

Επιτροπής µε ηµεροµηνία 23/11/2005, η οποία κατέληξε στην επιβολή προστίµου
της τάξης των ΛΚ373.374,49 αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής και
αναφέρεται σε παραβάσεις των άρθρων 6(1) και 6(2)(α) του περί της Προστασίας του
Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε τότε, από πλευράς JCC λόγω της
κατάχρησης

της

δεσπόζουσας

της

θέσης

µέσω

της

επιβολής

αθέµιτων

τιµών/χρεώσεων σε εµπόρους για την υπηρεσία αποδοχής τους για συναλλαγές µε
κάρτες και αθέµιτες χρεώσεις ενοικίων για τα τερµατικά καρτών. Οι δεσµεύσεις που
υποβλήθηκαν στις 3/11/2005 από την εταιρεία JCC λήφθηκαν υπόψη από την τότε
Επιτροπή, στην µεταγενέστερη χρονολογικά Απόφασή της ηµεροµηνίας 23/11/2005,
για σκοπούς καθορισµού του ύψους του προστίµου και µόνο.
710.

Οι δεσµεύσεις αυτές αναφέρουν, µεταξύ άλλων: «Στο εσώκλειστο έγγραφο,

γίνεται µια πολύ σοβαρή και προωθηµένη προσπάθεια να αντιµετωπιστούν πλείστα
όσα θέµατα και ζητήµατα, πολύ πέραν των συγκεκριµένων καταγγελιών που
εκτίθενται στην Έκθεση Αιτιάσεων. Ενώ η Έκθεση Αιτιάσεων επικεντρώνεται στην κατ’
ισχυρισµό επιβολή ‘αθέµιτων τιµών προς τους εµπόρους’, το εσώκλειστο έγγραφο
που υποβάλλουµε αντιµετωπίζει όχι µόνο το θέµα αυτό αλλά και άλλα συναφή […]»
(δική µας υπογράµµιση)
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711.

Τέλος, η Επιτροπή τονίζει ότι η πιο πάνω απόφαση που εκδόθηκε κατά το

2005 και οι µονοµερείς δεσµεύσεις της JCC αφορούσαν τα ∆ΕΠ για τα έτη µέχρι το
2008, δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα καταγγελία, που
υποβλήθηκε από την εταιρεία FBMECS, κατά το 2010 και αναφέρεται σε
πιθανολογούµενες παραβάσεις του Νόµου στα έτη 2009-2010.
712.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση.

6.4 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
713.

Αναφορικά µε τις θέσεις των καταγγελλόµενων επί της εκ πρώτης όψεως

διαπιστωθείσας στις σχετικές Εκθέσεις Αιτιάσεων παράβαση της συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης, η Επιτροπή σηµείωσε τα ακόλουθα:
6.4.1 Τράπεζας Κύπρου, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα
714.

Οι θέσεις των τραπεζών µετόχων της JCC, Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank και

Εθνική Τράπεζα, όπως αναπτύχθηκαν από τον δικηγόρο τους συνοψίζονται στο ότι,
δεν κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση στην αγορά έκδοσης καρτών και, ακόµη
και αν κατείχαν, θα ήταν εντελώς παράλογο για την Επιτροπή να συµπεράνει πως οι
Ε∆Π αποτελούσαν υπερβολικές τιµές. Τα αποδεικτικά στοιχεία και η ανάλυση που
επικαλείται η Επιτροπή δεν υποστηρίζουν τα ευρήµατα της, τα οποία είναι εν πάση
περιπτώσει εντελώς ανακριβή και ανυποστήρικτα. Τα σηµαντικότερα σηµεία
καταγράφονται πιο κάτω.
715.

Οι καταγγελλόµενες τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank και Εθνική

Τράπεζα, ισχυρίζονται ότι το 2005 η Επιτροπή αποδέχτηκε δεσµεύσεις συµβιβασµού
τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί τώρα ως υπερβολικές.
Ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης:
716.

Σύµφωνα µε τις εν λόγω τράπεζες, το γεγονός ότι το ζήτηµα της συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης είναι «αµφιλεγόµενο», καθώς και το γεγονός ότι, µε την πάροδο
του χρόνου έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά
∆ικαστήρια διάφορες προσεγγίσεις στο ζήτηµα, µπορούν να αιτιολογήσουν τη
συγκεχυµένη προσέγγιση που ακολουθεί η Έκθεση Αιτιάσεων σε αυτό το ζήτηµα.
Κατά την άποψη των εν λόγω τραπεζών, η προσέγγιση της Επιτροπής φαίνεται να
επιλέγει τις διάφορες δοκιµασίες που διατυπώνονται στη νοµολογία, και µετά να
αξιολογεί την κάθε πτυχή ξεχωριστά, παρά να λάβει υπόψη την πιο πρόσφατη
νοµολογία και

να διαµορφώσει

µια ολιστική

άποψη όλων

των

σχετικών
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πληροφοριών. Ως αποτέλεσµα αυτής της ελαττωµατικής προσέγγισης, η Επιτροπή
φτάνει σε εσφαλµένα και ανυπόστατα συµπεράσµατα.
Η εφαρµόσιµη δοκιµασία
717.

Σύµφωνα µε τις εν λόγω τράπεζες, η Έκθεση Αιτιάσεων απλά επικεντρώνεται

στην ύπαρξη µετοχών στη JCC και αναφέρει ότι «διαφαίνεται να πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις της απόφασης Airtours», και σε αυτή τη βάση συµπεραίνει πως οι
µέτοχοι της JCC µπορούν να θεωρηθούν πως κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα
θέση. Παρόλο που δεν αµφισβητείται πως η απόφαση της Airtours είναι σηµαντική σε
αυτό το πλαίσιο, οι εν λόγω τράπεζες ισχυρίζονται ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη και
ακόµα δύο Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, ήτοι η Laurent Piau v.
Commission144 και η Impala145 και ως εκ τούτου ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή έχει
αποτύχει να αποδείξει την ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.
∆εσµοί (Links) µεταξύ των µετόχων της JCC
718.

Σύµφωνα µε τις θέσεις των εν λόγω τραπεζών, το γεγονός ότι είναι τράπεζες µε

µετοχές στη JCC δεν αµφισβητείται και ούτε ότι αυτή η µετοχική ιδιότητα δίνει το
δικαίωµα σε κάποιους εκ τους µετόχους να διορίζουν µέλη τους στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της JCC. Σύµφωνα µε τις παραπάνω τράπεζες, ολόκληρη η ανάλυση της
Επιτροπής φαίνεται να περιορίζεται στο να αναφέρει πως οι δεσµοί µεταξύ των
µετόχων της JCC, οι οποίοι υπάρχουν µόνο επειδή είναι µέτοχοι της JCC, είναι
επαρκείς για να προβεί σε εύρηµα πως έχουν «την ευχέρεια να υιοθετούν κοινή
στρατηγική-κοινή πολιτική που τους επιτρέπει να παρουσιάζονται και να ενεργούν
από κοινού ως συλλογική οντότητα». Συγκεκριµένα, ισχυρίζονται αποτυχία
κατάδειξης πως οι µέτοχοι της JCC παρουσιάζονται ως συλλογική οντότητα στην
αγορά

έκδοσης

καρτών

καθώς

και

αποτυχία

κατάδειξης

της

απουσίας

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού.
719.

Εν απουσία οποιασδήποτε τέτοιας εκτίµησης του εάν οι µετοχικές δοµές στη

JCC έχουν ως αποτέλεσµα την «απουσία αποτελεσµατικού ανταγωνισµού», η
Επιτροπή δεν µπορεί να συµπεράνει πως υπάρχει συλλογική δεσπόζουσα θέση. Η
αποτυχία της Επιτροπής να διενεργήσει οποιαδήποτε ανάλυση υπονοµεύει
εποµένως την υπόθεσή της επί του ζητήµατος αυτού.
∆ιαφάνεια, παρακολούθηση και αποτροπή

144

Υπόθεση T-193/02 Laurent-Piau v. Commission [2005] ECR II-209.
Υπόθεση C-413/06 P Bertelsmann and Sony Corporation of America v. Commission ("Impala")
[2008] ECR I-4951.
145
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720.

Σύµφωνα µε τις καταγγελλόµενες, η ανάλυση που εµπεριέχεται στην Έκθεση

Αιτιάσεων σε αυτό το σηµείο περιορίζεται σε δηλώσεις που αφορούν τον τρόπο µε
τον οποίο καθορίζονται και γνωστοποιούνται οι Ε∆Π, και δηλώσεις πως ο
«συνδετικός παράγοντας [δηλαδή, οι κοινές µετοχικές δοµές] παρέχει τη δυνατότητα
στις τράπεζες µετόχους της JCC να πληροφορούνται για τη συµπεριφορά των άλλων
µελών της JCC και να ελέγχει κατά πόσον εφαρµόζεται µια κοινή πολιτική». Κατά την
άποψη των καταγγελλόµενων τραπεζών αυτό οδηγεί την Επιτροπή στο συµπέρασµα
ότι «δεν µπορεί να αµφισβητηθεί η ύπαρξη επαρκούς διαφάνειας στην αγορά (δηλαδή
επαρκούς πληροφόρησης) και η ύπαρξη µηχανισµού που να αποτρέπει την έξοδο
από την κοινή πολιτική». Αυτό είναι σαφώς ανεπαρκής βάση για ένα τόσο σηµαντικό
εύρηµα.
Αντιδράσεις ανταγωνιστών και καταναλωτών – αποτυχία θεµελίωσης δεσπόζουσας
θέσης
721.

Ακόµη και αν η Επιτροπή είχε θεµελιώσει πως όλα τα άλλα κριτήρια για

συλλογική δεσπόζουσα θέση είχαν ικανοποιηθεί, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ελάττωµα
στην ανάλυση της Επιτροπής που θα υπονόµευε την υπόθεσή της στην ολότητα της.
Με απλά λόγια, η Επιτροπή έχει αποτύχει να καταδείξει πως οποιαδήποτε συλλογική
θέση κατείχαν οι µέτοχοι της JCC αποτελούσε δεσπόζουσα θέση. Θεµελιώνοντας
εάν µια επιχείρηση κατέχει ή, όπως σε αυτή την περίπτωση, όµιλος επιχειρήσεων
κατέχουν, δεσπόζουσα θέση απαιτεί λεπτοµερή αξιολόγηση της σχετικής αγοράς και
της δυναµικής εντός εκείνης της αγοράς. Προκειµένου να γίνει κατορθωτό

είναι

ευρέως αναγνωρισµένο πως πρέπει να υιοθετηθεί διαδικασία δύο σταδίων146:
(α)

Το πρώτο βήµα είναι να προσδιοριστεί η σχετική γεωγραφική αγορά και η

αγορά προϊόντων και
(β)

Το δεύτερο βήµα είναι να εκτιµηθεί ο βαθµός της ισχύος στην αγορά που

κατέχει η επιχείρηση ή ο εν λόγω όµιλος επιχειρήσεων – δηλαδή εάν κατέχει θέση
οικονοµικής ισχύος που µπορεί να έχει «σε σηµαντικό βαθµό, τη δυνατότητα
ανεξάρτητης, έναντι των ανταγωνιστών της, των πελατών της και τελικά των
καταναλωτών, συµπεριφοράς.»
Προσδιορισµός της αγοράς

146

η

∆είτε, για παράδειγµα: (i) European Union Law of Competition, 7 Έκδοση, Bellamy & Child,
η
παράγραφος 10.017· και (ii) Competition Law, 7 Έκδοση, Whish & Bailey, σελίδες 180-181.
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722.

Σύµφωνα µε τις εν λόγω τράπεζες, η Επιτροπή δεν έχει διενεργήσει

οποιαδήποτε ουσιαστική ανάλυση προσδιορισµού της αγοράς επί της οποίας να
βασίζει τα συµπεράσµατά της περί του ισχυριζόµενου συλλογικού µεριδίου αγοράς.
Εάν η Επιτροπή διενεργούσε πλήρη ανάλυση της αγοράς, θα ήταν απαραίτητο να
αξιολογήσει, µεταξύ άλλων, το βαθµό στον οποίο τριµερή συστήµατα, όπως η AMEX
και Diners Club, πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στη σχετική αγορά προϊόντων. Η
Επιτροπή δεν έχει προσδώσει καµία αιτιολόγηση αποκλεισµού αυτών των
συστηµάτων από τον προσδιορισµό αγοράς της. Όλα τα συστήµατα πληρωµών,
συµπεριλαµβανοµένων των τριµερών συστηµάτων πληρωµών, θα έπρεπε να
συµπεριλαµβάνονται στο σχετικό προσδιορισµό της αγοράς προϊόντων.
Βαθµός ισχύος αγοράς
723.

Σύµφωνα µε τις εν λόγω τράπεζες, το δεύτερο βήµα θα ήταν για την Επιτροπή

να θεµελιώσει εάν, δεδοµένου του πλαισίου αγοράς, οι µέτοχοι της JCC θεωρούνται
πως κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση. Η ανάλυση αυτού του ζητήµατος από
την Επιτροπή περιορίζεται σε διαπίστωση πως οι µέτοχοι της JCC µαζί κατείχαν
µερίδιο αγοράς (βασιζόµενοι στον ελαττωµατικό προσδιορισµό της αγοράς από την
Επιτροπή) 80-90% και 80-90% το 2009 και 2010 αντίστοιχα, χωρίς να λάβει υπόψη
της άλλους παράγοντες αξιολόγησης δεσπόζουσας θέσης.
724.

Καταρχάς, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι τράπεζες µέτοχοι δεν µπορούν να

ισχυριστούν ότι το ύψος των DIF [..................................] των Ε∆Π συνέπεια της
συµµόρφωσής τους µε την απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 23/11/2005 η
οποία δεν αφορούσε τα Ε∆Π. Η παρούσα απόφαση είναι σε σχέση µε το ύψος των
Ε∆Π, το οποίο επηρεάζει και το ύψος των DIF, και άρα οι τράπεζες µέτοχοι δεν
δύνανται να επικαλεστούν την συµµόρφωσή τους µε την τότε απόφαση της
Επιτροπής για να δικαιολογήσει το ύψος των Ε∆Π.
725.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τους ως άνω ισχυρισµούς για τον προσδιορισµό της

αγοράς, διευκρινίζει καταρχάς ότι, έχει πραγµατοποιηθεί ουσιαστική ανάλυση του
προσδιορισµού της αγοράς και επεξηγείται µε σαφήνεια ο διακριτός τρόπος
λειτουργίας ενός τετραµερούς και ενός τριµερούς συστήµατος πληρωµών µε κάρτες.
726.

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, τα συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard

διαφέρουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους από το σύστηµα πληρωµών ΑΜΕΧ,
που αποτελεί τριµερές σύστηµα πληρωµών. Η Επιτροπή, έχει ορίσει µεταξύ άλλων,
ότι τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών αποτελούνται από εκδότριες τράπεζες, τις
εταιρείες αποδοχής καρτών, τους εµπόρους και τους καταναλωτές ενώ τα τριµερή
συστήµατα πληρωµών αποτελούνται από τις εκδότριες τράπεζες, οι οποίες
ταυτόχρονα λειτουργούν και ως αποδέκτριες εταιρείες, τους εµπόρους και τους
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καταναλωτές. Επιπρόσθετα, έχει ορίσει ότι σε ένα τετραµερές σύστηµα πληρωµών,
υπάρχει µία χρέωση µεταξύ της εκδότριας τράπεζας και της αποδέκτριας εταιρείας, η
διατραπεζική προµήθεια, η οποία δεν υφίσταται σε ένα τριµερές σύστηµα
πληρωµών. Η Επιτροπή έχει επίσης ορίσει ότι το γεγονός ότι δεν υφίστανται
διατραπεζικές προµήθειες για τα τριµερή συστήµατα πληρωµών, από µόνο του
συνεπάγεται ότι τα τριµερή συστήµατα πληρωµών δεν εντάσσονται στην ίδια σχετική
αγορά µε τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών. Επισηµαίνεται µεταξύ άλλων ότι,
προκειµένου µια εκδότρια τράπεζα να µπορεί να εκδίδει κάρτες σε ένα τετραµερές
σύστηµα πληρωµών θα πρέπει να γίνει µέλος των εν λόγω συστηµάτων πληρωµών.
Σηµειώνεται ότι, οι εν λόγω κάρτες φέρουν το λογότυπο του τετραµερούς
συστηµάτων πληρωµών (π.χ. VISA και MasterCard) καθώς επίσης και το λογότυπο
της εκδότριας τράπεζας.
727.

Η Επιτροπή επιπλέον σηµειώνει ότι, σε ένα τριµερές σύστηµα πληρωµών µια

εκδότρια τράπεζα µπορεί να εκδίδει κάρτες κατόπιν σύναψης συµφωνίας µε το εν
λόγω σύστηµα πληρωµών. Σηµειώνεται ότι, οι κάρτες που εκδίδονται φέρουν για
παράδειγµα το λογότυπο του εν λόγω συστήµατος πληρωµών (π.χ. ΑΜΕΧ).
Επιπρόσθετα, τις υπηρεσίες αποδοχής αναλαµβάνει η εκδότρια τράπεζα. Με άλλα
λόγια, είναι η εκδότρια τράπεζα που αναλαµβάνει να συµβληθεί µε τους εµπόρους.
Εποµένως, σε ένα τριµερές σύστηµα πληρωµών δεν υπάρχει διατραπεζική
προµήθεια, εφόσον η εκδότρια τράπεζα λειτουργεί και ως αποδέκτρια εταιρεία.
728.

Οι διατραπεζικές προµήθειες συναντώνται στα τετραµερή (ή ανοικτά)

συστήµατα πληρωµών που αποτελούνται από τράπεζες που έχουν συνδεθεί
συµβατικά για το σκοπό αυτό. Οι διατραπεζικές προµήθειες αφορούν στο ποσό που
καταβάλει η τράπεζα που έχει συµβληθεί µε έναν έµπορο για την αποδοχή της
κάρτας Χ, στην τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα Χ στους καταναλωτές, για κάθε
συναλλαγή που αυτός κάνει µε την κάρτα του. Αντιθέτως, στα τριµερή (ή κλειστά)
συστήµατα πληρωµών δεν υπάρχουν διατραπεζικές προµήθειες καθ’ αυτές, αλλά
χρεώνουν τους έµπορους και τους κατόχους καρτών, καθορίζοντας µονοµερώς την
τιµή για την κάθε οµάδα (καταναλωτές και έµποροι).
729.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, οι κάρτες ενός τριµερούς συστήµατος πληρωµών

(π.χ. ΑΜΕΧ ή Diners Club) προϋποθέτουν και τη σύναψη διαφορετικών συνεργασιών
µεταξύ των εγχώριων τραπεζών και του εν λόγω συστήµατος πληρωµών. Στο
πλαίσιο αυτό, ακόµη και εάν για τον καταναλωτή οι κάρτες διαφορετικών σηµάτων
δύναται να θεωρηθούν µεταξύ τους εναλλάξιµες, για τις εγχώριες τράπεζες απαιτείται
η σύναψη διαφορετικών συµφωνιών µε κάθε διεθνές σύστηµα πληρωµών, συνεπώς
η υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς είναι περιορισµένη. Ενισχυτικό
αυτού στοιχείο είναι και το γεγονός ότι στην Κύπρο η µόνη τράπεζα που προσφέρει
τις κάρτες του τριµερούς συστήµατος AMEX είναι η Τράπεζα Κύπρου και καµιά άλλη,
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αφού είναι η µόνη η οποία προέβη σε σχετική συµφωνία µε το σύστηµα αυτό. Η
λειτουργία επίσης των εν λόγω συστηµάτων πληρωµών διαφέρει σηµαντικά.
730.

Η Επιτροπή έχει τη θέση ότι, ο ισχυρισµός τους ότι έπρεπε να συµπεριληφθούν

και τα τριµερή συστήµατα καρτών πληρωµών κατά τον προσδιορισµό της σχετικής
αγοράς, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν συµβατό µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην υπόθεση MasterCard, είναι εσφαλµένος. Επισηµαίνεται ότι, η
MasterCard ισχυρίστηκε α) ότι η ίδια προσφέρει µαζί µε τις εκδότριες τράπεζες και τις
εταιρείες αποδοχής ένα συνδυασµένο/κοινό προϊόν (joint product) και β) ότι η σχετική
αγορά θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνει και άλλα «ανταγωνιστικά» µέσα πληρωµών
όπως π.χ. µετρητά και επιταγές.147 Τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε
και τους δύο ισχυρισµούς της MasterCard.148 Σηµείωσε µάλιστα ότι αφήνει ανοικτό το
ενδεχόµενο η σχετική αγορά αποδοχής να διακριθεί περαιτέρω σε αγορά αποδοχής
για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ή σε αγορά για αποδοχή καρτών σήµατος
MasterCard µόνο.
731.

Επισηµαίνεται ότι, στην υπόθεση Groupment Des Cartes Bancaires “CB” η

οποία επίσης αναφέρεται από τις υπό αναφορά Τράπεζες, σηµειώνεται ότι, σε
αντίθεση µε τους ως άνω ισχυρισµούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άφησε ανοικτό το
ζήτηµα εάν στη σχετική αγορά θα έπρεπε να είχαν συµπεριληφθεί πέραν των καρτών
CB και άλλοι τύποι καρτών (proprietary cards και charge cards).149
732. Η Επιτροπή σε σχέση µε τον ισχυρισµό των καταγγελλοµένων τραπεζών ότι η
ανάλυση του ζητήµατος της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης από την Επιτροπή
περιορίζεται µόνο στη διαπίστωση πως οι µέτοχοι της JCC µαζί κατείχαν µερίδιο
αγοράς, βασιζόµενοι στον κατ΄ ισχυρισµό ελαττωµατικό προσδιορισµό της αγοράς
από την Επιτροπή 80-90% και 80-90% το 2009 και 2010 αντίστοιχα, επισηµαίνει ότι,
σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ, το µεγάλο ποσοστό συµµετοχής της
επιχείρησης σε µια αγορά αποτελεί τη σηµαντικότερη ένδειξη για την απόδειξη
δεσπόζουσας θέσης. Στην υπόθεση Hoffmann-La Roche τα µερίδια αγοράς της
τάξης 70-90% σε αρκετές αγορές βιταµινών κρίθηκαν «τόσο υψηλά που
αποδεικνύουν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης» και στην υπόθεση Hilti το ∆ΕΕ
υιοθέτησε την άποψη του Γεν∆ΕΕ ότι η κατοχή µεριδίου στη σχετική αγορά της
τάξεως του 70-80% ήταν τόσο υψηλό που δεν απαιτούνταν περαιτέρω αποδεικτικά
στοιχεία για τη διαπίστωση δεσπόζουσας θέσης. Το ίδιο γίνεται δεκτό και στην
Ελληνική νοµολογία. Ενδιαφέρουσα είναι και η υπόθεση ΑΚΖΟ, όπoυ το ∆ΕΕ
καθιέρωσε ως µαχητό τεκµήριο ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης την κατοχή µεριδίου
147

Aπόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518
EuroCommerce και COMP/38.580 Commercial Cards, ηµεροµηνίας 19/12/2007, παρ. 251 και 253-254.
148
Ibid, 307.
149
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση COMP/D1/38606 – GROUPEMENT DES
CARTES BANCAIRES "CB", ηµεροµηνίας 17/10/2007, παρ. 177 και 189.
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αγοράς πάνω από 50%. Επισηµαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που το µερίδιο αγοράς
είναι ιδιαίτερα υψηλό και διατηρείται έτσι για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κατά τη
νοµολογία, εφόσον δεν συντρέχουν άλλες εξαιρετικές περιστάσεις, το στοιχείο αυτό
από µόνο του αρκεί για την απόδειξη της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης της
επιχείρησης.
733.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, οι τράπεζες µέτοχοι της JCC ενεργούν από κοινού

σαν συλλογική οντότητα και αυτό βασίζεται κυρίως στον συνδετικό παράγοντα ήτοι
την JCC. Η εταιρεία JCC αποτελείται από έξι τράπεζες µετόχους και η ίδια η µετοχική
δοµή της, µπορεί να θεωρηθεί ως ο βασικότερος δεσµός για την διαπίστωση
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης µεταξύ των εν λόγω τραπεζών.
734.

Ο συνδετικός αυτός παράγοντας τους δίνει την ευχέρεια να υιοθετούν κοινή

στρατηγική που τους επιτρέπει να παρουσιάζονται και να ενεργούν από κοινού σαν
συλλογική οντότητα. Αυτές οι τράπεζες δραστηριοποιούνται άµεσα στις υπηρεσίες
έκδοσης και έµµεσα µέσω της JCC στις υπηρεσίες αποδοχής καρτών. Συγκεκριµένα,
οι τράπεζες µέτοχοι της JCC, διορίζουν τα µέλη του ∆Σ της JCC, το οποίο, µεταξύ
άλλων, καθορίζει την εταιρική στρατηγική της εταιρείας JCC και λαµβάνει αποφάσεις
για τις χρεώσεις Ε∆Π τις οποίες και εισπράττουν οι εκδότριες τράπεζες (οι Ε∆Π όπως
προαναφέρθηκε, αποτελούν έσοδα για τις τράπεζες έκδοσης). Τα έσοδα αυτά
καθορίζονται σε ψηλά επίπεδα, αφού είναι προς το συµφέρον των εκδοτριών
τραπεζών να εισπράττουν ψηλές Ε∆Π. Εποµένως, υπάρχει ισχυρό κίνητρο από
πλευράς των τραπεζών µετόχων της JCC να ευθυγραµµίζουν την συµπεριφορά τους
στην αγορά έτσι ώστε να µεγιστοποιούν το κέρδος τους.
735.

Ο εν λόγω συνδετικός παράγοντας παρέχει την δυνατότητα στις τράπεζες

µετόχους της JCC να πληροφορούνται για την συµπεριφορά των άλλων µελών της
και να ελέγχει κατά πόσον εφαρµόζεται µία κοινή πολιτική. Αυτό διαπιστώνεται
άλλωστε και από α) τα πρακτικά ηµεροµηνίας 29/10/2008 στα οποία το ∆Σ της JCC
αποφάσισε τις τροποποιήσεις των ∆Π, µε τις οποίες προστέθηκαν κατηγορίες
εµπόρων, που θα πλήρωνε η εταιρεία JCC στις εγχώριες τράπεζες στην Κύπρο και
β) την επιστολή µε ηµεροµηνία 25 Ιανουαρίου 2007, προς όλες τις τράπεζες
ενηµερώνοντας τις για την απόφαση του ∆Σ της JCC, η οποία αφορούσε τις Ε∆Π.
Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι το διοικητικό συµβούλιο της JCC σε συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε στις 22 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε τις Ε∆Π, οι οποίες θα
τεθούν σε εφαρµογή στις 30 Ιανουαρίου 2007.
736. Σύµφωνα και µε στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η FBMECS σε απάντησή της στο
ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας της Επιτροπής ηµεροµηνίας 28/07/2010, ανέφερε ότι
η JCC και οι άλλες εκδότριες τράπεζες δήλωσαν στη συνάντησή τους µε την
FBMECS στις 12/05/2009, ότι ο καθορισµός του ύψους των Ε∆Π σε αυτά τα υψηλά
επίπεδα είναι σηµαντικός για τις τράπεζες καθώς είναι η βασική πηγή του κέρδους
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τους από αυτού του είδους τις συναλλαγές και ότι σε περίπτωση που θα προέβαιναν
σε µειώσεις θα έπρεπε να προβούν σε αύξηση του περιθωρίου κέρδους που έχουν
από τις πιστωτικές κάρτες µέσω άλλων και/ή περαιτέρω χρεώσεων σε αυτές.
737.

Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι εάν οι τράπεζες µέτοχοι και η JCC

λειτουργούσαν όντως ανεξάρτητα και µε ξεχωριστές ανταγωνιστικές στρατηγικές
στην αγορά έκδοσης, τότε οι Ε∆Π θα καθορίζονταν µε βάση τα θεµελιώδη οικονοµικά
δεδοµένα της κάθε εκδότριας τράπεζας ξεχωριστά, και στη συνέχεια οι εκδότριες
τράπεζες θα καθόριζαν το ύψος των επιτοκίων τους αναφορικά µε τις κάρτες που
εκδίδουν ή και άλλες χρεώσεις που συνδέονται µε τις κάρτες που εκδίδουν στη βάση
της πιστοληπτικής ικανότητας και του προφίλ κάθε πελάτη της, αλλά και του
ανταγωνισµού µεταξύ των εκδοτριών τραπεζών για προσέλκυση πελατών χωρίς
καµία αλληλοσύνδεση µε τις Ε∆Π. Συµπερασµατικά, διαφαίνεται ότι οι τράπεζες
συντονίζουν την συµπεριφορά τους και δεν αποκλίνουν από την κοινή γραµµή τους
και όπως τέθηκαν οι προϋποθέσεις στην υπόθεση Airtouirs αυτό σε συνδυασµό και
µε τους άλλους προαναφερόµενους παράγοντες συνεπάγει την ύπαρξη συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης.
738.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η κατοχή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης δεν

µπορεί να τύχει αµφισβήτησης καθώς πληρούνται και οι τρεις σωρευτικές
προϋποθέσεις που είχαν καθιερωθεί στην υπόθεση Airtours150 αναφορικά µε τη
διαπίστωση κατοχής συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, ήτοι: α) κάθε µέλος του
δεσπόζοντος ολιγοπωλίου µπορεί να γνωρίζει τη συµπεριφορά των άλλων µελών,
προκειµένου να εξακριβώνει αν υιοθετούν ή όχι τη συµφωνηθείσα πολιτική, β) ο εν
λόγω συντονισµός είναι διατηρήσιµος, καθώς υπάρχει ισχυρό κίνητρο των µελών του
δεσπόζοντος ολιγοπωλίου να µην αποκλίνουν από την κοινή γραµµή στην αγορά, και
γ) η αναµενόµενη αντίδραση και συµπεριφορά των σηµερινών και µελλοντικών
ανταγωνιστών, καθώς και των καταναλωτών, δεν δύναται να αναιρέσει τα
αποτελέσµατα που αναµένονται από την κοινή γραµµή δράσεως.151
739.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε σχέση µε τον ισχυρισµό περί πιο πρόσφατης

νοµολογίας, η οποία διατυπώνει σαφέστερα και λεπτοµερέστερα, τους σχετικούς
παράγοντες, και τα ζητήµατα που πρέπει να θεωρηθούν σε σχέση µε το ζήτηµα της
συλλογικής

δεσπόζουσας

θέσης,

οι

προϋποθέσεις

που

αναφέρονται

στην

παράγραφο 62 της απόφασης του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Airtours
αναφορικά µε τη διαπίστωση ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης είναι
ταυτόσηµες µε αυτές που αναφέρονται στις υποθέσεις Laurent Piau152 και Impala153,
150

Απόφαση Πρωτοδικείου της 6ης Ιουνίου 2002, Τα-342/99, Airtours plc v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [2002] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-2585.
151
Ibid, παρ. 62.
152
ης
Απόφαση του Πρωτοδικείου της 26 Ιανουαρίου 2005, Τ-193/02, Piau v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [2005] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-215.
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τις οποίες επικαλέστηκαν. Συνεπώς η πιο πρόσφατη νοµολογία που επικαλείται η
καταγγελλόµενη τελεί σε συνάφεια µε την κρατούσα απόφαση Airtours στην οποία
βασίστηκε η Επιτροπή.
740. Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Impala v Commission, διευκρίνισε ότι η ουσία της συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης είναι η παράλληλη συµπεριφορά στα πλαίσια ενός ολιγοπωλίου,
επιβεβαιώνοντας δηλαδή τη θέση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Airtours
για ίδια γραµµή δράσης στην αγορά από µέρους ενός ολιγοπωλίου.
741.

Το Γενικό ∆ικαστήριο στην υπόθεση Laurent Piau v Commission, διευκρίνισε

ότι ξεχωριστές νοµικές οντότητες δύνανται να κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση
όταν ενεργούν στην αγορά ως µία οντότητα συλλογικά, επιβεβαιώνοντας τη θέση
του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Airtours για ίδια γραµµή δράσης στην αγορά
από µέρους ενός ολιγοπωλίου.
742.

Συνεπώς η πιο πρόσφατη νοµολογία που επικαλoύνται οι εν λόγω

καταγγελλόµενες ανωτέρω τελεί σε συνάφεια µε την κρατούσα απόφαση Airtours
στην οποία βασίστηκε η Επιτροπή και µε την οποία ουσιαστικά τονίζεται ο ρόλος της
ολιγοπωλιακής αλληλεξάρτησης για τη θεµελίωση της συλλογικής δεσπόζουσας
θέσης.
743.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση των

καταγγελλοµένων.
Υπερβολική τιµολόγηση των Ε∆Π:
744.

Οι εν λόγω τράπεζες ισχυρίζονται ότι ακόµη και εάν θεωρηθεί ότι οι µέτοχοι της

JCC κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση, η Επιτροπή έχει αποτύχει να καταδείξει
πως συµµετείχαν σε υπερβολική τιµολόγηση των Ε∆Π. Αυτές οι Παραστάσεις δεν
εξετάζουν τους ισχυρισµούς που γίνονται στις παραγράφους 51 µε 53 της Έκθεσης
Αιτιάσεων επί της βάσεως ότι είναι ασαφές ποια σχέση έχουν αυτοί οι ισχυρισµοί µε
εκτίµηση του εάν οι Ε∆Π µπορούν να θεωρηθούν υπερβολικές. Το γεγονός ότι η
FBMECS επιδίωξε να συναντηθεί µε τις τράπεζες για να συζητήσει τις Ε∆Π είναι
εντελώς άσχετο σε αυτό το πλαίσιο. Σύµφωνα µε τις εν λόγω τράπεζες, η Επιτροπή,
το 2005, αποδέχτηκε συµβιβαστικές δεσµεύσεις που προέβλεπαν Ε∆Π µέχρι και
[......]% για συναλλαγές VISA και [.......]% για συναλλαγές MasterCard. Όπως
ισχυρίστηκαν, οι Ε∆Π που η Επιτροπή θεωρεί ως υπερβολικές είναι σε επίπεδα πιο
χαµηλά από τα επίπεδα που συµφωνηθήκαν µε την Επιτροπή το 2005. Ως εκ τούτου,
το 2005 η Επιτροπή ήδη έκρινε και δεσµεύεται από τούτο το συµπέρασµα της πως
το υφιστάµενο επίπεδο των Ε∆Π δεν θα ήταν υπερβολικό.
153

ης

Απόφαση ∆ικαστηρίου της 10 Ιουλίου 2008, C-413/06 P, Bertelsmann AG και Sony Corporation of
America v. Independent Music Publishers και Labels Association (Impala), [2008] Συλλογή Νοµολογίας
∆ικαστηρίου, σελ. Ι-4951.
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745.

Ως ισχυρίζονται, είναι εποµένως αξιοσηµείωτο πως η Επιτροπή προτείνει

παρέκκλιση από την προηγούµενή της θέση στο ζήτηµα αυτό χωρίς να έχει
διενεργήσει οποιαδήποτε ουσιαστική ανάλυση, ή να προσδώσει οποιαδήποτε
επεξήγηση του γιατί άλλαξε την άποψή της. Αναφέρουν ότι κατ’ ελάχιστον, η
Επιτροπή κωλύεται από το να εγείρει ισχυρισµό περί υπερβολικών Ε∆Π υπό το φως
του ότι ήδη έκρινε ότι τα υπό κρίση επίπεδα Ε∆Π ήταν επιτρεπτά και εύλογα.
Σηµείωσε ακόµα ότι, η Τράπεζα Κύπρου απλά εφάρµοζε τα όσα συµφωνήθηκαν µε
την Επιτροπή το 2005, και δεν πρέπει να κατηγορηθεί και τιµωρηθεί από την
Επιτροπή επειδή συµµορφώθηκε µε τις συµβιβαστικές δεσµεύσεις που έγιναν στα
πλαίσια προηγούµενης έρευνας του ιδίου οργάνου. Τέτοια κατάληξη στο κατ’
ελάχιστον θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την υπόληψη της Επιτροπής και των
ενώπιον της διαδικασιών.
Η εφαρµόσιµη δοκιµασία
746.

Οι εν λόγω τράπεζες επισηµαίνουν ότι, µε βάση την νοµολογία, υπάρχει µια

πολύ σαφής ανάλυση δύο σταδίων που η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει προτού
φτάσει στο συµπέρασµα για το εάν το επίπεδο των Ε∆Π ήταν καταχρηστικό:
(α)

Να απαντηθεί κατά πόσο οι Ε∆Π ήταν υπερβολικές και, εάν ναι,

(β)

Κατά πόσο οι Ε∆Π ήταν αθέµιτες από µόνες τους, ή αθέµιτες σε σύγκριση µε

ανταγωνιστικά προϊόντα;
747.

Οι εν λόγω τράπεζες σηµειώνουν ότι, η Επιτροπή έχει αποτύχει να εξετάσει τα

δύο αυτά κριτήρια. Αντί αυτού, ισχυρίζονται ότι, η Επιτροπή διενεργεί αριθµό
διακριτών συγκριτικών ασκήσεων, η καθεµία εκ των οποίων, είναι από µόνη της
ελαττωµατική, και κατέληξε στο συµπέρασµα πως οι Ε∆Π ήταν καταχρηστικά
υπερβολικές. Ο ισχυρίστηκε ο δικηγόρος τους, εάν ορισµένες από τις ασκήσεις που
ανέλαβε η Επιτροπή διενεργούντο ορθά, θα αποτελούσαν µέρος ουσιαστικής
εκτίµησης. Η εξέταση της Επιτροπής επί αυτών των ασκήσεων όµως ήταν
ανεπαρκής και περαιτέρω, απέτυχε να διενεργήσει άλλες θεµελιώδεις αναλύσεις.
Αυτές οι αποτυχίες από την πλευρά της Επιτροπής σηµαίνουν πως η Επιτροπή έχει
αποδεδειγµένα αποτύχει να αποδείξει πως – ακόµη και αν οι µέτοχοι της JCC
µπορούσαν να θεωρηθούν ως να κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση, κάτι που
δεν υφίσταται – και πως το επίπεδο των Ε∆Π ήταν καταχρηστικά ψηλό, κάτι που
επίσης δεν υφίσταται.
Το πρώτο ερώτηµα της United Brands: Ήταν υπερβολικές οι Ε∆Π;
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748.

Οι εν λόγω τράπεζες υποστηρίζουν ότι, η Επιτροπή φέρεται να εφαρµόζει την

άσκηση της United Brands στις παραγράφους 56 µε 62 της Έκθεσης Αιτιάσεων –
παρόλο που δύο εξ αυτών των παραγράφων αποκρύφτηκαν από την Έκθεση
Αιτιάσεων, πράγµα το οποίο, σηµαίνει πως η Έκθεση Αιτιάσεων είναι ατελής.
Εντούτοις, κατά την άποψη των εν λόγω τραπεζών, η ανάλυση είναι θεµελιωδώς
ελαττωµατική, και εντελώς ανεπαρκής για τη διαπίστωση πως οι Ε∆Π ήταν
υπερβολικές τη σχετική χρονική περίοδο. Συγκεκριµένα:
η µεθοδολογία που υιοθετείται από την Επιτροπή για να εξακριβώσει τα έξοδα

•

είναι εντελώς ανεπαρκής, και υποεκτιµά σηµαντικά τα έξοδα των τραπεζών, στην
παροχή των σχετικών υπηρεσιών καρτών· και
οι αριθµοί κερδοφορίας που συµπέρανε η Επιτροπή είναι, δεδοµένων των

•

αποτυχιών της Επιτροπής στην εκτίµηση των εξόδων, κατάφωρα υπερεκτιµηµένες,
και εν πάση περιπτώσει δεν παρέχουν αξιόπιστο δείκτη του ότι οι Ε∆Π ήταν
υπερβολικές.
Υποεκτίµηση των σχετικών εξόδων
749.

Κατά την κρίση των εν λόγω τραπεζών, βασικό ελάττωµα στον υπολογισµό της

Επιτροπής είναι ότι η αξιολόγηση δεν λαµβάνει υπόψη τα πραγµατικά έξοδα των
τραπεζών κατά την παροχή υπηρεσιών καρτών όπως:
•

[..........................................................................................................,

•

..........................................................................................................,

•

……………………………………………………………………………………,

•

..........................................................................................................,,

•

..........................................................................................................,..........
.........................................................................................................,
.................................................................................................................

•

.........

.....................,
...................................................................................................................

•

......

................................................. ]
Ανεπαρκής εκτίµηση της κερδοφορίας
750.

Κατά την κρίση των εν λόγω τραπεζών, η αξιολόγηση της κερδοφορίας σε αυτή

την υπόθεση είναι θεµελιωδώς ελαττωµατική:
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Η Επιτροπή αποτυχαίνει να διενεργήσει οποιαδήποτε αξιολόγηση του τι θα

•

αποτελούσε εύλογο περιθώριο κέρδους. Εν συντοµία, η Επιτροπή δεν έχει καν
προσπαθήσει να προσδιορίσει µε ποιο σηµείο αναφοράς τα κέρδη αξιολογούνται ως
υπερβολικά.
Τα ισχυριζόµενα µέσα επίπεδα κερδοφορίας, και το ισχυριζόµενο φάσµα

•

κερδοφορίας ([.....]% µε [.....]%)], σαφώς δεν είναι αξιόπιστοι δείκτες υπερβολικών
κερδών. Συγκεκριµένα, κερδοφορία της τάξης του [......]% δεν µπορεί να θεωρηθεί
υπερβολική µε οποιοδήποτε υπολογισµό. Το γενικευµένο και πρόχειρο συµπέρασµα
της Επιτροπής σε αυτό το ζήτηµα είναι ξεκάθαρα ελαττωµατικό. Είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό σε αυτό το πλαίσιο να σηµειωθεί πως µια τιµή δεν µπορεί να θεωρηθεί
«υπερβολική» µε το γεγονός και µόνο ότι η τιµή υπερβαίνει τα έξοδα.
Η κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου, της Alpha Bank και της Εθνικής

•

Τράπεζας είναι σε σηµαντικό βαθµό κάτω των µέσων επιπέδων που αναγνωρίζονται
από την Επιτροπή.
Το δεύτερο ερώτηµα της United Brands: Ήταν άδικες οι Ε∆Π;
751.

Οι εν λόγω τράπεζες υποστηρίζουν ότι, µια εκτίµηση της «οικονοµικής αξίας»

απαιτεί, συγκεκριµένα:
(α)

Αξιολόγηση του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας, των γενικών συνθηκών της

αγοράς, και το πιθανό αντίκτυπο της τιµής στον ανταγωνισµό και τους καταναλωτές.
Μια τέτοια αξιολόγηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε εκτίµηση των εξόδων του
παροχέα και προς ενίσχυση του ισχυρισµού του ο δικηγόρος τους παρέθεσε την
Υπόθεση 298/83 CCCE v. Commission [1985] ECR 1105. Η Επιτροπή έχει αποτύχει
να διενεργήσει οποιαδήποτε τέτοια αξιολόγηση.
(β)

Αξιολόγηση των παραγόντων ζήτησης και προσφοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα

σηµαντικό σε αυτή την περίπτωση, δεδοµένης της αξίας των υπηρεσιών καρτών που
προσφέρουν οι τράπεζες.
752.

Κατά την άποψη των εν λόγω τραπεζών, αντί να διενεργήσει την απαιτούµενη

λεπτοµερή ανάλυση, η Επιτροπή φαίνεται να έχει πάει κατευθείαν στη σύγκριση των
Ε∆Π έναντι των διατραπεζικών προµηθειών σε άλλες δικαιοδοσίες.
Σύγκριση

µεταξύ

των

Ε∆Π

και

ενδοπεριφερειακών

και

διαπεριφερειακών

διατραπεζικών προµηθειών
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753.

Οι εν λόγω τράπεζες ισχυρίζονται ότι, στις παραγράφους 63 µε 69 της Έκθεσης

Αιτιάσεων, η Επιτροπή επιδιώκει να συγκρίνει τις Ε∆Π στην Κύπρο µε
ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές διατραπεζικές προµήθειες. Η Επιτροπή ως
ισχυρίζονται, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι τελευταίες είναι χαµηλότερες
από τις Ε∆Π που εφαρµόζονται στην Κύπρο, και σε αυτή τη βάση συµπεραίνει πως
οι Ε∆Π ήταν υπερβολικές.
754.

∆ιατείνονται επίσης ότι, η Επιτροπή αποτυχαίνει να λάβει υπόψη τις σαφείς

οικονοµίες κλίµακας (economies of scale) που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν
συγκρίνονται

ενδοπεριφερειακές

και

διαπεριφερειακές

προµήθειες.

Αυτό

αναπόφευκτα έχει αντίκτυπο στα έξοδα, και εποµένως στα διατραπεζικά επίπεδα. Το
γεγονός ότι οι εγχώριες συναλλαγές είναι σηµαντική πηγή εσόδων είναι εντελώς
άσχετο µε την αξιολόγηση του εάν οι Ε∆Π µπορούν να θεωρηθούν υπερβολικές.
Σύγκριση µεταξύ των Ε∆Π στην Κύπρο και αυτών σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
755.

Ως ισχυρίζονται, η Επιτροπή έχει αποτύχει να επεξηγήσει γιατί θεωρεί πως η

Κύπρος µπορεί να αξιολογηθεί συγκριτικά µε τη Μάλτα, το Λιχτενστάιν, το
Λουξεµβούργο και τη Σλοβενία σε αυτό το πλαίσιο, πέραν του το να εξηγεί πως είναι
«µικρές χώρες όπως την Κύπρο». Αναφέρουν ακόµα ότι, η Επιτροπή δεν έχει
εξετάσει το βαθµό στον οποίο, σε άλλες δικαιοδοσίες µε χαµηλότερες διατραπεζικές
προµήθειες ή εκείνες τις δικαιοδοσίες (που αναφέρονται από την Επιτροπή) όπου
δεν υπάρχουν διατραπεζικές προµήθειες, οι πελάτες πληρώνουν υψηλότερες
χρεώσεις λογαριασµών (για παράδειγµα, ετήσια τέλη) ή λαµβάνουν λιγότερα κίνητρα
/ ωφελήµατα. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (και οι δεσµεύσεις της VISA),
που αναφέρονται στις παραγράφους 74 και 75 της Έκθεσης Αιτιάσεων, επιβάλλοντας
χαµηλότερες διατραπεζικές προµήθειες από αυτές που αφορούν την Κύπρο, δεν
σηµαίνουν πως οι Ε∆Π ήταν υπερβολικές. Περαιτέρω, ισχυρίζονται ότι, είναι
αυταπόδεικτο πως η αγορά της Κύπρου θα πρέπει να αντιδράσει σε οποιεσδήποτε
µειώσεις σε διατραπεζικές προµήθειες ως αποτέλεσµα των προτάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλες εξελίξεις. Εξίσου, η παρατήρηση της Επιτροπής
πως οι συναλλαγές χρεωστικών καρτών πρέπει να έχουν χαµηλότερες Ε∆Π από τις
συναλλαγές πιστωτικών καρτών είναι άστοχη. Η Επιτροπή έχει αποτύχει να λάβει
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς της Κύπρου – συγκεκριµένα το
γεγονός ότι οι χρεωστικές κάρτες στην Κύπρο είναι χρεωστικές κάρτες «Deferred
Debit» (σε αντίθεση µε χρεωστικές κάρτες «Immediate Debit»). Εν πάση περιπτώσει,
το γεγονός ότι µια Ε∆Π είναι η ίδια για συναλλαγές χρεωστικών και πιστωτικών
καρτών είναι, από µόνη της, άσχετη ως προς το ζήτηµα του εάν οι Ε∆Π είναι
υπερβολικές.
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756.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης υπερβολικής

τιµολόγησης αναφορικά µε τις χρεώσεις των Ε∆Π, έχει εφαρµόσει το τεστ δύο
σταδίων που είχε καθοριστεί στην υπόθεση United Brands154. Σύµφωνα µε το εν
λόγω τεστ, στο πρώτο στάδιο καθορίζεται κατά πόσο υπάρχει υπερβολική
δυσαναλογία µεταξύ του κόστους της δεσπόζουσας επιχείρησης και της τιµής που
επιβλήθηκε από αυτήν και αν διαφανεί ότι υπάρχει τέτοια δυσαναλογία, τότε, σε
δεύτερο στάδιο, εξετάζεται κατά πόσο η εν λόγω τιµή είναι µη εύλογη, είτε από µόνη
της είτε κατόπιν σύγκρισης µε ανταγωνιστικά προϊόντα155.
757.

Στη βάση των στοιχείων που απέστειλαν οι καταγγελλόµενες τράπεζες, η

Επιτροπή εκτίµησε τα περιθώρια καθαρού κέρδους των εν λόγω τραπεζών από τις
δραστηριότητες τους σε σχέση µε για τα συστήµατα πληρωµών VISA και MasterCard
για τα έτη 2008-2010, καταλήγοντας ότι πρόκειται περί µιας «επικερδούς
δραστηριότητας».
758.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε σύγκριση των Ε∆Π της Κύπρου και

των ενδοπεριφερειακών ∆Π της Visa Europe.156 Από την εν λόγω σύγκριση, η
Επιτροπή διαπίστωσε, µεταξύ άλλων, ότι για το έτος 2010 οι Ε∆Π στην Κύπρο
κυµαίνονταν µεταξύ [.................]%, ενώ οι ενδοπεριφερειακές ∆Π της Visa Europe
κυµαίνονταν µεταξύ 0,50-0,75%.
759.

Επιπρόσθετα, µέσα από την ανάλυση των εισοδηµάτων της FBMECS για την

περίοδο 05/2009 µέχρι 06/2014, προκύπτει ότι το ποσοστό των εσόδων που έχει η
FBMECS από ∆ΕΠ, το οποίο επιστρέφει µε τη µορφή Ε∆Π στις εκδότριες τράπεζες
στην Κύπρο, είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που ισχύει για τις ενδοπεριφερειακές
και διαπεριφερειακές συναλλαγές. Επισηµαίνεται ότι, για τις ενδοπεριφερειακές και
διαπεριφερειακές συναλλαγές ισχύουν οι ∆Π της Visa Europe και όχι οι Ε∆Π της
Κύπρου.
760.

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή διαπίστωσε, στη βάση στοιχείων που αφορούν το

2009 και 2010, ότι ποσοστό που κυµαίνεται από [..]%-[..]% των εσόδων της FBMECS
από ∆ΕΠ διοχετεύεται στις εκδότριες τράπεζες ως Ε∆Π και για τα δύο συστήµατα
πληρωµών µηνιαίως από τον Μάιο 2009 µέχρι τον Μάρτιο 2010. Αντιθέτως, το
αντίστοιχο ποσοστό µειώνεται δραµατικά σε [..........]% για ενδοπεριφερειακές
συναλλαγές και σε [........]% για διαπεριφερειακές συναλλαγές.
761.

Η ίδια παρατήρηση σε σχέση µε τις Ε∆Π της Visa Europe ισχύει και για τις

συναλλαγές που αφορούν το σύστηµα πληρωµών MasterCard.

154

ης

Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 14 Φεβρουαρίου 1978, C-27/76, United Brands Company and
United Brands Continental BV v. Επιτροπή, [1978] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-207.
155
Στον όρο «προϊόντα» συµπεριλαµβάνονται και οι υπηρεσίες.
156
Επισηµαίνεται ότι τα DIF [...........................................] µε τις Ε∆Π στην Κύπρο. [..................... ........
......................................................................................................................................................................
...................................]
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762.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το περιθώριο µεικτού κέρδους

της FBMECS για τις εγχώριες συναλλαγές είναι πολύ χαµηλότερο από το περιθώριο
κέρδους της για τις ενδοπεριφερειακές και διασυνοριακές συναλλαγές, και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard, επιβεβαιώνοντας ότι οι Ε∆Π είναι πολύ
ψηλότερες από τις ενδοπεριφερειακές και τις διασυνοριακές.
763.

Το ίδιο ισχύει και σε σχέση µε τα εισοδήµατα της JCC. Συγκεκριµένα, για τα έτη

2009 και 2010 ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ [......]% των εισοδηµάτων της JCC
από ∆ΕΠ διοχετεύεται στις εκδότριες τράπεζες υπό τη µορφή Ε∆Π, και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές συναλλαγές ανέρχεται µόλις στο [........]%.
Συναφώς, κατά µέσο όρο, το ποσοστό που επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες ως
Ε∆Π είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που αφορά τις ενδοπεριφερειακές και
διαπεριφερειακές συναλλαγές.
764.

Γενικότερα, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των ∆ΕΠ στην Κύπρο, της τάξης του

[.........]%, επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες υπό µορφή Ε∆Π, και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που
επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες από ενδοπεριφερειακές συναλλαγές ανέρχεται
µόλις στο [.........]%. Συναφώς, κατά µέσο όρο το ποσοστό που επιστρέφει στις
εκδότριες

τράπεζες

ως

Ε∆Π

είναι

διπλάσιο

από

αυτό

που

αφορά

τις

ενδοπεριφερειακές συναλλαγές.
765.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, µε την εν λόγω συµπεριφορά τους, οι τράπεζες µέτοχοι

εξυπηρετούν πρωτίστως τα δικά τους συµφέροντα. Αφενός, λόγω του ότι οι υψηλές
χρεώσεις για Ε∆Π επιστρέφουν στις εκδότριες τράπεζες, ιδιαίτερα στους µετόχους
της JCC που κατέχουν συλλογικά µερίδιο αγοράς που [...............] 80-90%. Αφετέρου,
λόγω του ότι συµπιέζεται η κερδοφορία του ανταγωνιστή της JCC, ήτοι της FBMECS,
αποσκοπώντας στον αποκλεισµό της από τη σχετική αγορά αποδοχής, και τη
συνακόλουθη διαιώνιση της δεσπόζουσας θέσης ή/και του µονοπωλίου της JCC στη
σχετική αγορά αποδοχής.
766.

Εάν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ο κίνδυνος για απάτη και/ή η αδυναµία

πληρωµής είναι πολύ µεγαλύτερη για διασυνοριακές συναλλαγές, σε σχέση µε τις
εγχώριες συναλλαγές, τότε µπορεί να συναχθεί, ότι ο καθορισµός του ύψους των
Ε∆Π από τις τράπεζες µετόχους και την JCC στα συγκεκριµένα επίπεδα είναι
αθέµιτος, αποσκοπώντας στον αποκλεισµό των πραγµατικών και δυνητικών
ανταγωνιστών αφού για αυτούς η δραστηριοποίηση στην εν λόγω αγορά της
αποδοχής καρτών σήµατος VISA και MasterCard ενδεχόµενα να µην καθίσταται
επικερδής.
767.

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται, µεταξύ άλλων, και από την απόφαση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Visa Europe - MIF, στην οποία κρίθηκε ότι ο
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κίνδυνος για απάτη και/ή αδυναµία πληρωµής είναι πολύ µεγαλύτερος για
διασυνοριακές συναλλαγές, σε σχέση µε τις εγχώριες συναλλαγές.157
768.

Προς ενίσχυση του συµπεράσµατός της, η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων

προέβηκε σε σύγκριση των Ε∆Π της Κύπρου µε αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.158
769.

Ειδικότερα, σε σχέση µε το σύστηµα πληρωµών VISA, διαπιστώνεται ότι οι

Ε∆Π στην Κύπρο είναι συγκριτικά υψηλότερες από σχεδόν όλες τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Ιταλία και
η Ελβετία.
770.

Μικρές σε µέγεθος χώρες, όπως, η Σλοβενία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα και το

Liechtenstein έχουν επίσης πιο χαµηλές Ε∆Π από την Κύπρο σε σχέση µε τις
πιστωτικές κάρτες.
771.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι οι Ε∆Π υπερβαίνουν αυτές της Μάλτας κατά

[......]% ([......]% στην Μάλτα και [......]% στην Κύπρο για το [..................]).
772.

Το υπερβολικά υψηλό επίπεδο των Ε∆Π στην Κύπρο, µπορεί να ιδωθεί υπό το

φως της απόφασης Visa Europe II159, όπου η Visa Europe είχε αναλάβει δέσµευση
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη βάση του άρθρου 9 του Κανονισµού
1/2003, όπως το ύψος των πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών δεν θα
υπερβαίνει το 0,20% ανά συναλλαγή, ήτοι πολύ χαµηλότερο από τις Ε∆Π που
καθορίζουν οι τράπεζες µέτοχοι και η JCC στην Κύπρο.160
773.

Πέραν όµως από την υπερβολική τιµολόγηση των Ε∆Π στην Κύπρο,

διαπιστώνεται και µια άλλη καταχρηστική πρακτική των τραπεζών µετόχων αλλά και
της ίδιας της JCC. Συγκεκριµένα, οι εν λόγω τράπεζες και η JCC καθορίζουν το ίδιο
ύψος για Ε∆Π που αφορούν συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε πιστωτικές και
χρεωστικές κάρτες, ήτοι [......]% - [......]% επί της αξίας της κάθε συναλλαγής.
774.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι επειδή οι χρεωστικές κάρτες εµπεριέχουν σηµαντικά

χαµηλότερο κίνδυνο (πιστωτικό και αντισυµβαλλόµενου) για τις εκδότριες τράπεζες,
το ύψος των Ε∆Π για τον εν λόγω τύπο καρτών δεν δικαιολογείται να εξισώνεται µε
αυτό των πιστωτικών καρτών, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη το γεγονός ότι το ύψος
157

Βλέπετε σχετικά την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2002, Υπόθεση
COMP/29.373, Visa International – MIF, ΕΕ [2002] L318, σελ. 17-36, παρ. 86 και 87. Συγκεκριµένα,
στην παράγραφο 86 αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι «η απάτη, ιδιαίτερα, είναι πολύ συχνότερη στις
διασυνοριακές από ότι στις εγχώριες (συναλλαγές)». Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 87 αναφέρεται,
µεταξύ άλλων, ότι «ο κίνδυνος υπερηµερίας είναι επίσης µεγαλύτερος σε διασυνοριακό πλαίσιο,
δεδοµένου ότι οι κάτοχοι καρτών µε ιστορικό υπερηµερίας έχουν περισσότερο την τάση να
πραγµατοποιούν αγορές στο εξωτερικό, όπου είναι λιγότερο πιθανό να βρίσκονται σε οποιαδήποτε
«µαύρη λίστα» υπερηµερίας. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της απάτης και της αφερεγγυότητας είναι
πιθανότερο να είναι αποτελεσµατικός εάν γίνεται από την εκδότρια τράπεζα.».
158
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι Ε∆Π είναι στο ίδιο επίπεδο µε τα DIF.
159
Υπόθεση COMP/39.398, Visa Europe – Commitments offered to the European Commission pursuant
to Article 9 of Council Regulation (EC) No 1/2003, 15/11/2013, παρ. 4.1 και 6.1.
160
Αντίστοιχη δέσµευση έχει αναλάβει και η MasterCard ως αποτέλεσµα της απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce και
COMP/38.580 Commercial Cards, ηµεροµηνίας 19/12/2007. Βλέπετε σχετικά το δελτίου τύπου της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής IP/09/55. ∆ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-515_el.htm.
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των Ε∆Π που αφορούν τις πληρωµές µε κάρτες σήµατος VISA161 και MasterCard
στην Κύπρο κρίνεται ότι είναι υπερβολικά υψηλό.
775.

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία που εµπεριέχονται στο Σηµείωµα της

Υπηρεσίας, ηµεροµηνίας 23/1/2014, για ενδο-περιφερειακές συναλλαγές µε κάρτες
εµπορικού σήµατος VISA, η διατραπεζική προµήθεια για πιστωτικές κάρτες
ανέρχεται σε 0,50% επί του ποσού της συναλλαγής (για τερµατικά EMV chip) ενώ για
τις χρεωστικές κάρτες η διατραπεζική προµήθεια ανέρχεται σε 0,15% +0.015 ευρώ.
Λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που εµπεριέχουν οι συναλλαγές µε τους δύο
τύπους καρτών, δε δικαιολογεί τον καθορισµό ενιαίου ύψους διατραπεζικών
προµηθειών. Η ίδια πρακτική ισχύει και για τις κάρτες εµπορικού σήµατος
MasterCard.
776.

Εάν το ύψος των Ε∆Π βρισκόταν σε λογικά επίπεδα, τότε από µόνο του το

γεγονός ότι το ύψος των Ε∆Π για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είναι ταυτόσηµο,
ενδεχοµένως να µην προκαλούσε µεγάλες αντι-ανταγωνιστικές ανησυχίες. Ωστόσο,
επειδή το ύψος των Ε∆Π είναι υπερβολικά υψηλό, το γεγονός ότι οι Ε∆Π για
χρεωστικές κάρτες εξισώνονται µε τις Ε∆Π για πιστωτικές κάρτες συνιστά ένα ακόµη
τεκµήριο που αποδεικνύει την καταχρηστική συµπεριφορά των τραπεζών µετόχων
και της JCC.
777.

Σχετικά µε τις Ε∆Π που αφορούν συναλλαγές µε χρεωστικές και πιστωτικές

κάρτες, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η Visa Europe αναγνωρίζει τη διαφορά που
υπάρχει στο κόστος και τους κινδύνους που υπάρχουν µεταξύ των συναλλαγών που
πραγµατοποιούνται µε τους εν λόγω δύο τύπους καρτών. Αυτό επιβεβαιώνεται µε
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο από τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Visa Europe στην
υπόθεση Visa Europe II, και συγκεκριµένα τη δέσµευση της για καθορισµό ανώτατου
ορίου 0,3% στις διατραπεζικές χρεώσεις για συναλλαγές που γίνονται µε πιστωτικές
κάρτες και 0,2% για συναλλαγές που γίνονται µε χρεωστικές κάρτες.162
778.

Η εν λόγω πρακτική των τραπεζών µετόχων και της JCC αναφορικά µε τον

καθορισµό των Ε∆Π των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο ίδιο επίπεδο, ήτοι
στο [......]% - [......]%, έρχεται σε αντίθεση µε την πρακτική που ακολουθείται σε άλλα
κράτη µέλη της ΕΕ. Είναι επίσης σε δυσαρµονία µε τον Κανονισµό 2015/751 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά µε τις
διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε τη χρήση καρτών.
779.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ η χρέωση

Ε∆Π για τις χρεωστικές κάρτες είναι χαµηλότερη από αυτήν που αφορά τις
πιστωτικές κάρτες. Μάλιστα, παρατηρείται ότι και η ίδια η δοµή υπολογισµού των
161

H FBMECS είχε ενηµερώσει σχετικά την VISA, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ηµεροµηνίας
14/9/2010, για την πρακτική χρέωσης ενιαίων διατραπεζικών προµηθειών τόσο για χρεωστικές όσο και
για πιστωτικές κάρτες σήµατος VISA.
162
Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26 Φεβρουαρίου 2013, υπόθεση AT. 39398, VISA-MIF.
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Ε∆Π είναι διαφορετική για τις χρεωστικές κάρτες. Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω του
χαµηλότερου ρίσκου που εµπεριέχουν οι συναλλαγές µε χρεωστικές κάρτες. Για το
λόγο αυτό, οι διατραπεζικές προµήθειες για συναλλαγές µε χρεωστικές κάρτες είναι
χαµηλότερες από τις αντίστοιχες διατραπεζικές προµήθειες για πιστωτικές κάρτες.
780.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ούτε οι εκδότριες τράπεζες µέτοχοι ούτε η JCC,

µπορούν να επικαλούνται το υψηλό κόστος επένδυσης για είσοδο στη σχετική αγορά
αποδοχής προκειµένου να δικαιολογήσουν το ύψος των Ε∆Π, για χρεωστικές όσο
και πιστωτικές κάρτες. Το ίδιο υψηλό κόστος επένδυσης ισχύει και για µικρότερες σε
µέγεθος χώρες, όπως η Μάλτα η οποία είναι αγορά συγκρίσιµου µεγέθους µε την
Κύπρο (small island economy). Επιπρόσθετα, το ίδιο ψηλό κόστος επένδυσης ισχύει
και για την FBMECS και για οποιονδήποτε δυνητικό ανταγωνιστή της JCC, ο οποίος
επηρεάζεται δυσµενώς από το ύψος των Ε∆Π.
781.

Εξάλλου, οι Ε∆Π καταλήγουν στις εκδότριες τράπεζες, και εποµένως δεν

σχετίζονται µε το κόστος των εταιρειών αποδοχής. Με άλλα λόγια, οι όποιες
επενδύσεις της JCC δεν µπορούν να ανακτηθούν από τις υψηλότερες Ε∆Π και DIF
που απλά καταλήγουν στις εκδότριες τράπεζες. Ούτε οι εκδότριες τράπεζες µπορούν
να επικαλεστούν το υψηλό κόστος επένδυσης στην αγορά έκδοσης καρτών, καθ’ ότι
οι εν λόγω τράπεζες έχουν και άλλες πηγές εσόδων από τη δραστηριοποίησή τους
στην εν λόγω αγορά. Επιπρόσθετα, το ίδιο επιχείρηµα σε σχέση µε το υψηλό κόστος
της επένδυσης ισχύει και για άλλες χώρες, στις οποίες, ωστόσο, το επίπεδο των Ε∆Π
και DIF είναι σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της Κύπρου.
782.

Οι τράπεζες µέτοχοι της JCC κατέχουν αθροιστικά µερίδιο που [..........] 80-90%

στη σχετική αγορά έκδοσης καρτών. Το µερίδιο αγοράς του 80-90% τους επιτρέπει
να αποφασίζουν και εφαρµόζουν τις Ε∆Π που τους συµφέρουν και να µην
λαµβάνουν υπόψη τα συµφέροντα των άλλων παικτών στην αγορά - στην
προκειµένη περίπτωση της, FBME, των εµπόρων και κατ΄ επέκταση των
καταναλωτών.
783.

Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι τα έσοδα από Ε∆Π προκύπτουν από τα ∆ΕΠ

που καταβάλλουν οι έµποροι στην JCC. Η επιβολή υπερβολικά υψηλών Ε∆Π σε
συνδυασµό µε τα χαµηλά ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις Ε∆Π), διασφαλίζει υψηλότερα έσοδα
για τις τράπεζες µετόχους, ενώ ταυτόχρονα συµπιέζει την κερδοφορία της FBMECS,
του µοναδικού ανταγωνιστή της JCC και κατ’ επέκταση διαµορφώνει τέτοιες
συνθήκες στην αγορά αποδοχής καρτών ώστε να είναι ασύµφορο ή ικανοποιητικά
κερδοφόρο για έναν ανταγωνιστή (δυνητικό και/ή πραγµατικό) της JCC να
δραστηριοποιηθεί στην εν λόγω αγορά.
784.

Από τα εξασφαλισµένα έσοδα των υψηλών Ε∆Π προκύπτει περιορισµός των

κινήτρων των εκδοτριών τραπεζών να µειώσουν τα κόστη τους και ιδίως να µειώσουν
το λειτουργικό κόστος που σχετίζεται µε την έκδοση καρτών VISA και MasterCard. Η
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Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, ενδεχοµένως να περιορίζονται και τα
κίνητρα των εκδοτριών τραπεζών µετόχων για επενδύσεις σε τεχνολογία που θα
βελτίωναν τις παρεχόµενες υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών προς όφελος
των καταναλωτών.
785.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι όπως προκύπτει τόσο από τη θεωρεία όσο και

από τη νοµολογία, η σχετική αγορά στην οποία εκδηλώνεται η καταχρηστική
συµπεριφορά και η αγορά η οποία επηρεάζεται από την εν λόγω καταχρηστική
συµπεριφορά δεν πρέπει απαραίτητα να ταυτίζονται.163
786.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η απουσία ανταγωνισµού ενδεχοµένως να καθιστά

τις καταγγελλόµενες εταιρείες λιγότερο αποτελεσµατικές ενώ την ίδια στιγµή
στερούνται κινήτρων για πραγµατοποίηση επενδύσεων και για να καταστούν πιο
ανταγωνιστικές και αποδοτικές, µε αποτέλεσµα τη µη βελτίωση της θέσης των
τελικών καταναλωτών είτε αυτοί αποτελούν τους πελάτες των εκδοτριών τραπεζών
είτε αφορούν τους πελάτες της JCC.
787.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, ο συνδυασµός υψηλών Ε∆Π, [...............................]

DIF, και χαµηλών ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις Ε∆Π), συµπιέζει την κερδοφορία της
FBMECS, αποκλείοντάς την ουσιαστικά από τη σχετική αγορά αποδοχής. Η εν λόγω
πρακτική των τραπεζών µετόχων, και της ίδιας της JCC, δηµιουργεί επίσης τεχνητά
εµπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών στη σχετική αγορά αποδοχής.
788.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι εάν οι Ε∆Π, [...........................] τα DIF, βρίσκονταν

σε λογικά επίπεδα και εάν υπήρχε αποτελεσµατικός ανταγωνισµός ως προς την
χρέωση των ∆ΕΠ από τις εταιρείες αποδοχής, τότε τα περιθώρια κέρδους της
FBMECS ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που θα δραστηριοποιείτο στο εν λόγω
τοµέα θα βελτιώνονταν σηµαντικά. Ως αποτέλεσµα, η FBMECS θα ήταν σε θέση να
προσφέρει καλύτερους όρους συναλλαγών τόσο σε υφιστάµενους όσο και σε νέους
πελάτες της. Κάτι τέτοιο βέβαια θα συνεπαγόταν την αποδυνάµωση της JCC στη
σχετική αγορά αποδοχής, προς ζηµία των τραπεζών µετόχων της.
789.

Με τον υφιστάµενο συνδυασµό Ε∆Π και ∆ΕΠ, είναι πρακτικά αδύνατον για την

FBMECS να πείσει τους εµπόρους που συνεργάζονται µε την JCC να µεταστραφούν
σε αυτήν και/ή να προσελκύσει νέους εµπόρους στο σύστηµα. Η FBMECS
υποβάλλει ότι, ως αποτέλεσµα της καταχρηστικής συµπεριφοράς των τραπεζών
µετόχων, καθώς επίσης και της ίδιας της JCC, οι έµποροι αποστερούνται της

163

Βλ. µεταξύ άλλων, R. Whish, Competition Law, OUP: 2009, σελ. 193-194 και Bellamy and Child,
European Community Law of Competition, OUP: 2008, σελ. 203-204. Βλέπετε επίσης την Απόφαση του
∆ικαστηρίου της 6ης Μαρτίου 1974, Συνεκδεικασθείσες υποθέσεις 6-7/73, Instituto Chemioterapico
Italiano S.p.A. και Commercial Solvents Corporation v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1974]
ης
Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-233 και την Απόφαση του Πρωτοδικείου της 12 ∆εκεµβρίου
2000, T-128/98, Aéroports de Paris v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2000] Συλλογή
Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-3929.
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δυνατότητας επιλογής ενός εναλλακτικού πάροχου υπηρεσιών αποδοχής, όπως είναι
η FBMECS.
790.

Συνεπώς, η εν λόγω συµπεριφορά των τραπεζών µετόχων συνιστά µέρος της

κοινής

στρατηγικής

που

έχουν

από

κοινού

σχεδιάσει,

στο

πλαίσιο

της

δραστηριοποίησης της JCC, µε βασική επιδίωξη την αύξηση των δικών τους εσόδων
και ταυτόχρονα την εξόντωση της FBMECS από τη σχετική αγορά αποδοχής, αλλά
και τη δηµιουργία φραγµών εισόδου για την αποθάρρυνση και/ή αποτροπή εισόδου
στη σχετική αγορά άλλων επίδοξων ανταγωνιστών της JCC.
791.

Κατά την Επιτροπή, διαφαίνεται ότι οι Ε∆Π και τα ∆ΕΠ έχουν καθοριστεί από

τις τράπεζες µετόχους, και την ίδια την JCC, και έχουν συµφωνηθεί µε τις τράπεζες
µη µετόχους της JCC σε τέτοια επίπεδα, ώστε να αποκλειστεί ο µοναδικός
ανταγωνιστής της JCC στη σχετική αγορά αποδοχής, ήτοι η FBMECS.
792.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει τις ως άνω θέσεις των

καταγγελλόµενων.
6.4.2 Ελληνική Τράπεζα
Επηρεασµός του ενδοκοινοτικού εµπορίου:
793.

Η Ελληνική Τράπεζα ισχυρίζεται ότι, η παρούσα υπόθεση δεν προσφέρεται για

την εξέταση και/ή εφαρµογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ και/ή ότι το άρθρο 102 της
ΣΛΕΕ είναι ανεφάρµοστο, καθότι εκ των γεγονότων και/ή πραγµατικών περιστατικών
αυτής, δεν µπορεί να επηρεαστεί το ενδοκοινοτικό εµπόριο.
794.

Η Επιτροπή τονίζει ότι έχει αναλύσει µε διεξοδικό τρόπο σε σχέση µε τον

επηρεασµό του ενδοενωσιακού εµπορίου στην παρούσα υπόθεση, εξ’ ού και οι
εκτενείς αναφορές και η ανάλυση που εµπεριέχονται τόσο στην Έκθεση Αιτιάσεων
της. Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να επισηµάνει και τα ακόλουθα:
795.

Ως επηρεασµός του ενδοενωσιακού εµπορίου νοείται κάθε αισθητή µεταβολή

στα εµπορικά ρεύµατα µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επισηµαίνεται ότι, η µεταβολή δε χρειάζεται να αποδειχθεί ότι πράγµατι επήλθε, ούτε
και απαιτείται να αποδειχθεί µείωση του εµπορίου αλλά απλώς οποιαδήποτε
διαφοροποίηση των εµπορικών ρευµάτων, άµεση ή έµµεση, πραγµατική ή
δυνητική.164 Επισηµαίνεται επίσης ότι, η έννοια του επηρεασµού του ενδοενωσιακού
εµπορίου είναι ανεξάρτητη από τον ορισµό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, καθ’
ότι το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να επηρεαστεί ανεξάρτητα από το
αν η γεωγραφική αγορά είναι εθνική ή και µικρότερη από το σύνολο της εθνικής

164

Βλέπετε Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίων των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 23 και 36-43.
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επικράτειας ενός κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.165 Οι περιοριστικές του
ανταγωνισµού πρακτικές και συµπεριφορές οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το
έδαφος ενός κράτους µέλους, ζωτικό δηλαδή τµήµα της εσωτερικής αγοράς, έχουν εξ
ορισµού ως αποτέλεσµα τους την παρεµπόδιση και/ή παρακώλυση της οικονοµικής
αλληλοδιείσδυσης που επιδιώκεται από την ΣΛΕΕ, και ως εκ τούτου εφαρµόζονται σε
αυτές τις περιπτώσεις τα Άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ.166
796.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί η

ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ του πιθανολογούµενου περιορισµού του ανταγωνισµού και
της ικανότητας µιας πρακτικής και συµπεριφοράς να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ
των κρατών µελών, εφόσον οι περιοριστικές του ανταγωνισµού πρακτικές και
συµπεριφορές σε µια χώρα µέλος µπορούν επίσης να επηρεάσουν το εµπόριο
µεταξύ των κρατών µελών.167
797.

Επιπλέον, τονίζεται ότι είναι αδιάφορο αν η συµµετοχή µιας συγκεκριµένης

επιχείρησης στη συµφωνία ή πρακτική επηρεάζει αυτοτελώς αξιολογούµενη το
ενδοενωσιακό εµπόριο. Με άλλα λόγια, µία επιχείρηση δεν µπορεί να αποφύγει την
εφαρµογή του ενωσιακών κανόνων του ανταγωνισµού για το λόγο µόνο ότι η
συµµετοχή της σε συµφωνία ή πρακτική που µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ
των κρατών µελών είναι αµελητέα.168
798.

Εν προκειµένω, οι πρακτικές των καταγγελλόµενων τραπεζών συλλογικά, που

καλύπτουν ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, θα πρέπει, σε συνδυασµό µε τη
φύση των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, να θεωρηθούν ως δυνάµενες να
επηρεάσουν αισθητά το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών. Άρα, στην κρινόµενη
υπόθεση υφίσταται δυνατότητα αισθητού επηρεασµού του εµπορίου µεταξύ των
κρατών µελών και εποµένως τυγχάνει εφαρµογής το Άρθρο 102 ΣΛΕΕ.
799.

Συγκεκριµένα, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι κάρτες σήµατος VISA και

Mastercard

είναι

εξ

ορισµού

µέσα

διασυνοριακών

πληρωµών,

δηλαδή

165

ibid, παρ. 22.
ης
Βλέπετε, µεταξύ άλλων, Απόφαση ∆ικαστηρίου της 17 Οκτωβρίου 1972, C-8/72, Vereeniging van
Cementhandelaren v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1980] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου,
σελ. Ι-221, σκέψη 29, Απόφαση ∆ικαστηρίου της 16ης Ιουνίου 1981, C-126/80, Maria Salonia v, Giorgio
Poidomani and Franca Baglieri, née Giglio, [1981] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-1563,
ης
σκέψη 14, Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11 Ιουλίου 1985, C-42/84, Remia BV κ.ά. v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1985] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-2545, σκέψη 22, Απόφαση
ης
∆ικαστηρίου της 18 Ιουνίου 1998, C-35/96, Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων v. Ιταλία, [1998]
Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-3851, σκέψη 48, Απόφαση ∆ικαστηρίου της 19ης Φεβρουαρίου
2002, C-309/99, C.J. Wouters κ.ά. v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, [2002]
Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-1577, σκέψη 95. Βλέπετε επίσης τις αποφάσεις της Ελληνικής
Επιτροπής Ανταγωνισµού υπ’ αριθµό 502/VI/2010, 359/V/2008, 370/V/2007, 277/IV/2005.
167
Βλέπετε Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίων των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 16. Αυτό επιβεβαιώνεται και στην παράγραφο 3 της
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν
σηµαντικά τον ανταγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (de minimis), (2001/C 368/07).
168
Βλέπετε Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίων των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης, (2004/C 101/07), παρ. 15.
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χρησιµοποιούνται από τους κατόχους τους όχι µόνο στη χώρα στην οποία έχουν
εκδοθεί, αλλά και για πληρωµές σε εµπορικά καταστήµατα σε άλλες χώρες.
800. Η

Επιτροπή

επισηµαίνει

ότι

υπάρχει

και

πραγµατικός

επηρεασµός

των

ενδοενωσιακών συναλλαγών. Το ύψος των Ε∆Π καθορίζεται µε τη συλλογική
συνεννόηση/συντονισµό των τραπεζών µετόχων της JCC και εφαρµόζονται µέσω
των διµερών συµφωνιών της JCC µε τις εκδότριες τράπεζες (συµπεριλαµβανοµένων
και των τραπεζών µετόχων) και λαµβάνοντας υπόψη το υπερβολικά υψηλό τους
επίπεδο, ουσιαστικά καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο των ∆ΕΠ που επιβαρύνουν τους
εµπόρους στην Κύπρο.
801.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στην υπόθεση Commercial Solvents169, το ∆ΕΕ

ανέφερε ότι η προϋπόθεση επηρεασµού του ενδοενωσιακού εµπορίου αποσκοπεί
στο να καθορίσει το πεδίο εφαρµογής των ενωσιακών κανόνων σε σχέση µε το
αντίστοιχο πεδίο όπου εφαρµόζονται οι εθνικοί κανόνες, και τόνισε ότι δεν µπορεί να
ερµηνευθεί ως περιορίζουσα το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης, που
εµπεριέχεται στο άρθρο, σε βιοµηχανικές και εµπορικές δραστηριότητες τροφοδοσίας
των κρατών-µελών.
802.

Κατά συνέπεια, στην παρούσα υπόθεση πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι

συνέπειες της κατάχρησης της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης των τραπεζών
µετόχων της JCC µέσω της συλλογικής συνεννόησης για καθορισµό υπερβολικών
Ε∆Π αλλά και των κάθετων συµφωνιών µεταξύ της JCC και των εκδοτριών τραπεζών
µετόχων της και µη, και η επίδραση που αυτή έχει στην ανταγωνιστική δοµή της
εσωτερικής αγοράς δηλαδή των σχετικών αγορών της έκδοσης και της αποδοχής
καρτών σήµατος VISA και MasterCard.
803.

Η Επιτροπή, συνεκτιµώντας το σύνολο των αντικειµενικών νοµικών και

πραγµατικών στοιχείων που περιβάλουν την παρούσα υπόθεση, κρίνει ότι η
συµπεριφορά της JCC και των εκδοτριών τραπεζών µετόχων της επηρεάζει το
ενδοενωσιακό εµπόριο κατά τρόπο που θέτει και/ή θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο
την πραγµατοποίηση της εσωτερικής αγοράς170, καθώς επηρεάζει άµεσα και/ή
έµµεσα την ανταγωνιστική δοµή, και κατ’ επέκταση την ένταση του ανταγωνισµού
στις σχετικές αγορές της έκδοσης και της αποδοχής καρτών σήµατος VISA και
MasterCard.

169

ης

Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 6 Μαρτίου 1974, Συνεκδεικασθείσες υποθέσεις 6-7/73, Instituto
Chemioterapico Italiano S.p.A. και Commercial Solvents Corporation v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [1974] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-233.
170
Βλέπετε, µεταξύ άλλων, Απόφαση ∆ικαστηρίου της 29ης Οκτωβρίου 1980, Συνεκδικασθείσες
υποθέσεις 209/78 έως 215/78 και 218/78, Heintz van Landewyck SARL κ.ά. v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [1980] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-3125, σκέψη 170 και Απόφαση
ης
∆ικαστηρίου της 17 Ιουλίου 1997, C-219/95 P, Ferriere Nord SpA v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [1997] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-4411, σκέψη 20.
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804.

Με βάση τα πιο πάνω, προκύπτει ότι η συγκεκριµένη πρακτική των τραπεζών

µετόχων της JCC από τη φύση της έχει αποτελέσµατα στεγανοποίησης της εθνικής
αγοράς, παρεµποδίζοντας ουσιαστικά την οικονοµική αλληλοδιείσδυση που επιδιώκει
η ΣΛΕΕ.171
805.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Ελληνικής.
Κατάχρηση Συλλογικής δεσπόζουσας θέσης:
Η Ελληνική Τράπεζα ισχυρίζεται ότι ακόµα και εάν ήθελε κριθεί ότι υπάρχει
συλλογική

δεσπόζουσα

θέση

µεταξύ

των

Καταγγελλοµένων

τραπεζών

(περιλαµβανοµένης της Ελληνικής), τόσο από την καταγγελία της Καταγγέλλουσας
όσο και από το Σηµείωµα και την ‘Εκθεση Αιτιάσεων, δεν µπορεί να αποδειχθεί ότι η
Ελληνική περιέπεσε σε κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης-υπερβολική
τιµολόγηση των Ε∆Π ως εκ τούτου καλείται η Επιτροπή να απορρίψει την κατηγορία
αυτή. Επίσης ισχυρίζεται ότι η µειοψηφική θέση της στο µετοχικό κεφάλαιο της JCC
δεν αποδεικνύει την δυνατότητα διαφάνειας.
806.

Η Επιτροπή, σε σχέση µε τον πιο πάνω ισχυρισµό, επαναλαµβάνει ότι, στην

υπό εξέταση περίπτωση, η κατοχή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης είναι
αναντίρρητη καθώς πληρούνται και οι τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις που έχουν
καθιερωθεί στην υπόθεση Airtours172 αναφορικά µε τη διαπίστωση κατοχής
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, ήτοι: α) κάθε µέλος του δεσπόζοντος ολιγοπωλίου
µπορεί να γνωρίζει τη συµπεριφορά των άλλων µελών, προκειµένου να εξακριβώνει
αν υιοθετούν ή όχι τη συµφωνηθείσα πολιτική, β) ο εν λόγω συντονισµός είναι
διατηρήσιµος, καθώς υπάρχει ισχυρό κίνητρο των µελών του δεσπόζοντος
ολιγοπωλίου να µην αποκλίνουν από την κοινή γραµµή στην αγορά, και γ) η
αναµενόµενη αντίδραση και συµπεριφορά των σηµερινών και µελλοντικών
ανταγωνιστών, καθώς και των καταναλωτών, δεν δύναται να αναιρέσει τα
αποτελέσµατα που αναµένονται από την κοινή γραµµή δράσεως.
807. Σε σχέση µε τις αναφορές της Ελληνικής Τράπεζας για [........................................
............................................] και ότι αυτό δεν αποδεικνύει την δυνατότητα διαφάνειας,
η Επιτροπή επισηµαίνει τα ακόλουθα:
808. Τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα πληρωµών, όπως η Ελληνική Τράπεζα,
διέπονται από την Περί Ρυθµίσεων ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαχείρισης Οδηγία, η οποία
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ης

Βλέπετε Απόφαση ∆ικαστηρίου της 16 Ιουνίου 1981, C-126/80, Maria Salonia v, Giorgio Poidomani
and Franca Baglieri, née Giglio, [1981] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι- 1563, σκέψη 14.
172
ης
Απόφαση Πρωτοδικείου της 6 Ιουνίου 2002, Τα-342/99, Airtours plc v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [2002] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-2585.
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προνοεί ότι τουλάχιστον το 50% των µελών του διοικητικού συµβουλίου συν ένα
µέλος πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Σύµφωνα µε την εν λόγω Οδηγία, ο ορισµός του
ανεξάρτητου µέλους διοικητικού οργάνου έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
αυτό στην παράγραφο 2 της περί της Αξιολόγησης για την Ικανότητα και
Καταλληλότητα των Μελών ∆ιοικητικού Οργάνου και των ∆ιευθυντών των ΑΠΙ
Οδηγία. Μεταξύ άλλων, το Παράρτηµα 1 της εν λόγω Οδηγίας προνοεί ότι το µέλος
πρέπει να µην κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, 5% ή περισσότερο του µετοχικού κεφαλαίου
ή των δικαιωµάτων ψήφου, ούτε να εκπροσωπεί κατά οποιονδήποτε τρόπο µέτοχο ή
να έχει συγγενικό άτοµο µέτοχο ο οποίος κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, 5% ή
περισσότερο

του

µετοχικού

κεφαλαίου

ή

των

δικαιωµάτων

ψήφου

του

αδειοδοτηµένου πιστωτικού Ιδρύµατος ή του οµίλου αυτού.
809.

∆εδοµένου του ως άνω ορισµού, διαφαίνεται ότι τα οποιαδήποτε επιχειρήµατα

της Ελληνικής Τράπεζας, ότι η [...............................................................................
…..] δεν είναι ένδειξη διαφάνειας, δεν µπορούν να γίνουν δεκτά αφού οι αγορές στις
οποίες δραστηριοποιούνται η JCC και η Ελληνική Τράπεζα διέπονται από ειδικούς
κανόνες, οι οποίοι στην προκειµένη περίπτωση καταδεικνύουν µε απολύτως σαφή
τρόπο την έλλειψη ανεξαρτησίας µεταξύ της JCC και των βασικών µετόχων της και
εποµένως ενισχύουν το εύρηµα περί ύπαρξης διαφάνειας. Σηµειώνεται ότι οι µέτοχοι
της JCC αντιπροσωπεύονται στο ∆Σ είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω της Κοινοπραξίας
µετόχων. Συνεπώς, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ύπαρξη διαφάνειας µεταξύ της JCC
και των µετόχων της, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι εν προκειµένω πληρείται η πρώτη
προϋπόθεση της Airtours, σύµφωνα µε την οποία, κάθε µέλος του δεσπόζοντος
ολιγοπωλίου µπορεί να γνωρίζει τη συµπεριφορά των άλλων µελών, προκειµένου να
εξακριβώνει αν υιοθετούν ή όχι τη συµφωνηθείσα πολιτική.
810.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης υπερβολικής

τιµολόγησης αναφορικά µε τις χρεώσεις των Ε∆Π, έχει εφαρµόσει το τεστ δύο
σταδίων που είχε καθοριστεί στην υπόθεση United Brands173. Σύµφωνα µε το εν
λόγω τεστ, στο πρώτο στάδιο καθορίζεται κατά πόσο υπάρχει υπερβολική
δυσαναλογία µεταξύ του κόστους της δεσπόζουσας επιχείρησης και της τιµής που
επιβλήθηκε από αυτήν και αν διαφανεί ότι υπάρχει τέτοια δυσαναλογία, τότε, σε
δεύτερο στάδιο, εξετάζεται κατά πόσο η εν λόγω τιµή είναι µη εύλογη, είτε από µόνη
της είτε κατόπιν σύγκρισης µε ανταγωνιστικά προϊόντα174.
811.

Στη βάση των στοιχείων που απέστειλαν οι καταγγελλόµενες τράπεζες, η

Επιτροπή εκτίµησε τα περιθώρια καθαρού κέρδους των εν λόγω τραπεζών για τα

173

ης

Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 14 Φεβρουαρίου 1978, C-27/76, United Brands Company and
United Brands Continental BV v. Επιτροπή, [1978] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-207.
174
Στον όρο «προϊόντα» συµπεριλαµβάνονται και οι υπηρεσίες.
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συστήµατα πληρωµών VISA και MasterCard για τα έτη 2008-2010, καταλήγοντας ότι
πρόκειται περί µιας «επικερδούς δραστηριότητας».
812.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε σύγκριση των Ε∆Π της Κύπρου και

των ενδοπεριφερειακών ∆Π της Visa Europe.175 Από την εν λόγω σύγκριση, η
Επιτροπή διαπίστωσε, µεταξύ άλλων, ότι για το έτος 2010 οι Ε∆Π στην Κύπρο
κυµαίνονταν µεταξύ [.....]%-[.....]%, ενώ οι ενδοπεριφερειακές ∆Π της Visa Europe
κυµαίνονταν µεταξύ 0,50%-0,75%. ∆ηλαδή, υπήρχε διαφορά της τάξης του [......]%
κατά µέσο όρο (ή [.....]% σε ποσοστό176) µεταξύ των Ε∆Π της Κύπρου και των
ενδοπεριφερειακών ∆Π της Visa Europe.
813.

Επιπρόσθετα, µέσα από την ανάλυση των εισοδηµάτων της FBMECS για την

περίοδο 05/2009 µέχρι 06/2014,177 προκύπτει ότι το ποσοστό των εσόδων που έχει η
FBMECS από ∆ΕΠ, το οποίο επιστρέφει µε τη µορφή Ε∆Π στις εκδότριες τράπεζες
στην Κύπρο, είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που ισχύει για τις ενδοπεριφερειακές
και διαπεριφερειακές συναλλαγές.178
814.

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή διαπίστωσε, στη βάση στοιχείων που αφορούν το

2009 και 2010, ότι ποσοστό που κυµαίνεται από [..]%-[..]% των εσόδων της FBMECS
από ∆ΕΠ διοχετεύεται στις εκδότριες τράπεζες ως Ε∆Π και για τα δύο συστήµατα
πληρωµών µηνιαίως από τον Μάιο του 2009 µέχρι τον Μάρτιο του 2010. Αντιθέτως,
το αντίστοιχο ποσοστό µειώνεται δραµατικά σε [...]%-[...]% για ενδοπεριφερειακές
συναλλαγές και σε [...]%-[...]% για διαπεριφερειακές συναλλαγές.
815.

Η ίδια παρατήρηση που γίνεται πιο πάνω ισχύει και για τις συναλλαγές που

αφορούν το σύστηµα πληρωµών MasterCard.
816.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το περιθώριο µεικτού κέρδους

της FBMECS για τις εγχώριες συναλλαγές είναι πολύ χαµηλότερο από το περιθώριο
κέρδους της για τις ενδοπεριφερειακές και διασυνοριακές συναλλαγές, και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard.
817.

Το ίδιο ισχύει και σε σχέση µε τα εισοδήµατα της JCC. Συγκεκριµένα, για τα έτη

2009 και 2010 ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ [..]%-[...]% των εισοδηµάτων της JCC
από ∆ΕΠ διοχετεύεται στις εκδότριες τράπεζες υπό τη µορφή Ε∆Π, και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές συναλλαγές ανέρχεται µόλις στο [.........]%.
Συναφώς, κατά µέσο όρο, το ποσοστό που επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες ως
175

[...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.........................................]
176
[...................................................%.] Εν προκειµένω υπολογίζονται οι µέσοι όροι των Ε∆Π και των
ενδοπεριφερειακών ∆Π της Visa Europe και στη συνέχεια η ποσοστιαία µεταξύ τους απόκλιση.
177
Βλέπετε στοιχεία του διοικητικού φακλου και δη τους Πίνακες 4 και 5 του Σηµειώµατος της Υπηρεσίας
της Επιτροπής, ηµεροµηνίας 23/1/2014, σελ. 138.
178
Σηµειώνεται ότι για τις ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές συναλλαγές ισχύουν οι ∆Π της Visa
Europe και όχι οι Ε∆Π της Κύπρου.
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Ε∆Π είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που αφορά τις ενδοπεριφερειακές και
διαπεριφερειακές συναλλαγές.
818.

Γενικότερα, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των ∆ΕΠ στην Κύπρο, της τάξης του

[...]%-[...]%, επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες υπό µορφή Ε∆Π, και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που
επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες από ενδοπεριφερειακές συναλλαγές ανέρχεται
µόλις στο [...]%-[...]%. Συναφώς, κατά µέσο όρο το ποσοστό που επιστρέφει στις
εκδότριες

τράπεζες

ως

Ε∆Π

είναι

διπλάσιο

από

αυτό

που

αφορά

τις

ενδοπεριφερειακές συναλλαγές.
819.

Με την εν λόγω συµπεριφορά τους, οι τράπεζες µέτοχοι εξυπηρετούν

πρωτίστως τα δικά τους συµφέροντα. Αφενός, λόγω του ότι οι υψηλές χρεώσεις για
Ε∆Π επιστρέφουν στις εκδότριες τράπεζες, ιδιαίτερα στους µετόχους της JCC που
κατέχουν συλλογικά µερίδιο αγοράς που [...............] 80-90%. Αφετέρου, λόγω του ότι
συµπιέζεται η κερδοφορία του ανταγωνιστή της JCC, ήτοι της FBMECS, στοχεύοντας
ουσιαστικά στον αποκλεισµό της από τη σχετική αγορά αποδοχής, και τη
συνακόλουθη διαιώνιση του µονοπωλίου της JCC στη σχετική αγορά αποδοχής.
820.

Εάν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ο κίνδυνος για απάτη και/ή η αδυναµία

πληρωµής είναι πολύ µεγαλύτερη για διασυνοριακές συναλλαγές, σε σχέση µε τις
εγχώριες συναλλαγές, τότε µπορεί να συναχθεί, ότι ο καθορισµός του ύψους των
Ε∆Π από τις τράπεζες µετόχους και την JCC στα συγκεκριµένα επίπεδα είναι
αθέµιτος, αποσκοπώντας στον αποκλεισµό των πραγµατικών και δυνητικών
ανταγωνιστών αφού για αυτούς η δραστηριοποίηση στην εν λόγω αγορά της
αποδοχής καρτών σήµατος VISA και MasterCard ενδεχοµένως να καθίσταται
ασύµφορη.
821.

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται, µεταξύ άλλων, και από την απόφαση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Visa Europe - MIF, στην οποία κρίθηκε ότι ο
κίνδυνος για απάτη και/ή αδυναµία πληρωµής είναι πολύ µεγαλύτερος για
διασυνοριακές συναλλαγές, σε σχέση µε τις εγχώριες συναλλαγές.179
822.

Προς ενίσχυση του συµπεράσµατός της, η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων

προέβηκε σε σύγκριση των Ε∆Π της Κύπρου µε αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.180

179

ης

Βλέπετε σχετικά την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24 Ιουλίου 2002, Υπόθεση
COMP/29.373, Visa International – MIF, ΕΕ [2002] L318, σελ. 17-36, παρ. 86 και 87. Συγκεκριµένα,
στην παράγραφο 86 αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι «η απάτη, ιδιαίτερα, είναι πολύ συχνότερη στις
διασυνοριακές από ότι στις εγχώριες (συναλλαγές)». Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 87 αναφέρεται,
µεταξύ άλλων, ότι «ο κίνδυνος υπερηµερίας είναι επίσης µεγαλύτερος σε διασυνοριακό πλαίσιο,
δεδοµένου ότι οι κάτοχοι καρτών µε ιστορικό υπερηµερίας έχουν περισσότερο την τάση να
πραγµατοποιούν αγορές στο εξωτερικό, όπου είναι λιγότερο πιθανό να βρίσκονται σε οποιαδήποτε
«µαύρη λίστα» υπερηµερίας. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της απάτης και της αφερεγγυότητας είναι
πιθανότερο να είναι αποτελεσµατικός εάν γίνεται από την εκδότρια τράπεζα.».
180
[..................................................................................................]
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823.

Ειδικότερα, σε σχέση µε το σύστηµα πληρωµών VISA, διαπιστώνεται ότι οι

Ε∆Π στην Κύπρο είναι συγκριτικά υψηλότερες από σχεδόν όλες τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Ιταλία και
η Ελβετία.
824.

Μικρές σε µέγεθος χώρες, όπως, η Σλοβενία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα και το

Liechtenstein έχουν επίσης πιο χαµηλές Ε∆Π από την Κύπρο σε σχέση µε τις
πιστωτικές κάρτες.
825.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι οι Ε∆Π υπερβαίνουν αυτές της Μάλτας κατά

[.....]% ([......]% στην Μάλτα και [.......]% στην Κύπρο)].
826.

Το υπερβολικά υψηλό επίπεδο των Ε∆Π στην Κύπρο, µπορεί να ιδωθεί υπό το

φως της απόφασης Visa Europe II181, όπου η Visa Europe είχε αναλάβει δέσµευση
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη βάση του άρθρου 9 του Κανονισµού
1/2003, όπως το ύψος των πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών δεν θα
υπερβαίνει το 0,20% ανά συναλλαγή, ήτοι πολύ χαµηλότερο από τις Ε∆Π που
καθορίζουν οι τράπεζες µέτοχοι και η JCC στην Κύπρο.182
827.

Πέραν όµως από την υπερβολική τιµολόγηση των Ε∆Π στην Κύπρο,

διαπιστώνεται και µια άλλη καταχρηστική πρακτική των τραπεζών µετόχων αλλά και
της ίδιας της JCC. Συγκεκριµένα, οι εν λόγω τράπεζες και η JCC καθορίζουν το ίδιο
ύψος για Ε∆Π που αφορούν συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε πιστωτικές και
χρεωστικές κάρτες, ήτοι [......]% επί της αξίας της κάθε συναλλαγής.
828.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, επειδή οι χρεωστικές κάρτες εµπεριέχουν σηµαντικά

χαµηλότερο κίνδυνο (πιστωτικό και αντισυµβαλλόµενου) για τις εκδότριες τράπεζες,
το ύψος των Ε∆Π για τον εν λόγω τύπο καρτών δεν δικαιολογείται να εξισώνεται µε
αυτό των πιστωτικών καρτών183, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη το γεγονός ότι το ύψος
των Ε∆Π που αφορούν τις πληρωµές µε κάρτες σήµατος VISA184 και MasterCard
στην Κύπρο είναι υπερβολικά υψηλό.
829.

Εάν το ύψος των Ε∆Π βρισκόταν σε λογικά επίπεδα, τότε από µόνο του το

γεγονός ότι το ύψος των Ε∆Π για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είναι ταυτόσηµο,
ενδεχοµένως να µην προκαλούσε µεγάλες ανταγωνιστικές ανησυχίες. Ωστόσο,
επειδή το ύψος των Ε∆Π είναι υπερβολικά υψηλό, το γεγονός ότι οι Ε∆Π για
χρεωστικές κάρτες εξισώνονται µε τις Ε∆Π για πιστωτικές κάρτες συνιστά ένα ακόµη
181
Υπόθεση COMP/39.398, Visa Europe – Commitments offered to the European Commission pursuant
to Article 9 of Council Regulation (EC) No 1/2003, 15/11/2013, παρ. 4.1 και 6.1.
182
Αντίστοιχη δέσµευση έχει αναλάβει και η MasterCard ως αποτέλεσµα της απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce και
COMP/38.580 Commercial Cards, ηµεροµηνίας 19/12/2007. Βλέπετε σχετικά το δελτίου τύπου της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής IP/09/55. ∆ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-515_el.htm .
183
Στοιχεία του διοικητικού φακέλου και δη το Παράρτηµα Α1 της έκθεσης αιτιάσεων.
184
H FBMECS είχε ενηµερώσει σχετικά την VISA, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ηµεροµηνίας
14/9/2010, για την πρακτική χρέωσης ενιαίων διατραπεζικών προµηθειών τόσο για χρεωστικές όσο και
για πιστωτικές κάρτες σήµατος VISA.
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τεκµήριο που αποδεικνύει την καταχρηστική συµπεριφορά των τραπεζών µετόχων
και της JCC.
830.

Σχετικά µε τις Ε∆Π που αφορούν συναλλαγές µε χρεωστικές και πιστωτικές

κάρτες, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η Visa Europe αναγνωρίζει τη διαφορά που
υπάρχει στο κόστος και τους κινδύνους που υπάρχουν µεταξύ των συναλλαγών που
πραγµατοποιούνται µε τους εν λόγω δύο τύπους καρτών. Αυτό επιβεβαιώνεται µε
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο από τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Visa Europe στην
υπόθεση Visa Europe II, και συγκεκριµένα τη δέσµευση της για καθορισµό ανώτατου
ορίου 0,3% στις διατραπεζικές χρεώσεις για συναλλαγές που γίνονται µε πιστωτικές
κάρτες και 0,2% για συναλλαγές που γίνονται µε χρεωστικές κάρτες.185
831.

Η εν λόγω πρακτική των τραπεζών µετόχων και της JCC αναφορικά µε τον

καθορισµό των Ε∆Π των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο ίδιο επίπεδο, ήτοι
στο [.......]%, έρχεται σε αντίθεση µε την πρακτική που ακολουθείται σε άλλα κράτη
µέλη της ΕΕ. Είναι επίσης σε δυσαρµονία µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/751 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε τις
διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε τη χρήση καρτών.186
832.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι, στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ η χρέωση

Ε∆Π για τις χρεωστικές κάρτες είναι χαµηλότερη από αυτήν που αφορά τις
πιστωτικές κάρτες. Μάλιστα, παρατηρείται ότι και η ίδια η δοµή υπολογισµού των
Ε∆Π είναι διαφορετική για τις χρεωστικές κάρτες. Συγκεκριµένα, η συνήθης πρακτική
για τις χρεωστικές κάρτες είναι η επιβολή µη γραµµικών Ε∆Π (που συνδυάζουν ένα
εφάπαξ ποσό ανά συναλλαγή και ένα ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής) ή και
οριζόντιες χρεώσεις ανά συναλλαγή.187
833.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, ούτε οι εκδότριες τράπεζες µέτοχοι ούτε η JCC,

µπορούν να επικαλούνται το υψηλό κόστος επένδυσης για είσοδο στη σχετική αγορά
αποδοχής προκειµένου να δικαιολογήσουν το παράλογο ύψος των Ε∆Π, για
χρεωστικές όσο και πιστωτικές κάρτες. Το ίδιο υψηλό κόστος επένδυσης ισχύει και
για µικρότερες σε µέγεθος χώρες, όπως π.χ. η Μάλτα. Επιπρόσθετα, το ίδιο ψηλό
κόστος επένδυσης ισχύει και για την FBMECS, ανταγωνιστή της JCC, την οποία οι
τράπεζες µέτοχοι και η JCC επιδιώκουν να αποκλείσουν από την αγορά αποδοχής.
834.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η JCC δραστηριοποιείται στη σχετική

αγορά αποδοχής για περισσότερα από εικοσιπέντε (25) χρόνια, και εποµένως είχε
185

Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26 Φεβρουαρίου 2013, υπόθεση AT. 39398, VISA-MIF.
∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:EL:HTML.
187
Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω του χαµηλότερου ρίσκου που εµπεριέχουν οι συναλλαγές µε χρεωστικές
κάρτες. Για το λόγο αυτό, οι διατραπεζικές προµήθειες για συναλλαγές µε χρεωστικές κάρτες είναι
χαµηλότερες από τις αντίστοιχες διατραπεζικές προµήθειες για πιστωτικές κάρτες. Επίσης, η απόκλιση
µεταξύ των διατραπεζικών προµηθειών για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αυξάνεται µε το ύψος της
συναλλαγής, λόγω του αυξανόµενου ρίσκου που εµπεριέχουν οι συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες που
αφορούν µεγαλύτερα ποσά.
186
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την ευκαιρία, στην απουσία οποιασδήποτε ανταγωνιστικής πίεσης, να καλύψει το
αρχικό κόστος επένδυσής της.
835.

Εξάλλου, οι Ε∆Π καταλήγουν στις εκδότριες τράπεζες, και εποµένως δεν

σχετίζονται µε το κόστος των εταιρειών αποδοχής. Με άλλα λόγια, οι όποιες
επενδύσεις της JCC δεν µπορούν να ανακτηθούν από τις υψηλότερες Ε∆Π και DIF
που απλά καταλήγουν στις εκδότριες τράπεζες. Ούτε οι εκδότριες τράπεζες µπορούν
να επικαλεστούν το υψηλό κόστος επένδυσης στην αγορά έκδοσης καρτών, καθ’ ότι
οι εν λόγω τράπεζες έχουν και άλλες πηγές εσόδων από τη δραστηριοποίησή τους
στην εν λόγω αγορά. Επιπρόσθετα, το ίδιο επιχείρηµα σε σχέση µε το υψηλό κόστος
της επένδυσης ισχύει και για άλλες χώρες, στις οποίες, ωστόσο, το επίπεδο των Ε∆Π
και DIF είναι σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της Κύπρου.
836.

Οι τράπεζες µέτοχοι γνωρίζουν ότι το υψηλό επίπεδο των Ε∆Π συνεπάγεται

µεγαλύτερα έσοδα για τις ίδιες από συναλλαγές µε κάρτες που εκδίδουν. Επειδή οι
τράπεζες µέτοχοι κατέχουν αθροιστικά µερίδιο που [...............] 80-90% στη σχετική
αγορά έκδοσης καρτών, τα αυξηµένα έσοδα από Ε∆Π τους αποφέρουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες εκδότριες τράπεζες.
837.

Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι τα έσοδα από Ε∆Π προκύπτουν από τα ∆ΕΠ

που καταβάλλουν οι έµποροι στην JCC. Η επιβολή υπερβολικά υψηλών Ε∆Π σε
συνδυασµό µε τα χαµηλά ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις Ε∆Π), διασφαλίζει υψηλότερα έσοδα
για τις τράπεζες µετόχους, ενώ ταυτόχρονα συµπιέζει την κερδοφορία της FBMECS,
του µοναδικού ανταγωνιστή της JCC και κατ’ επέκταση διαµορφώνει τέτοιες
συνθήκες στην αγορά αποδοχής καρτών ώστε να είναι ασύµφορο για έναν
ανταγωνιστή (δυνητικό και/ή πραγµατικό) της JCC να δραστηριοποιηθεί στην εν
λόγω αγορά.
838.

Από τα εξασφαλισµένα έσοδα των υψηλών Ε∆Π προκύπτει περιορισµός των

κινήτρων των εκδοτριών τραπεζών να µειώσουν τα κόστη τους και ιδίως να µειώσουν
το λειτουργικό κόστος που σχετίζεται µε την έκδοση καρτών VISA και MasterCard. Η
Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, περιορίζονται και τα κίνητρα των
εκδοτριών τραπεζών µετόχων για επενδύσεις σε τεχνολογία που θα βελτίωναν τις
παρεχόµενες υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών προς όφελος των
καταναλωτών.
839.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι όπως προκύπτει τόσο από τη θεωρεία όσο και

από τη νοµολογία, η σχετική αγορά στην οποία εκδηλώνεται η καταχρηστική
συµπεριφορά και η αγορά η οποία επηρεάζεται από την εν λόγω καταχρηστική
συµπεριφορά δεν πρέπει απαραίτητα να ταυτίζονται.188
188

Βλ. µεταξύ άλλων, R. Whish, Competition Law, OUP: 2009, σελ. 193-194 και Bellamy and Child,
European Community Law of Competition, OUP: 2008, σελ. 203-204. Βλέπετε επίσης την Απόφαση του
ης
∆ικαστηρίου της 6 Μαρτίου 1974, Συνεκδεικασθείσες υποθέσεις 6-7/73, Instituto Chemioterapico
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840.

Η

Επιτροπή

σηµειώνει

ότι

η

απουσία

ανταγωνισµού

καθιστά

τις

καταγγελλόµενες εταιρείες λιγότερο αποτελεσµατικές ενώ την ίδια στιγµή στερούνται
κινήτρων για πραγµατοποίηση επενδύσεων και για να καταστούν πιο ανταγωνιστικές
και αποδοτικές, µε αποτέλεσµα τη µη βελτίωση της θέσης των τελικών καταναλωτών
είτε αυτοί αποτελούν τους πελάτες των εκδοτριών τραπεζών είτε αφορούν τους
πελάτες της JCC.
841.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, ο συνδυασµός υψηλών Ε∆Π, [..........................]

DIF, και χαµηλών ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις Ε∆Π), συµπιέζει την κερδοφορία της
FBMECS, αποκλείοντάς την ουσιαστικά από τη σχετική αγορά αποδοχής. Η εν λόγω
πρακτική των τραπεζών µετόχων, και της ίδιας της JCC, δηµιουργεί επίσης τεχνητά
εµπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών στη σχετική αγορά αποδοχής.
842.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι εάν οι Ε∆Π, [...............................] τα DIF, βρίσκονταν

σε λογικά επίπεδα και εάν υπήρχε αποτελεσµατικός ανταγωνισµός ως προς την
χρέωση των ∆ΕΠ από τις εταιρείες αποδοχής, τότε τα περιθώρια κέρδους της
FBMECS θα βελτιώνονταν σηµαντικά. Ως αποτέλεσµα, η FBMECS θα ήταν σε θέση
να προσφέρει καλύτερους όρους συναλλαγών τόσο σε υφιστάµενους όσο και σε
νέους πελάτες της. Κάτι τέτοιο βέβαια θα συνεπαγόταν την αποδυνάµωση της JCC
στη σχετική αγορά αποδοχής, προς ζηµία των τραπεζών µετόχων της.
843.

Με τον υφιστάµενο συνδυασµό Ε∆Π και ∆ΕΠ, είναι πρακτικά αδύνατον για την

FBMECS να πείσει τους εµπόρους που συνεργάζονται µε την JCC να µεταστραφούν
σε αυτήν και/ή να προσελκύσει νέους εµπόρους στο σύστηµα. Η FBMECS
υποβάλλει ότι, ως αποτέλεσµα της καταχρηστικής συµπεριφοράς των τραπεζών
µετόχων, καθώς επίσης και της ίδιας της JCC, οι έµποροι αποστερούνται της
δυνατότητας επιλογής ενός εναλλακτικού πάροχου υπηρεσιών αποδοχής, όπως είναι
η FBMECS.
844.

Συνεπώς, η εν λόγω συµπεριφορά των τραπεζών µετόχων της JCC συνιστά

µέρος της κοινής στρατηγικής που έχουν από κοινού σχεδιάσει, στο πλαίσιο της
δραστηριοποίησης της JCC, µε βασική επιδίωξη την εξόντωση της FBMECS από τη
σχετική αγορά αποδοχής, αλλά και τη δηµιουργία φραγµών εισόδου για την
αποθάρρυνση και/ή αποτροπή εισόδου στη σχετική αγορά άλλων επίδοξων
ανταγωνιστών της JCC.
845.

Το υπερβολικά υψηλό επίπεδο των Ε∆Π στην Κύπρο δεν µπορεί να

δικαιολογηθεί λόγω του διµερούς χαρακτήρα των συστηµάτων πληρωµών µε κάρτες
καθώς δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα της Κύπρου, αλλά κοινό χαρακτηριστικό των
συστηµάτων πληρωµών.
Italiano S.p.A. και Commercial Solvents Corporation v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1974]
ης
Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-233 και την Απόφαση του Πρωτοδικείου της 12 ∆εκεµβρίου
2000, T-128/98, Aéroports de Paris v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2000] Συλλογή
Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-3929.
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846.

Ο συνδυασµός των επιπέδων των Ε∆Π και ∆ΕΠ σε καµία περίπτωση δεν

επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση της αξίας του συστήµατος. Αντιθέτως, διαφαίνεται ότι
οι Ε∆Π και τα ∆ΕΠ έχουν καθοριστεί από τις τράπεζες µετόχους, και την ίδια την
JCC, και έχουν συµφωνηθεί µε τις τράπεζες µη µετόχους της JCC σε τέτοια επίπεδα,
ώστε να αποκλειστεί ο µοναδικός ανταγωνιστής της JCC στη σχετική αγορά
αποδοχής, ήτοι η FBMECS.
847.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Ελληνικής.
6.4.3 Λαϊκή Τράπεζα
Ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης:
848.

Η καταγγελλόµενη, ισχυρίζεται ότι η αγορά των υπηρεσιών έκδοσης καρτών

χωρίς τον ορθό προσδιορισµό της σχετικής αγοράς και την ανάλυση των δεδοµένων
της αγοράς αυτής δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διερεύνησης της παρούσας
καταγγελίας. Επίσης, η καταγγελλόµενη ισχυρίζεται ότι, σε σχέση µε την δεύτερη
σχετική αγορά, αυτής των υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωµών η υπηρεσία
αυτή παρέχεται από την JCC και όχι από την CPB ή οιανδήποτε άλλη τράπεζα.
Συνεπώς, χωρίς την ασφαλή τεκµηρίωση και κατάληξη ότι οι τράπεζες κατέχουν
συλλογική δεσπόζουσα θέση στην αγορά υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωµών
η παρούσα καταγγελία θα πρέπει να απορριφθεί στην έκταση που αφορά την CPB
και τις υπόλοιπες τράπεζες.
849.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η Μarfin δεν εξειδικεύει γιατί διαφωνεί µε τον ορισµό

της σχετικής αγοράς. Η Επιτροπή επαναλαµβάνει όσα έχει ήδη αναφέρει πιο πάνω.
850.

Παρά ταύτα η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι τόσο στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας

όσο και στην Έκθεση Αιτιάσεων, έχει πραγµατοποιηθεί ουσιαστική ανάλυση του
προσδιορισµού της αγοράς και καταγράφεται µε σαφήνεια ο διακριτός τρόπος
λειτουργίας ενός τετραµερούς και ενός τριµερούς συστήµατος πληρωµών µε κάρτες.
851.

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, τα συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard

διαφέρουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους από το σύστηµα πληρωµών ΑΜΕΧ,
που αποτελεί τριµερές σύστηµα πληρωµών. Η Επιτροπή, έχει ορίσει µεταξύ άλλων
στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας και στην Έκθεση Αιτιάσεων, ότι τα τετραµερή
συστήµατα πληρωµών αποτελούνται από εκδότριες τράπεζες, τις εταιρείες αποδοχής
καρτών, τους εµπόρους και τους καταναλωτές ενώ τα τριµερή συστήµατα πληρωµών
αποτελούνται από τις εκδότριες τράπεζες, οι οποίες ταυτόχρονα λειτουργούν και ως
αποδέκτριες εταιρείες, τους εµπόρους και τους καταναλωτές. Επιπρόσθετα, έχει
ορίσει ότι σε ένα τετραµερές σύστηµα πληρωµών, υπάρχει µία χρέωση µεταξύ της
202/490

εκδότριας τράπεζας και της αποδέκτριας εταιρείας, η διατραπεζική προµήθεια, η
οποία δεν υφίσταται σε ένα τριµερές σύστηµα πληρωµών. Η Επιτροπή έχει επίσης
ορίσει ότι το γεγονός ότι δεν υφίστανται διατραπεζικές προµήθειες για τα τριµερή
συστήµατα πληρωµών, από µόνο του συνεπάγεται ότι τα τριµερή συστήµατα
πληρωµών δεν εντάσσονται στην ίδια σχετική αγορά µε τα τετραµερή συστήµατα
πληρωµών. Τέλος, όσον αφορά την υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς
µεταξύ ενός τριµερούς και ενός τετραµερούς συστήµατος πληρωµών, αυτή
καθίσταται εκ των πραγµάτων αδύνατη. Επισηµαίνεται µεταξύ άλλων ότι,
προκειµένου µια εκδότρια τράπεζα να µπορεί να εκδίδει κάρτες που εκδίδουν σε ένα
τετραµερές σύστηµα πληρωµών θα πρέπει να γίνει µέλος των εν λόγω συστηµάτων
πληρωµών. Σηµειώνεται ότι, οι εν λόγω κάρτες φέρουν το λογότυπο του τετραµερούς
συστηµάτων πληρωµών (π.χ. VISA και MasterCard) καθώς επίσης και το λογότυπο
της εκδότριας τράπεζας.
852.

Η Επιτροπή επιπλέον σηµειώνει ότι, σε ένα τριµερές σύστηµα πληρωµών µια

εκδότρια τράπεζα µπορεί να εκδίδει κάρτες κατόπιν σύναψης συµφωνίας µε το εν
λόγω σύστηµα πληρωµών. Σηµειώνεται ότι, οι κάρτες που εκδίδονται φέρουν µόνο το
λογότυπο του εν λόγω συστήµατος πληρωµών (π.χ. ΑΜΕΧ). Επιπρόσθετα, τις
υπηρεσίες αποδοχής αναλαµβάνει η εκδότρια τράπεζα. Με άλλα λόγια, είναι η
εκδότρια τράπεζα που αναλαµβάνει να συµβληθεί µε τους εµπόρους. Εποµένως, σε
ένα τριµερές σύστηµα πληρωµών δεν υπάρχει διατραπεζική προµήθεια, εφόσον η
εκδότρια τράπεζα λειτουργεί και ως αποδέκτρια εταιρεία.189
853.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, οι κάρτες ενός τριµερούς συστήµατος πληρωµών

(π.χ. ΑΜΕΧ ή Diners Club) προϋποθέτουν και τη σύναψη διαφορετικών συνεργασιών
µεταξύ των εγχώριων τραπεζών και του εν λόγω συστήµατος πληρωµών. Στο
πλαίσιο αυτό, ακόµη και εάν για τον καταναλωτή οι κάρτες διαφορετικών σηµάτων
είναι µεταξύ τους εναλλάξιµες, για τις εγχώριες τράπεζες απαιτείται η σύναψη
διαφορετικών συµφωνιών µε κάθε διεθνές σύστηµα πληρωµών, συνεπώς η
υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς είναι περιορισµένη και/ή ανύπαρκτη.
Η λειτουργία επίσης των εν λόγω συστηµάτων πληρωµών διαφέρει σηµαντικά. Ως εκ
τούτου, από πλευράς προσφοράς, στην Κύπρο, τις καρτες του τριµερού συστήµατος
ΑΜΕΧ αποκλειστική δικαιωδοσία να τις παρέχει έχει η Τράπεζα Κύπρου σε αντίθεση
µε τις κάρτες άλλων σηµάτων τις οποίες προσφέρου όλες οι τράπεζες, και άρα οι
συνθήκες προσφοράς είναι διαφορετικές.
189

Οι διατραπεζικές προµήθειες συναντώνται στα τετραµερή (ή ανοικτά) συστήµατα πληρωµών που
αποτελούνται από τράπεζες που έχουν συνδεθεί συµβατικά για το σκοπό αυτό. Οι διατραπεζικές
προµήθειες αφορούν στο ποσό που καταβάλει η τράπεζα που έχει συµβληθεί µε έναν έµπορο για την
αποδοχή της κάρτας Χ, στην τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα Χ στον καταναλωτών, για κάθε
συναλλαγή που αυτός κάνει µε την κάρτα του. Αντιθέτως, στα τριµερή (ή κλειστά) συστήµατα πληρωµών
δεν υπάρχουν διατραπεζικές προµήθειες καθ’ αυτές, αλλά χρεώνουν τους έµπορους και τους κατόχους
καρτών, καθορίζοντας µονοµερώς την τιµή για την κάθε οµάδα (καταναλωτές και έµπορες).
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854.

Οι τράπεζες µε τη συµµετοχή τους (µετοχικά και διοικητικά) στην JCC

δραστηριοποιούνται έµµεσα στην αγορά αποδοχής καρτών.
855.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Λαϊκής Τράπεζας.
Η καταγγελλόµενη Λαϊκή Τράπεζα ισχυρίζεται ότι, χωρίς την ασφαλή και
τεκµηριωµένη εδραίωση του κατά πόσο υφίσταται συλλογική δεσπόζουσα
θέση, η παρούσα καταγγελία θα έπρεπε να στρέφεται κατά της JCC και όχι και
κατά των τραπεζών µετόχων της.
856.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εν λόγω ζήτηµα έχει ήδη απαντηθεί πιο πάνω

παρά ταύτα, περιληπτικά σηµειώνει ότι στην υπό εξέταση περίπτωση, η κατοχή
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης έχει αποδειχθεί καθώς πληρούνται σωρευτικά και οι
τρείς προϋποθέσεις που είχαν καθιερωθεί στην υπόθεση Airtours190 αναφορικά µε τη
διαπίστωση κατοχής συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, ήτοι: κάθε µέλος του
δεσπόζοντος ολιγοπωλίου µπορεί να γνωρίζει τη συµπεριφορά των άλλων µελών,
προκειµένου να εξακριβώνει αν υιοθετούν ή όχι τη συµφωνηθείσα πολιτική, ο εν
λόγω συντονισµός είναι διατηρήσιµος, καθώς υπάρχει ισχυρό κίνητρο των µελών του
δεσπόζοντος ολιγοπωλίου να µην αποκλίνουν από την κοινή γραµµή στην αγορά και
η αναµενόµενη αντίδραση και συµπεριφορά των σηµερινών και µελλοντικών
ανταγωνιστών, καθώς και των καταναλωτών, δεν δύναται να αναιρέσει τα
αποτελέσµατα που αναµένονται από την κοινή γραµµή δράσεως.
857.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Λαϊκής.
Κατάχρηση Συλλογικής δεσπόζουσας θέσης:
858.

Η καταγγελλόµενη ισχυρίζεται ότι, οι εισπράξεις που σηµειώνει κάθε τράπεζα

από τις Ε∆Π και το κόστος που επωµίζεται διαφέρει µεταξύ των τραπεζών και
εποµένως δεν µπορεί να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα ότι οι Ε∆Π είναι υπερβολικές
σε σχέση µε το κόστος που επωµίζεται κάθε τράπεζα και άρα καταχρηστικές.
859.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, το εν λόγω ζήτηµα έχει ήδη απαντηθεί πιο πάνω και

παρά ταύτα επαναλαµβάνει ότι για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης υπερβολικής
τιµολόγησης αναφορικά µε τις χρεώσεις των Ε∆Π, έχει εφαρµόσει το τεστ δύο
σταδίων που είχε καθοριστεί στην υπόθεση United Brands191. Σύµφωνα µε το εν
λόγω τεστ, στο πρώτο στάδιο καθορίζεται κατά πόσο υπάρχει υπερβολική
190

ης

Απόφαση Πρωτοδικείου της 6 Ιουνίου 2002, Τα-342/99, Airtours plc v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, [2002] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-2585.
191
ης
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 14 Φεβρουαρίου 1978, C-27/76, United Brands Company and
United Brands Continental BV v. Επιτροπή, [1978] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-207.
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δυσαναλογία µεταξύ του κόστους της δεσπόζουσας επιχείρησης και της τιµής που
επιβλήθηκε από αυτήν και αν διαφανεί ότι υπάρχει τέτοια δυσαναλογία, τότε, σε
δεύτερο στάδιο, εξετάζεται κατά πόσο η εν λόγω τιµή είναι µη εύλογη, είτε από µόνη
της είτε κατόπιν σύγκρισης µε ανταγωνιστικά προϊόντα192.
860.

Στη βάση των στοιχείων που απέστειλαν οι καταγγελλόµενες τράπεζες, η

Επιτροπή εκτίµησε τα περιθώρια καθαρού κέρδους των εν λόγω τραπεζών για τα
συστήµατα πληρωµών VISA και MasterCard για τα έτη 2008-2010, καταλήγοντας ότι
πρόκειται περί µιας «επικερδούς δραστηριότητας».
861.

Μέσα από την ανάλυση των εισοδηµάτων της FBMECS για την περίοδο

05/2009 µέχρι 06/2014,193 προκύπτει ότι το ποσοστό των εσόδων που έχει η
FBMECS από ∆ΕΠ, το οποίο επιστρέφει µε τη µορφή Ε∆Π στις εκδότριες τράπεζες
στην Κύπρο, είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που ισχύει για τις ενδοπεριφερειακές
και διαπεριφερειακές συναλλαγές.194
862.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε σύγκριση των Ε∆Π της Κύπρου και

των ενδοπεριφερειακών ∆Π της Visa Europe.195 Από την εν λόγω σύγκριση, η
Επιτροπή διαπίστωσε, µεταξύ άλλων, ότι για το έτος 2010 οι Ε∆Π στην Κύπρο
κυµαίνονταν µεταξύ [....]%-[....]%, ενώ οι ενδοπεριφερειακές ∆Π της Visa Europe
κυµαίνονταν µεταξύ 0,50%-0,75%. ∆ηλαδή, υπήρχε διαφορά της τάξης του [....]%
κατά µέσο όρο (ή [....]% σε ποσοστό196) µεταξύ των Ε∆Π της Κύπρου και των
ενδοπεριφερειακών ∆Π της Visa Europe.
863.

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή διαπίστωσε, στη βάση στοιχείων που αφορούν το

2009 και 2010, ότι ποσοστό που κυµαίνεται από [..]%-[..]% των εσόδων της FBMECS
από ∆ΕΠ διοχετεύεται στις εκδότριες τράπεζες ως Ε∆Π και για τα δύο συστήµατα
πληρωµών µηνιαίως από τον Μάιο του 2009 µέχρι τον Μάρτιο του 2010. Αντιθέτως,
το αντίστοιχο ποσοστό µειώνεται δραµατικά σε [...]%-[...]% για ενδοπεριφερειακές
συναλλαγές και σε [...]%-[...]% για διαπεριφερειακές συναλλαγές.
864.

Η ίδια παρατήρηση που γίνεται πιο πάνω ισχύει και για τις συναλλαγές που

αφορούν το σύστηµα πληρωµών MasterCard.
865.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το περιθώριο µεικτού κέρδους

της FBMECS για τις εγχώριες συναλλαγές είναι πολύ χαµηλότερο από το περιθώριο

192

Στον όρο «προϊόντα» συµπεριλαµβάνονται και οι υπηρεσίες.
Βλέπετε στοιχεία του διοικητικού φακέλου και δη τους Πίνακες 4 και 5 του Σηµειώµατος της
Υπηρεσίας της Επιτροπής, ηµεροµηνίας 23/1/2014, σελ. 138.
194
Σηµειώνεται ότι για τις ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές συναλλαγές ισχύουν οι ∆Π της Visa
Europe και όχι οι Ε∆Π της Κύπρου.
195
[..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................... ]
196
[................................................%.] Εν προκειµένω υπολογίζονται οι µέσοι όροι των Ε∆Π και των
ενδοπεριφερειακών ∆Π της Visa Europe και στη συνέχεια η ποσοστιαία µεταξύ τους απόκλιση.
193
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κέρδους της για τις ενδοπεριφερειακές και διασυνοριακές συναλλαγές, και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard.
866.

Το ίδιο ισχύει και σε σχέση µε τα εισοδήµατα της JCC. Συγκεκριµένα, για τα έτη

2009 και 2010 ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ [..]%-[...]% των εισοδηµάτων της JCC
από ∆ΕΠ διοχετεύεται στις εκδότριες τράπεζες υπό τη µορφή Ε∆Π, και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές συναλλαγές ανέρχεται µόλις στο [..........]%.
Συναφώς, κατά µέσο όρο, το ποσοστό που επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες ως
Ε∆Π είναι υπερδιπλάσιο από αυτό που αφορά τις ενδοπεριφερειακές και
διαπεριφερειακές συναλλαγές.
867.

Γενικότερα, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των ∆ΕΠ στην Κύπρο, της τάξης του

[...]%-[...]%, επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες υπό µορφή Ε∆Π, και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών, VISA και MasterCard, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που
επιστρέφει στις εκδότριες τράπεζες από ενδοπεριφερειακές συναλλαγές ανέρχεται
µόλις στο [...]%-[...]%. Συναφώς, κατά µέσο όρο το ποσοστό που επιστρέφει στις
εκδότριες

τράπεζες

ως

Ε∆Π

είναι

διπλάσιο

από

αυτό

που

αφορά

τις

ενδοπεριφερειακές συναλλαγές.
868.

Με την εν λόγω συµπεριφορά τους, οι τράπεζες µέτοχοι εξυπηρετούν

πρωτίστως τα δικά τους συµφέροντα. Αφενός, λόγω του ότι οι υψηλές χρεώσεις για
Ε∆Π επιστρέφουν στις εκδότριες τράπεζες, ιδιαίτερα στους µετόχους της JCC που
κατέχουν συλλογικά µερίδιο αγοράς που [...............] 80-90%. Αφετέρου, λόγω του ότι
συµπιέζεται η κερδοφορία του ανταγωνιστή της JCC, ήτοι της FBMECS, στοχεύοντας
ουσιαστικά στον αποκλεισµό της από τη σχετική αγορά αποδοχής, και τη
συνακόλουθη διαιώνιση του µονοπωλίου της JCC στη σχετική αγορά αποδοχής.
869.

Εάν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ο κίνδυνος για απάτη και/ή η αδυναµία

πληρωµής είναι πολύ µεγαλύτερη για διασυνοριακές συναλλαγές, σε σχέση µε τις
εγχώριες συναλλαγές, τότε µπορεί να συναχθεί, ότι ο καθορισµός του ύψους των
Ε∆Π από τις τράπεζες µετόχους και την JCC στα συγκεκριµένα επίπεδα είναι
αθέµιτος, αποσκοπώντας στον αποκλεισµό των πραγµατικών και δυνητικών
ανταγωνιστών αφού για αυτούς η δραστηριοποίηση στην εν λόγω αγορά της
αποδοχής καρτών σήµατος VISA και MasterCard ενδεχοµένως να καθίσταται
ασύµφορη.
870.

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται, µεταξύ άλλων, και από την απόφαση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Visa Europe - MIF, στην οποία κρίθηκε ότι ο
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κίνδυνος για απάτη και/ή αδυναµία πληρωµής είναι πολύ µεγαλύτερος για
διασυνοριακές συναλλαγές, σε σχέση µε τις εγχώριες συναλλαγές.197
871.

Προς ενίσχυση του συµπεράσµατός της, η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων

προέβηκε σε σύγκριση των Ε∆Π της Κύπρου µε αυτές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.198
872.

Ειδικότερα, σε σχέση µε το σύστηµα πληρωµών VISA, διαπιστώνεται ότι οι

Ε∆Π στην Κύπρο είναι συγκριτικά υψηλότερες από σχεδόν όλες τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Ιταλία και
η Ελβετία.
873.

Μικρές σε µέγεθος χώρες, όπως, η Σλοβενία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα και το

Liechtenstein έχουν επίσης πιο χαµηλές Ε∆Π από την Κύπρο σε σχέση µε τις
πιστωτικές κάρτες.
874.

Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι οι Ε∆Π υπερβαίνουν αυτές της Μάλτας κατά

[.....]% ([......]% στην Μάλτα και [......]% στην Κύπρο).
875.

Το υπερβολικά υψηλό επίπεδο των Ε∆Π στην Κύπρο, µπορεί να ιδωθεί υπό το

φως της απόφασης Visa Europe II199, όπου η Visa Europe είχε αναλάβει δέσµευση
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη βάση του άρθρου 9 του Κανονισµού
1/2003, όπως το ύψος των πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών δεν θα
υπερβαίνει το 0,20% ανά συναλλαγή, ήτοι πολύ χαµηλότερο από τις Ε∆Π που
καθορίζουν οι τράπεζες µέτοχοι και η JCC στην Κύπρο.200
876.

Πέραν όµως από την υπερβολική τιµολόγηση των Ε∆Π στην Κύπρο,

διαπιστώνεται και µια άλλη καταχρηστική πρακτική των τραπεζών µετόχων αλλά και
της ίδιας της JCC. Συγκεκριµένα, οι εν λόγω τράπεζες και η JCC καθορίζουν το ίδιο
ύψος για Ε∆Π που αφορούν συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε πιστωτικές και
χρεωστικές κάρτες, ήτοι [.....]% - [.....]% επί της αξίας της κάθε συναλλαγής.
877.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι επειδή οι χρεωστικές κάρτες εµπεριέχουν σηµαντικά

χαµηλότερο κίνδυνο (πιστωτικό και αντισυµβαλλόµενου) για τις εκδότριες τράπεζες,
το ύψος των Ε∆Π για τον εν λόγω τύπο καρτών δεν δικαιολογείται να εξισώνεται µε
197

ης

Βλέπετε σχετικά την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24 Ιουλίου 2002, Υπόθεση
COMP/29.373, Visa International – MIF, ΕΕ [2002] L318, σελ. 17-36, παρ. 86 και 87. Συγκεκριµένα,
στην παράγραφο 86 αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι «η απάτη, ιδιαίτερα, είναι πολύ συχνότερη στις
διασυνοριακές από ότι στις εγχώριες (συναλλαγές)». Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 87 αναφέρεται,
µεταξύ άλλων, ότι «ο κίνδυνος υπερηµερίας είναι επίσης µεγαλύτερος σε διασυνοριακό πλαίσιο,
δεδοµένου ότι οι κάτοχοι καρτών µε ιστορικό υπερηµερίας έχουν περισσότερο την τάση να
πραγµατοποιούν αγορές στο εξωτερικό, όπου είναι λιγότερο πιθανό να βρίσκονται σε οποιαδήποτε
«µαύρη λίστα» υπερηµερίας. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της απάτης και της αφερεγγυότητας είναι
πιθανότερο να είναι αποτελεσµατικός εάν γίνεται από την εκδότρια τράπεζα.».
198
[.......................................................................................................................]
199
Υπόθεση COMP/39.398, Visa Europe – Commitments offered to the European Commission pursuant
to Article 9 of Council Regulation (EC) No 1/2003, 15/11/2013, παρ. 4.1 και 6.1.
200
Αντίστοιχη δέσµευση έχει αναλάβει και η MasterCard ως αποτέλεσµα της απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce και
COMP/38.580 Commercial Cards, ηµεροµηνίας 19/12/2007. Βλέπετε σχετικά το δελτίου τύπου της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής IP/09/55. ∆ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-515_el.htm.
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αυτό των πιστωτικών καρτών201, λαµβάνοντας βέβαια υπόψη το γεγονός ότι το ύψος
των Ε∆Π που αφορούν τις πληρωµές µε κάρτες σήµατος VISA202 και MasterCard
στην Κύπρο είναι υπερβολικά υψηλό.
878.

Εάν το ύψος των Ε∆Π βρισκόταν σε λογικά επίπεδα, τότε από µόνο του το

γεγονός ότι το ύψος των Ε∆Π για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είναι ταυτόσηµο,
ενδεχοµένως να µην προκαλούσε µεγάλες ανταγωνιστικές ανησυχίες. Ωστόσο,
επειδή το ύψος των Ε∆Π είναι υπερβολικά υψηλό, το γεγονός ότι οι Ε∆Π για
χρεωστικές κάρτες εξισώνονται µε τις Ε∆Π για πιστωτικές κάρτες συνιστά ένα ακόµη
τεκµήριο που αποδεικνύει την καταχρηστική συµπεριφορά των τραπεζών µετόχων
και της JCC.
879.

Σχετικά µε τις Ε∆Π που αφορούν συναλλαγές µε χρεωστικές και πιστωτικές

κάρτες, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η Visa Europe αναγνωρίζει τη διαφορά που
υπάρχει στο κόστος και τους κινδύνους που υπάρχουν µεταξύ των συναλλαγών που
πραγµατοποιούνται µε τους εν λόγω δύο τύπους καρτών. Αυτό επιβεβαιώνεται µε
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο από τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Visa Europe στην
υπόθεση Visa Europe II, και συγκεκριµένα τη δέσµευση της για καθορισµό ανώτατου
ορίου 0,3% στις διατραπεζικές χρεώσεις για συναλλαγές που γίνονται µε πιστωτικές
κάρτες και 0,2% για συναλλαγές που γίνονται µε χρεωστικές κάρτες.203
880.

Η εν λόγω πρακτική των τραπεζών µετόχων και της JCC αναφορικά µε τον

καθορισµό των Ε∆Π των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο ίδιο επίπεδο, ήτοι
στο [.......]%, έρχεται σε αντίθεση µε την πρακτική που ακολουθείται σε άλλα κράτη
µέλη της ΕΕ. Είναι επίσης σε δυσαρµονία µε την Πρόταση Κανονισµό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες
για πράξεις πληρωµών µε τη χρήση καρτών.204
881.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ η χρέωση

Ε∆Π για τις χρεωστικές κάρτες είναι χαµηλότερη από αυτήν που αφορά τις
201

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε στοιχεία του διοικητικού φακέλου και δη του Σηµειώµατος της
Υπηρεσίας, ηµεροµηνίας 23/1/2014, για ενδο-περιφεριακές συναλλαγές µε κάρτες εµπορικού σήµατος
VISA, η διατραπεζική προµήθεια για πιστωτικές κάρτες ανέρχεται σε [...]% επί του ποσού της
συναλλαγής (για τερµατικά EMV chip) ενώ για τις χρεωστικές κάρτες η διατραπεζική προµήθεια
ανέρχεται σε [...]% +[...]ευρώ. Προκύπτει, εποµένως, ότι για συναλλαγές που αφορούν ποσά
µεγαλύτερα από [...]ευρώ, η χρέωση διατραπεζικής προµήθειας για τη χρήση χρεωστικής κάρτας είναι
χαµηλότερη από την αντίστοιχη χρέωση για τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Ωστόσο, για ποσά µεγαλύτερα
από [...]ευρώ, η χρέωση για πιστωτικές κάρτες είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη χρέωση για
χρεωστικές κάρτες. Η διαφορά στη διατραπεζική προµήθεια για συναλλαγές µε πιστωτική και χρεωστική
κάρτα αυξάνεται (και µάλιστα µε αυξανόµενο ρυθµό) µε την αξία της συναλλαγής. Αυτό αποδεικνύει το
ότι το κόστος επεξεργασίας πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους
που εµπεριέχουν οι συναλλαγές µε τους δύο τύπους καρτών, δεν δικαιολογεί τον καθορισµό ενιαίου
ύψους διατραπεζικών προµηθειών. Η ίδια πρακτική ισχύει και για τις κάρτες εµπορικού σήµατος
MasterCard.
202
H FBMECS είχε ενηµερώσει σχετικά την VISA, µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ηµεροµηνίας
14/9/2010, για την πρακτική χρέωσης ενιαίων διατραπεζικών προµηθειών τόσο για χρεωστικές όσο και
για πιστωτικές κάρτες σήµατος VISA.
203
Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26 Φεβρουαρίου 2013, υπόθεση AT. 39398, VISA-MIF.
204
∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:EL:HTML.
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πιστωτικές κάρτες. Μάλιστα, παρατηρείται ότι και η ίδια η δοµή υπολογισµού των
Ε∆Π είναι διαφορετική για τις χρεωστικές κάρτες. Συγκεκριµένα, η συνήθης πρακτική
για τις χρεωστικές κάρτες είναι η επιβολή µη γραµµικών Ε∆Π (που συνδυάζουν ένα
εφάπαξ ποσό ανά συναλλαγή και ένα ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής) ή και
οριζόντιες χρεώσεις ανά συναλλαγή.205
882.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, ούτε οι εκδότριες τράπεζες µέτοχοι ούτε η JCC

µπορούν να επικαλούνται το υψηλό κόστος επένδυσης για είσοδο στη σχετική αγορά
αποδοχής προκειµένου να δικαιολογήσουν το παράλογο ύψος των Ε∆Π, για
χρεωστικές όσο και πιστωτικές κάρτες. Το ίδιο υψηλό κόστος επένδυσης ισχύει και
για µικρότερες σε µέγεθος χώρες, όπως π.χ. η Μάλτα. Επιπρόσθετα, το ίδιο ψηλό
κόστος επένδυσης ισχύει και για την FBMECS, ανταγωνιστή της JCC, την οποία οι
τράπεζες µέτοχοι και η JCC επιδιώκουν να αποκλείσουν από την αγορά αποδοχής.
883.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η JCC δραστηριοποιείται στη σχετική

αγορά αποδοχής για περισσότερα από 25 χρόνια, και εποµένως είχε την ευκαιρία,
στην απουσία οποιασδήποτε ανταγωνιστικής πίεσης, να καλύψει το αρχικό κόστος
επένδυσής της.
884.

Εξάλλου, οι Ε∆Π καταλήγουν στις εκδότριες τράπεζες, και εποµένως δεν

σχετίζονται µε το κόστος των εταιρειών αποδοχής. Με άλλα λόγια, οι όποιες
επενδύσεις της JCC δεν µπορούν να ανακτηθούν από τις υψηλότερες Ε∆Π και DIF
που απλά καταλήγουν στις εκδότριες τράπεζες. Ούτε οι εκδότριες τράπεζες µπορούν
να επικαλεστούν το υψηλό κόστος επένδυσης στην αγορά έκδοσης καρτών, καθ’ ότι
οι εν λόγω τράπεζες έχουν και άλλες πηγές εσόδων από τη δραστηριοποίησή τους
στην εν λόγω αγορά. Επιπρόσθετα, το ίδιο επιχείρηµα σε σχέση µε το υψηλό κόστος
της επένδυσης ισχύει και για άλλες χώρες, στις οποίες, ωστόσο, το επίπεδο των Ε∆Π
και DIF είναι σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό της Κύπρου.
885.

Οι τράπεζες µέτοχοι γνωρίζουν ότι το υψηλό επίπεδο των Ε∆Π συνεπάγεται

µεγαλύτερα έσοδα για τις ίδιες από συναλλαγές µε κάρτες που εκδίδουν. Επειδή οι
τράπεζες µέτοχοι κατέχουν αθροιστικά µερίδιο που [...............] 80-90% στη σχετική
αγορά έκδοσης καρτών, τα αυξηµένα έσοδα από Ε∆Π τους αποφέρουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες εκδότριες τράπεζες.
886.

Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι τα έσοδα από Ε∆Π προκύπτουν από τα ∆ΕΠ

που καταβάλλουν οι έµποροι στην JCC. Η επιβολή υπερβολικά υψηλών Ε∆Π σε
συνδυασµό µε τα χαµηλά ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις Ε∆Π), διασφαλίζει υψηλότερα έσοδα
για τις τράπεζες µετόχους, ενώ ταυτόχρονα συµπιέζει την κερδοφορία της FBMECS,
205

Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω του χαµηλότερου ρίσκου που εµπεριέχουν οι συναλλαγές µε χρεωστικές
κάρτες. Για το λόγο αυτό, οι διατραπεζικές προµήθειες για συναλλαγές µε χρεωστικές κάρτες είναι
χαµηλότερες από τις αντίστοιχες διατραπεζικές προµήθειες για πιστωτικές κάρτες. Επίσης, η απόκλιση
µεταξύ των διατραπεζικών προµηθειών για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αυξάνεται µε το ύψος της
συναλλαγής, λόγω του αυξανόµενου ρίσκου που εµπεριέχουν οι συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες που
αφορούν µεγαλύτερα ποσά.
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του µοναδικού ανταγωνιστή της JCC και κατ’ επέκταση διαµορφώνει τέτοιες
συνθήκες στην αγορά αποδοχής καρτών ώστε να είναι ασύµφορο για έναν
ανταγωνιστή (δυνητικό και/ή πραγµατικό) της JCC να δραστηριοποιηθεί στην εν
λόγω αγορά.
887.

Από τα εξασφαλισµένα έσοδα των υψηλών Ε∆Π προκύπτει περιορισµός των

κινήτρων των εκδοτριών τραπεζών να µειώσουν τα κόστη τους και ιδίως να µειώσουν
το λειτουργικό κόστος που σχετίζεται µε την έκδοση καρτών VISA και MasterCard. Η
Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, περιορίζονται και τα κίνητρα των
εκδοτριών τραπεζών µετόχων για επενδύσεις σε τεχνολογία που θα βελτίωναν τις
παρεχόµενες υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών προς όφελος των
καταναλωτών.
888.

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι όπως προκύπτει τόσο από τη θεωρεία όσο και

από τη νοµολογία, η σχετική αγορά στην οποία εκδηλώνεται η καταχρηστική
συµπεριφορά και η αγορά η οποία επηρεάζεται από την εν λόγω καταχρηστική
συµπεριφορά δεν πρέπει απαραίτητα να ταυτίζονται.206
889.

Η

Επιτροπή

σηµειώνει

ότι

η

απουσία

ανταγωνισµού

καθιστά

τις

καταγγελλόµενες εταιρείες λιγότερο αποτελεσµατικές ενώ την ίδια στιγµή στερούνται
κινήτρων για πραγµατοποίηση επενδύσεων και για να καταστούν πιο ανταγωνιστικές
και αποδοτικές, µε αποτέλεσµα τη µη βελτίωση της θέσης των τελικών καταναλωτών
είτε αυτοί αποτελούν τους πελάτες των εκδοτριών τραπεζών είτε αφορούν τους
πελάτες της JCC.
890.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, ο συνδυασµός υψηλών Ε∆Π, [...........................]

DIF, και χαµηλών ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις Ε∆Π), συµπιέζει την κερδοφορία της
FBMECS, αποκλείοντάς την ουσιαστικά από τη σχετική αγορά αποδοχής. Η εν λόγω
πρακτική των τραπεζών µετόχων, και της ίδιας της JCC, δηµιουργεί επίσης τεχνητά
εµπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών στη σχετική αγορά αποδοχής.
891.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι εάν οι Ε∆Π, [...........................] τα DIF, βρίσκονταν

σε λογικά επίπεδα και εάν υπήρχε αποτελεσµατικός ανταγωνισµός ως προς την
χρέωση των ∆ΕΠ από τις εταιρείες αποδοχής, τότε τα περιθώρια κέρδους της
FBMECS θα βελτιώνονταν σηµαντικά. Ως αποτέλεσµα, η FBMECS θα ήταν σε θέση
να προσφέρει καλύτερους όρους συναλλαγών τόσο σε υφιστάµενους όσο και σε
νέους πελάτες της. Κάτι τέτοιο βέβαια θα συνεπαγόταν την αποδυνάµωση της JCC
στη σχετική αγορά αποδοχής, προς ζηµία των τραπεζών µετόχων της.
206

Βλ. µεταξύ άλλων, R. Whish, Competition Law, OUP: 2009, σελ. 193-194 και Bellamy and Child,
European Community Law of Competition, OUP: 2008, σελ. 203-204. Βλέπετε επίσης την Απόφαση του
∆ικαστηρίου της 6ης Μαρτίου 1974, Συνεκδεικασθείσες υποθέσεις 6-7/73, Instituto Chemioterapico
Italiano S.p.A. και Commercial Solvents Corporation v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1974]
ης
Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-233 και την Απόφαση του Πρωτοδικείου της 12 ∆εκεµβρίου
2000, T-128/98, Aéroports de Paris v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2000] Συλλογή
Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-3929.
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892.

Με τον υφιστάµενο συνδυασµό Ε∆Π και ∆ΕΠ, είναι πρακτικά αδύνατον για την

FBMECS να πείσει τους εµπόρους που συνεργάζονται µε την JCC να µεταστραφούν
σε αυτήν και/ή να προσελκύσει νέους εµπόρους στο σύστηµα. Ως αποτέλεσµα της
καταχρηστικής συµπεριφοράς των τραπεζών µετόχων, καθώς επίσης και της ίδιας
της JCC, οι έµποροι αποστερούνται της δυνατότητας επιλογής ενός εναλλακτικού
πάροχου υπηρεσιών αποδοχής, όπως είναι η FBMECS και ή άλλοι δυνητικοί
ανταγωνιστές.
893.

Συνεπώς, η εν λόγω συµπεριφορά των τραπεζών µετόχων συνιστά µέρος της

κοινής

στρατηγικής

που

έχουν

από

κοινού

σχεδιάσει,

στο

πλαίσιο

της

δραστηριοποίησης της JCC, µε βασική επιδίωξη την εξόντωση της FBMECS από τη
σχετική αγορά αποδοχής, αλλά και τη δηµιουργία φραγµών εισόδου για την
αποθάρρυνση και/ή αποτροπή εισόδου στη σχετική αγορά άλλων επίδοξων
ανταγωνιστών της JCC.
894.

Το υπερβολικά υψηλό επίπεδο των Ε∆Π στην Κύπρο δεν µπορεί να

δικαιολογηθεί λόγω του διµερούς χαρακτήρα των συστηµάτων πληρωµών µε κάρτες
καθώς δεν αποτελεί ιδιαιτερότητα της Κύπρου, αλλά κοινό χαρακτηριστικό των
συστηµάτων πληρωµών.
895.

Ο συνδυασµός των επιπέδων των Ε∆Π και ∆ΕΠ σε καµία περίπτωση δεν

επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση της αξίας του συστήµατος. Αντιθέτως, διαφαίνεται ότι
οι Ε∆Π και τα ∆ΕΠ έχουν καθοριστεί από τις τράπεζες µετόχους, και την ίδια την
JCC, και έχουν συµφωνηθεί µε τις τράπεζες µη µετόχους της JCC σε τέτοια επίπεδα,
ώστε να αποκλειστεί ο µοναδικός ανταγωνιστής της JCC στη σχετική αγορά
αποδοχής, ήτοι η FBMECS.
896.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Λαϊκής.
6.4.4 Τράπεζα Πειραιώς
897.

Σύµφωνα µε την Τράπεζα Πειραιώς, οι κάρτες της θεωρούνται ως ξένες για την

κυπριακή αγορά επειδή το ξεκαθάρισµα τους γίνεται από την εταιρεία Euronet στην
Ελλάδα (clearing house). Σύµφωνα µε την Τράπεζα Πειραιώς, τo µόνο που πράττει η
JCC είναι να δροµολογεί τις συναλλαγές που εκτελούνται µε κάρτες της Τράπεζας
Πειραιώς. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα Πειραιώς επισηµαίνει ότι δεν εισπράττει Ε∆Π
από την JCC και την FBMECS (που είναι οι Αcquirers που δραστηριοποιούνται στην
κυπριακή αγορά), όπως συµβαίνει µε τις άλλες καταγγελλόµενες τράπεζες αλλά
αντιθέτως είναι ίσως η µόνη από τις Τράπεζες που εισπράττει τα DIF απευθείας από
τη VISA χωρίς να έχει οποιαδήποτε συµµετοχή στον καθορισµό του ύψους αυτών.
898.

Επίσης σύµφωνα µε την Τράπεζα Πειραιώς:
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899.

«(…) εν αντιθέσει µε τα όσα η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται το ύψος της Ε∆Π δεν

εξυπηρετεί κανένα συµφέρον ή ανάγκη της Τράπεζας Πειραιώς. Συνεπώς, η
παρούσα καταγγελία στο µέτρο που αφορά την Τράπεζα Πειραιώς θα έπρεπε να είχε
απορριφθεί αφού:
1. H Τράπεζα Πειραιώς δεν εισπράττει Ε∆Π που είναι το αντικείµενο της καταγγελίας
αλλά DIF.
2. Ο καθορισµός των Ε∆Π σε υψηλά επίπεδα δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα της
Τράπεζας Πειραιώς για το λόγο ότι η Τράπεζα Πειραιώς εφαρµόζει στις συναλλαγές
της τα DIF τα οποία καθορίζονται µε άλλη διαδικασία ανεξάρτητη από αυτήν του
καθορισµού των Ε∆Π.
3. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει οποιοδήποτε κοινό συµφέρον µε τις άλλες Τράπεζες
µετόχους της JCC αφού στις συναλλαγές της εφαρµόζονται τα DIF
4. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει κοινή συµπεριφορά µε τις άλλες τράπεζες µετόχους της
JCC, οι οποίες έχουν συµφωνία µε τον Αcquirer, αφού εφαρµόζει τα DIF και όχι τις
Ε∆Π.»
900.

Η Επιτροπή καταρχάς επισηµαίνει ότι, τα DIF που εισπράττει η Τράπεζα

Πειραιώς για τις συναλλαγές της καθορίζονται σύµφωνα µε τους σχετικούς
κανονισµούς της Mastercard ως ακολούθως:
[..............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................]
901.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, στην Κύπρο σύµφωνα µε τους πιο πάνω

κανονισµούς, για τον καθορισµό των DIF ετοιµάζεται έγγραφο και /ή δήλωση που
συνυπογράφεται από όλες τις εκδότριες τράπεζες και την εταιρεία JCC µε το οποίο οι
Visa και MasterCard ενηµερώνονται για τις ισχύουσες συµφωνηθέντες χρεώσεις των
∆Π. Ο καθορισµός αυτός είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς των διεθνών
οργανισµών Visa και MasterCard.
902.

Βάσει των όσων αναλύθηκαν στις γραπτές και προφορικές θέσεις που υπέβαλε

ο νοµικός σύµβουλος της Τράπεζα Πειραιώς, αυτή δεν συµµετείχε στον καθορισµό
των DIF κατά τον ουσιώδη χρόνο γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις επιστολές
ενηµέρωσης σε σχέση µε τις καθορισθείσες DIF, τις οποίες υπογράφουν µόνο οι
ακόλουθες τράπεζες: Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank, Eλληνική Τράπεζα,
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, Universal Bank,
Societe Generale, Εµπορική Τράπεζα, Alpha Bank, JCC Payment Systems.
903.

Η Επιτροπή περαιτέρω σηµειώνει ότι, ο ουσιώδης χρόνος των εκ πρώτης

όψεως διαπιστωθεισών παραβάσεων αφορά τα έτη 2009 και 2010. Ωστόσο, όπως
διαπιστώνεται από την έρευνα και το διοικητικό φάκελο η Τράπεζα Πειραιώς εισήλθε
στην Κυπριακή αγορά αρχές του 2008 ενώ οι ισχύουσες Ε∆Π κατά τον ουσιώδη
χρόνο είχαν αποφασιστεί το 2007. Αναφορικά µε DIF, κατά το 2009 λήφθηκε η
απόφαση όπως οι Ε∆Π [..................] τα DIF. Εποµένως, είναι προφανές ότι οι
εφαρµοστέες για το έτος 2009 Ε∆Π σε σχέση µε τις οποίες διαπιστώνεται κατάχρηση
είχαν αποφασιστεί και καθοριστεί πριν την είσοδο της Τράπεζας Πειραιώς στην
κυπριακή αγορά. Ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε ότι η ίδια δεν καθόριζε από κοινού µαζί
µε τις άλλες καταγγελλόµενες τράπεζες τις Ε∆Π σε υψηλά επίπεδα, αφ΄ης στιγµής
κατά τον χρόνο καθορισµού των Ε∆Π δεν δραστηριοποιείτο καν στην κυπριακή
αγορά και εποµένως δεν ήταν ούτε µέτοχος στην JCC.
904.

Η Επιτροπή, αξιολογώντας τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου υπό το φώς

και των όσων η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει τόσο κατά την προφορική διαδικασία
ενώπιον της Επιτροπής όσο και µε τις γραπτές παραστάσεις της, κρίνει ότι δύναται
να αποδεχθεί τον ισχυρισµό ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει οποιαδήποτε εµπλοκή
στον καθορισµό των Ε∆Π και/ή των DIF κατά τον ουσιώδη χρόνο της καταγγελίας. Το
γεγονός ότι το ύψος των DIF [.................................................] των Ε∆Π δεν µπορεί
να θεωρηθεί ως επιβαρυντικός ούτε να καταλογιστεί στην Τράπεζα Πειραιώς
παραβατική συµπεριφορά, αφού η Τράπεζα Πειραιώς δεν συµµετείχε στον
καθορισµό των Ε∆Π [...................................] τα DIF αλλά ούτε και µπορούσε να
διαπραγµατευτεί το ύψος τους αφού είχαν αποφασιστεί πριν τη συµµετοχή της στην
JCC. Όπως διαφαίνεται, το µόνο που έπραττε η Tράπεζα Πειραιώς είναι να
εφαρµόζει τα καθορισθέντα DIF.
905.

Επισηµαίνεται ότι, η Τράπεζα Πειραιώς δεν εφαρµόζει στις συναλλαγές της τις

Ε∆Π, αλλά εφαρµόζει τα λεγόµενα DIF που είναι οι χρεώσεις που επιβάλλονται όταν
δεν υπάρχει συµφωνία αποδέκτη καρτών µε την Τράπεζα. Ενισχυτικό αυτού του
γεγονότος είναι ότι είναι η µοναδική από τις καταγγελλόµενες που δεν συνυπογράφει
την επιστολή ενηµέρωση των DIF που στέλλεται στα συστήµατα πληρωµών VISA και
MASTERCARD.
906.

Επίσης η Επιτροπή δεν µπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι είναι η µοναδική

από τις καταγγελλόµενες που δεν έχει υπογράψει διµερής συµφωνία µε την JCC σε
σχέση µε την εφαρµογή των Ε∆Π.
907.

Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και υπό το φώς των όσων

αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις
για την διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Ως εκ των ανωτέρω η
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Επιτροπή κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στη
συλλογική δεσπόζουσα θέση των υπόλοιπων τραπεζών της υπό εξέτασης υπόθεσης
και ως εκ τούτου η εξέταση τυχόν καταχρηστικών συµπεριφορών παρέλκει.
6.5 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ AMEX
908.

Αναφορικά µε τις θέσεις της καταγγελλόµενης Τράπεζας Κύπρου επί της εκ

πρώτης όψεως διαπιστωθείσας στη σχετική Έκθεση Αιτιάσεων παράβαση της
άρνησης προµήθειας, η Επιτροπή σηµείωσε τα ακόλουθα:
6.5.1 Τράπεζα Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση του τύπου που ισχυρίζεται η
Επιτροπή· αποτυχία της Επιτροπής να καταδείξει πως η Τράπεζα Κύπρου
κατέχει δεσπόζουσα θέση:
909.

Η

Τράπεζα

Κύπρου

ισχυρίζεται

ότι

η

Έκθεση

Αιτιάσεων

είναι

υπεραπλουστευµένη, αδύναµη και ανυπόστατη. Συγκεκριµένα, ισχυρίζεται ότι, η
Έκθεση Αιτιάσεων στηρίζεται σε προσδιορισµό της αγοράς που δεν φέρει καµία
σχέση µε την οικονοµική πραγµατικότητα, πράγµα το οποίο η Επιτροπή θα
συνειδητοποιούσε εάν διενεργούσε ακόµη και την πιο πρόχειρη οικονοµική ανάλυση.
910.

Σύµφωνα µε την Τράπεζα Κύπρου, η θεµελίωση δεσπόζουσας θέσης απαιτεί

λεπτοµερή αξιολόγηση της σχετικής αγοράς και της δυναµικής εντός εκείνης της
αγοράς. Η Επιτροπή φαίνεται να στηρίζεται στο γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι
η µόνη εκδότρια και αποδέκτρια καρτών ΑΜΕΧ στην Κύπρο. Η Επιτροπή δεν έχει
διενεργήσει οποιαδήποτε ουσιαστική ανάλυση προσδιορισµού της αγοράς επί της
οποίας να βασίσει τα συµπεράσµατά της. Εάν η Επιτροπή διενεργούσε πλήρη
ανάλυση της αγοράς, θα ήταν απαραίτητο να θεωρήσει (µεταξύ άλλων) τα ακόλουθα:
«(α) Το βαθµό στον οποίο τετραµερή συστήµατα (Visa και MasterCard) και άλλα
τριµερή συστήµατα (όπως η DinersClub), έπρεπε να είχαν συµπεριληφθεί στη σχετική
αγορά προϊόντων. Η ΕΠΑ δεν έχει προσδώσει καµία δικαιολόγηση της επιδίωξης
περιορισµού του προσδιορισµού της αγοράς στο σύστηµα πληρωµών ΑΜΕΧ,
αποκλείοντας αυτά τα άλλα συστήµατα από τον προσδιορισµό της αγοράς. Κατ’
ακρίβεια, είναι σαφές πως όλα τα συστήµατα πληρωµών πρέπει να συµπεριληφθούν
στο σχετικό προσδιορισµό αγοράς προϊόντων.
(β) Οι τοπικές συναλλαγές ΑΜΕΧ αντιπροσώπευαν λιγότερο από το [...]% των
συναλλαγών καρτών (βάσει της αξίας των συναλλαγών µεταξύ του 2008 και του
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2009207). Το σύστηµα πληρωµών ΑΜΕΧ ανταγωνίζεται άµεσα µε τα τετραµερή
συστήµατα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών
στην Κύπρο.»
911.

Η Επιτροπή συµπεραίνει πως η Τράπεζα Κύπρου έχει µερίδιο αγοράς 100%.

Αυτό είναι άµεσο αποτέλεσµα του υπερβολικά στενού προσδιορισµού της αγοράς
που υιοθετείται από την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή υιοθετούσε ένα πιο οικονοµικά
ρεαλιστικό προσδιορισµό της αγοράς, ο οποίος, για παράδειγµα, συµπεριλάµβανε
και τα τετραµερή συστήµατα, η Τράπεζα Κύπρου θα είχε µερίδιο αγοράς στην αγορά
έκδοσης καρτών λιγότερο του 40%.
912.

Η Τράπεζα Κύπρου είχε πλήρη επίγνωση ότι η ΑΜΕΧ µπορούσε, στο τέλος της

σχετικής περιόδου να:
αποφασίσει να µην ανανεώσει τη συµφωνία της µε την Τράπεζα Κύπρου και να
στραφεί σε άλλη τράπεζα (όπως συνέβη όταν η ΑΜΕΧ στράφηκε από τη Λαϊκή για να
διορίσει την Τράπεζα Κύπρου επί αποκλειστικής βάσεως το 2002) και/ή συνάψει
συµφωνίες µε δύο ή περισσότερες τράπεζες, που συνεπάγεται η Τράπεζα Κύπρου
δεν θα ήταν πλέον η µόνη αδειούχος.
913.

Η πραγµατική πιθανότητα οποιωνδήποτε εξ αυτών των εκβάσεων είναι σαφώς

κάτι που είχε σηµαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστική συµπεριφορά της Τράπεζας
Κύπρου, αλλά η Επιτροπή έχει αγνοήσει αυτό το ζήτηµα πλήρως.
914.

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να αναφέρει ότι η FBMECS καταγγέλλει την

Τράπεζα Κύπρου ότι δεν έχει παραχωρήσει άδεια σε αυτή έτσι ώστε τα τερµατικά της
τελευταίας να δέχονται κάρτες AMEX µε σκοπό την επεξεργασία των εν λόγω
καρτών.
915.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τους ως άνω ισχυρισµούς της καταγγελλόµενης

Τράπεζας Κύπρου κρίνει σκόπιµο να επαναλάβει ότι, η Τράπεζα Κύπρου είναι ο
αποκλειστικός αντιπρόσωπος του συστήµατος πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία

προσφέροντας

υπηρεσίες

έκδοσης

και

αποδοχής,

στη

βάση

συµφωνητικού εγγράφου που έχει συναφθεί µε την ΑΜΕΧ.
916.

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, τα συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard

διαφέρουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους από το σύστηµα πληρωµών ΑΜΕΧ,
που αποτελεί τριµερές σύστηµα πληρωµών. Η Επιτροπή, έχει ορίσει µεταξύ άλλων,
ότι τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών αποτελούνται από εκδότριες τράπεζες, τις
εταιρείες αποδοχής καρτών, τους εµπόρους και τους καταναλωτές ενώ τα τριµερή
συστήµατα πληρωµών αποτελούνται από τις εκδότριες τράπεζες, οι οποίες
207

Τοπικές συναλλαγές AMEX αντιπροσώπευαν το [.......]% των συναλλαγών το 2008, [.......]% των
συναλλαγών το 2009 και [.....]% των συναλλαγών το 2010.
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ταυτόχρονα λειτουργούν και ως αποδέκτριες εταιρείες, τους εµπόρους και τους
καταναλωτές. Επιπρόσθετα, έχει ορίσει ότι σε ένα τετραµερές σύστηµα πληρωµών,
υπάρχει µία χρέωση µεταξύ της εκδότριας τράπεζας και της αποδέκτριας εταιρείας, η
διατραπεζική προµήθεια, η οποία δεν υφίσταται σε ένα τριµερές σύστηµα
πληρωµών. Η Επιτροπή έχει επίσης ορίσει ότι το γεγονός ότι δεν υφίστανται
διατραπεζικές προµήθειες για τα τριµερή συστήµατα πληρωµών, από µόνο του
συνεπάγεται ότι τα τριµερή συστήµατα πληρωµών δεν εντάσσονται στην ίδια σχετική
αγορά µε τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών. Τέλος, όσον αφορά την
υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς µεταξύ ενός τριµερούς και ενός
τετραµερούς συστήµατος πληρωµών, αυτή καθίσταται εκ των πραγµάτων αδύνατη.
Επισηµαίνεται µεταξύ άλλων ότι, προκειµένου µια εκδότρια τράπεζα να µπορεί να
εκδίδει κάρτες που εκδίδουν σε ένα τετραµερές σύστηµα πληρωµών θα πρέπει να
γίνει µέλος των εν λόγω συστηµάτων πληρωµών. Σηµειώνεται ότι, οι εν λόγω κάρτες
φέρουν το λογότυπο του τετραµερούς συστηµάτων πληρωµών (π.χ. VISA και
MasterCard) καθώς επίσης και το λογότυπο της εκδότριας τράπεζας.
917.

Η Επιτροπή επιπλέον σηµειώνει ότι, σε ένα τριµερές σύστηµα πληρωµών µια

εκδότρια τράπεζα µπορεί να εκδίδει κάρτες κατόπιν σύναψης συµφωνίας µε το εν
λόγω σύστηµα πληρωµών. Σηµειώνεται ότι, οι κάρτες που εκδίδονται φέρουν µόνο το
λογότυπο του εν λόγω συστήµατος πληρωµών (π.χ. ΑΜΕΧ). Επιπρόσθετα, τις
υπηρεσίες αποδοχής αναλαµβάνει η εκδότρια τράπεζα. Με άλλα λόγια, είναι η
εκδότρια τράπεζα που αναλαµβάνει να συµβληθεί µε τους εµπόρους. Εποµένως, σε
ένα τριµερές σύστηµα πληρωµών δεν υπάρχει διατραπεζική προµήθεια, εφόσον η
εκδότρια τράπεζα λειτουργεί και ως αποδέκτρια εταιρεία.
918.

Οι διατραπεζικές προµήθειες συναντώνται στα τετραµερή (ή ανοικτά)

συστήµατα πληρωµών που αποτελούνται από τράπεζες που έχουν συνδεθεί
συµβατικά για το σκοπό αυτό. Οι διατραπεζικές προµήθειες αφορούν στο ποσό που
καταβάλει η τράπεζα που έχει συµβληθεί µε έναν έµπορο για την αποδοχή της
κάρτας Χ, στην τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα Χ στον καταναλωτών, για κάθε
συναλλαγή που αυτός κάνει µε την κάρτα του. Αντιθέτως, στα τριµερή (ή κλειστά)
συστήµατα πληρωµών δεν υπάρχουν διατραπεζικές προµήθειες καθ’ αυτές, αλλά
χρεώνουν τους έµπορους και τους κατόχους καρτών, καθορίζοντας µονοµερώς την
τιµή για την κάθε οµάδα (καταναλωτές και έµπορες).
919.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, οι κάρτες ενός τριµερούς συστήµατος πληρωµών

(π.χ. ΑΜΕΧ ή Diners Club) προϋποθέτουν και τη σύναψη διαφορετικών συνεργασιών
µεταξύ των εγχώριων τραπεζών και του εν λόγω συστήµατος πληρωµών. Στο
πλαίσιο αυτό, ακόµη και εάν για τον καταναλωτή οι κάρτες διαφορετικών σηµάτων
δύναται να θεωρηθούν µεταξύ τους εναλλάξιµες, για τις εγχώριες τράπεζες απαιτείται
η σύναψη διαφορετικών συµφωνιών µε κάθε διεθνές σύστηµα πληρωµών, συνεπώς
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η υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς είναι περιορισµένη και/ή
ανύπαρκτη. Ενισχυτικό αυτού στοιχείο είναι και το γεγονός ότι στην Κύπρο η µόνη
τράπεζα που προσφέρει τις κάρτες του τριµερούς συστήµατος AMEX είναι η
Τράπεζα Κύπρου και καµιά άλλη, αφού είναι η µόνη η οποία προέβη σε σχετική
συµφωνία µε το σύστηµα αυτό. Η λειτουργία επίσης των εν λόγω συστηµάτων
πληρωµών διαφέρει σηµαντικά.
920.

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει και τις δύο υπηρεσίες εντός Κύπρου, άρα η

αγορά στην περίπτωση των καρτών πληρωµών AMEX έκδοσης και αποδοχής είναι
ενιαία. Επισηµαίνεται ότι, στο τριµερές σύστηµα πληρωµών δεν υπάρχουν
διατραπεζικές προµήθειες, καθότι εκδότης και αποδέκτης είναι ο ίδιος οργανισµός,
κάτι το οποίο συνηγορεί υπέρ του ορισµού που δόθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων σε
σχέση µε την αγορά της παρούσας παράβασης και άρα δεν είναι δυνατόν όλα τα
συστήµατα πληρωµών να συµπεριληφθούν στο σχετικό προσδιορισµό αγοράς
προϊόντων στην Κύπρο, όπως ισχυρίζεται η καταγγελλόµενη.
921.

Επισηµαίνεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της COMP/M.4316 -

ATOS ORIGIN /BANKSYS /BCC, θεώρησε ότι η επεξεργασία συναλλαγών αποτελεί
ξεχωριστή αγορά και περιλαµβάνει υπηρεσίες τεχνικής φύσεως όπως είναι η
δροµολόγηση των συναλλαγών, εγκρίσεις συναλλαγών/διακοπή υπηρεσίας (π.χ.
κλοπή κάρτας), ταυτοποιήσεις καρτών κ.α.
922.

Η Τράπεζα Κύπρου, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των συστηµάτων

πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, έχει επιλέξει την εταιρεία JCC για την
επεξεργασία καρτών ΑΜΕΧ (Processing Services). Η αµοιβή που λαµβάνει η JCC
για τις υπηρεσίες επεξεργασίας που προσφέρει στην Τράπεζα Κύπρου, όπως
ανέφερε η εταιρεία JCC, είναι ύψους [......]%, της αξίας της κάθε συναλλαγής.
Εποµένως, ορθά ορίστηκε ως διακριτή σχετική αγορά, η αγορά της επεξεργασίας
των συναλλαγών στα τριµερή συστήµατα πληρωµών, η οποία στην προκειµένη
περίπτωση αποτελεί ξεχωριστή αγορά από τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών.
923.

Επισηµαίνεται ότι, σε ότι αφορά την Κύπρο, η εταιρεία ΑΜΕΧ έχει

παραχωρήσει αποκλειστικά δικαιώµατα «exclusive rights» για την έκδοση ορισµένου
τύπου καρτών ΑΜΕΧ και για την απόκτηση εµπόρων στην Τράπεζα Κύπρου, όπως
αναφέρεται και σε σχετική απαντητική επιστολή της ΑΜΕΧ [........................................
……………………………………………….........……]. Η Τράπεζα Κύπρου έχει επιλέξει
την εταιρεία JCC για την επεξεργασία των καρτών ΑΜΕΧ (Processing Services). Το
σύστηµα αµοιβής Ε∆Π που ισχύει στα τετραµερή συστήµατα πληρωµών, δεν
εφαρµόζεται από το σύστηµα καρτών πληρωµών AMEX, κάτι το οποίο συνηγορεί
υπέρ του ορισµού που δόθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων σε σχέση µε την αγορά της
παρούσας παράβασης και άρα δεν είναι δυνατόν όλα τα συστήµατα πληρωµών να
συµπεριληφθούν στο σχετικό προσδιορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντων όπως
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ισχυρίζεται η καταγγελλόµενη. Αντί αυτού, το σύστηµα αµοιβής, στην προκειµένη
περίπτωση, εφαρµόζεται από την Τράπεζα Κύπρου προς τη JCC - η οποία
προσφέρει υπηρεσίες επεξεργασίας (Processing Services) και όχι “Acquiring
Services” περιέχει αµοιβή ύψους [.........]% της αξίας της κάθε συναλλαγής.
924.

Με βάση τα πιο πάνω, στα πλαίια της παρούσας υπόθεσης διαπιστώνεται ότι,

τα τριµερή συστήµατα δύνανται να θεωρούνται ως ξεχωριστή αγορά, και ως εκ
τούτου αναµφίβολα η Τράπεζα Κύπρου κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά
έκδοσης και αποδοχής καρτών ΑΜΕΧ, η οποία µάλιστα εκτείνεται σε µονοπωλιακά
επίπεδα, αφού είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των συστηµάτων πληρωµών
ΑΜΕΧ στην Κύπρο προσφέροντας υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής, στη βάση
συµφωνητικού εγγράφου που έχει συναφθεί στις 15 Ιουλίου 2009 µε την ΑΜΕΧ.
925.

Αξιοσηµείωτο αποτελεί το γεγονός ότι στην προκείµενη περίπτωση, η

καταγγελλόµενη, πέραν της κατοχής µονοπωλιακής θέσης στην αγορά έκδοσης και
αποδοχής καρτών ΑΜΕΧ ουσιαστικά δραστηριοποιείται έµµεσα και στη σχετική
αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ, λόγω της µετοχικής σχέσης που έχει µε την
JCC. Συγκεκριµένα, η Τράπεζα Κύπρου είναι ο βασικός µέτοχος της JCC, συµµετέχει
ενεργά στο ∆Σ της JCC και παίρνει µέρος σε όλες τις κρίσιµες αποφάσεις που
λαµβάνονται από την JCC. Συνεπώς, από τη σχέση της Τράπεζας Κύπρου µε την
JCC

διαφαίνεται

ότι,

η

Τράπεζα

Κύπρου

είχε

όφελος

να

εµποδίσει

τη

δραστηριοποίηση της FBMECS στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ,
ώστε η JCC να διατηρήσει τη µονοπωλιακή της θέση στην εν λόγω σχετική αγορά,
και να αποκτήσει ένα επιπρόσθετο ανταγωνιστικό προβάδισµα στη σχετική αγορά
επεξεργασίας καρτών σήµατος VISA και MasterCard.
926.

Με τη συµπεριφορά της αυτή η Τράπεζα Κύπρου περιόρισε την δυνατότητα της

καταγγέλλουσας, χωρίς οποιαδήποτε αντικειµενική δικαιολόγηση, να ανταγωνιστεί
την JCC, στην αγορά της αποδοχής καρτών, αφού όπως διεφάνη κατά την έρευνα
της Υπηρεσίας, αριθµός εµπόρων δεν ήταν διαθετηµένοι να συµβληθούν µε την
FBMECS, αφού δεν θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν όλους τους πελάτες τους,
δηλαδή δεν θα µπορούσαν να καταρτήσουν πλήρωµές µε κάρτες AMEX.
Επιπρόσθετα, µε αυτή τη συµπεριφορά της, η Τράπεζα Κύπρου καθιστούσε την JCC
υποχρεωτικό εταίρο για όλους τους εµπόρους που αποδέχονταν πληρωµές µε
κάρτες, αν αυτοί ήθελαν να εξυπηρετούν όλους του πελάτες αποδεχόµενοι όλες τις
κάρτες πληρωµών που εκδίδονταν στην Κύπρο. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τα
στοιχεία του διοικητικού φακέλου όπου καταδείκτηκε ότι οι έµποροι που
συνεβλήθηκαν µε την FBMECS, συνεβλήθηκαν επίσης και µε την JCC, για να
µπορούν να καταρτίζουν πράξεις µε τις κάρτες AMEX. Με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα
Κύπρου ενίσχυε, έναντι του οποιουδηποτε ανταγωνισµού, την παρουσία της JCC
στην αγορά αποδοχής όλων των καρτών πληρωµών. Σηµειώνεται και το γεγονός ότι,
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η Τράπεζα Κύρπου, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για έκδοση καρτών
ΑΜΕΧ στην Κύπρο, ήταν και παραµένει η µεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, οπόταν
και ήταν/είναι σε θέση να προωθήσει τις εν λόγω κάρτες σε σηµαντικό τµήµα της
αγοράς και όπως η ίδια καταγράφει στις θέσεις της οι συναλλαγές µε AMEX
αποτελούν περίπου το [......]% της αγοράς, οπόταν εκ προοιµίου, η FBMECS
αποκλειόταν από αυτό το κοµµάτι της αγοράς, επηράζοντας ως αναφέρθηκε και
ανωτέρω την ικανότητα της να ανταγωνιστεί και στην αγορά αποδοχής των καρτών
µε άλλα σήµατα.
927.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Τράπεζας Κύπρου.
Η Επιτροπή απέτυχε να καταδείξει πως έγινε κατάχρηση τέτοιας δεσπόζουσας
θέσης:
928.

Σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη, είναι ευρέως αναγνωρισµένο ότι µια

«[ά]ρνηση προµήθειας είναι δύσκολο και αµφιλεγόµενο θέµα στο δίκαιο του
ανταγωνισµού»208 και ότι σύµφωνα µε τον Γενικό Εισαγγελέα Jacobs στις Προτάσεις
του στην υπόθεση Bronner209 το δικαίωµα επιλογής εµπορικού εταίρου και της
ελεύθερης διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων είναι γενικά αναγνωρισµένες αρχές
στα νοµικά συστήµατα των Κρατών Μελών και ότι παρεµβάσεις σε τέτοια δικαιώµατα
απαιτούν προσεκτική αιτιολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το γεγονός ότι
αυτό είναι αµφιλεγόµενο ζήτηµα το οποίο απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση αριθµού
παραγόντων.210
929.

Η καταγγελλόµενη ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή έχει επιλέξει να µην διενεργήσει

πλήρη και αιτιολογηµένη αξιολόγηση και ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµολογία,
τέσσερα ζητήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν από την Επιτροπή προτού θεωρήσει
εάν υπήρξε άρνηση προµήθειας211:
930.

Κατά πόσο η εν λόγω επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά

προηγούµενου σταδίου και παρουσία στην αγορά επόµενου σταδίου (downstream
market);

208

η

CompetitionLaw, 7 Έκδοση, Whish&Bailey, σελίδα 697.
Υπόθεση C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co, KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag
GmbH & Co KG [1998] ECR I-7791.
210
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κατευθύνσεις σχετικά µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο
της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού που
υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις(«Κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής»), OJC45, 24.2.2009,
παράγραφος 75.
211
η
∆είτε επίσης Competition Law, 7 Έκδοση, Whish&Bailey, σελίδα 699.
209

219/490

-

Κατά πόσο το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία είναι απαραίτητο / απαραίτητη
(indispensable) στο µέρος που επιθυµεί να ανταγωνιστεί στην αγορά επόµενου
σταδίου.212

-

Κατά πόσο µια άρνηση παραχώρησης πρόσβασης θα είχε ως αποτέλεσµα τον
αποκλεισµό
213

σταδίου
931.

του

αποτελεσµατικού

ανταγωνισµού

στην

αγορά

επόµενου

και

Εάν υπάρχει αντικειµενική δικαιολόγηση για την άρνηση προµήθειας.
Συγκεκριµένα, η καταγγελλόµενη ισχυρίζεται τα πιο κάτω:
Απουσία άρνησης προµήθειας / συναλλαγής

932.

Σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη, η Επιτροπή ισχυρίζεται πως «υπαινίσσεται η

άρνηση της υπηρεσίας», αυτό είναι συµπέρασµα που βασίζεται σε µονόπλευρη
αναθεώρηση των αποδεικτικών στοιχείων και αποτυχία θεώρησης της ολότητας του
γύρω πλαισίου. Κατ’ ακρίβεια, αν η Επιτροπή είχε θεωρήσει σφαιρικά όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία διαθέσιµα σε αυτή, και είχε λάβει µια κατάλληλα προσεκτική
προσέγγιση στην στήριξη επί αδοκίµαστων αποδεικτικών στοιχείων, θα καθίστατο
σαφές πως η Τράπεζα Κύπρου δεν αρνήθηκε (ρητά ή σιωπηρά) να παραχωρήσει
την προτεινόµενη άδεια στην FBMECS.
933.

Μια λεπτοµερής ανασκόπηση της αλληλογραφίας και των επικοινωνιών µεταξύ

της Τράπεζας Κύπρου (συµπεριλαµβανοµένης αλληλογραφίας που προσκόµισε στην
Επιτροπή) δείχνει σαφώς πως η Τράπεζα Κύπρου δεν αρνήθηκε να συναναστραφεί
µε την FBMECS. Τα γεγονότα που διατυπώνονται στην Έκθεση Αιτιάσεων παρέχουν
µόνο µια µονόπλευρη και προκατειληµµένη άποψη των γεγονότων.
934.

Σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη, η Επιτροπή αναφέρεται στην Έκθεση

Αιτιάσεων, σε µια σειρά από επικοινωνίες µεταξύ της Τράπεζας Κύπρου, της
FBMECS και της AMEX. Εντούτοις, οι κύριοι πραγµατικοί ισχυρισµοί που προβάλει η
Επιτροπή έχουν ως ακολούθως:
«Η FBMECS ζήτησε άδεια από την Τράπεζα Κύπρου για σκοπούς επεξεργασίας
καρτών ΑΜΕΧ από τα τερµατικά της σε συνάντηση που έλαβε χώρα στις 26 Μαρτίου
2009, αλλά πως ο [.................................] της Τράπεζας Κύπρου (σε αδιευκρίνιστη
ηµεροµηνία) πληροφόρησε [.................................] της FBMECS ότι «η Τράπεζα
Κύπρου δεν ενδιαφέρεται στην προτεινόµενη συνεργασία»· και

212

∆είτε, για παράδειγµα, τις Προτάσεις του Γενικού ΕισαγγελέαJacobs στηνBronner, παράγραφος 50.
∆είτε, για παράδειγµα: Υποθέσεις 6 και 7/73 CommercialSolventsv. Commission [1974] ECR 223,
παράγραφος 25·ΥπόθεσηT-201/04 Microsoftv. Commission [2007] ECRII-3601, παράγραφος 563.
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Η Τράπεζα Κύπρου εσφαλµένα υποστήριξε ότι οποιαδήποτε αίτηση για άδεια πρέπει
να γίνει στην ΑΜΕΧ.»
935.

Η καταγγελλοµένη ισχυρίζεται ότι, αυτός ο χαρακτηρισµός των γεγονότων είναι

εντελώς ανακριβής και ανυποστήρικτος από αποδεικτικά στοιχεία της χρονικής
εκείνης περιόδου.
936.

Η καταγγελλόµενη ισχυρίζεται ότι, πράγµατι έγινε συνάντηση µεταξύ της

Τράπεζας Κύπρου και της FBMECS στις 26 Μαρτίου 2009. Εντούτοις, η FBMECS
δεν ζήτησε οτιδήποτε σε εκείνη τη συνάντηση και δεν προσκοµίζονται αποδεικτικά
στοιχεία της χρονικής εκείνης περιόδου που να υποστηρίζουν αυτό τον ισχυρισµό. Η
µόνη «µαρτυρία» που επικαλείται η Επιτροπή σε σχέση µε αυτό φαίνεται να είναι µια
αδοκίµαστη δήλωση, ανυποστήρικτη από αποδεικτικά στοιχεία της χρονικής εκείνης
περιόδου.
937.

Σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη, ο εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου δεν

πληροφόρησε την FBMECS, προφορικά ή αλλιώς, ότι «η Τράπεζα Κύπρου δεν
ενδιαφερόταν στην προτεινόµενη συνεργασία». Ποτέ δεν λήφθηκε τέτοια απόφαση
και δεν προσκοµίζονται αποδεικτικά στοιχεία της χρονικής εκείνης περιόδου που να
υποστηρίζουν τον ισχυρισµό αυτό. Και πάλι, η µόνη «µαρτυρία» που επικαλείται η
Επιτροπή εις υποστήριξη του ισχυρισµού αυτού φαίνεται να είναι µια αδοκίµαστη
δήλωση, ανυποστήρικτη από αποδεικτικά στοιχεία της χρονικής εκείνης περιόδου.
938.

Μεταγενέστερη ανταλλαγή επιστολών µεταξύ της FBMECS και της Τράπεζας

Κύπρου επιβεβαιώνει πως δεν έγινε κανένα αίτηµα, και εποµένως δεν υπήρχε
άρνηση. Συγκεκριµένα, επιστολή που απέστειλε η FBMECS στην Τράπεζα Κύπρου
ηµεροµηνίας 23 Ιουνίου 2010 δηλαδή, δεκαπέντε µήνες µετά τη συνάντηση της 26
Μαρτίου 2009 και, (πολύ σηµαντικά» µετά που η FBMECS έκανε την αρχική της
καταγγελία στην Επιτροπή. Σε εκείνη την επιστολή, η FBMECS δήλωσε: «Περαιτέρω
της συνάντησής µας στις 26 Μαρτίου 2009 […] παρακαλούµε όπως σηµειώσατε πως
εξακολουθούµε να αναµένουµε οποιαδήποτε απάντηση σε σχέση µε το αίτηµά µας για
επεξεργασία συναλλαγών ΑΜΕΧ στο εθνικό µας διαδικτυακό σύστηµα για την
Κύπρο».
939.

Παρόλο που αµφισβητείται ότι έγινε οποιοδήποτε τέτοιο αίτηµα, η επιστολή της

23 Ιουνίου 2010 καταδεικνύει από µόνη της πως δεν υπήρξε καµία άρνηση
προµήθειας/συναλλαγής από την Τράπεζα Κύπρου. Εάν υπήρξε άρνηση, δεν θα
υπήρχε ανάγκη για την FBMECS να δηλώσει ότι «εξακολουθούµε να αναµένουµε
οποιαδήποτε απάντηση». Ως εκ τούτου, αυτή η επιστολή παρέχει σαφή, ξεκάθαρη
απόδειξη προερχόµενη από την καταγγέλλουσα πως δεν έγινε καµία άρνηση.
940.

Σηµειώνεται επίσης πως, δεν γίνεται καµία αναφορά σε αυτή την επιστολή στην

ισχυριζόµενη, αχρονολόγητη, συνοµιλία µεταξύ του εκπρόσωπου της Τράπεζας
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Κύπρου και του εκπρόσωπου της FBMECS. Εάν είχε ληφθεί τέτοια απόφαση: (1) η
επιστολή της 23 Ιουνίου 2010 δεν θα ήταν απαραίτητη, και (2) περαιτέρω
αλληλογραφία θα αναµενόταν µεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και της FBMECS
αµέσως ακολούθως εκείνης της συνοµιλίας.
941.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι, εάν υπήρξε αίτηµα για άδεια στη συνάντηση

της 26 Μαρτίου 2009, θα αναµενόταν πως η FBMECS θα επιδίωκε απάντηση από
την Τράπεζας Κύπρου πριν τις 23 Ιουνίου 2010 (ή τουλάχιστον προτού κάνει την
καταγγελία της στην Επιτροπή).
942.

Η απάντηση της Τράπεζας Κύπρου στην επιστολή εκείνη της 14 Ιουλίου 2010

επιβεβαίωσε πως «καµία αίτηση δεν έχει υποβληθεί από [την FBMECS]… κατά τη
συνάντησή µας ηµεροµηνίας 26.3.2009». Εκείνη η επιστολή επίσης επεξήγησε ότι,
εάν είχε γίνει ένα τέτοιο αίτηµα, η κατανόηση της Τράπεζας Κύπρου ήταν πως µια
αίτηση θα έπρεπε να γίνει κατευθείαν στην ΑΜΕΧ από την FBMECS. Αυτό δεν
αµφισβητήθηκε από την FBMECS.
943.

Πράγµατι, σε επιστολή της FBMECS ηµεροµηνίας 6 Αυγούστου 2010, αυτή

ευχαριστεί την Τράπεζα Κύπρου για τη «διευκρίνιση», και ζητεί υποστήριξη σε σχέση
µε προσέγγιση στην ΑΜΕΧ.
944.

Σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη, η ίδια η Επιτροπή παραδέχεται, θεωρώντας

το ζήτηµα της αντικειµενικής δικαιολόγησης, πως η αλληλογραφία µεταξύ της
Τράπεζας Κύπρου και της FBMECS δείχνει ότι «κατά του ουσιώδη χρόνο δεν
διαφαίνεται µέσα από επιστολές των εµπλεκόµενων µερών ότι η εταιρεία FBMECS
υπέβαλε

επίσηµο

αίτηµα

στην

Τράπεζα

Κύπρου».

∆εδοµένου

αυτού

του

συµπεράσµατος ο ισχυρισµός εναντίον της Τράπεζας Κύπρου θα έπρεπε
αποσυρθεί. Εντούτοις, η Επιτροπή φαίνεται να ισχυρίζεται πως η ύπαρξη
αλληλογραφίας και επικοινωνιών µεταξύ της FBMECS, της Τράπεζας Κύπρου και της
ΑΜΕΧ δεν µπορούσε να είχε γίνει για κανένα άλλο λόγο πέραν αιτήµατος
συνεργασίας (και, ενδεχοµένως, άδειας) και πως εκείνο το αίτηµα απορρίφθηκε. Αυτή
σαφώς και δεν είναι λογική ή υποστηρικτή θέση, σηµειώνει η Τράπεζα Κύπρου.
945.

Σε

σχέση

αλληλογραφίας

µε
και

τον
των

ισχυρισµό

ότι,

επικοινωνιών

µια

λεπτοµερής

µεταξύ

της

ανασκόπηση

Τράπεζας

της

Κύπρου

(συµπεριλαµβανοµένης αλληλογραφίας που προσκόµισε στην Επιτροπή) δείχνει
σαφώς πως η Τράπεζα Κύπρου δεν αρνήθηκε να συναναστραφεί µε την FBMECS, η
Επιτροπή σηµειώνει τα ακόλουθα:
946.

Η Επιτροπή διαφωνεί µε τη θέση της καταγγελλοµένης ότι, τα γεγονότα που

διατυπώνονται στην Έκθεση Αιτιάσεων παρέχουν µόνο µια µονόπλευρη και
προκατειληµµένη άποψη των γεγονότων. Αντιθέτως, στις επιστολές ηµεροµηνίας
10/9/2010, 17/12/2010, 21/12/2010, 9/2/2011 και 2/3/2011 µεταξύ FBMECS,
Τράπεζας Κύπρου και ΑΜΕΧ, αλλά και στην Έκθεση Αιτιάσεων προς την Τράπεζα
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Κύπρου, διαφαίνεται ότι η συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου σε σχέση µε το εν
λόγω ζήτηµα αφορούσε εξυπονοούµενη άρνηση του αιτήµατος συνεργασίας της
FBMECS από την Τράπεζα Κύπρου.
947.

Ειδικότερα, διαφαίνεται ότι η Τράπεζα Κύπρου δεν απέστειλε στην FBMECS τα

σχετικά έγγραφα για υποβολή επίσηµης αίτησης για χορήγηση άδειας επεξεργασίας
καρτών ΑΜΕΧ, παρά το σχετικό γραπτό αίτηµα της FBMECS προς την Τράπεζα
Κύπρου ηµεροµηνίας 14/7/2010.
948.

Σε αντίθεση µε τον ισχυρισµό της καταγγελλόµενης ότι, η Επιτροπή

παραδέχεται δήθεν αντικειµενική δικαιολόγηση της συµπεριφοράς της κάνοντας
αναφορά σε σχετικό σηµείο της Έκθεσης Αιτιάσεων, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η
πλήρης αναφορά της στο εν λόγω σηµείο ήταν επίσης ότι υφίστανται ηλεκτρονικά
µηνύµατα µεταξύ της FBMECS και της AMEX, µέσα στο έτος 2008 µε σκοπό τη
συνάντηση του εκπρόσωπου της AMEX στην Κύπρο, µε την εταιρεία FBMECS. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι ο µόνος λόγος για τον οποίο θα ήθελε µία εταιρεία όπως την
FBMECS να έρθει σε επαφή µε το αρµόδιο άτοµο για θέµατα AMEX είναι η
συνεργασία σε θέµατα αποδοχής καρτών του συστήµατος πληρωµής AMEX. Προς
επίρρωση αυτής της διαπίστωσης η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το ηλεκτρονικό
µήνυµα ηµεροµηνίας 30/6/2008 µεταξύ [.....................], εκπροσώπου της AMEX στην
Κύπρο, και FBMECS όπου γίνεται αναφορά σε «processing opportunities in Cyprus».
949.

Με βάση τα ως άνω, καθίσταται σαφές ότι είχε υποβληθεί αίτηµα από την

FBMECS για παραχώρηση άδειας για αποδοχή καρτών ΑΜΕΧ στα τερµατικά της
FBMECS και άρα η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η FBMECS είχε επαρκώς
γνωστοποιήσει και επιδείξει το ενδιαφέρον της για χορήγηση άδειας επεξεργασίας
καρτών ΑΜΕΧ στα τερµατικά της. Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία
καθίσταται σαφές ότι η Τράπεζα Κύπρου προέβει σε εξυπονοούµενη άρνηση
προµήθειας/συνδιαλλαγής.
950.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Τράπεζας Κύπρου.
Αναγκαιότητα

(Indispensability)

και

ο

Αποκλεισµός

του

Αποτελεσµατικού

Ανταγωνισµού
951.

Η Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή έχει αποτύχει να διενεργήσει

οποιαδήποτε ουσιαστική ανάλυση σε αυτό το πλαίσιο και συγκεκριµένα έχει αποτύχει
να καταδείξει πως η αιτούµενη άδεια ήταν απαραίτητη και ότι, περαιτέρω δεν έχει
αξιολογήσει πως το γεγονός ότι η FBMECS δεν κατείχε µια τέτοια άδεια δεν την
απέκλειε από τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Ως εκ τούτου, η υπόθεση της
Επιτροπή πρέπει να αποτύχει στην ολότητά της.
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Αναγκαιότητα (Indispensability)
952.

Σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη, το ζήτηµα της αναγκαιότητας είναι ένα

ζήτηµα το οποίο απαιτεί αδιάσειστη εκτίµηση της αγοράς και του οικονοµικού
πλαισίου. Αυτό έγινε σαφές από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στην Bronner214 και
CommercialSolvents.215 Περαιτέρω, ως αναφέρεται στις Κατευθυντήριες Γραµµές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
953.

«Μία εισροή είναι αναγκαία όταν δεν υπάρχει πραγµατικό ή δυνητικό

υποκατάστατο στο οποίο οι ανταγωνιστές στην αγορά επόµενου σταδίου µπορούν να
βασιστούν ώστε να αντισταθµίσουν, τουλάχιστον µακροπρόθεσµα, τις αρνητικές
επιπτώσεις της άρνησης.»216
954.

H αξιολόγηση των µακροπρόθεσµων επιπτώσεων στον ανταγωνισµό, και των

εναλλακτικών που έχουν οι πιθανοί ανταγωνιστές είναι ένα ζήτηµα το οποίο απαιτεί
εξονυχιστικές οικονοµικές αναλύσεις. Είναι εποµένως και πάλι αξιόλογο το πώς η
Επιτροπή δεν εξετάζει αυτό το ζήτηµα άµεσα. Αντιθέτως, φαίνεται να αφιερώνει µόνο
τρεις παραγράφους στο ζήτηµα των επιπτώσεων που θα µπορούσε να έχει
οποιασδήποτε ισχυριζόµενης άρνηση προµήθειας στην FBMECS.
955.

Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειωθεί σε αυτό το πλαίσιο πως η προϋπόθεση

της αναγκαιότητας σηµαίνει πως πρέπει να αποδειχθεί πως η πρόσβαση είναι
αναγκαία – όχι ότι θα ήταν βολική ή χρήσιµη.217 Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή: «∆εν αρκεί ότι η θέση της εταιρείας που ζητά πρόσβαση θα καταστεί
πλεονεκτικότερη µετά τη χορήγησή της - αλλά η άρνηση πρόσβασης πρέπει να οδηγεί
στο να καταστούν οι σκοπούµενες δραστηριότητες είτε αδύνατες είτε σοβαρά και
αναπότρεπτα αντιοικονοµικές».218
956.

Σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη, η Επιτροπή δεν

έχει διενεργήσει

οποιαδήποτε ανάλυση για να µπορέσει να αξιολογήσει αυτά τα ερωτήµατα. Αντί
αυτού, η Επιτροπή απλά στηρίζεται στο γεγονός ότι αριθµός εµπόρων είχε δήθεν
αρνηθεί να αποδεχτεί τα τερµατικά της FBMECS και να συνεργαστούν µε την
FBMECS ένεκα ότι συναλλαγές όπου χρησιµοποιούνται κάρτες ΑΜΕΧ δεν
µπορούσαν να επεξεργαστούν στα τερµατικά της FBMECS. Αυτή σαφώς και δεν
είναι επαρκής βάση επί της οποίας να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η είσοδος της
FBMECS στην αγορά είναι µακροπρόθεσµα «είτε αδύνατ[η] είτε σοβαρά και
214

Bronner, παράγραφοι 32 µε 36.
Commercial Solvents, παράγραφοι 45 µε 46.
216
Κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράγραφος 83.
217
∆είτε, για παράδειγµα: ΥπόθεσηT-504/93 Tierce Ladbrokev. Commission [1997] ECRII-923·και
ΥποθέσειςT-374/94 κτλ.European Night Servicesv. Commission [1998] ECRII-3141.
218
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού σε συµφωνίες
πρόσβασης στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, OJ [1998] C265/2, παράγραφος 91(α)“It will not be
sufficient that the position of the company requesting access would be more advantageous if access
were granted – but refusal of access must lead to the proposed activities being made either impossible
or seriously and unavoidably uneconomic” (emphasis added).
215
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αναπότρεπτα αντιοικονοµικ[ή]». Σηµειώνεται, σε αυτό το πλαίσιο, ότι τα αποδεικτικά
στοιχεία που επικαλείται η Επιτροπή σε σχέση µε αυτό δεν έχουν γίνει διαθέσιµα
στην Τράπεζα Κύπρου ή τους συµβούλους της.
957.

Συγκεκριµένα, η FBMECS σαφώς και ήταν σε θέση να αποκτήσει µερίδιο της

αγοράς µέσω βασικών λιανικών αλυσίδων (συµπεριλαµβανοµένης της µεγάλης
λιανικής [...........................]. Η FBMECS έχει ένα εκτιµώµενο µερίδιο αγοράς περίπου
[...]% µε βάση την αξία συναλλαγής. Αυτό καταδεικνύει πως η είσοδος στην αγορά
δεν είναι ούτε «αδύνατη» ούτε «σοβαρά και αναπότρεπτα αντιοικονοµική».
958.

Η FBMECS είναι παρούσα στην αγορά για υπηρεσίες επεξεργασίας καρτών για

περισσότερα από πέντε (5) χρόνια. Αυτό καταδεικνύει ότι είναι εντελώς δυνατό να
κάνει µια οικονοµικά βιώσιµη και µακράς διαρκείας είσοδο στην αγορά εκείνη.
959.

Κάποιοι έµποροι είναι διατεθειµένοι να παρέχουν στους πελάτες την επιλογή

δύο τερµατικών πληρωµών, το οποίο επιτρέπει στην FBMECS να επεκτείνει το
µερίδιο αγοράς της αισθητά εάν επιδίωκε να το πράξει. Η Επιτροπή δεν έχει, εξ όσων
γνωρίζει η Τράπεζα Κύπρου, εξετάσει αυτό το ζήτηµα.
960.

Το γεγονός ότι κάποιοι έµποροι έχουν προφανώς απορρίψει την προσφορά

της FBMECS δεν είναι από µόνο του απόδειξη του απαραίτητου χαρακτήρα της
αιτούµενης άδειας. Χωρίς περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία, αυτό το γεγονός απλά
δείχνει ότι κάποιοι έµποροι προτίµησαν να µην στραφούν στην FBMECS.
961.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, στη βάση των ενώπιών της στοιχείων, η FBMECS

αδυνατεί να δραστηριοποιηθεί επαρκώς στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών
σήµατος AMEX χωρίς προηγουµένως να της χορηγηθεί σχετική άδεια από την
Τράπεζα Κύπρου, η οποία είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των συστηµάτων
πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κύπρο. Με άλλα λόγια, η επίδικη συµπεριφορά της
Τράπεζας Κύπρου δηµιουργεί εµπόδια εισόδου στην FBMECS στη σχετική αγορά
επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ.219
962.

Η χορήγηση άδειας από την Τράπεζα Κύπρου στην FBMECS καθίσταται

εποµένως αναγκαία για την FBMECS, προκειµένου να είναι σε θέση να εισέλθει στη
σχετική αγορά της επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ. Με άλλα λόγια, η χορήγηση της εν
λόγω άδειας από την Τράπεζα Κύπρου έχει και χαρακτηριστικά βασικής
διευκόλυνσης220, η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αντικειµενικά αναγκαία για
την είσοδο της FBMECS στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ.
219

Βλέπετε Report by the EC Commission in OECD/GD(96)113, The Essential Facilities Concept, Paris,
1996,
σελ.
97.
∆ιαθέσιµο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf.
220
Όπως αναφέρει ο γενικός εισαγγελέας Jacobs στην παράγραφο 34 των προτάσεων του,
ηµεροµηνίας 28/5/1998, στην υπόθεση Oscar Bronner «[…] µια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα
θέση ως προς την παροχή διευκολύνσεων που είναι ουσιώδεις για την προµήθεια αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών σε άλλη αγορά καταχράται της δεσπόζουσας θέσεως της αρνούµενη, χωρίς αντικειµενική
αιτιολογία, την πρόσβαση στις εν λόγω διευκολύνσεις. Έτσι, σε ορισµένες περιπτώσεις, επιχείρηση
κατέχουσα δεσπόζουσα θέση δεν υποχρεούται µόνο να απέχει από οποιαδήποτε αντίθετη προς τον
225/490

963.

Σχετικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ούτε και η JCC θα µπορούσε να

δραστηριοποιηθεί στην εν λόγω σχετική αγορά χωρίς σχετική άδεια. Με άλλα λόγια, η
δραστηριοποίηση της JCC στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ βασίζεται
στην άδεια που της έχει χορηγηθεί προκειµένου να µπορεί να επεξεργάζεται στα
τερµατικά της συναλλαγές που διεκπεραιώνονται µε κάρτες σήµατος ΑΜΕΧ.
964.

Ως, εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα της αδυναµίας της

FBMECS να παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας καρτών AMEX, η συµπεριφορά της
Τράπεζας Κύπρου συνιστά άρνηση πρόσβασης σε µία υπηρεσία που έχει τα
χαρακτηριστικά ουσιώδους διευκόλυνσης.
965.

Η Επιτροπή προς περαιτέρω τεκµηρίωση των ως άνω κρίνει σκόπιµο να

αναφέρει τα ακόλουθα:
966.

Καταρχάς η Επιτροπή παραπέµπει στην υπόθεση Magill221, όπου κρίθηκαν οι

τέσσερις

λόγοι

στοιχειοθέτησης

κατάχρησης

δεσπόζουσας

θέσης,

ήτοι

η

αναγκαιότητα (indispensability), η ζήτηση από καταναλωτές, η αντικειµενικά
αδικαιολόγητη συµπεριφορά και η πρόκληση του αποκλεισµού ανταγωνισµού στη
δευτερεύουσα αγορά) οι οποίοι συντρέχουν και στην παρούσα υπόθεση.
967.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η σηµασία της ένταξης των υπηρεσιών

επεξεργασίας συναλλαγών µε κάρτες σήµατος AMEX από την FBMECS είναι
µείζονος σπουδαιότητας. Η αδυναµία πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία θέτει την
FBMECS σε ανταγωνιστικό µειονέκτηµα και ουσιαστικά εµποδίζει την είσοδό της
στον τοµέα της παροχής ολοκληρωµένης υπηρεσίας αποδοχής και επεξεργασίας
καρτών, καθώς ο υποψήφιος έµπορος που καλείται να επιλέξει µεταξύ δύο παρόχων
σαφώς θα επιλέξει αυτόν που του προσφέρει υπηρεσίες αποδοχής και επεξεργασίας
για κάρτες σήµατος όλων των συστηµάτων πληρωµών. Οι κάρτες σήµατος AMEX
αποτελούν διακριτό προϊόν σε σχέση τις κάρτες σήµατος VISA και MasterCard. Ως εκ
τούτου, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται ισοδύναµη εναλλακτική λύση για τη
FBMECS έτσι ώστε να αµβλυνθεί το ανταγωνιστικό της µειονέκτηµα σε σχέση µε την
JCC. Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δεν υπάρχει
έτερος πάροχος στον οποίο η FBMECS να µπορεί να απευθυνθεί προκειµένου να
αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία επεξεργασίας καρτών AMEX.
968.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όπως διαπιστώνεται και από τη σχετική Έκθεση

Αιτιάσεων, η Τράπεζα Κύπρου έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα για παραχώρηση
άδειας επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, όπως δήλωσε σε
ανταγωνισµό συµπεριφορά, αλλά πρέπει ακόµη να προωθεί ενεργώς τον ανταγωνισµό παρέχοντας
στους ενδεχοµένους ανταγωνιστές την πρόσβαση στις διευκολύνσεις που αυτή έχει αναπτύξει.». Βλέπετε
Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 26ης Νοεµβρίου 1998, C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co KG v.
Mediaprint Zeitungs-und-Zeitchriftenverlag GmbH & Co KG, [1998] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου,
σελ. I-7791.
221
ης
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21 ∆εκεµβρίου 1988, Υπόθεση IV/31.851, Magill TV
Guide/ITP, BBC and RTE, ΕΕ 1989, L78/43.
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σχετική επιστολή της προς τη FBMECS η AMEX, η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί την
εκδότρια και αποδέκτρια εταιρεία καρτών AMEX στην εγχώρια αγορά της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και άρα ότι αφορά στην επεξεργασία των συναλλαγών (processing)
από τα τερµατικά της FBMECS πρέπει να διευθετηθεί εξ ολοκλήρου µεταξύ της
καταγγέλλουσας και της Τράπεζας Κύπρου.
969.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Τράπεζας Κύπρου.
Αποκλεισµός του Αποτελεσµατικού Ανταγωνισµού:
970.

Σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη, οποιοδήποτε εύρηµα άρνησης προµήθειας /

συναλλαγής απαιτεί απόδειξη ότι εκείνη η άρνηση έχει το αποτέλεσµα, ή την
πιθανότητα, αποκλεισµού κάθε αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Όπως ανέφερε το
Γενικό ∆ικαστήριο στην Microsoft:
971.

«Για να στοιχειοθετηθεί παράβαση του άρθρου 82 ΕΚ, αυτό που έχει σηµασία

είναι το κατά πόσον η επίµαχη άρνηση ενέχει τον κίνδυνο ή είναι ικανή να εξαλείψει
κάθε είδους ουσιαστικό ανταγωνισµό στην αγορά. ∆ιευκρινίζεται, συναφώς, ότι το
γεγονός ότι οι ανταγωνιστές της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεως
εξακολουθούν

να

κατέχουν

περιφερειακή

θέση

σε

ορισµένους

«κλάδους

περιορισµένου αγοραστικού κοινού» δεν αρκεί για να διαπιστωθεί η ύπαρξη του εν
λόγω ανταγωνισµού».222
972.

Όπως και σε άλλα στοιχεία της ισχυριζόµενης παράβασης, το ζήτηµα του εάν

οποιαδήποτε άρνηση προµήθειας / συναλλαγής απέκλεισε τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό είναι ένα ζήτηµα το οποίο απαιτεί αδιάσειστη αξιολόγηση της αγοράς
και του οικονοµικού πλαισίου. Εντούτοις, η Επιτροπή έχει αποτύχει να παράσχει
οποιαδήποτε ανάλυση ή τεκµηρίωση εις υποστήριξη του ισχυρισµού της ότι η
FBMECS δεν µπορούσε να ανταγωνιστεί στην αγορά επεξεργασίας καθώς δεν είχε
αποκτήσει άδεια να επεξεργάζεται τις AMEX.
973.

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η FBMECS έχει µερίδιο αγοράς [..]%. Η FBMECS

ενεργεί ως αποτελεσµατικός ανταγωνιστής της JCC στην αγορά επεξεργασίας
καρτών, και η ολότητα του µεριδίου αγοράς της έχει αποκτηθεί µέσω άµεσου και
επιτυχούς ανταγωνισµού έναντι της JCC. Είναι εποµένως σαφές ότι εξακολουθεί να
υπάρχει αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στην αγορά για επεξεργασία καρτών. Ως εκ
τούτου, είναι σαφές ότι η υπόθεση της Επιτροπή εναντίον της Τράπεζας Κύπρου
πρέπει να αποτύχει στην ολότητά της.
974.

Η Επιτροπή, επισηµαίνει ότι η ακολουθούµενη πρακτική κατάχρησης της

µονοπωλιακής θέσης της από την καταγγελλόµενη Τράπεζα Κύπρου επιφέρει
222

Microsoft, παράγραφος 563.
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σηµαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές
επεξεργασίας καρτών AMEX αλλά και παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών VISA
και MasterCard.
975.

Η άρνηση από πλευράς Τράπεζας Κύπρου πρόσβασης της FBMECS στην

υπηρεσία επεξεργασίας καρτών AMEX έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τον πλήρη
αποκλεισµό της από την εν λόγω σχετική αγορά.
976.

Το άµεσο αποτέλεσµα της αδυναµίας παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας

καρτών AMEX από τη FBMECS (και ως εκ τούτου και µιας ολοκληρωµένης παροχής
υπηρεσιών επεξεργασίας όλων των καρτών πληρωµών – κάτι που προσφέρει µόνο
µια άλλη ανταγωνίστρια επιχείρηση) συνίσταται στον εν τοις πράγµασι εξαναγκασµό
των ενδιαφερόµενων σχετικά εµπόρων σε συνεργασία µε τη JCC. Αυτό, έχει ως
αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της FBMECS από την αγορά επεξεργασίας και
αποδοχής καρτών σήµατος VISA και MasterCard αλλά και επεξεργασίας καρτών
σήµατος AMEX. Όπως έχει ήδη διαπιστώσει η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων «η
άρνηση της Τράπεζας Κύπρου να παραχωρήσει άδεια αποδοχής από τα τερµατικά
της καρτών AMEX, έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της δραστηριότητας της
FBMECS στην αγορά επεξεργασίας καρτών AMEX αλλά και έµµεσα στην αγορά
αποδοχής καρτών πληρωµών Visa και Mastercard αφού µια εταιρεία που δεν µπορεί
να επεξεργαστεί όλες τις κάρτες δηλαδή Visa, Mastercard και AMEX, εκ των
πραγµάτων δεν µπορεί να προσελκύσει όλους τους εµπόρους αφού δύναται να
υπάρχουν πελάτες εµπόρων που ενδεχοµένως να πραγµατοποιούν συναλλαγές µόνο
µε κάρτες πληρωµών AMEX.».
977.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η µη ανάπτυξη ανταγωνισµού στην εν λόγω σχετική

αγορά περιορίζει, µεταξύ άλλων, και τις επιλογές των εµπόρων. Λόγω της
προτίµησης των εµπόρων για αγορά υπηρεσιών αποδοχής και επεξεργασίας όλων
των τύπων καρτών (VISA, MasterCard και ΑΜΕΧ), η µη παροχή υπηρεσιών
επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ από την FBMECS περιορίζει τις επιλογές που έχουν
στη διάθεσή τους. Ως εκ τούτου, οι έµποροι µε προτίµηση για αγορά υπηρεσιών
αποδοχής και επεξεργασίας όλων των τύπων καρτών (VISA, MasterCard και ΑΜΕΧ)
δεν έχουν εναλλακτική επιλογή, παρά να συνεργαστούν µε την JCC, η οποία παρέχει
µονοπωλιακά ολοκληρωµένες υπηρεσίες.
978.

Η Επιτροπή σηµειώνει περαιτέρω ότι, εκτός του αποκλεισµού της FBMECS

από τη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ και τη µη ανάπτυξη
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην εν λόγω σχετική αγορά, αυτή η συµπεριφορά
της Τράπεζας Κύπρου επηρεάζει δυσµενώς τον ανταγωνισµό και στη σχετική αγορά
αποδοχής καρτών VISA και MasterCard.
979.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου προσδίδει

στην JCC ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα απέναντι στην FBMECS, το οποίο όµως
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δεν έχει αποκτηθεί βάσει των επιδόσεων της στην εν λόγω σχετική αγορά.
Συγχρόνως, περιορίζεται η δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικής πίεσης που
ασκεί η FBMECS στην JCC, καθώς η FBMECS δεν µπορεί να προσφέρει
ολοκληρωµένες υπηρεσίες αποδοχής και επεξεργασίας όλων των τύπων καρτών
(VISA, MasterCard και ΑΜΕΧ), στις οποίες οι έµποροι δείχνουν προτίµηση.
980.

Σε σχέση µε την είσοδο της FBMECS στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών

ΑΜΕΧ σηµειώνεται ότι, η χορήγηση άδειας επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ στην
FBMECS θα της επέτρεπε να ανταγωνιστεί επαρκώς την JCC και ενδεχόµενα να
προσφέρει στους εµπόρους καλύτερους όρους συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων
και χαµηλότερων ∆ΕΠ, αναφορικά µε τις πληρωµές µε κάρτες σήµατος AMEX.
981.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η είσοδος της FBMECS στην εν

λόγω σχετική αγορά θα δηµιουργούσε συνθήκες πραγµατικού και αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού µεταξύ της JCC και της FBMECS, προς όφελος των εµπόρων και κατ’
επέκταση των καταναλωτών. Επιπρόσθετα, είναι η θέση της FBMECS ότι, ο
ανταγωνισµός και η συνακόλουθη µείωση των ∆ΕΠ και/ή άλλων όρων συναλλαγής
προς τους εµπόρους, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα για ευρύτερη χρήση των
καρτών ΑΜΕΧ σε περισσότερα σηµεία πώλησης, θα είχε ως αποτέλεσµα τη
µεγέθυνση και την αύξηση της αξίας του συστήµατος καρτών ΑΜΕΧ στην Κύπρο,
προς όφελος των καταναλωτών.
982.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η υπό αναφορά συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου

απέκλεισε την είσοδο της FBMECS στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ,
µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνισµός στην εν λόγω σχετική
αγορά, προς ζηµία των εµπόρων και κατ’ επέκταση των καταναλωτών. Η υπό
αναφορά συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου ακύρωσε επίσης κάθε δυνατότητα
παροχής καλύτερων όρων συναλλαγής ή και πιο ποιοτικών υπηρεσιών στη σχετική
αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ και στη σχετική αγορά αποδοχής καρτών VISA
και MasterCard, επίσης προς ζηµία των εµπόρων και των καταναλωτών. Η
σηµαντικότητα της χρήσης καρτών AMEX αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η
ίδια η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι οι συναλλαγές µε AMEX αντιπροσωπεύουν
περίπου [....]% των συναλλαγών.
983.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Τράπεζας Κύπρου.
Η συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου σε σχέση µε την FBMECS σε αυτό το
πλαίσιο ήταν κατάλληλη και αντικειµενικά δικαιολογηµένη, δεδοµένης της
κατανόησής της εν καλή πίστη του απαραίτητου ρόλου της ΑΜΕΧ στην
παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας και τις νόµιµες ανησυχίες σχετικά µε την
ικανότητα της FBMECS να πληροί τις προϋποθέσεις αδειούχου:
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Αντικειµενική ∆ικαιολόγηση
984.

Η Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζεται ότι, στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή

απέτυχε να λάβει υπόψη τη σαφή και ξεκάθαρη µαρτυρία ότι η συµπεριφορά της
Τράπεζας Κύπρου σε σχέση µε την FBMECS ήταν εντελώς αρµόζουσα και
αντικειµενικά δικαιολογηµένη για δύο βασικούς λόγους:
(α)

ο ρόλος της ΑΜΕΧ, ο οποίος, η Τράπεζα Κύπρου κατανόησε ότι, θα πρέπει να

παίξει η πρώτη σε οποιαδήποτε παραχώρηση άδειας στην FBMECS· και
(β)
985.

η συµπεριφορά της FBMECS.
Η Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζεται ότι, η ανάλυση της Επιτροπή στο ζήτηµα της

αντικειµενικής δικαιολόγησης επικεντρώνεται αποκλειστικά στους ισχυρισµούς της
Επιτροπή ότι η ΑΜΕΧ δεν διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στην παραχώρηση άδειας στην
FBMECS, και ότι η Τράπεζα Κύπρου εσφαλµένα υποστήριξε ότι οποιαδήποτε αίτηση
για άδεια θα πρέπει να γίνει στην ΑΜΕΧ.
986.

Η Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζεται ότι, µια λεπτοµερής αξιολόγηση της

αλληλογραφίας και των επικοινωνιών µεταξύ της Τράπεζας Κύπρου, της ΑΜΕΧ και
της

FBMECS

καταδεικνύει

ότι

η

Επιτροπή

υιοθέτησε

µονόπλευρη

και

προκατειληµµένη άποψη των γεγονότων. Η Τράπεζα Κύπρου ενήργησε σε καλή
πίστη στην κατανόησή της ότι οποιαδήποτε αίτηση για άδεια έπρεπε να γίνει στην
ΑΜΕΧ, και οι ενέργειες της Τράπεζας Κύπρου ήταν πλήρως αρµόζουσες και
αντικειµενικά δικαιολογηµένες σε αυτό το πλαίσιο. Η Τράπεζα Κύπρου, ανέφερε ότι,
τον Φεβρουάριο του 2011, κατά τον χρόνο της γραπτής επικοινωνίας της FBMECS
προς την Επιτροπή, η FBMECS γνώριζε ότι, παρόλο που η άδεια θα παραχωρείτο
από την Τράπεζα Κύπρου, θα ήταν απαραίτητο για την Τράπεζα Κύπρου να
διενεργήσει αριθµό ελέγχων και αξιολογήσεων προκειµένου να διασφαλίσει τη
συµµόρφωση µε όλους τους σχετικούς κανόνες ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι:
I.

η FBMECS πληρούσε όλες τις σχετικές προϋποθέσεις· και

II. η Τράπεζα Κύπρου δεν παράβαινε τις δικές της υποχρεώσεις προς την ΑΜΕΧ εάν
παραχωρούσε άδεια στην FBMECS.
987.

Η Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζεται ότι, υπό το φως των πιο πάνω, είναι σαφές ότι

η ερµηνεία των γεγονότων από την Επιτροπή είναι σοβαρά ελαττωµατική. Η
Τράπεζα Κύπρου ενήργησε καθ’ όλους τους χρόνους µε τρόπο αντικειµενικά
δικαιολογηµένα, κράτησε την FBMECS κατάλληλα ενήµερη των γεγονότων, και
επιχείρησε να βοηθήσει την FBMECS, ακόµη και όταν έγινε σαφές ότι ο ρόλος της
ΑΜΕΧ στην έγκριση της άδειας ήταν ουσιαστικά διαφορετικός από την προηγούµενη
κατανόηση της Τράπεζας Κύπρου.
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988.

Η Επιτροπή δεν µπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι, η FBMECS στην

επιστολή της µε ηµεροµηνία 2/2/2011 δήλωνε ότι δεν είχε παραλάβει µέχρι την
ηµεροµηνία εκείνη τα έγγραφα για υποβολή επίσηµης αίτησης στην AMEX παρά το
σχετικό αίτηµατης προς την Τράπεζα Κύπρου που εκκρεµούσε από τις 14/7/2010.
989.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, η συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου δεν

δύναται να δικαιολογηθεί αντικειµενικά. Συγκεκριµένα, η Τράπεζα Κύπρου θα έπρεπε
λογικά να επιδιώκει ενεργά την επίτευξη συµφωνίας µε την FBMECS για χορήγηση
άδειας επεξεργασίας καρτών AMEX. Από την εν λόγω συµφωνία η Τράπεζα Κύπρου
θα είχε επιπρόσθετα έσοδα λόγω της δυνατότητας ευρύτερης χρήσης των καρτών
AMEX σε περισσότερα σηµεία συναλλαγών. Είναι η θέση της FBMECS ότι η
συµφωνία της Τράπεζας Κύπρου µε την FBMECS για την επεξεργασία καρτών
ΑΜΕΧ από τα τερµατικά της τελευταίας, θα συνέβαλλε καθοριστικά στην αύξηση της
αξίας του τριµερούς συστήµατος πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κύπρο, προς όφελος της
ίδιας της Τράπεζας Κύπρου, των εµπόρων και των χρηστών καρτών ΑΜΕΧ.
990.

Υπογραµµίζεται ότι, η Τράπεζα Κύπρου είχε ισχυρό κίνητρο για να το κάνει

αυτό, καθώς ο αποκλεισµός της FBMECS από την εν λόγω σχετική αγορά
συνεπαγόταν τη διατήρηση της µονοπωλιακής θέσης της JCC, στην οποία η
Τράπεζα Κύπρου είναι βασικός µέτοχος. Μπορεί, εποµένως, η Τράπεζα Κύπρου να
απώλεσε περαιτέρω προσδοκώµενα οφέλη από την ανάπτυξη του δικτύου της
ΑΜΕΧ στην Κύπρο, επωφελήθηκε ωστόσο από τη διατήρηση του µονοπωλίου της
JCC στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ και τον ουσιαστικό έλεγχο
ολόκληρου του συστήµατος πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κύπρο. Επωφελήθηκε επίσης
και από το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που απέκτησε η JCC, της οποίας
βασικός µέτοχος είναι η Τράπεζα Κύπρου, στην ευρύτερη αγορά αποδοχής και
επεξεργασίας καρτών, λόγω του ότι παρέµεινε η µοναδική αποδέκτρια εταιρεία που
µπορούσε να επεξεργάζεται κάρτες όλων των τύπων στα τερµατικά της. Στη βάση
αυτού του πλεονεκτήµατος η JCC δεν απώλεσε σηµαντικό µερίδιο αγοράς στη
σχετική αγορά επεξεργασία καρτών σήµατος VISA και MasterCard. Το όφελος της
Τράπεζας Κύπρου, πέραν από τη διατήρηση της σχεδόν µονοπωλιακής θέσης της
JCC στην εν λόγω σχετική αγορά, ήταν η διατήρηση ή και αύξηση των εσόδων που
είχε από Ε∆Π. Ως εκ τούτου, ο αποκλεισµός της FBMECS από τη σχετική αγορά
επεξεργασίας καρτών σήµατος ΑΜΕΧ ήταν προς γενικότερο οικονοµικό όφελος της
Τράπεζας Κύπρου. Εάν η Τράπεζα Κύπρου δε συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της
JCC, τότε δε θα είχε ενδεχοµένως κανένα κίνητρο και/ή όφελος να αρνηθεί (είτε
άµεσα είτε έµµεσα) ή και να καθυστερήσει τη χορήγηση σχετικής άδειας στην
FBMECS ώστε να επεξεργάζεται κάρτες σήµατος ΑΜΕΧ στα τερµατικά της.
991.

Σηµειώνεται ότι, οι ισχυρισµοί της καταγγελλόµενης περί αρµοδιότητας της

ΑΜΕΧ και έλλειψης υποδοµής της FBMECS δε δύναται να στοιχειοθετηθούν, αφού
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όπως έχει διαπιστωθεί κατά τα ανωτέρω, υπεύθυνη για την ανάπτυξη συνεργασίας
επί του ζητήµατος αυτού είναι αποκλειστικά η καταγγελλόµενη και όχι η AMEX και
δεν έχει διατυπωθεί επαρκώς και µε σαφήνεια η αντικειµενική δικαιολόγηση από
µέρους της Τράπεζα Κύπρου από την οποία να τεκµηριώνονται λόγοι σχετιζόµενοι µε
την υποδοµή ή και την εφαρµοζόµενη τεχνολογία από τη FBMECS που να
δικαιολογούν την άρνηση συνεργασίας από πλευράς της καταγγελλόµενης. Ως προς
αυτό, συνάδει και η κατ’ εξακολούθηση µετάθεση της ευθύνης από πλευράς
Τράπεζας Κύπρου προς την ΑΜΕΧ. Προς τούτο σηµειώνεται η ηλεκτρονική
αλληλογραφία µεταξύ των Τράπεζα Κύπρου και FBMECS που υποβλήθηκε και
ενώπιον της Υπηρεσίας της Επιτροπής, από την οποία προκύπτει ότι η Τράπεζα
Κύπρου ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε αίτηση για επεξεργασία καρτών AMEX πρέπει
να υποβληθεί στην ίδια την AMEX.
992.

Υπογραµµίζεται, ωστόσο, πρόσθετα, ότι η συνδεδεµένη εταιρεία JCC παρέχει

υπηρεσίες

επεξεργασίας

καρτών

AMEX

καθώς

της

έχει

δοθεί

σχετική

πρόσβαση/άδεια από την καταγγελλόµενη εκδότρια Τράπεζα Κύπρου. Επιπλέον, ο
ισχυρισµός της καταγγελλόµενης τράπεζας ότι «δεν έχει συναφθεί ποτέ συµφωνία
µεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και JCC αναφορικά µε κάρτες AMEX, γιατί […] το θέµα
αυτό καλύπτεται από τη συµφωνία ‘Service Agreement’» δεν δύναται να γίνει
αποδεκτός

νοουµένου

ότι,

οι

συµφωνίες

«Service

Agreement»

αφορούν

αποκλειστικά διµερείς συµφωνίες µεταξύ εκδοτριών τραπεζών και JCC για
γενικότερα θέµατα επεξεργασίας καρτών και το ύψος των Ε∆Π για τις συναλλαγές µε
κάρτες σήµατος VISA και MasterCard, δηλαδή των τετραµερών Συστηµάτων
Πληρωµών. Αντιθέτως, συνάγεται ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει προβεί σε απευθείας
ανάθεση παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας καρτών AMEX στην εταιρεία JCC. Η
Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να τονίσει ότι, ούτε η Τράπεζα Κύπρου ούτε η JCC
παρουσίαζουν στοιχεία ότι η JCC υπέβαλε ή εξασφάλισε άδεια από την AMEX, παρά
µόνο παρουσιάζει το γεγονός αυτό, δηλαδή την ισχυριζόµενη ανάγκη να υποβάλει
αίτηση και να παρέι άδεια από την AMEX µόνο για την FBMECS. Αν αυτό
αντνακλούσε τα γεγονότα τότε θα έπρεπε να είχε υποβάλει αίτηση στην AMEX η JCC
και τότε θα είχε ξεκαθαρίσει και το θέµα του ποιος από τις δύο εταιρείες – AMEX ή
Τράπεζα Κύπρου έπρεπε να παρέχει την εν λόγω άδεια.
993.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου συνιστά

µέρος µίας πολιτικής που ακoλουθεί η ίδια αλλά και οι λοιποί µέτοχοι της JCC, καθώς
επίσης και η ίδια η JCC, στην οποία η Τράπεζα Κύπρου είναι βασικός µέτοχος, η
οποία έχει ως στόχο τον εξοβελισµό της FBMECS από τις σχετικές αγορές αποδοχής
καρτών VISA και MasterCard και αποκλεισµό της από τη σχετική αγορά
επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ. Αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής είναι η προστασία και
κατ’ επέκταση η διατήρηση της µονοπωλιακής θέσης της JCC στη σχετική αγορά
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επεξεργασίας καρτών σήµατος ΑΜΕΧ. Σηµειώνεται σχετικά ότι, η Τράπεζα Κύπρου
καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης της καταγγελίας ουδέποτε προχώρησε στην παροχή
άδειας της επεξεργασίας των καρτών AMEX στην FBMECS και διατήρησε την
αποκλειστική συνεργασία της µε την JCC όσον αφορά την επεξεργασία καρτών
ΑΜΕΧ, ελέγχοντας κατά αυτό τον τρόπο ολόκληρο το σύστηµα επεξεργασίας
πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κύπρο αλλά και έµµεσα την αποδοχή και επεξεργασία όλων
των καρτών πληρωµών στην Κύπρο. Παρόµοια πρακτική στρατηγικού αποκλεισµού
είχε ακολουθήσει και η Microsoft. Συνοπτικά, η Microsoft η οποία κατείχε
δεσπόζουσα θέση στην αγορά λειτουργικών συστηµάτων για ηλεκτρονικούς
υπολογιστές αρνήθηκε να παράσχει πληροφορίες σε σχέση µε τον πηγαίο κώδικα
των Windows, που θα επέτρεπαν τη διαλειτουργικότητα (interoperability) των
εφαρµογών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων της Microsoft στα συστήµατα οµάδων
εργασίας της. O στόχος της εν λόγω στρατηγικής της Microsoft ήταν να επεκτείνει τη
δεσπόζουσα θέση της στη σχετιζόµενη αγορά συστηµάτων οµάδων εργασίας
(workgroup server market).223
994.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, η Τράπεζα Κύπρου έχει κίνητρο να αποκλείσει την

FBMECS από τη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ, ώστε να διασφαλίσει
τη µονοπωλιακή θέση της JCC στην εν λόγω σχετική αγορά, και εποµένως τα δικά
της συµφέροντα, αφού η Τράπεζα Κύπρου είναι βασικός µέτοχος της JCC. Ο
αποκλεισµός της FBMECS από την εν λόγω σχετική αγορά, αποδυναµώνει
περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση στη σχετική αγορά αποδοχής καρτών VISA
και MasterCard, καθ’ ότι η FBMECS δεν µπορεί να προσελκύσει πελάτες, κατά
τρόπο αποτελεσµατικό, λόγω της αδυναµίας της να τους παρέχει ολοκληρωµένες
υπηρεσίες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί την Τράπεζα Κύπρου
(ως βασικός µέτοχος της JCC), καθώς ο εξοβελισµός της FBMECS από τη σχετική
αγορά αποδοχής καρτών VISA και MasterCard θα έχει ως αποτέλεσµα η JCC να
καταστεί και πάλι µονοπώλιο και στην εν λόγω σχετική αγορά, όπως ήταν και πριν
από την είσοδο της FBMECS.224
995.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η άρνηση της Τράπεζας

Κύπρου να χορηγήσει άδεια επεξεργασίας καρτών AMEX στην FBMECS δε
δικαιολογείται µε οποιονδήποτε αντικειµενικό τρόπο, ο οποίος να είναι συµβατός µε
τις αρχές του υγιούς ανταγωνισµού. Η Τράπεζα Κύπρου χρησιµοποίησε τη
δεσπόζουσα θέση που κατέχει στη σχετική αγορά έκδοσης και αποδοχής καρτών
AMEX, για να προστατεύσει τη µονοπωλιακή θέση της JCC, στην οποία η Τράπεζα
223

ης

Βλέπετε σχετικά την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24 Μαΐου 2004, Υπόθεση COMP/C3/37.792, Microsoft, EE 2007 L32/23.
224
ης
Βλέπετε σχετικά την Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 6 Απριλίου 1995, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις
C-241/91 P και C-242/91, Radio Telefis Eireann (RTE) και Independent Television Publications Ltd (ITP)
v. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Magill), [1995] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-743 ,
σκέψη 56.
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Κύπρου είναι βασικός µέτοχος, στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ, και
για να αποκλείσει την FBMECS, και οποιοδήποτε δυνητικό ανταγωνιστή, και/ή να της
ασκήσει παρεµποδιστική πίεση στη σχετική αγορά αποδοχής καρτών σήµατος VISA
και MasterCard.
996.

Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της

Τράπεζας Κύπρου.
7. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
997.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή εξέτασε τα πραγµατικά περιστατικά της παρούσας

υπόθεσης ως ακολούθως:
7.1 Σύντοµο ιστορικό για την ανάπτυξη της υπηρεσίας αποδοχής καρτών στην
Κύπρο
998.

Η εταιρεία JCC συστάθηκε γύρω στο 1989, µε απώτερο σκοπό την επίτευξη

οικονοµιών κλίµακας (economies of scale) στις αγορές πληρωµών µε κάρτες, στην
απόσυρση χρηµάτων από ATM και στις ενδο-τραπεζικές πληρωµές. Η JCC αρχικά
ανήκε κατά 60% στην Τράπεζα Κύπρου και 40% στη Λαϊκή Τράπεζα. Πριν από τη
δηµιουργία της εταιρείας JCC δύο από τις µεγαλύτερες τράπεζες στην Κύπρο, ήτοι η
Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή Τράπεζα, ήταν τόσο εκδότριες Τράπεζες όσο και
αποδέκτριες.
999.

Η Τράπεζα Barclays ήταν επίσης αποδέκτρια και διεκπεραίωνε τις συναλλαγές

ως αποδέκτρια µέσω του συστήµατος της Τράπεζας στο Λονδίνο. Το ίδιο ίσχυε και
για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, µέσω του συστήµατος της Τράπεζας στην
Ελλάδα. Επίσης, η Arab Bank διεκπεραίωνε τις συναλλαγές των καρτών της στην
Ιορδανία. Εν αντιθέσει, η Ελληνική Τράπεζα ήταν µόνο εκδότρια Τράπεζα και οι
συναλλαγές των καρτών της διεκπεραιώνονταν µέσω του συστήµατος της Τράπεζας
Κύπρου. Σηµειώνεται ότι τότε η πλειοψηφία των συναλλαγών κάρτας στην Κύπρο
αφορούσε κάρτες ξένων επισκεπτών.
1000.

Λίγο µετά τη σύσταση της εταιρείας JCC και άλλες Τράπεζες έγιναν µέτοχοι της

µε ένα συνολικό ποσοστό της τάξεως του 25% το οποίο δόθηκε κατ’ αναλογία από
τους τότε υφιστάµενους µετόχους (15% από την Τράπεζα Κύπρου και 10% από τη
Λαϊκή Τράπεζα).
1001.

Η

αναπροσαρµογή

της

µετοχικής

δοµής

της

JCC

οδήγησε

τις

Τράπεζες/µετόχους της JCC να συµφωνήσουν ότι όλες οι προµήθειες οι οποίες
πήγαζαν από συναλλαγές µε κάρτες που εκδόθηκαν από Τράπεζες µετόχους της
JCC, θα ανήκαν στις εν λόγω εκδότριες Τράπεζες. Η λογική της πιο πάνω
συµφωνίας ήταν ότι οι ζηµιές λόγω µη πληρωµένων χρεών και/ή λόγω απάτης,
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επιβαρύνουν τις εκδότριες τράπεζες. Συνεπώς, η JCC θα χρέωνε τις εκδότριες
Τράπεζες/µετόχους µε προµήθειες µόνο για έγκριση και διεκπεραίωση συναλλαγών
(authorisation and transaction processing fees), σε αντίθεση µε συναλλαγές που
αφορούσαν ξένες κάρτες (δηλαδή κάρτες που εκδόθηκαν από ξένες Τράπεζες), για
τις οποίες όλες οι σχετικές προµήθειες θα ανήκαν στη JCC και κατ’ επέκταση στους
µετόχους αυτής.
1002.

Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, όλες οι εµπορικές τράπεζες στην Κύπρο είχαν

υπογράψει ξεχωριστή συµφωνία «Service Agreements225», µε την εταιρεία JCC οι
πλείστες από τις οποίες έχουν συναφθεί το έτος 2007. Έκτοτε έχει συνοµολογηθεί και
υπογραφεί µόνο ένα καινούργιο Service Agreement µεταξύ της JCC και της
Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµερ. 22/04/2010.
1003.

Η εταιρεία FBMECS, από τον Ιανουάριο του 2009, προσφέρει υπηρεσίες

αποδοχής στην Κύπρο και µαζί µε την εταιρεία JCC αποτελούν τις δύο µοναδικές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο τοµέα εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας. Συγκεκριµένα, η εταιρεία FBMECS προχώρησε στη σύναψη
συµφωνιών µε εµπόρους στη βάση των οποίων εξουσιοδοτεί, εγκρίνει και εξοφλεί
συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών, χρεωστικές και πιστωτικές, για λογαριασµό των
εµπόρων. Σύµφωνα µε την εταιρεία FBMECS, ένας έµπορας δεν είναι απαραίτητο να
συνεργάζεται µε περισσότερους από ένα πάροχο υπηρεσιών αποδοχής, αλλά
ορισµένες από τις εταιρείες στην Κύπρο διαθέτουν στην επιχείρηση τους δύο
τερµατικά για συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών, ένα από την κάθε εταιρεία - JCC και
FBMECS.
1004.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω η καταγγέλλουσα ανέφερε σε επιστολή της µε

ηµεροµηνία 23/03/2012 ότι για την περίοδο 2008 µέχρι 2010, εξ όσων γνώριζε, δεν
υπήρξε καµία άλλη εταιρεία η οποία να έχει αδειοδοτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου και να δραστηριοποιείτο στην αγορά αποδοχής καρτών.
7.2 Αδειοδότηση της εταιρείας FBMECS ως εταιρεία αποδοχής καρτών
1005.

Η Επιτροπή σηµειώνει το περιεχόµενο της επιστολής που έλαβε από την

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε ηµεροµηνία 6 Ιουλίου 2010 και η οποία αναφέρει
το εξής, «Υπηρεσία η οποία παρέχεται σε κάτοχο κάρτας πληρωµής και συνίσταται
στην εκτέλεση πράξεων πληρωµής τις οποίες κίνησε ο κάτοχος µε χρήση της κάρτας
πληρωµής, είναι υπηρεσία πληρωµών κατά την έννοια του σηµείου 3(β) ή 4(β) του
Παραρτήµατος του περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµου, ανάλογα µε την περίπτωση,
και έπεται λογικά της έκδοσης της κάρτας πληρωµής κατά την έννοια του σηµείου 5
225

Προνοούν τα ακόλουθα: Μια γενική περιγραφή των παρεχόµενων Υπηρεσιών, Περιγραφή των
υποχρεώσεων των δυο µερών, ∆ιατραπεζικές προµήθειες, Χρεώσεις για τις διάφορες υπηρεσίες,
Ορισµούς, Συµφωνία Εµπιστευτικότητας (Confidentiality Agreement).
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του ιδίου Παραρτήµατος […]. Πριν από την έναρξη του περί Υπηρεσιών Πληρωµών
Νόµου, η παροχή υπηρεσιών πληρωµών στη ∆ηµοκρατία δεν υπόκειτο σε
αδειοδότηση, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων.
Όπως προνοεί το άρθρο 93(1) του περί Υπηρεσιών Νόµου, νοµικά πρόσωπα τα
οποία άρχισαν να ασκούν δραστηριότητες ιδρύµατος πληρωµών στη ∆ηµοκρατία
πριν από την 25η ∆εκεµβρίου 2007 και τα οποία δεν παρέχουν υπηρεσίες
διαµεσολάβησης στη µεταφορά χρηµάτων, δικαιούνται να συνεχίσουν να ασκούν τις
δραστηριότητες αυτές εφόσον, το αργότερο µέχρι την 30η Απριλίου 2011, λάβουν
άδεια λειτουργίας ιδρύµατος πληρωµών».
1006.

Σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα, η FBME BANK Ltd, πριν τη σύσταση της

θυγατρικής της εταιρείας ήτοι της FBMECS, είχε ενηµερώσει γραπτώς την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου για την δηµιουργία της FBMECS αλλά και τις εργασίες που
αυτή θα παρείχε. Συγκεκριµένα στις αρχές του 2006, κρίθηκε από την Κεντρική
Τράπεζα ότι η FBMECS εµπίπτει στον ορισµό του όρου «Τράπεζα» ως αυτός
καθοριζόταν στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµο του 1997 και άρα δύναται να
εποπτεύεται και να ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε
την καταγγέλλουσα, η FBMECS κατά την ηµέρα έναρξης της λειτουργίας της
ασκούσε δραστηριότητες κάτω από την εποπτεία και έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας και µε βάση τον περί Υπηρεσιών Πληρωµών Νόµο του 2009 (N.
128(I)/2009) η αδειοδότηση της εταιρείας FBMECS από την Κεντρική Τράπεζα,
σχετικά µε τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωµών, έγινε στις 30 Ιουλίου 2010.
1007.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να τονίσει ότι το

γεγονός της απόκτησης ή όχι της σχετικής άδειας δεν επηρεάζει την αξιολόγηση της
καταγγελίας. Συγκεκριµένα, το ∆ΕΕ σε απάντηση σε σχετικό προδικαστικό ερώτηµα
της Σλοβακίας δήλωσε ότι: “Article 101 TFEU must be interpreted in such meaning
that the fact that an undertaking that is affected by a cartel agreement whose object
is the restriction of competition was allegedly operating illegally on the relevant
market at the time when the agreement was concluded is of no relevance to the
question whether the agreement constitutes an infringement of that provision”226.
8. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1008.

Ακολούθως, η Επιτροπή εξέτασε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη

λειτουργία του συστήµατος πληρωµών µε κάρτες.

226

http://www.antimon.gov.sk/135/4920/the-european-court-of-justice-has-ruled-in-the-matter-ofprejudicial-questions-of-the-supreme-court-of.axd
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8.1 Συστήµατα πληρωµών µε κάρτες
1009.

Για να λειτουργήσει ένα σύστηµα πληρωµών µε κάρτες, χρειάζεται ένα

εξειδικευµένο δίκτυο όπως αυτό των εταιρειών Visa, MasterCard και ΑΜΕΧ. Τα
συστήµατα αυτά σύµφωνα µε τους κανονισµούς, τους έχουν ως µέλη τους εκδότριες
τράπεζες και αποδέκτριες εταιρείες από διάφορες χώρες.
1010.

Τα πιο πάνω συστήµατα πληρωµών έχουν κάποια χαρακτηριστικά που τα

κάνει να ξεχωρίζουν µεταξύ τους. Συγκεκριµένα τα συστήµατα πληρωµών Visa και
MasterCard που αποτελούν τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών διαφέρουν ως
προς τον τρόπο λειτουργίας τους από το σύστηµα πληρωµών (ΑΜΕΧ), που αποτελεί
τριµερές σύστηµα πληρωµών.
8.1.1 Τετραµερή συστήµατα πληρωµών
1011.

Η αγορά των καρτών πληρωµών στα τετραµερή συστήµατα πληρωµών έχει

την µορφή δίπλευρης αγορά (two sided market) όπου στην οικονοµική πλατφόρµα
που δηµιουργείται υπάρχουν δύο ξεχωριστές οµάδες χρηστών µεταξύ των οποίων
παρέχονται τα οφέλη του δικτύου227. Εποµένως, η προσφορά και η ζήτηση σε σχέση
µε την αποδοχή καρτών καθορίζεται για παράδειγµα από την προσφορά και ζήτηση
σε σχέση µε την έκδοση καρτών. Τα συστήµατα πληρωµών (π.χ. MasterCard, Visa)
πωλούν τις υπηρεσίες τους σε δύο κατηγορίες πελατών α) τους κατόχους καρτών και
β) τους εµπόρους. Άρα τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών περιλαµβάνουν τους
εκδότες (τράπεζες), τις εταιρείες αποδοχής καρτών, τους καταναλωτές και τους
εµπόρους.
1012.

Μέσα

από

την

λειτουργία

του

συστήµατος

πληρωµών

µε

κάρτες

δηµιουργούνται κάποιες χρεώσεις µεταξύ των δύο υπηρεσιών (έκδοσης και
αποδοχής). Οι χρεώσεις αυτές ονοµάζονται διατραπεζικές προµήθειες (στο εξής
«∆Π») και είναι ένας µηχανισµός εξισορρόπησης µέσω του οποίου µερικά έξοδα από
την πλευρά της έκδοσης καλύπτονται από την πλευρά της αποδοχής.
Σχεδιάγραµµα Scheme Owner/Platform (Visa, MasterCard)

227

https://en.wikipedia.org/wiki/Two-sided_market Benefits to each group exhibit demand economies of
scale. Consumers, for example, prefer credit cards honored by more merchants, while merchants prefer
cards carried by more consumers
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1013.

Το σχεδιάγραµµα πιο πάνω αναφέρεται σε τετραµερή συστήµατα πληρωµών

όπως είναι η Visa και MasterCard (Scheme Owners). Παρουσιάζει τη λειτουργία των
σηµείων πώλησης και αφορά συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε κάρτα. Πιο
κάτω αναλύεται συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθεί µια συναλλαγή µε κάρτα
πληρωµών.
1014.

Όταν

ένας

καταναλωτής

(Cardholder)

αγοράζει

ένα

προϊόν/υπηρεσία

χρησιµοποιώντας την κάρτα του, ο έµπορας (Merchant) εισπράττει, (αφού περάσει
την κάρτα από το τερµατικό του (POS terminal)), το ποσό της λιανικής τιµής του
προϊόντος µειωµένο κατά ένα µικρό ποσό. Το µικρό αυτό ποσό (εκφρασµένο σε
ποσοστό) είναι τα ∆ικαιώµατα Εξυπηρέτησης Πελατών (∆ΕΠ-Merchant Service
Charge) και αποκόπτεται από την αποδέκτρια εταιρεία αφού πρώτα ελέγξει µε την
εκδότρια τράπεζα του καταναλωτή κατά πόσο υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο στο
λογαριασµό του καταναλωτή/πελάτη της τράπεζας που του έκδωσε την κάρτα. Ένα
µεγάλο µέρος της χρέωσης ∆ΕΠ αποτελεί η ∆ιατραπεζική Προµήθεια, που
επιστρέφεται από τον αποδέκτη καρτών πίσω στις εκδότριες τράπεζες. Ως εκ των
ανωτέρω οι δύο πλευρές της αγοράς είναι:
8.1.1.1 Εκδότριες Τράπεζες και καταναλωτές
1015.

Για την επικερδή λειτουργία του συστήµατος πληρωµών και ιδιαίτερα των

τετραµερών συστηµάτων, πρέπει να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές οι οποίοι
κάνουν τις συναλλαγές τους µε κάρτες πληρωµών. Οι κάρτες αυτές εκδίδονται από
τις εκδότριες τράπεζες οι οποίες, όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι µέλη των
συστηµάτων πληρωµών. Οι εκδότριες τράπεζες και οι καταναλωτές αποτελούν την
µια πλευρά της δίπλευρης αγοράς που διέπει τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών.
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8.1.1.2 Αποδέκτρια εταιρεία και έµποροι
1016.

Η άλλη πλευρά της δίπλευρης αγοράς αποτελείται από τη σχέση του αποδέκτη

καρτών µε τους εµπόρους. Ο αποδέκτης ασχολείται µε την ανάληψη συµβολαίων µε
διάφορους εµπόρους για την παροχή υπηρεσιών αποδοχής. Επίσης, ο αποδέκτης
αναλαµβάνει επιπλέον λειτουργίες όπως είναι η έγκριση, η επεξεργασία συναλλαγών,
οι πιστώσεις λογαριασµών εµπόρων κ.α.
8.1.1.3
1017.

∆ικαιώµατα Εξυπηρέτησης Πελατών – ∆ΕΠ.
Τα ∆ΕΠ αφαιρούνται από τον αποδέκτη καρτών σαν µέρος πληρωµής των

υπηρεσιών του, που αφορά την επεξεργασία της συναλλαγής µε κάρτα στα σηµεία
πώλησης. Οι χρεώσεις αυτές ποικίλουν ανάλογα µε την οικονοµική δύναµη του
εµπόρου και την κατηγορία δραστηριότητας στην οποία ανήκει π.χ. Γενικό Εµπόριο.
Τα ∆ΕΠ περιλαµβάνουν τη ∆ιατραπεζική Προµήθεια, που επιστρέφεται πίσω στις
εκδότριες τράπεζες και ένα ποσό το οποίο παραµένει στον αποδέκτη καρτών έτσι
ώστε να καλύψει το κόστος διεκπεραίωσης της συναλλαγής και το κέρδος του,
δηλαδή τα ∆ΕΠ ισούνται µε τις ∆Πκαι τη ΧΠ (χρέωση αποδέκτη) (MSC=MIF+ABF228).
1018.

Επιπλέον, στην Κύπρο κατά το έτος 2010, αλλά και σε όλες σχεδόν τις χώρες

Κράτη Μέλη της ΕΕ, οι αποδέκτες καρτών εφαρµόζουν διαφορετικές χρεώσεις για τα
∆ΕΠ σε σχέση µε την προέλευση της συναλλαγής (εγχώριες, ενδοπεριφερειακές,
διαπεριφερειακές). Η αλλαγή αυτή που επήλθε κατά το έτος 2010, συνδυάστηκε µε
υποχρέωση που απέρρεε µέσα από οδηγία της MasterCard και Visa Europe.
1019. Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή θα ασχοληθεί µε τις εγχώριες συναλλαγές
που πραγµατοποιούνται µε κάρτες εκδοµένες στην Κύπρο που χρησιµοποιούνται για
αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών στα διάφορα σηµεία πώλησης (POS: Point of Sale)
εντός Κύπρου, καθότι οι ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές χρεώσεις των ∆ΕΠ
δεν αποτελούν µέρος της καταγγελίας.
8.1.1.4

Ε∆Π/DIF/Ενδοπεριφερειακές

και

∆ιαπεριφερειακές

∆ιατραπεζικές

Προµήθειες
1020.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, από την λειτουργία του συστήµατος πληρωµών

µε κάρτες δηµιουργούνται κάποιες χρεώσεις µεταξύ των δύο υπηρεσιών (έκδοσης
και αποδοχής). Οι χρεώσεις αυτές ονοµάζονται διατραπεζικές προµήθειες και είναι
ένας µηχανισµός εξισορρόπησης, µέσω του οποίου µερικά έξοδα από την πλευρά
της έκδοσης καλύπτονται από την πλευρά της αποδοχής. Οι ∆Π αποτελούν το
228

∆ΕΠ: Merchant Service Charge, IF: Multilateral Interchange Fee/or Bilateral, ABF: Acquiring Bank
Fee).
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µεγαλύτερο µέρος της χρέωσης (∆ΕΠ) που επιβάλλουν οι εταιρείες αποδοχής
καρτών στους εµπόρους229.
1021.

Επιπλέον οι ∆Π αποτελούν αποκλειστικό εισόδηµα για τις εκδότριες τράπεζες.

Οι εκδότριες τράπεζες ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να χρησιµοποιούν τις κάρτες
πληρωµών µέσα από διάφορες µεθόδους, όπως εκπτώσεις, προσφορά σε
ταξιδιωτικά µίλια κλπ.
1022.

Υπάρχουν τρείς τύποι διατραπεζικών προµηθειών στα διεθνή συστήµατα

πληρωµών: Εγχώριες ∆Π (Local IF), ενδοπεριφερειακές ∆Π(intra-regional IF) και οι
∆ιαπεριφερειακές ∆Π (inter-regional IF)230:
1023.

Οι Εγχώριες ∆ιατραπεζικές Προµήθειες -Ε∆Π- εφαρµόζονται σε όλες τις

συναλλαγές που γίνονται στην χώρα έκδοσης της κάρτας. Οι Ε∆Π στην Κύπρο
καθορίζονται (όπως προνοούν οι κανονισµοί των διεθνών οργανισµών VISA και
MasterCard) από τα τοπικά µέλη των πιο πάνω διεθνών οργανισµών, τα οποία είναι
οι εµπορικές τράπεζες της Κύπρου και η εταιρεία JCC. Οι DIF κοινοποιούνται στη
VISA και MasterCard µε επιστολές που εκδίδονται από τη JCC και οι οποίες
συνυπογράφονται από όλους τους διευθυντές-προισταµένους των κέντρων κάρτας
όλων των κυπριακών τραπεζών-µελών των οργανισµών VISA Europe και/ή
MasterCard.
1024.

Οι

ενδοπεριφερειακές

∆Π εφαρµόζονται

σε όλες τις συναλλαγές µε

προµηθευτές εκτός χώρας, αλλά εντός µιας καθορισµένης περιοχής π.χ. µεταξύ
χωρών της Ευρώπης (παράδειγµα: η αγορά ενός προϊόντος µε πιστωτική κάρτα από
κύπριο καταναλωτή στην Ιταλία) .
1025.

Οι διαπεριφερειακές ∆Π εφαρµόζονται σε όλες τις συναλλαγές µεταξύ

διαφορετικών περιοχών π.χ. Ευρώπης και Ασίας ή Αµερικής (για παράδειγµα η
αγορά ενός προϊόντος µε πιστωτική κάρτα από Κύπριο στην Αµερική).
8.1.1.5 Ενδοπεριφερειακές ∆Π για το σύστηµα πληρωµών Visa και MasterCard
1026.

Οι Ενδοπεριφερειακές ∆Π για το σύστηµα πληρωµών Visa, έχουν θεσπιστεί

από τη Visa Europe και σύµφωνα µε δηλώσεις της εταιρείας JCC, ο τρόπος
καθορισµού τους και οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη δεν είναι γνωστοί γιατί,
όπως ανέφερε η εταιρεία JCC, ούτε οι εγχώριες τράπεζες στην Κύπρο αλλά ούτε και
η JCC ως αποδέκτρια καρτών λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία καθορισµού τους. Οι
Ενδοπεριφερειακές ∆Π για το σύστηµα πληρωµών της VISA έχουν µειωθεί, το
Μάρτιο του 2009. Επιπλέον µειώσεις έχει προτείνει η Visa, κατά τα µέσα Μαΐου 2013,

229

European Central Bank- Interchange Fees in card payments. Series September 2011-Par.3.1.
Report on the retail banking sector inquiry by the EC DG for Competition– Part B: Competition in the
market for payment cards and payment systems.
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στην ευρωπαϊκή επιτροπή κατά την διάρκεια έρευνας που πραγµατοποιείται από την
τελευταία231.
1027.

Οι

Ενδοπεριφερειακές

∆Π

για

το

σύστηµα

πληρωµών

MasterCard

παρουσιάζουν µειώσεις (26/02/2010) όπως και στην περίπτωση της Visa και αυτό
ήταν αποτέλεσµα των σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1028. Στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή θα ασχοληθεί µόνο µε τις Ε∆Π, καθότι οι
ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές διατραπεζικές προµήθειες δεν αποτελούν
αντικείµενο της καταγγελίας. Η Επιτροπή αναφέρεται στις ενδοπεριφερειακές
προµήθειες µόνο, για σκοπούς σύγκρισης αλλά και γιατί έχουν αποτελέσει
αντικείµενο πρόσφατων αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
8.1.2 Τριµερή συστήµατα πληρωµών
1029.

Το τριµερές σύστηµα πληρωµών ΑΜΕΧ λειτουργεί µε διαφορετικό τρόπο από

αυτά των MasterCard και Visa. Στο τριµερές σύστηµα πληρωµών η ΑΜΕΧ (payment
service provider) λειτουργεί όχι µόνο ως εκδότης καρτών αλλά και ως αποδέκτης.
Εποµένως, όπως διαπιστώνεται και από το σχεδιάγραµµα πιο κάτω, τόσο οι
καταναλωτές, όσο και οι έµποροι συναλλάσσονται µε τον ίδιο παροχέα υπηρεσιών
πληρωµών.
8.1.2.1AMEX
8.1.2.1.1 Τριµερές σύστηµα πληρωµών

231

http://www.reuters.com/article/2013/05/14/eu-visaeurope-idUSL6N0DV2AX20130514. Τhe proposed
cut meant Visa Europe would charge 0.3 percent of the value of each transaction - about 40-60 percent
lower than at present and equating its fines to those of rival MasterCard. The offer, which would be valid
for four years, is for cross-border and domestic fees.
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1030.

Η Επιτροπή θα αναφερθεί εκτενέστερα σε όλα τα πιο πάνω συστήµατα

πληρωµών στο κεφάλαιο που αφορά την σχετική αγορά.
8.1.2.1.2 Καθορισµός των ∆ΕΠ που εφαρµόζονται εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας
1031.

Η Επιτροπή θεώρησε σκόπιµο να σηµειώσει τις ακόλουθες πληροφορίες σε

σχέση µε τα χαρακτηριστικά των ∆ΕΠ ως αυτές προκύπτουν µέσα από την εν λόγω
έρευνα: Ο τιµοκατάλογος των ∆ΕΠ που καταρτίζεται από την εταιρεία JCC πιο κάτω,
περιλαµβάνει τις κατηγορίες των εµπόρων και [.........................................................
.....]. Τα ∆ΕΠ εκφράζονται ως ποσοστό ανά συναλλαγή και εξαρτώνται από [....
....................................................................] και την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό γενικό πλαίσιο τιµοκαταλόγου.

Πίνακας 16

1032.

….%

…..%

….%

….%

….%

….%

….%

….%

Η εταιρεία JCC δήλωσε ότι οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη από το ∆Σ

της JCC σε σχέση µε τον καθορισµό των ∆ΕΠ, είναι οι ακόλουθοι:
•

[..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................

•

...........................................................................................................................
.............................................................................
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•

............................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................

•

............................................................................................................................

•

...........................................................................................................................,
................................................................

•

.......................................................................................................................
......................

•

...........................................................................................................................
...........................................

•

...........................................................................................................................
.......................... ]

1033.

Στα

πλαίσια

της

προκαταρκτικής

έρευνας,

στάλθηκε

ερωτηµατολόγιο

ηµεροµηνίας 23 Απριλίου 2012 στο οποίο ζητήθηκε από την καταγγελλόµενη-JCC να
παραθέσει σχετική µελέτη αναφορικά µε τον καθορισµό των ∆ΕΠ που ήταν σε ισχύ
τα έτη 2008, 2009 και 2010. Η εταιρεία JCC δεν υπέβαλε σχετική µελέτη, αντί αυτού
ανέφερε ότι για τη κατάρτιση καταλόγου χρεώσεων ∆ΕΠ εκπονείται µια πολύπλοκη
διαδικασία στην οποία λαµβάνονται υπόψη οι παράγοντες καθορισµού των ∆ΕΠ. Στη
διαδικασία αυτή περιλαµβάνονται αρκετές ενδιάµεσες απεικονίσεις “Computer
Simulation Runs” του καταλόγου χρεώσεων ∆ΕΠ µε στόχο την κατάρτιση του τελικού
πίνακα.
1034.

Σε σχέση µε την εν λόγω διαδικασία, η καταγγελλόµενη JCC παρέθεσε

πρακτικά του ∆Σ της τα οποία διακρίνονται χρονολογικά: 01/2008 (ηµεροµηνία
συνάντησης 07/02/2007), 06/2008 (ηµεροµηνία συνάντησης 03/12/2008) και 06/2009
(ηµεροµηνία συνάντησης 15/12/2009). Τα πρώτα πρακτικά (αρχίζοντας από το 2008)
αναφέρουν ότι µετά από συνοµιλίες [.....................................................................]
αποφάσισαν να µειώσουν τα ∆ΕΠ για κάποιες [......................................] που
αφορούσαν [.....................] και πρόσθεσαν ότι θα πρέπει να επιβλέπονται τα ∆ΕΠ,
έτσι ώστε οι Ε∆Π [...................................................] τα ∆ΕΠ.

1035.

Τα δεύτερα χρονολογικά πρακτικά του ∆Σ της JCC αναφέρουν για

µελλοντικές µειώσεις των ∆ΕΠ αλλά και των ‘interchange rates‘ για διάφορες
κατηγορίες εµπόρων λόγω της αναµενόµενης κρίσης. [.................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................
1036.

Τα τρίτα χρονολογικά πρακτικά του ∆Σ της JCC αναφέρονται εν συντοµία σε

γενικές µειώσεις των ∆ΕΠ.
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8.1.2.1.3 Καθορισµός των ∆Π που εφαρµόζονται εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας
1037.

Ο καθορισµός των ∆Π µπορεί να είναι αποτέλεσµα διµερών συµφωνιών µεταξύ

µιας εκδότριας τράπεζας και ενός αποδέκτη καρτών ή να είναι αποτέλεσµα
πολυµερούς απόφασης που δεσµεύει όλες τις εκδότριες τράπεζες και τον αποδέκτη
καρτών232, οπόταν σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιείται ο όρος πολυµερείς
διατραπεζικές προµήθειες Π∆Π – Multilateral Interchange Fees (MIF). Στην
περίπτωση του πλαισίου που επικρατεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ο καθορισµός
των Ε∆Π, είναι αποτέλεσµα διµερών συµφωνιών.
1038.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος καθορισµού το οποίο

εφαρµόζεται στη βάση των κανονισµών των συστηµάτων πληρωµών και αυτός είναι
ο καθορισµός των DIF.
1039.

Τα DIF αποτελούν τις ισχύουσες ∆Π στην απουσία άλλης διµερούς συµφωνίας

ή πολυµερούς συµφωνίας.
8.1.2.1.4 Έγγραφο ενηµέρωσης των συστηµάτων πληρωµών σχετικά µε τα
Default Interchange Fees
1040.

Στην Κύπρο για τον καθορισµό των DIF ετοιµάζεται έγγραφο και/ή δήλωση που

συνυπογράφεται από όλες τις εκδότριες τράπεζες και την εταιρεία JCC µε το οποίο οι
Visa και MasterCard ενηµερώνονται για τις ισχύουσες συµφωνηθέντες χρεώσεις των
∆Π. Ο καθορισµός αυτός είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς των διεθνών
οργανισµών VISA και MasterCard.
1041.

Η εταιρεία FBMECS εφάρµοζε τις χρεώσεις αυτές αφού δεν είχε υπογράψει

συµφωνία µε καµιά εκδότρια τράπεζα. Ως αποτέλεσµα αυτού, η FBMECS
δροµολογούσε τις συναλλαγές της µέσω των συστηµάτων πληρωµών και εφάρµοζε
τα ισχύοντα DIF στις συναλλαγές της, όπως αυτά είχουν δηλωθεί στα συστήµατα
πληρωµών.
1042.

Η καταγγελλόµενη JCC σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 30 Απριλίου 2010,

δήλωσε ότι σε περίπτωση αναθεώρησης των Ε∆Π, ετοιµάζεται και πάλι µια κοινή
επιστολή από τις αδειοδοτηµένες στην Κύπρο Εµπορικές Τράπεζες και την JCC (ως
αποδέκτριας καρτών) προς τη Visa και MasterCard µε την οποία ενηµερώνονται οι
τελευταίες για τους εγχώριους κανόνες και την ισχύουσα στην Κύπρο διατραπεζική
προµήθεια (DIF).

232

GREEN PAPΕR - Brussels, 11.1.2012 COM (2011) 941 final. “Interchange fees can be agreed
bilaterally, between issuing and acquiring PSPs, or multilaterally, by means of a decision binding all
PSPs participating in a payment card scheme”. PSPs: Payment Service Providers
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1043.

Επιπλέον,

σύµφωνα

µε την

εταιρεία JCC η

συγκεκριµένη

επιστολή

αποστέλλεται στους διεθνείς οργανισµούς έξι µήνες πριν οποιαδήποτε αλλαγή στις
σχετικές προµήθειες ούτως ώστε να αναβαθµίζονται οι σχετικοί πίνακες στους
οποίους µπορεί να αποταθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος για να ενηµερωθεί για τα
ισχύοντα DIF. Στις επιστολές αυτές αναγράφεται το ύψος των ∆Π ανάλογα µε την
κατηγορία του εµπόρου [.............................................................................................
..................................................................................................................]

και

του

συστήµατος πληρωµών (VISA, MasterCard κλπ).
8.1.2.1.5 ∆ιµερείς Συµφωνίες για καθορισµό των Ε∆Π
1044.

Στην Κύπρο οι Ε∆Π καθορίστηκαν µέσα από τα «Service Agreement» όπου τα

συµβαλλόµενα µέρη στην κάθε ενυπόγραφη συµφωνία, για την παροχή των
υπηρεσιών αποδοχής, είναι η συγκεκριµένη εµπορική τράπεζα και η JCC. Όλες οι
διµερείς συµφωνίες µεταξύ της JCC και της κάθε εκδότριας τράπεζας που
δραστηριοποιείται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών είχαν συναφθεί κατά το έτος.
1045.

Οι Ε∆Π που εφαρµόζονται στη βάση των διµερών συµφωνιών, αποτελούν

χρεώσεις τις οποίες η JCC ως αποδέκτριας καρτών πληρώνει στις εκδότριες
τράπεζες της Κύπρου, όταν έµποροι στην Κύπρο αποδέχονται εγχώριες κάρτες
τύπου VISA και MasterCard. Οι συναλλαγές της JCC δεν δροµολογούνται µέσω των
συστηµάτων πληρωµών VISA και MasterCard, αλλά µέσω των δικών της
συστηµάτων, αφού υπάρχει κατ’ ευθείαν σύνδεση µεταξύ της JCC και των ντόπιων
τραπεζών.
1046.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, µέσα από την προκαταρκτική έρευνα διαπιστώθηκε

ότι το ∆Σ της JCC αποφασίζει για τις χρεώσεις των Ε∆Π και στη συνέχεια µε γραπτή
επιστολή του ενηµερώνει όλες τις εκδότριες τράπεζες της Κύπρου για το ύψος των
χρεώσεων αυτών, το οποίο και υιοθετείται.
1047.

Σύµφωνα µε την εταιρεία JCC σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 30/04/2010, η

εφαρµογή συγκεκριµένων Ε∆Π σε µια χώρα λαµβάνει υπόψη συγκεκριµένους
παράγοντες που αφορούν την χώρα (π.χ. [..................................................................,
...........................................................................................................................
............................................ ]
1048.

Η εταιρεία JCC παρέθεσε τους πιο κάτω παράγοντες καθορισµού των Ε∆Π:

•

[............................................................................................................................

•

............................................................................................................................

•

...........................................................................................................................
.............................................................................................
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•

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............

•

...........................................................................................................................
............................................................................................................................

•

...........................................................................................................................
............................................................................................................................

•

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................

•

...........................................................................................................................
............................................................................................................................

•

..............................................................................

•

...................................................................................

•

........................................................................................]

1049.

Στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας, στάλθηκαν ερωτηµατολόγια προς

όλες της καταγγελλόµενες τράπεζες ηµεροµηνιών 17 Μαρτίου 2010, τα οποία
αφορούσαν γενικότερα τις Ε∆Π. Οι απαντήσεις των τραπεζών: Εθνική Τράπεζα,
Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank και της εταιρείας JCC δεν συµπίπτουν απόλυτα ως
προς τους παράγοντες καθορισµού των Ε∆Π. Ορισµένες από τις άλλες
καταγγελλόµενες Τράπεζες δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τους παράγοντες που
λαµβάνονται υπόψη στον καθορισµό των Ε∆Π και ούτε λαµβάνουν µέρος στη
διαδικασία καθορισµού των Ε∆Π. Συγκεκριµένα, οι τράπεζες Εµπορική και USB,
δήλωσαν ότι απλά κοινοποιούνται σε αυτές τα ποσοστά των Ε∆Π, ενώ η Τράπεζα
Societe δήλωσε ότι «δεν συναποφασίζει µε την JCC, ούτε µε καµιά άλλη εγχώρια
τράπεζα για την εφαρµογή των κανονισµών των Ε∆Π».
1050.

Επίσης, στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας, στάλθηκαν ερωτηµατολόγια

ηµεροµηνιών 20 Φεβρουαρίου 2012 προς όλες τις καταγγελλόµενες τράπεζες
ζητώντας τους να επισυνάψουν τα πρακτικά των αποφάσεων τους σχετικά µε τις
Ε∆Π. Όλες οι τράπεζες δήλωσαν ότι δεν έχουν πρακτικά συναντήσεων ή επιστολές
προσκλήσεων, καθώς οι αποφάσεις των εκπροσώπων των τραπεζικών οργανισµών
µε την εταιρεία JCC λάµβαναν τη µορφή υπογραµµένων επιστολών προς τους
διεθνείς οργανισµούς Visa και MasterCard (εννοώντας την επιστολή που αφορά τα
DIF).
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1051.

Σε ερώτηµα τις Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 28/07/2010 στο οποίο έχουν ζητηθεί τα

τελευταία πρακτικά που αναφέρονται σε απόφαση σχετικά µε το καθορισµό των
Ε∆Π, η JCC επισύναψε τις πιο πάνω επιστολές.
1052.

Επιπλέον στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας, στάλθηκε ερωτηµατολόγιο

ηµεροµηνίας 23 Απριλίου 2012 στο οποίο ζητήθηκε από την JCC να παραθέσει
σχετική µελέτη αναφορικά µε τον καθορισµό του ύψους των Ε∆Π που ήταν σε ισχύ
τα έτη 2008, 2009 και 2010. Η εταιρεία JCC δεν υπέβαλε σχετική µελέτη, αντί αυτού
επισύναψε πρακτικά του ∆Σ της ηµεροµηνίας 05/2010 τα οποία αναφέρουν επί λέξει
τα

εξής

[....................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
……………”]
1053.

Η εταιρεία JCC σχετικά µε τα πιο πάνω, σε επιστολή της µε ηµεροµηνία

25/06/2012 ανέφερε ότι περί το Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2011, ήρθε σε επικοινωνία
µε τη Visa µε σκοπό την ετοιµασία µιας προκαταρτικής µελέτης [.................................
…………………………………….]. Με την σειρά της, κατά ή περί την 14/03/2011 η
Visa ζήτησε από την JCC όπως της αποσταλούν τα σχετικά στοιχεία για εκπόνηση
µελέτης τα οποία και αποστάληκαν στη Visa [....................................]. Μέχρι και τις
[................] που στάλθηκαν στην Υπηρεσία οι εν λόγω απαντήσεις, η εταιρεία JCC
δήλωσε ότι δεν έχει αποσταλεί καµιά έκθεση/µελέτη από την Visa.
1054.

Σύµφωνα µε επιστολή της καταγγελλόµενης JCC µε ηµεροµηνία 29/09/2010, η

JCC κατέβαλλε µέχρι την 2/1/2009 στις εκδότριες Τράπεζες της Κύπρου προµήθειες
(commissions) επιπλέον των DIF (πριν από την είσοδο της FBMECS στην αγορά).
(δική µας υπογράµµιση).
1055.

Εποµένως, πριν από τον ουσιώδη χρόνο οι χρεώσεις των DIF διέφεραν από

αυτές των Ε∆Π και σε σχέση µε το σύστηµα πληρωµών VISA και MasterCard είχαν
ως εξής:
Α. Τα Default Interchange fees που ίσχυαν στην Κύπρο από τις 30/1/2007 µέχρι και
το 2010, σύµφωνα µε τις επιστολές ενηµέρωσης προς τα συστήµατα πληρωµών:
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Πίνακας 17
Visa

MasterCard

[…………………….]

0,90%

[….]%

[............................]

1,20%

[....]%

....... 1,50%

[....]%

[..........................
…....... ]

Β. Οι Εγχώριες ∆ιατραπεζικές Προµήθειες (Local Interchange Fees) που ίσχυαν
στην Κύπρο από τις 30/12007 σύµφωνα µε τα ‘Service Agreements’:
Πίνακας 18
Visa

MasterCard

[....]%

[….]%

..... [....]%

[….]%

[....]%

[….]%

[....................................
.................. ]
[..........................
................]
[......................]

1056.

Τα ποσά στον πιο πάνω πίνακα που αναφέρονται στα DIF, καταγράφονται στις

επιστολές που αποστέλλει η JCC στα συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard,
µε ηµεροµηνία 30/01/2007 και ίσχυαν µέχρι και τις αρχές του 2010 (ιστοσελίδα της
Visa – July 2009).
1057.

Τα ποσά στον πιο πάνω πίνακα που αναφέρονται στα Ε∆Π, εντοπίζονται σε

όλες τις διµερείς συµφωνίες (Service Agreements) µε τις τράπεζες και την εταιρεία
JCC, οι οποίες υπογράφτηκαν κατά το έτος 2007 (οι περισσότερες έχουν υπογραφτεί
από το µήνα Μάιο 2007 και µετά). Η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα Service Agreements
δεν έχουν τροποποιηθεί από το έτος 2007, παρόλα αυτά υπάρχει επιστολή
ενηµέρωσης των τραπεζών από την JCC, µε ηµεροµηνία 27 Ιανουαρίου 2009,
σχετικά µε κάποια τροποποίηση των Service Agreements αναφορικά µε τις Ε∆Π.
1058.

Σε σχέση µε τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις στα Ε∆Π, η καταγγελλόµενη

JCC σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 29/09/2010 δήλωσε ότι από τις 27 Ιανουαρίου
2009 οι Ε∆Π και τα DIF233 [................] (σε σχέση µε τα ποσοστά χρεώσεων). Αυτή η
233

Που ίσχυαν από το έτος 2007.
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αλλαγή πρακτικής έγινε, σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη προς πλήρη εφαρµογή
των µονοµερών δεσµεύσεων της JCC προς την Επιτροπή το 2005.
1059.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσπάθησε να διαπιστώσει κατά πόσο υπήρχαν

κανονισµοί των συστηµάτων πληρωµών που να αφορούσαν γενικά τις ∆Π για την
κάθε χώρα ξεχωριστά και κατά πόσο ενηµερώνονταν κανονικά τα συστήµατα
πληρωµών σχετικά µε τα DIF που ίσχυαν στην Κύπρο. Σχετικά µε τα πιο πάνω, η
Επιτροπή παραθέτει τα ακόλουθα σηµεία:
Α) τους κανονισµούς των συστηµάτων πληρωµών,
Β) τις κατηγοριοποιήσεις των εµπόρων 8.1.2.1.6 Κανονισµοί των συστηµάτων
πληρωµών που αφορούν τις Ε∆Π και DIF
1060.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό 8.6Β της VISA Europe που διέπει τον καθορισµό

των DIF «Τhe VISA Europe Board may, on request establish a country specific
default Interchange Reimbursement Fee for Domestic Transactions if the Members in
that country are unable to reach agreement on appropriate default Interchange
Reimbursement

Fees

for

Domestic

Transactions

or

in

other

exceptional

circumstances».
1061.

Στους σχετικούς κανονισµούς της MasterCard, αναφέρεται ότι o καθορισµός

των DIF (Παράγραφος 9.5.1) γίνεται, ή δύναται να γίνει, από τα αδειοδοτηµένα µέλη
της MasterCard σε µια χώρα τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το [.................
...............] τις εκατό [(....]%) των εγχώριων συναλλαγών σε σχέση µε έκδοση καρτών
(issuing volume) και τουλάχιστον το [...........................] τις εκατό [(...]%) σε σχέση µε
αποδοχή καρτών (acquiring volume).
1062.

Επιπλέον, σύµφωνα µε τους εν λόγω κανονισµούς ο καθορισµός των Ε∆Π

πρέπει:

[.....................................................................................................................

........................................................................................................................... ..........
...........................................................................................................................

......

......................................................................]
8.1.2.1.7 Κατηγοριοποιήσεις εµπόρων σε σχέση µε τα DIF
1063.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Υπηρεσία συνέλεξε κατά καιρούς τις χρεώσεις

«Domestic Interchange Reimbursement Fees» για την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες από την ιστοσελίδα του συστήµατος πληρωµών Visa. Καταρχάς, η Επιτροπή
σηµειώνει ότι στην Κύπρο δεν υφίσταται ο ίδιος τρόπος διαφοροποίησης των DIF σε
ότι αφορά τις κατηγοριοποιήσεις των χρεώσεων που ισχύει σε ένα µεγάλο αριθµό
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ευρωπαϊκών χωρών, όπου για παράδειγµα οι κάρτες µε µαγνητική ταινία έχουν
περισσότερο ρίσκο από κάρτες µε chip και εποµένως διαφορετικές χρεώσεις.
1064.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταγράφει τις ακόλουθες ερµηνείες

που ισχύουν για τις κατηγοριοποιήσεις των DIF των Ευρωπαϊκών χωρών α)
Electronic Online Authorised: αφορά συναλλαγές όπου οι κάρτες παρουσιάζονται
κατά τη συναλλαγή και η µαγνητική ταινία της κάρτας ‘διαβάζεται‘ ηλεκτρονικά και η
συναλλαγή εγκρίνεται µέσω συστήµατος της Visa και εξασφαλίζεται θετικός
απαντητικός κωδικός, β) Electronic Data Capture: αφορά συναλλαγές όπου οι κάρτες
παρουσιάζονται κατά τη συναλλαγή και οι πληροφορίες διαβιβάζονται ηλεκτρονικά
είτε δια µέσου της µαγνητικής ταινίας ή δια µέσου EMV. Η έγκριση της συναλλαγής
δεν αποτελεί προϋπόθεση, γιατί τα ποσά στις εν λόγω συναλλαγές είναι µικρά π.χ.
διόδια, γ) Standard/Non- Electronic: αφορούν όλες τις συναλλαγές καρτών ιδιωτών
µέσω POS οι οποίες δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια. Με βάση τα χαρακτηριστικά
των πιο πάνω κατηγοριοποιήσεων οι περισσότερες χώρες κράτη µέλη έχουν
διαφορετικές χρεώσεις για την κάθε κατηγορία ξεχωριστά234.
1065.

Στην Κύπρο η διαφοροποίηση στις χρεώσεις των DIF (αλλά και των Ε∆Π),

βασίζεται στην κατηγορία του εµπόρου [..................................................................,
...................................................................]
1066.

Σύµφωνα µε ισχυρισµούς της FBMECS σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 10

Σεπτεµβρίου 2010, οι αλλαγές στις κατηγοριοποιήσεις των DIF της MasterCard
έγιναν γνωστές στην καταγγέλλουσα µετά από επιστολή της στο συγκεκριµένο
σύστηµα πληρωµών εκφράζοντας διάφορα παράπονα αλλά και µετά από τη
συνάντηση των εκπροσώπων των MasterCard και FBMECS στις 09 Ιουνίου 2010.
Στη συνέχεια, η MasterCard, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της καταγγέλλουσας,
προχώρησε στη διερεύνηση του θέµατος και σε έλεγχο στα συστήµατα της JCC. Αν
και η JCC αρχικά είχε αρνηθεί την ύπαρξη των νέων αυτών κατηγοριών, η εταιρεία
FBMECS είχε πληροφορίες (σύµφωνα µε ισχυρισµούς της) ότι [.............................
……................................................] και ως αποτέλεσµα της διερεύνησης αυτής στις
25 Ιουνίου 2010, η MasterCard προχώρησε σε δηµοσιοποίηση καινούργιων
κατηγοριών εµπόρων στην ιστοσελίδα της στην οποία έχουν πρόσβαση µόνο τα
µέλη των συστηµάτων πληρωµής.
1067.

Στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας, στάλθηκαν επιστολές στα συστήµατα

πληρωµών Visa και MasterCard µε ηµεροµηνία 9 ∆εκεµβρίου 2010 προς
εξακρίβωση των πιο πάνω ισχυρισµών, υποβάλλοντας τους σχετικά ερωτήµατα. Στις
απαντήσεις του συστήµατος πληρωµών MasterCard Europe µε ηµεροµηνία 22
∆εκεµβρίου 2010 και 25 Ιανουαρίου 2011, προκύπτουν τα εξής:
234

Domestic Interchange Reimbursement Fees.
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1068.

οι χρεώσεις – intra-country interchange rates - για την Κύπρο δεν εµφανίζονται

στην ιστοσελίδα του συγκεκριµένου συστήµατος πληρωµών, γιατί καθορίζονται από
τις τοπικές τράπεζες της χώρας και όχι από την MasterCard Europe.
1069.

Σε επιστολή της MasterCard προς την εταιρεία JCC µε ηµεροµηνία 8

Ιανουαρίου 2010, εκφράζονται [...................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................................................................................................
…….........................................................................................] Επιπλέον η εν λόγω
επιστολή λέει τα ακόλουθα [………………………………………………………………….
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………]. Τέλος, στην
προαναφερόµενη επιστολή το σύστηµα πληρωµών MasterCard ζητά από την
εταιρεία JCC [.............................................................................].
1070.

Το Interchange and Service Fees Report Form, αποτελεί εγχειρίδιο στο οποίο

περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα DIF που ισχύουν στην Κύπρο -Notification to
MasterCard. Στο εν λόγω εγχειρίδιο αναγράφονται λεπτοµέρειες για τις ∆Π της κάθε
χώρας και συγκεκριµένα αναφέρει ότι: [........................................................................
..................................................................................................................................
…………...............] Σηµειώνεται δε ότι η Επιτροπή δεν έχει πληροφόρηση για το κατά
πόσον η εταιρεία JCC υπέγραψε το υπό αναφορά έντυπο.
1071.

Η εταιρεία MasterCard, σύµφωνα µε το Service Fees Report Form,

δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της τις τροποποιηµένες ∆Π – intracountry fallback
interchange- της κάθε χώρας τρείς µήνες πριν την εφαρµογή τους. Από την έρευνα
της Επιτροπής διαφαίνεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά µε ασυµπλήρωτα και µη
ξεκάθαρα θέµατα που αφορούν τις εν λόγω χρεώσεις [..............................................
..................................................................................................................................
................................................................................................................................
….......................................................................................]

Σε

επιστολή

της

η

MasterCard µε ηµεροµηνία 22/10/10 αναφέρει το εξής: [...............................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ ….
..................................................................................................................................
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................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
…………………………………………………………………..].
1072.

Το συγκεκριµένο σύστηµα πληρωµών τόνισε ότι η ειδοποίηση που έχει

αποσταλεί στην MasterCard από την εταιρεία JCC, σχετικά µε τα Intra-country
Interchange

rates,

[.............................................235

........................................

...................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................... ]
1073.

[.......................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
......................................................]
1074.

Στη διάρκεια τεσσάρων χρόνων υπάρχουν µόνο τρείς επιστολές ενηµέρωσης

του συστήµατος πληρωµών MasterCard από την εταιρεία JCC µε ηµεροµηνίες
30/01/2007, 18/01/2010 και 3/05/2010, εκ των οποίων οι δύο τελευταίες
πραγµατοποιήθηκαν το έτος 2010, µετά από σχετική διερεύνηση από την ίδια την
MasterCard. Η διαφορά που υπάρχει στις τελευταίες δύο επιστολές του έτους 2010
αφορά την καινούργια κατηγορία που έχει προστεθεί [...................], µε προµήθεια της
τάξεως του [....]%.
1075.

Το σύστηµα πληρωµών MasterCard αναφέρθηκε σε [.....................................]

σε ότι αφορά τις αλλαγές που εφάρµοσε η εταιρεία JCC σχετικά µε τις
κατηγοριοποιήσεις των εµπόρων.
1076.

Στις απαντήσεις του συστήµατος πληρωµών Visa Europe µε ηµεροµηνία 12

Ιανουαρίου 2011 και 24 Φεβρουαρίου 2011, προκύπτουν τα εξής:
1077.

Αντίθετα µε το σύστηµα πληρωµών MasterCard, υπάρχει µόνο µια επιστολή

ενηµέρωσης για το έτος 2010 από την εταιρεία JCC προς το σύστηµα πληρωµών
235

[..................................................................................................................................................... ..........
................................................................................................................. ]
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Visa Europe µε ηµεροµηνία 3/05/2010, η οποία αφορά τα DIF. Παρόλα αυτά η
Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία JCC υπέβαλε στην Υπηρεσία στοιχεία από τα
οποία φαίνεται ότι υπάρχουν δύο επιστολές ενηµέρωσης για τις ∆Π προς το εν λόγω
σύστηµα πληρωµών για το έτος 2010 [............................................]
1078.

Τα DIF καθορίζονται από τις τοπικές τράπεζες στην Κύπρο και την εταιρεία

JCC. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της Visa Europe οι οποίες έγιναν
αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή236, το εν λόγω σύστηµα πληρωµών έχει
υποχρέωση (mandatory requirement) να εγγράφει και να δηµοσιεύει τα DIF της κάθε
χώρας στην ιστοσελίδα του.
1079.

Ταυτόχρονα σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Visa Europe237

και το άρθρο 4.4.D.2: “Members must register their domestic Interchange
Reimbursement Fees with, and notify Visa Europe, of any changes to such
registered domestic Interchange Reimbursement Fees”. To άρθρο 4.4.D.3.c των
σχετικών κανονισµών της Visa αναφέρει: «Rules registered with Visa Europe will
enter into effect for Exported Domestic Transactions six months after the date of
receipt of these rules by Visa Europe».
1080.

Η

Visa

Europe

δήλωσε

ότι,

[.................................................................

.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.................................................................................................]

Αποτέλεσµα

αυτού,

ήταν η αναθεώρηση της ιστοσελίδας που αφορά την Κύπρο, την 1η Νοεµβρίου 2010,
έτσι ώστε να µπορούν να εντοπίζονται όλες οι κατηγορίες των εµπόρων σε σχέση µε
τις ∆Π για την Κύπρο.
1081.

Σύµφωνα µε τα συστήµατα πληρωµών, η εταιρεία JCC µε τις τοπικές τράπεζες

στην Κύπρο καθορίζουν τα DIF και έχουν την ευθύνη να ενηµερώσουν τα συστήµατα
πληρωµών για τις καινούργιες κατηγορίες εµπόρων. Μάλιστα το σύστηµα πληρωµών
Visa έχει την ευθύνη να εγγράψει αλλά και να δηµοσιεύσει αυτές τις χρεώσεις.
1082.

Η

Επιτροπή

διαπίστωσε

ότι

ακόµα

και

το

έτος

2009

υπάρχουν

κατηγοριοποιήσεις εµπόρων που εντοπίζονται στα διµερή συµβόλαια και δεν
εντοπίζονται στο έγγραφο ενηµέρωσης των συστηµάτων πληρωµών. Όπως
αναφέρεται πιο πάνω, η πρώτη ενηµέρωση του συστήµατος πληρωµών MasterCard
από την JCC, όσον αφορά τις ‘προσθέσεις κάποιων κατηγοριοποιήσεων εµπόρων‘,
πραγµατοποιήθηκε

[............................................................................]

και

αυτό

προέκυψε µετά από την επιστολή της FBMECS προς την MasterCard [.......................
................................] Για το σύστηµα πληρωµών Visa, η πρώτη ενηµέρωση έγινε στις
[..................].
236
237

Απόφαση Visa MIF Comp/39.398
Visa Operating Rules -edition dated 15 November 2010.
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Πινάκας 19 χρεώσεις των DIF που είχαν ισχύ από το 2007-2009:
Έτος 2007- Default interchange fees

[…………….]
[……………]
[.............. …]

VISA

MasterCard

0,90%
1,20%
1,50%

[.....]%
[.....]%
[.....]%

Πίνακας 20 χρεώσεις των DIF που είχαν ισχύ από το 2010
Έτος 2010- Default interchange fees
VISA

MasterCard

[………………………….]* /
[…………..]* / […………]* /
[…………………..]**

0,90%

[….]%

[………………….......]*
[…...........................]

1,20%
1,50%

[....]%
[....]%

*Προσθέσεις κατηγοριών εµπόρων 18/01/2010
**Στις 3/05/2010 προστέθηκε η κατηγορία […………………..]
1083.

Η εταιρεία FBMECS πρέπει να δροµολογήσει όλες τις συναλλαγές της από τα

συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard και άρα µέχρι τις αρχές του έτους 2010 η
εταιρεία FBMECS γνώριζε µόνο τρείς κατηγορίες εµπόρων, καθότι µόνο για αυτές τις
κατηγορίες ήταν ενηµερωµένα τα συστήµατα πληρωµών. Αναλυτικότερα, η
καταγγέλλουσα αγνοούσε την εισαγωγή κάποιων κατηγοριών εµπόρων µε
αποτέλεσµα οι Ε∆Π [.........................................] DIF και εποµένως η καταγγέλλουσα
δεν θα µπορούσε κατά την διάρκεια του 2009, χρονιά που εισήλθε στην αγορά, να
‘κερδίσει’ πελάτες σε αυτές τις κατηγορίες εµπόρων όπως είναι [....................
.................................................................................................................................
............. ]
9. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1084. Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη στην ακόλουθη νοµική ανάλυση:
9.1 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
9.1.1 Έννοµο συµφέρον
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1085.

∆υνάµει του άρθρου 35 του Νόµου απαιτείται η ύπαρξη έννοµου συµφέροντος

για την νοµιµοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία:
«35 (1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του
παρόντος Νόµου και/ή των άρθρων 81ΕΚ και/ή 82ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο προς τούτο συµφέρον.
(2) Έννοµο συµφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι
υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονοµική βλάβη ή να
τεθεί σε µειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση, σαν άµεσο αποτέλεσµα της
παράβασης.»
1086.

Η εταιρεία FBMECS παρέχει υπηρεσίες αποδοχής καρτών οι οποίες είναι

ανταγωνιστικές µε τις υπηρεσίες που προσφέρει η καταγγελλόµενη εταιρεία JCC. Ο
ανταγωνισµός µεταξύ τους επικεντρώνεται κυρίως στις τιµές των ∆ΕΠ που
προσφέρουν στους διάφορους εµπόρους, οι οποίες τιµές εξαρτώνται κατά ένα
µεγάλο ποσοστό από τις Ε∆Π (για εγχώριες συναλλαγές). Στην Κύπρο, όπως
ισχυρίζεται η εταιρεία FBMECS, οι Ε∆Π έχουν καθοριστεί σε ψηλά επίπεδα από την
JCC και τις εµπορικές τράπεζες µέσα από τις διµερείς συµφωνίες, για τις οποίες
γίνεται αναφορά στη συνέχεια.
1087.

Το έννοµο συµφέρον προς υποβολή της καταγγελίας από την FBMECS

συνίσταται στον ισχυρισµό της ότι, οι συνεχιζόµενες µειώσεις των χρεώσεων (∆ΕΠ)
της εταιρείας JCC σε πολύ χαµηλά επίπεδα, σε συνδυασµό µε τα ψηλά επίπεδα
καθορισµού των Ε∆Π, καθιστά δύσκολη την εισδοχή της εταιρείας FBMECS, µε
σκοπό την απόκτηση δίκαιου µεριδίου στην αγορά.
1088.

Συνακόλουθα, η Επιτροπή καταλήγει ότι η καταγγέλλουσα έχει έννοµο

συµφέρον να υποβάλει την καταγγελία καθότι, ως αποδέκτη καρτών στην αγορά
υπηρεσιών αποδοχής καρτών επηρεάζεται άµεσα ή/και έµµεσα από οποιαδήποτε
τιµολογιακή πολιτική που ενδεχοµένως να εφαρµόζει η ανταγωνίστρια εταιρεία της η
JCC σε σχέση µε τα ∆ΕΠ και σε σχέση µε τις Ε∆Π καθώς και από την πολιτική που
εφαρµόζουν οι τράπεζες µέτοχοι και µη της JCC, της σύναψης διµερών συµφωνιών
σε σχέση µε τις Ε∆Π µόνο µε την JCC και εποµένως υπάρχει πιθανός κίνδυνος να
υποστεί σοβαρή οικονοµική βλάβη.
9.1.2 «Επιχείρηση»
1089.

Το άρθρο 2 του Νόµου ορίζει ως «επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο

που ασκεί οικονοµικής ή εµπορικής φύσεως δραστηριότητες ανεξάρτητα αν οι
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δραστηριότητες του είναι κερδοσκοπικές ή όχι και περιλαµβάνει κάθε επιχείρηση
ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου.
1090.

Σύµφωνα και µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(εφεξής το «∆ΕΕ»), η έννοια επιχείρηση, στο πλαίσιο του ανταγωνισµού
συµπεριλαµβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονοµικής ή εµπορικής φύσεως
δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νοµική της υπόσταση και τον τρόπο µε τον
οποίο χρηµατοδοτείται.238 Επιπλέον, το ∆ΕΕ έχει αποφανθεί ότι ο όρος «οικονοµικής
φύσεως δραστηριότητα», εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει
σχέση µε την προσφορά αγαθών και/ή υπηρεσιών σε συγκεκριµένη αγορά,
ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο της
χρηµατοδότησης του και η οικονοµική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε
δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδοµένη αγορά.239
1091.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η εταιρεία JCC προσφέρει υπηρεσίες αποδοχής

καρτών και συγκεκριµένα ασχολείται µε την αποδοχή και επεξεργασία των
συναλλαγών µε κάρτες πληρωµών, έναντι αµοιβής. Στη βάση όσων έχουν αναφερθεί
πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι δραστηριότητες της καταγγελλόµενης JCC
συνιστούν άσκηση και διεξαγωγή οικονοµικών και εµπορικών δραστηριοτήτων και
συνεπώς η JCC, αποτελεί επιχείρηση που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Νόµου.
1092.

Επιπρόσθετα, όλες οι τράπεζες στην υπό αναφορά καταγγελία ασχολούνται µε

τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες µεταξύ των οποίων και τις υπηρεσίες έκδοσης
καρτών και εποµένως αποτελούν επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του Νόµου.
9.2 Σχετική αγορά
9.2.1 Σχετική αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσίας
1093.

Ο στόχος της διεξαγωγής της διαδικασίας ορισµού των αγορών, η οποία

αποτελεί µέσο για την αξιολόγηση της επάρκειας του ανταγωνισµού και κατ’
επέκταση της ύπαρξης ή όχι παραβιάσεων της Νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, είναι
να αναγνωρίσει µέσα από µια συστηµατική διαδικασία τους ανταγωνιστικούς
περιορισµούς που αντιµετωπίζουν οι δραστηριοποιηµένοι παρόχοι σε µια αγορά.
Μέσα από µια τέτοια διαδικασία αναγνωρίζονται οι πραγµατικοί και οι εν δυνάµει
ανταγωνιστές οι οποίοι δυνατόν να περιορίσουν αλλήλους από του να επιδεικνύουν
συµπεριφορά ανεξάρτητη από αυτή που θα αναµενόταν ως αποτέλεσµα της
ύπαρξης αποδοτικού ανταγωνισµού.
238

Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm
v. Compact, [1984] ECR 2999.
239
Ibid.
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1094.

Το αποτέλεσµα του ορισµού των σχετικών αγορών εξαρτάται από την

κατάληξη της εφαρµογής των κριτηρίων υποκατάστασης ζήτησης και υποκατάστασης
προσφοράς καθώς και από τον χρόνο που έχει καθορισθεί ως χρονικό πλαίσιο της
παρούσας ανάλυσης.
1095.

Σηµειώνεται ότι η χρήση του όρου «σχετική» αγορά υποδηλώνει αξιολόγηση

και της γεωγραφικής διάστασης της αγοράς, δηλαδή αξιολόγηση της τυχόν
οµοιογένειας που παρατηρείται στην προσφορά/ζήτηση υπηρεσιών/προϊόντων σε
µια γεωγραφική περιοχή και η οποία δύναται να την διακρίνει από γειτονικά εδάφη ή
γειτονική γεωγραφική περιοχή, στην οποία οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι
ουσιωδώς διαφορετικές240.
1096.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον καθορισµό της σχετικής αγορά για σκοπούς

εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού έχει αποφανθεί 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, της υποδοµής, της κατηγορίας πελατών και της χρήσης
για την οποία προορίζονται.241
1097.

Η αγορά πληρωµών µε κάρτες, σύµφωνα µε προηγούµενη απόφαση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής242, χωρίζεται σε δύο επίπεδα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό:
Α) Στα Συστήµατα Πληρωµών π.χ. Visa, MasterCard, ΑΜΕΧ κλπ. (ανώτατο
επίπεδο) που αφορούν το σύστηµα δικτύου “System Network Market” και
Β) Στις Υπηρεσίες Έκδοσης και Υπηρεσίες Αποδοχής καρτών (κατώτατο επίπεδο).
1098.

Σε σχέση µε το ανώτατο επίπεδο αγοράς, η Επιτροπή κάνει µια σύντοµη

αναφορά στα τετραµερή και στα τριµερή συστήµατα πληρωµών αλλά δεν ασχολείται
εις βάθος µε το συγκεκριµένο επίπεδο αγοράς καθότι το αντικείµενο της εν λόγω
καταγγελίας εστιάζεται µόνο στο κατώτατο επίπεδο243.
Α. Ανώτατο επίπεδο αγοράς- Τριµερή και Τετραµερή Συστήµατα Πληρωµών
1099.

Στο ανώτατο επίπεδο της αγορά η Επιτροπή ξεχωρίζει τρία συστήµατα

πληρωµών που αφορούν την παρούσα καταγγελία Visa, MasterCard και ΑΜΕΧ. Στο
παρόν

σηµείωµα

θα

αναλυθούν

τα

τετραµερή

συστήµατα

πληρωµών

240

Υπόθεση 27/76 United Brands κατά Επιτροπής [1978] συλλογή 207.
Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισµό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997
242
Case No COMP/29.373 — Visa International — Multilateral Interchange Fee
243
Σηµειώνεται ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση της Mastercard ηµεροµηνίας 24/7/2002
προχώρησε και διαχώρισε µε τον ίδιο τρόπο την σχετική αγορά.
241
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(Visa,MasterCard) και το τριµερές σύστηµα πληρωµών (ΑΜΕΧ), τα οποία διαφέρουν
ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους.
1100.

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς των συστηµάτων πληρωµών, οι

εκδότριες τράπεζες και αποδέκτριες εταιρείες για να λειτουργήσουν στην αγορά ως
τέτοιες, πρέπει να γίνουν πρώτα µέλη των συστηµάτων πληρωµών µε τα οποία
θέλουν να συνεργαστούν244.
Α1. Τετραµερή συστήµατα πληρωµών
1101.

Σε µια συναλλαγή που πραγµατοποιείται µε τα τετραµερή συστήµατα, όπως

είναι οι Visa και MasterCard, εκτός από τον Ιδιοκτήτη του Συστήµατος (Scheme
Owner), εµπλέκονται οι εκδότες και οι κάτοχοι καρτών από τη µια και από την άλλη οι
εταιρείες αποδοχής καρτών και οι έµποροι.
Α2. Τριµερή σύστηµα πληρωµών
1102.

Σε µια συναλλαγή που πραγµατοποιείται µε κάρτες που ανήκουν σε τριµερή

σύστηµα, εµπλέκονται µόνο ο πληρωτής/κάτοχος της κάρτας, ο δικαιούχος/έµπορος
και το σύστηµα. Εποµένως σε ένα τριµερές σύστηµα, εµπλέκεται µόνο ένας πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος είναι ταυτόχρονα εκδότης και αποδέκτης.
Β). Κατώτατο επίπεδο αγοράς
Β1. Τετραµερή συστήµατα πληρωµών
1103.

Το Γενικό ∆ικαστήριο αναφέρει τα ακόλουθα για τη σχετική αγορά των καρτών

πληρωµών «The Commission defined the relevant market as being made up of the
national acquiring markets in the Member States of the EEA (recitals 283 to 329 to
the contested decision). It did not accept the arguments put forward by the applicants
during the administrative procedure that there is only one product market at issue,
namely that in which the services offered by payment card systems at the joint
demand of cardholders and merchants compete with each other and with all other
forms of payment, including cash and cheques (recitals 250 to 277 to the contested
decision)245».
1104.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει το ακόλουθο σε σχέση µε τη σχετική αγορά

των καρτών πληρωµών «The supply and demand side analyses of the acquiring and
issuing markets showed that neither acquiring nor issuing of cards were sufficiently
substitutable for any equivalent services for other means of payment, in particular
244
245

MasterCard COMP/34.579- 2.1.1 The Concept of Membership Page17
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT 24 May 2012, In Case T-111/08.
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cash, cheques, credit transfer or direct debit payments, to be considered part of the
same market246».
1105.

Το αντικείµενο της καταγγελίας σχετίζεται µε την παράβαση της νοµοθεσίας του

ανταγωνισµού σε κατώτατο επίπεδο από την εταιρεία αποδοχής καρτών JCC και τις
εµπορικές τράπεζες. Στην προκειµένη περίπτωση, οι εκδότριες εταιρείες καρτών
πληρωµής στην Κύπρο είναι οι κυπριακές τράπεζες, µερικές εκ’ των οποίων
αποτελούν τους µετόχους και µέλη του ∆Σ της αποδέκτριας εταιρείας JCC. Πιο κάτω
αναφέρονται ξεχωριστά, οι αγορές οι οποίες αφορούν στην παρούσα καταγγελία σε
σχέση µε τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών VISA και Mastercard.
α) Υπηρεσίες Έκδοσης (Issuing) καρτών πληρωµών
1106.

Στις υπηρεσίες έκδοσης περιλαµβάνονται όλες οι εκδότριες τράπεζες, που είναι

ήδη µέλη των συστηµάτων πληρωµών247 και οι οποίες εκδίδουν κάρτες πληρωµών
σε άτοµα ή επιχειρήσεις που διενεργούν τις συναλλαγές τους µε κάρτες και φέρουν
τα διεθνή σήµατα (brands π.χ. Visa). Συνεπώς, σε µια κάρτα εκδοµένη στην Κύπρο
αναγράφεται το όνοµα της Τράπεζας που την εκδίδει και το σύστηµα πληρωµών, στο
οποίο η συγκεκριµένη τράπεζα είναι µέλος.
1107.

Η εν λόγω αγορά µπορεί να διαχωριστεί, σύµφωνα µε προηγούµενη απόφαση

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.6164 -BARCLAYS BANK/ EGG CREDIT
CARD ASSETS, µε βάση τα συστήµατα πληρωµών ή µπορεί να διαχωριστεί µε βάση
το κοινό στο οποίο απευθύνονται, όπως για παράδειγµα επιχειρήσεις και
ιδιώτες/νοικοκυριά. Επιπλέον, οι κάρτες δύναται να διαχωριστούν σε πιστωτικές,
χρεωστικές ή προπληρωµένες οι οποίες χρησιµοποιούνται στις διάφορες συναλλαγές
για αγορά αγαθών και υπηρεσιών καθώς και για την απόσυρση χρηµάτων.
1108.

Στην

αγορά

έκδοσης

καρτών

εντός

της

Κυπριακής

∆ηµοκρατίας

δραστηριοποιούνται όλοι οι τραπεζικοί οργανισµοί: Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή,
Ελληνική Τράπεζα, USB Bank, Alpha Bank, Emporiki, Εθνική Τράπεζα, Societe,
Τράπεζα Πειραιώς, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και οι οποίες φέρουν το λογότυπο
του συστήµατος πληρωµών Visa ενώ ένας αριθµός αυτών των οργανισµών εκδίδουν
και κάρτες που φέρουν το λογότυπο MasterCard. Η Επιτροπή δεν διαχωρίζει την
συγκεκριµένη αγορά µεταξύ των συστηµάτων πληρωµής Visa και MasterCard αφού
στα πλαίσια της παρούσας καταγγελίας τόσο η καταγγελλόµενη JCC όσο και η
καταγγέλλουσα FBMECS παρέχουν υπηρεσίες αποδοχής καρτών σε σχέση και µε
την Visa και την MasterCard.

246

Commission Decision 08/12/2012 Comp/39.398- Visa MIF.
“only members of MasterCard Int. Inc were granted a license to issue MasterCard branded payment
cards”. MasterCard Decision Comp 34.579, Par. 2.1.1.
247
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1109. Επίσης η Επιτροπή επισηµαίνει σε σχέση µε την διάκριση του αν οι κάρτες είναι
πιστωτικές ή χρεωστικές, ότι το επίπεδο των χρεώσεων για χρεωστικές και
πιστωτικές κάρτες είναι πανοµοιότυπο εντός Κύπρου. Συγκεκριµένα, στην Κύπρο οι
χρεώσεις για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες είναι οι ίδιες, σε αντίθεση µε το τι
επικρατεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπου οι χρεώσεις των χρεωστικών καρτών
είναι χαµηλότερες από αυτές των πιστωτικών καρτών, λόγω του ρίσκου που
εµπεριέχεται στις πιστωτικές κάρτες.
1110.

Επιπρόσθετα, στην Κύπρο δεν υπάρχει διάκριση στο επίπεδο των χρεώσεων

σε ότι αφορά τις κάρτες οι οποίες απευθύνονται σε ιδιώτες/νοικοκυριά και στις κάρτες
που απευθύνονται στις µεγάλες επιχειρήσεις. Εποµένως, ο διαχωρισµός µε βάση το
κοινό το οποίο χρησιµοποιεί τις κάρτες νοικοκυριά/επιχειρήσεις, δεν αποτελεί µέρος
της υπό αναφορά καταγγελίας.
1111. Στη συγκεκριµένη καταγγελία η Επιτροπή όρισε ως τη πρώτη από τις σχετικές
αγορές, την αγορά έκδοσης καρτών και συγκεκριµένα την έκδοση καρτών των
τετραµερών συστηµάτων πληρωµών Visa και ΜasterCard.
β) Υπηρεσίες αποδοχής καρτών
1112.

Η εταιρεία JCC αποτελούσε, µέχρι και τα τέλη του 2009, τον µοναδικό

αποδέκτη καρτών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Το µεγαλύτερο µέρος του µετοχικού
κεφαλαίου

της

καταγγελλόµενης

ανήκει

στους

µεγαλύτερους

τραπεζικούς

οργανισµούς, ήτοι στις Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή. Η µόνη ανταγωνίστρια εταιρεία
που δραστηριοποιείται από το 2009 στην εν λόγω αγορά, είναι η καταγγέλλουσα
FBMECS, η οποία ανήκει στην FBME Bank Ltd.
1113.

Οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών, περιλαµβάνουν γενικότερα την ανάληψη

συµβολαίων µεταξύ αποδέκτη καρτών και εµπόρου για την αποδοχή καρτών
πληρωµών. Οι αποδέκτες καρτών αποτελούνται κυρίως από τράπεζες, είτε από
εταιρείες που ανήκουν σε τράπεζες248. Μια εταιρεία αποδοχής αδειοδοτείται από τα
συστήµατα πληρωµών, όπως είναι η Visa και η MasterCard και αναλαµβάνει να
αποδέχεται κάρτες για λογαριασµό των εµπόρων. Επιπλέον, ο αποδέκτη καρτών
αναλαµβάνει λειτουργίες όπως είναι η έγκριση, η επεξεργασία, οι πιστώσεις
λογαριασµών εµπόρων, υπηρεσίες λογισµικού και τεχνικής υποστήριξης και ο
διακανονισµός και η εξουσιοδότηση συναλλαγής (settlement and clearing) µε τις
εκδότριες τράπεζες.249.
1114.

Στη διαδικασία υπηρεσιών αποδοχής, ο αποδέκτη καρτών ανοίγει λογαριασµό

σε ένα έµπορα στη βάσει συµφωνίας που υπογράφεται µεταξύ τους και αναλαµβάνει
248
249

MasterCard Decision Comp 34.579, Par.43.
Ibid -Par.45.
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όλες τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε κάρτα, αντιπροσωπεύοντας µε αυτό
τον τρόπο το ‘σύνδεσµο‘ µεταξύ του εµπόρου, της εκδότριας τράπεζας και των
συστηµάτων πληρωµών. Οι κάρτες οι οποίες εκδίδονται σε µια χώρα έχουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά σε ότι αφορά την υπηρεσία αποδοχής καρτών από αυτά
άλλων χωρών, όπως για παράδειγµα το επίπεδο των χρεώσεων (για τις Ε∆Π και
∆ΕΠ), ο τρόπος καθορισµού των χρεώσεων αυτών κ.α.
1115. Σηµειώνεται δε ότι η παρούσα υπόθεση θα ασχοληθεί µε τις συναλλαγές που
πραγµατοποιούνται µε κάρτες στα σηµεία πώλησης (Point of Sale) και όχι µε τη
διεκπεραίωση απόσυρσης χρηµάτων από αυτόµατες ταµειακές µηχανές γιατί η
απόσυρση χρηµάτων από τις αυτόµατες ταµιακές µηχανές δεν αποτελεί µέρος της
καταγγελίας.
1116.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της

COMP/M.4316 -ATOS ORIGIN /BANKSYS / BCC, θεώρησε ότι η επεξεργασία
συναλλαγών αποτελεί ξεχωριστή αγορά και περιλαµβάνει υπηρεσίες τεχνικής
φύσεως

όπως

είναι

η

δροµολόγηση

των

συναλλαγών,

εγκρίσεις

συναλλαγών/διακοπή υπηρεσίας (π.χ. κλοπή κάρτας), ταυτοποιήσεις καρτών κ.α.
1117. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της COMP/M.4814AΙΒ/FDC, αλλά και στην απόφασή της COMP/39.398-VISA MIF, θεωρεί ότι οι
υπηρεσίες αποδοχής καρτών µπορούν να θεωρηθούν σαν ξεχωριστή αγορά.
1118. Επιπλέον, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

στις αποφάσεις της COMP/M.2567-

Nordbanken/Postgirot και COMP/M.2380-SEB/Foreningssparbanken θεωρεί ότι, σε
ότι αφορά τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωµών, αυτές δύνανται να
διαχωριστούν σε αυτές που φέρουν το λογότυπο της Visa και σε αυτές που φέρουν
το λογότυπο της MasterCard. Παρόλα αυτά, στην προκειµένη περίπτωση η
καταγγέλλουσα αλλά και η καταγγελλόµενη ασχολούνται µε τις υπηρεσίες αποδοχής
καρτών που αφορούν και τα δύο συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard και ως
εκ τούτου η Επιτροπή δεν κρίνει σκόπιµο να διαχωρίσει περαιτέρω τις υπηρεσίες
αποδοχή εµπόρων πληρωµών µε κάρτες .
1119. Εποµένως, η Επιτροπή υιοθετεί τον πιο πάνω ορισµό καθορίζοντας ως δεύτερη
σχετική αγορά τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών και πιο συγκεκριµένα τις υπηρεσίες
αποδοχής καρτών για τα τετραµερή συστήµατα Visa και MasterCard, οι οποίες
περιλαµβάνουν την επεξεργασία των καρτών πληρωµής. Η Επιτροπή για τους
σκοπούς της παρούσας καταγγελίας, συµπεριλαµβάνει την επεξεργασία των
συναλλαγών στις υπηρεσίες αποδοχής καρτών, καθότι στην Κύπρο η καταγγέλλουσα
και η καταγγελλόµενη JCC ασχολούνται και µε τις δύο λειτουργίες, ήτοι την
επεξεργασία και την αποδοχή εµπόρων για πληρωµές µε κάρτες Visa και
MasterCard.
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Β2. Τριµερή συστήµατα πληρωµών
γ) Υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής για κάρτες πληρωµών AMEX
1120.

Η Τράπεζα Κύπρου είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του συστήµατος

πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία προσφέροντας υπηρεσίες έκδοσης
και αποδοχής, στη βάση συµφωνητικού εγγράφου που έχει συναφθεί. Η Τράπεζα
Κύπρου προσφέρει και τις δύο υπηρεσίες εντός Κύπρου, άρα

η αγορά στην

περίπτωση των καρτών πληρωµών AMEX έκδοσης και αποδοχής είναι ενιαία.
1121.

Η Επιτροπή τονίζει το γεγονός ότι στο τριµερές σύστηµα πληρωµών δεν

υπάρχουν διατραπεζικές προµήθειες, καθότι εκδότης και αποδέκτης είναι ο ίδιος
οργανισµός. Επιπλέον, ο αποδέκτης στα τριµερή συστήµατα ΑΜΕΧ, που στην
Κύπρο είναι η Τράπεζα Κύπρου, δεν ασχολείται µε την επεξεργασία των
συναλλαγών. Σηµειώνεται περαιτέρω ότι από πλευράς ζήτησης ενδεχόµενα ο
χρήστης καρτών πληρωµών να θεωρεί υποκατάστατες τις διάφορες καρτές
πληρωµών, ανάλογα φυσικά µε τις χρεώσεις που του επιβάλλονται, όµως από
πλευράς προσφοράς, στην Κύπρο, τις κάρτες του τριµερούς συστήµατος AMEX,
αποκλειστική δικαιοδοσία να τις παρέχει έχει µόνο η Τράπεζα Κύπρου, σε αντίθεση
µε τις κάρτες άλλων σηµάτων όπως η VISA και η MasterCard τις οποίες προσφέρουν
όλες οι Τράπεζες, και άρα οι συνθήκες προσφοράς είναι διαφορετικές.
1122.

Εποµένως η Επιτροπή καθορίζει ως τρίτη σχετική αγορά την αγορά έκδοσης

και αποδοχής καρτών του τριµερούς συστήµατος ΑΜΕΧ.
δ) Επεξεργασία Συναλλαγών µε κάρτα πληρωµών AMEX
1123.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της

COMP/M.4316 -ATOS ORIGIN /BANKSYS /BCC, θεώρησε ότι η επεξεργασία
συναλλαγών αποτελεί ξεχωριστή αγορά και περιλαµβάνει υπηρεσίες τεχνικής
φύσεως

όπως

είναι

η

δροµολόγηση

των

συναλλαγών,

εγκρίσεις

συναλλαγών/διακοπή υπηρεσίας (π.χ. κλοπή κάρτας), ταυτοποιήσεις καρτών κ.α.
1124.

Η Τράπεζα Κύπρου, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των συστηµάτων

πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, έχει επιλέξει την εταιρεία JCC για την
επεξεργασία καρτών ΑΜΕΧ (Processing Services). Η αµοιβή που λαµβάνει η JCC
για τις υπηρεσίες επεξεργασίας που προσφέρει στην Τράπεζα Κύπρου, όπως
ανέφερε η εταιρεία JCC, είναι ύψους [.....]%, της αξίας της κάθε συναλλαγής.
1125.

Η FBMECS καταγγέλλει την Τράπεζα Κύπρου ότι δεν έχει παραχωρήσει άδεια

στην FBMECS έτσι ώστε τα τερµατικά της τελευταίας να δέχονται κάρτες AMEX µε
σκοπό την επεξεργασία των εν λόγω καρτών και ως εκ τούτου το τελευταίο µέρος της
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παρούσας καταγγελίας καταπιάνεται µε το εν λόγω τριµερές σύστηµα και τη
λειτουργία του.
1126.

Εποµένως, η Επιτροπή καθόρισε ως τέταρτη και τελευταία σχετική αγορά, την

αγορά της επεξεργασίας των συναλλαγών στα τριµερή συστήµατα πληρωµών, η
οποία στην προκειµένη περίπτωση αποτελεί ξεχωριστή αγορά από τις υπηρεσίες
αποδοχής.
1127.

Ως εκ των ανωτέρω και σε σχέση µε την παρούσα καταγγελία, ορίζονται οι

ακόλουθες σχετικές αγορές:
α) Υπηρεσίες Έκδοσης (Issuing) καρτών πληρωµών Visa και MasterCard.
β) Υπηρεσίες Αποδοχής καρτών πληρωµών Visa και MasterCard.
γ) Υπηρεσίες Έκδοσης και Αποδοχής καρτών πληρωµών ΑΜΕΧ.
δ) Υπηρεσίες Επεξεργασίας συναλλαγών καρτών πληρωµών ΑΜΕΧ.
9.2.2 Σχετική Γεωγραφική Αγορά
1128.

Η σχετική αγορά αντιστοιχεί στην περιοχή όπου οι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί

δραστηριοποιούνται στην προσφορά και τη ζήτηση των σχετικών προϊόντων/
υπηρεσιών, και όπου οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς, και
η οποία µπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές διότι στις εν λόγω
περιοχές οι συνθήκες του ανταγωνισµού διαφέρουν σηµαντικά.250 Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή προχώρησε ως ακολούθως στον καθορισµό της γεωγραφικής περιοχής
για την κάθε µία από τις τέσσερις αγορές προϊόντων/υπηρεσιών.
α) Γεωγραφική αγορά των Υπηρεσιών Έκδοσης καρτών πληρωµών Visa και
MasterCard
1129.

Στην Κύπρο όλοι οι Τραπεζικοί οργανισµοί που αναφέρονται στην καταγγελία

οι οποίοι είναι και µέλη των συστηµάτων πληρωµών Visa και MasterCard εκδίδουν
κάρτες πληρωµών προς τους πελάτες τους οι οποίες φέρουν το λογότυπο των
συστηµάτων πληρωµών µαζί µε το όνοµα της συγκεκριµένης τράπεζας. Οι κάτοχοι
των καρτών αυτών είναι ιδιώτες και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται εντός Κύπρου
και έχουν τη δυνατότητα επιλογής του συστήµατος πληρωµών καθώς και της
τράπεζας µε την οποία επιθυµούν να συνεργάζονται.

250

Υπόθεση United Brands κατά της Επιτροπής (1978) συλλογή 207.
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1130.

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και τη σχετική απόφαση

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

COMP/M.3740

-

BARCLAYS

BANK

/

FÖRENINGSSPARBANKEN όπου θεώρησε ότι η γεωγραφική αγορά για τις
υπηρεσίες έκδοσης είναι εθνική, προχώρησε στον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς
σε ότι αφορά τις Υπηρεσίες έκδοσης καρτών για τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών
θεωρώντας ότι περιλαµβάνει το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
β) Γεωγραφική αγορά των Υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωµών Visa και
MasterCard
1131.

Σε ότι αφορά τη γεωγραφική αγορά για τις υπηρεσίες αποδοχής, σηµειώνεται

ότι αυτές προσφέρονται από τους αποδέκτες στους εµπόρους σε όλην την επικράτεια
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού
αφού ο καθορισµός χρεώσεων Ε∆Π και ∆ΕΠ, η αδειοδότηση κλπ. για την ίδια
υπηρεσία είναι όµοιες για όλους τους εµπόρους.
1132. Επίσης, διευκρινίζεται
Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

ότι

όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της

COMP/39398

Visa

MIF,

υπάρχουν

διαφορές

στη

διάρθρωση της αγοράς, καθώς και διαφορές στις χρεώσεις (∆ΕΠ και διατραπεζικών
προµηθειών) των χωρών που βρίσκονται στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονοµικό
Χώρο)251, και άρα η γεωγραφική αγορά σε σχέση µε την προκείµενη υπηρεσία τείνει
να

είναι

εθνική.

Επιπλέον,

η

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

στις

αποφάσεις

της

COMP/M.4814-AΙΒ/FDC και COMP/M.4316-ATOS ORIGIN/BANKSYS/BCC, όρισε
τη γεωγραφική αγορά για τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών ως εθνική.
1133. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και τη σχετική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου θεώρησε ότι η γεωγραφική αγορά για τις υπηρεσίες
αποδοχής είναι εθνική, προχώρησε στον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς σε ότι
αφορά τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών για τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών,
θεωρώντας ότι περιλαµβάνει το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
γ) Γεωγραφική αγορά των Υπηρεσιών Έκδοσης και Αποδοχής καρτών
πληρωµών ΑΜΕΧ
1134.

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι α) οι υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής

καρτών στην περίπτωση του συστήµατος πληρωµών ΑΜΕΧ, πραγµατοποιούνται
από την Τράπεζα Κύπρου η οποία παρέχει υπηρεσίες σε καταναλωτές και εµπόρους
µε τους ίδιους όρους εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, καθώς και β) τις σχετικές
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όπως καταγράφηκαν από την Επιτροπή πιο

251

Case COMP 39398 – Visa MIF ηµερ. 8/12/2010
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πάνω) στις οποίες θεώρησε ότι η γεωγραφική αγορά για τις υπηρεσίες έκδοσης και
αποδοχής είναι εθνική, προχώρησε στον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς σε ότι
αφορά τις υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών για το τριµερές σύστηµα
πληρωµών ΑΜΕΧ, θεωρώντας ότι περιλαµβάνει το σύνολο της επικράτειας της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
δ)

Γεωγραφική

αγορά

Υπηρεσιών

Επεξεργασίας

Συναλλαγών

καρτών

πληρωµών ΑΜΕΧ
1135.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απόφαση της

COMP/M.4316 -ATOS ORIGIN /BANKSYS / BCC, όρισε τη γεωγραφική αγορά για
την επεξεργασία συναλλαγών ως εθνική. Επιπλέον σηµειώνεται ότι η επεξεργασία
των συναλλαγών µε τις κάρτες ΑΜΕΧ πραγµατοποιείται από την εταιρεία JCC κάτω
από τις ίδιους όρους εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
1136. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής προχώρησε στον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς σε ότι αφορά την
επεξεργασία συναλλαγών για το τριµερές σύστηµα πληρωµών ΑΜΕΧ θεωρώντας ότι
περιλαµβάνει το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
9.3 Επηρεασµός Ενδοενωσιακού Εµπορίου
1137.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, στη βάση των ισχυρισµών της καταγγέλλουσας

εταιρείας για παράβαση του άρθρου 1 0 1 κ α ι 102 της ΣΛΕΕ, παράλληλα µε τις
αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 6(1) και 3(1) του Νόµου, προχωρεί να εξετάσει
κατά πόσον τίθεται θέµα επηρεασµού ή όχι του εµπορίου µεταξύ των κρατών-µελών,
ώστε στην προκειµένη περίπτωση να επιβάλλεται η παράλληλη εφαρµογή του
ενωσιακού και του εθνικού δικαίου του ανταγωνισµού.
1138.

Συναφώς, το Άρθρο 3(1) του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1/2003 του Συµβουλίου

προβλέπει ότι: «οσάκις οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών ή τα εθνικά
δικαστήρια εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού σε συµφωνίες,
αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένες πρακτικές κατά την έννοια του
άρθρου 81(1) της Συνθήκης, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν το
εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών κατά την έννοια της διάταξης αυτής, εφαρµόζουν
επίσης το άρθρο 81 της Συνθήκης στις εν λόγω συµφωνίες, αποφάσεις ή
εναρµονισµένες πρακτικές. Όταν οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών ή τα
εθνικά δικαστήρια εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού σε τυχόν
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καταχρηστική

πρακτική που απαγορεύεται από το άρθρο 82 της συνθήκης

εφαρµόζουν επίσης το άρθρο 82»252.
1139.

Συνεπώς, το άρθρο 3(1) του Κανονισµού 1/2003 υποχρεώνει τις εθνικές αρχές

ανταγωνισµού και τα εθνικά δικαστήρια των κρατών µελών να εφαρµόζουν και τα
άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, όταν εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία περί
ανταγωνισµού σε συµφωνίες ή/και καταχρηστικές πρακτικές που δύνανται να
επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών. 253
1140.

Κατά πάγια νοµολογία, για να µπορεί µια πρακτική να επηρεάσει το εµπόριο

µεταξύ

των

κρατών

µελών,

πρέπει,

βάσει

ενός

συνόλου

νοµικώνκαι

πραγµατικών στοιχείων, να µπορεί να πιθανολογηθεί επαρκώς ότι µπορεί να
ασκήσει άµεση ή έµµεση, πραγµατική ή δυνητική επίδραση στα εµπορικά ρεύµατα
µεταξύ των κρατών µελών, τούτο δε κατά τρόπο που να προκαλείται φόβος ότι θα
µπορούσε να εµποδίσει την πραγµατοποίηση ενιαίας αγοράς µεταξύ κρατών
µελών. 254 ∆εν απαιτείται να αποδειχθεί ότι η κάθε φορά εξεταζόµενη πρακτική είχε
όντως το αποτέλεσµα αυτό. 255 Επίσης, είναι αδιάφορο αν η πρακτική µιας
συγκεκριµένης επιχείρησης επηρεάζει, αυτοτελώς εξεταζόµενη, το διακοινοτικό
εµπόριο. 256
1141.

Το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να επηρεαστεί επίσης σε

περιπτώσεις, στις οποίες η οικεία αγορά είναι η εθνική αγορά ή τµήµα της εθνικής
αγοράς257.Περί της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, γίνεται δεκτό ότι όταν µια
επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ενός κράτους µέλους, το εµπόριο
µεταξύ των κρατών µελών δύναται υπό κανονικές συνθήκες να επηρεαστεί. Εξάλλου,
το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να επηρεαστεί και όταν η συµπεριφορά
της δεσπόζουσας επιχείρησης επηρεάζει τη διάρθρωση των ανταγωνισµού στο
εσωτερικό ενός κράτους µέλους.
1142.

Καταρχήν οι ισχυρισµοί της καταγγελίας περί, κατάχρησης της δεσπόζουσας

θέσης της εταιρείας JCC, περί ύπαρξης περιοριστικών του ανταγωνισµού πρακτικών
από πλευράς της JCC και που αφορούν απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή διµερείς
συµφωνίες ή ακόµα καταχρηστική εκµετάλλευση της συλλογικής δεσπόζουσας
252

Βλ. σχετ. Κανονσιµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την
εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, Επίσηµη
Εφηµερίδα L 001 της 4.1.2003.
253
Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής —Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε
την έννοια του επηρεασµού του εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ΕΕ C 101, 27/04/2004,
σελ. 81, παρ. 8 επ.
254
Βλ. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 209 έως 215 και 218/78, Heintz van Landewyck SARL και
λοιποί κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,[1980], Συλλογή της Νοµολογίας του
∆ικαστηρίου 1980 σελίδα 03125, σκέψη 170, Υπόθεση C-219/95 P, Ferriere Nord SpA κατά Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1997] Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1997 σελίδα I-04411,
σκέψη 20.
255
Βλ. supra υποσ.50, παρ. 16.
256
Ibid, παρ. 15.
257
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του
επηρεασµού του εµπορίου των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης ΕΕ 2004 C101/7, παρ. 22.
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θέσης των εκδοτριών τραπεζών που έχουν ως διαρθρωτικό δεσµό µεταξύ τους την
JCC, είτε την άρνηση της Τράπεζας Κύπρου να παρέχει τις κάρτες πληρωµών
AMEX σε οποιαδήποτε ντόπια ή ξένη εταιρεία που δύναται να δραστηριοποιηθεί ως
αποδέκτρια εταιρεία στην Κύπρο, καλύπτουν όλη την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και
έχουν

εξ’

ορισµού

ως

αποτέλεσµα

την

παρακώλυση

της

οικονοµικής

αλληλοδιεισδύσεως, Συγκεκριµένα, όπως θα διαφανεί και στη συνέχεια για
παράδειγµα οι διµερείς συµφωνίες που έχουν συναφθεί µε όλες τις εκδότριες
τράπεζες στην Κύπρο και την JCC, αποτρέπουν άλλες ντόπιες ή ξένες εταιρείες
αποδοχής να εισέλθουν στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωµής. Προς επίρρωση
του εν λόγω ισχυρισµού, αναφέρεται ότι ούτε και ο µοναδικός ανταγωνιστής της JCC
στην Κύπρο ήτοι η FBMECS δεν κατάφερε να υπογράψει ανάλογες συµφωνίες.
Επίσης, στην προκειµένη υπόθεση οι πρακτικές της JCC µαζί µε τις εκδότριες
τράπεζες να αποφασίζουν τις χρεώσεις Ε∆Π σε ψηλά επίπεδα εξυπηρετώντας ίσως
τα συµφέροντά τους, όπως θα διαφανεί σε παρακάτω ανάλυση, έχει ως αποτέλεσµα
να συµπιέζονται τα κέρδη, καθότι οι χρεώσεις των Ε∆Π επηρεάζουν τα ∆ΕΠ
οποιασδήποτε ντόπιας ή ξένης αποδέκτριας εταιρείας που είτε δραστηριοποιείται
ήδη στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή επιθυµεί µελλοντικά να διεισδύσει στην αγορά.
1143.

Επιπλέον σηµαντικό στοιχείο για την έννοια του επηρεασµού του εµπορίου

µεταξύ των κρατών µελών αποτελεί η φύση των προϊόντων που καλύπτονται από
τις συµφωνίες ή πρακτικές που εξετάζονται στην παρούσα καταγγελία. Όταν η ίδια η
φύση των προϊόντων τα καθιστά ιδιαίτερα σηµαντικά για επιχειρήσεις που
επιθυµούν να εγκατασταθούν ή να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους σε άλλα
κράτη µέλη, το εφαρµοστέο του κοινοτικού δικαίου προσδιορίζεται ευκολότερα258. Οι
κάρτες πληρωµών που εξετάζονται στην παρούσα υπόθεση, φέρουν καταρχάς το
λογότυπο διεθνών συστηµάτων πληρωµής ενώ παράλληλα οι υφιστάµενες
εκδότριες τράπεζες και αποδέκτριες εταιρείες είναι µέλη των διεθνών συστηµάτων
πληρωµών και άρα οποιαδήποτε νεοεισερχόµενη εκδότρια τράπεζα ή αποδέκτρια
εταιρεία δύναται να εγκατασταθεί στην Κύπρο και να προσφέρει τις υπηρεσίες της
στις σχετικές αγορές, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κοινοτικό δίκαιο δύναται να
είναι εφαρµοστέο.
1144.

Επίσης όπως υποστηρίζεται και στη σχετική κοινοτική Ανακοίνωση για τον

επηρεασµό του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών, το ενδοκοινοτικό εµπόριο
µπορεί να επηρεαστεί στην παρούσα υπόθεση έστω και εάν η γεωγραφική αγορά
είναι εθνική αφού η JCC κατέχει δεσπόζουσα θέση στο σύνολο του κράτους µέλους,
δηλαδή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ενισχυτικό της πιο πάνω θέσης είναι η
Υπόθεση 395/87, Ministere public κατά Jean-Louis Tournier στην οποία θεωρήθηκε
258

Παρ. 30 της Ανακοίνωσης της Ε.Ε. για τον επηρεασµό του ενδοκοινοτικού εµπορίου.
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δεδοµένη η εφαρµογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ σε υπόθεση καταχρηστικής
υπερτιµολόγησης σχετικά µε τα δικαιώµατα του δηµιουργού στο µουσικό τοµέα
(SACEM) από τις Γαλλικές δισκοθήκες, αν και η εν λόγω πρακτική περιοριζόταν στο
Γαλλικό έδαφος.
1145. Συνοψίζοντας, η Επιτροπή θεωρεί ότι υφίσταται επηρεασµός ενδοκοινοτικού
εµπορίου και άρα θα προχωρήσει µε την εξέταση τόσο των εθνικών άρθρων 3(1) και
6(1) του Νόµου όσο και των κοινοτικών 101 και 102 ΣΛΕΕ.
10. Παράβαση του άρθρου 3 του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ
10.1 Πιθανολογούµενες Παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) και 101 ΣΛΕΕ
1146.

Το άρθρο 3 του Νόµου που είναι το αντίστοιχο του άρθρου 101 ΣΛΕΕ ορίζει τα

εξής:
«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
[…]».
(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.”
1147.

Σε ότι αφορά το άρθρο 3 του Νόµου και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ καθίσταται

απαραίτητη η στοιχειοθέτηση των ακόλουθων παραµέτρων: (α) της ύπαρξης
επιχείρησης µε την έννοια που αποδίδει σε αυτήν ο Νόµος, προς την οποία ή τις
οποίες απευθύνεται η απαγορευτική αυτή διάταξη, (β) της ύπαρξης συµφωνίας,
απόφασης και/ή εναρµονισµένης πρακτικής, ως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο
Νόµο, και, (γ) της διαπίστωσης ότι η σύµπραξη αυτή έχει ως αντικείµενο ή
αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού
εντός της ∆ηµοκρατίας.
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10.1.1 Παράβαση άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ -Απόφαση ένωσης
επιχειρήσεων σε σχέση µε τον καθορισµό των Ε∆Π
1148.

Σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα, «αν και η JCC για σκοπούς λήψης αυτών των

αποφάσεων καθορισµού του Ε∆Π παρουσιάζεται ως ένα ξεχωριστό νοµικό
πρόσωπο/Μέλος των Visa Europe και MasterCard, το οποίο παρέχει υπηρεσίες
acquiring […] αυτή (JCC) ανήκει και είναι πλήρως ελεγχόµενη από τις τράπεζες που
είναι µέτοχοί της. Την ίδια στιγµή οι εκδότριες τράπεζες […]. λαµβάνουν µέρος στις
αποφάσεις για καθορισµό των Ε∆Π. Ως εκ τούτου, ουσιαστικά οι αποφάσεις που
λαµβάνονται για τον καθορισµό των E∆Π άµεσα και/ή έµµεσα (µέσω της συµµετοχής
της JCC στις αποφάσεις αυτές) προέρχονται αποκλειστικά από τις Τράπεζες. Οι εν
λόγω τράπεζες σκοπό έχουν να διατηρούν τα Ε∆Π σε ψηλά επίπεδα αυξάνοντας έτσι
τα εισοδήµατά τους".
1149.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην αρχική της καταγγελία η εταιρεία FBMECS

δήλωσε ως εταιρείες µετόχους της JCC όλες τις τράπεζες οι οποίες αναφέρονται ως
καταγγελλόµενες στην παρούσα καταγγελία. Στη συνέχεια, η Επιτροπή µετά από
έλεγχο στην ιστοσελίδα της καταγγελλόµενης διαπίστωσε ότι µέτοχοι της εταιρείας
JCC, είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Λαϊκή Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα, η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Πειραιώς και η Αlpha Bank, γεγονός το οποίο
αποδέχτηκε εκ των υστέρων και η καταγγέλλουσα.
1150.

Σύµφωνα µε το ∆ΕΕ, το άρθρο 101 ΣΛΕΕ εφαρµόζεται σε αποφάσεις ενώσεων

επιχειρήσεων, στην έκταση που οι δραστηριότητες τους ή αυτές των µελών τους
υπολογίζεται ότι έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον
περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ΕΕ. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα τέτοιου είδους αποτελεί η απόφαση µιας εµπορικής ενώσεως µε την
οποία καθορίζονται οι όροι, µε βάση τους οποίους τα µέλη της ένωσης οφείλουν να
ασκούν τις εµπορικές τους δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα να υπάρχει συντονισµός
των επιχειρήσεων σε βάρος του ανταγωνισµού, αν και δεν υπάρχει συµφωνία.
1151.

“Ένωση” θεωρείται κάθε όµιλος που δηµιουργείται εκουσίως, µε ή χωρίς

νοµική προσωπικότητα, όπως επαγγελµατικές οργανώσεις, σωµατεία χωρίς
κερδοσκοπικό σκοπό, ακόµα και συνενώσεις επιχειρήσεων εν τοις πράγµασι χωρίς
νοµική προσωπικότητα. “Απόφαση” είναι έκφραση βούλησης της ένωσης µε
οποιαδήποτε µορφή, όπως οδηγίες, εγκύκλιοι, απλές συστάσεις εφόσον έχουν
χαρακτήρα υποχρεωτικό για τα µέλη. Ωστόσο και σε περίπτωση που η απόφαση έχει
το χαρακτήρα απλής σύστασης χωρίς δεσµευτικότητα, το ∆ΕΕ δέχθηκε ότι συντρέχει
’συµφωνία’ µεταξύ των ίδιων µελών εφόσον την εκτέλεσαν µετά από παράσταση
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τους σε γενικές συνελεύσεις όπου συζητήθηκαν τα σχετικά µε το περιεχόµενο της
θέµατα259.
1152.

Η ερµηνεία του όρου είναι και σ’ αυτή την περίπτωση ευρεία και δεν

περιορίζεται στις δεσµευτικές αποφάσεις. Έτσι οι συστάσεις που διατυπώνονται από
τις εµπορικές ενώσεις προς τα µέλη τους, ακόµα και όταν δεν είναι δεσµευτικές,
αποτελούν αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων κατά το άρθρο 101 ΣΛΕΕ εφόσον τα
µέλη των ενώσεων ακολουθούν αυτές τις συστάσεις και προσαρµόζουν ανάλογα την
επιχειρηµατική τους συµπεριφορά260.
1153.

Το άρθρο 101 ΣΛΕΕ περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, το ακόλουθο λεκτικό: «Article

81(1) EC covers not only direct methods of coordinating conduct between
undertakings (agreements and concerted practices) but also institutionalised forms of
cooperation, that is to say, situations in which economic operators act through a
collective structure or a common body»261.
1154.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση καρτέλ τσιµέντου, θεώρησε ότι, κατά

γενικό κανόνα, συµµετοχή σε ένωση σηµαίνει αποδοχή των κανόνων της και της
συµπεριφοράς της, εκτός αν διατυπωθεί ρητή αντίθεση. Αυτό ισχύει όχι µόνο σε
δραστηριότητες που προβλέπονται από το καταστατικό της ένωσης, αλλά και σε
εκείνες που διενεργούνται εν τοις πράγµασι, όπως π.χ. παραβάσεις των κανόνων
περί ανταγωνισµού262.
1155.

Σε σχέση µε την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων, η Επιτροπή σηµειώνει την

ακόλουθη αναφορά του ∆ΕΕ ως γενική αναφορά «…Α professional organisation
comprising the representatives of the profession must be regarded as an association
of undertakings within the meaning of that article and its application cannot be
precluded by its public-law status. Moreover, since under national law the members
of such an organisation cannot be characterised as independent experts and are not
required, under the law, to set tariffs taking into account the general interest and the
interests of undertakings in other sectors or users of the services in question as well
as the interests of the undertakings or associations of undertakings which have
appointed them, the decisions under which that organisation establishes the tariffs of
professional services must be regarded not as State decisions by means of which
that body performs public functions but as decisions of an association of
undertakings capable of coming within the scope of Article 85(1) of the Treaty»263

259

η

∆ίκαιο Ανταγωνισµού του Λάµπρου Ε. Κοτσίρη Σελ. 430, 4 Έκδοση.
Υπόθεση 8/72 Vereenigin van Cementhandelaren v. Commission, Υπόθεση 45/85 Verband der
Sachversicherer.
261
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT for MasterCard (Seventh Chamber), 24 May 2012.
262
η
∆ίκαιο Ανταγωνισµού του Λάµπρου Ε. Κοτσίρη Σελ. 430, 4 Έκδοση – Απ. 1994, L 343/1 Coudert
Brothers.
263
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber, extended composition) of 30 March 2000
Case T-513/93.
260
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1156.

Καταρχάς η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να επισηµάνει ότι στην προκείµενη

περίπτωση, το κριτήριο που έχει ληφθεί για την αξιολόγηση του κατά πόσον η JCC
αποτελεί ένωση επιχειρήσεων είναι η έκφραση βούλησης των εκπροσώπων για
υιοθέτηση συγκεκριµένης συµπεριφοράς από τα µέλη στο πλαίσιο της οικονοµικής
τους δραστηριότητας264. Με άλλα λόγια, οι εκπρόσωποι των τραπεζών µετόχων της
JCC αποφασίζουν όπως οι τράπεζες µέτοχοι υιοθετούν συγκεκριµένη συµπεριφορά
στην προκείµενη περίπτωση σε σχέση µε τα Ε∆Π. Όπως αναφέρεται στο Σύγγραµµα
του ∆ηµήτριου Τζουγανάτου, ένας φορέας ή οργανισµός µπορεί να θεωρηθεί ως
ένωση επιχειρήσεων κατά την άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων του, ενώ ο
χαρακτηρισµός αυτός να αποκλεισθεί για άλλες δραστηριότητες. ‘Άρα στην
προκείµενη περίπτωση η JCC αποτελεί ένωση επιχειρήσεων σε σχέση µε την
δραστηριότητα καθορισµού των Ε∆Π.
1157.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία JCC, η οποία λειτουργεί ως αποδέκτρια,

ανήκει στους µετόχους της που στην προκειµένη περίπτωση τυγχάνει να είναι
εκδότριες τράπεζες. Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηµατολόγιο στην εταιρεία JCC από
την οποία

ζητούσε να καταγράψει τα άτοµα του προσωπικού των διαφόρων

εµπορικών τραπεζών (καταγγελλόµενες) που είναι µέλη του ∆Σ της εταιρείας JCC.
Από επιστολή της JCC µε ηµεροµηνία 30/04/2010, προκύπτουν τα ακόλουθα για τα
έτη 2008-2010:
-

[..............................................] ήταν Πρόεδρος του ∆Σ της εταιρείας JCC και
Μέλος του ∆Σ της Τράπεζας Κύπρου.

-

[.......................................] ήταν Αντιπρόεδρος του ∆Σ της εταιρείας JCC και
Σύµβουλος της Λιανικής Τραπεζικής στη Λαϊκή Τράπεζα.

-

[................................] ήταν Σύµβουλος του ∆Σ της εταιρείας JCC και ∆ιευθυντής
Τραπεζικών Εργασιών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας.

-

[................................] ήταν ο Αντικαταστάτης Σύµβουλος [..............................] στο
∆Σ της εταιρείας JCC και ο Ανώτερος ∆ιευθυντής του συγκροτήµατος της
Τράπεζας Κύπρου.

1158.

Ο Αντικαταστάτης Σύµβουλος [.........................................] ήταν ο ∆ιευθυντής

∆ιεύθυνσης Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Λαϊκής Τράπεζας.
1159.

Ως Αντικαταστάτης Σύµβουλος [...................................] που εργάζεται ως

διευθυντής σε ένα από τα τµήµατα της Ελληνικής Τράπεζας, διορίζεται ένα άτοµο
που εργάζεται σε µια από τις τράπεζες µέλη του Consortium. Κάθε χρόνο το άτοµο
αυτό αλλάζει για να εκπροσωπούνται µε τον τρόπο αυτό όλες οι τράπεζες του
Consortium στο ∆Σ της εταιρείας JCC.
264

Σύγγραµµα ∆ηµήτριου Τζουγανάτου, µε τίτλο το ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού.
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1160.

Όπως διαφάνηκε, το ∆Σ της JCC, του οποίου τα µέλη είναι µέλη του ∆Σ ή

διευθυντές των τραπεζών, αποφασίζει για τις Ε∆Π και µετά αυτές κοινοποιούνται µε
επιστολή στις τράπεζες µετόχους και µη µετόχους της εταιρείας JCC. Η ενέργεια του
∆Σ της JCC να αποφασίζει τις Ε∆Π επιβεβαιώνεται και από το περιεχόµενο των
διµερών συµφωνιών, όπου στην ρήτρα 5.3:, αναφέρεται ότι «Charges, Interchange
and collection fees are decided by the JCC Board of Directors and may be reviewed
from time to time, up to a maximum of twice a year. At least one month notice will be
given prior to the introduction of new fees or variation of existing fees». (δική µας
υπογράµµιση)
1161.

Το έγγραφο που κοινοποιείται σε όλες τις τράπεζες της Κύπρου (µετόχους και

µη µετόχους) αναφορικά µε την απόφαση που αφορά τις Ε∆Π αποστέλλεται από την
εταιρεία JCC, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, ενηµερώνοντάς
τις για οποιεσδήποτε αλλαγές στις χρεώσεις των Ε∆Π. Συγκεκριµένα η επιστολή µε
ηµεροµηνία 25 Ιανουαρίου 2007, αναφέρει ότι το ∆Σ της JCC σε συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε στις 22 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε τις χρεώσεις των Ε∆Π, οι
οποίες θα τεθούν σε εφαρµογή στις 30 Ιανουαρίου 2007 από όλες τις εκδότριες
τράπεζες. ( δική µας υπογράµµιση)
1162.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία JCC στις 27 Ιανουαρίου 2009, έστειλε επιστολή σε

όλες τις εκδότριες τράπεζες ενηµερώνοντας τις ότι από τις 2 Ιανουαρίου 2009
εφαρµόζει τις σχετικές χρεώσεις σε σχέση µε τα Ε∆Π, οι οποίες έχουν γίνει
αποδεκτές από το ∆Σ της εταιρείας JCC. Η επιστολή αποτελεί τροποποίηση των
υπογεγραµµένων Service Agreements που ίσχυαν µέχρι το έτος 2009 το οποίο και
όπως προαναφέρθηκε τόνιζε ότι οι Ε∆Π αποφασίζονται από το ∆Σ της JCC.
1163.

Επισηµαίνεται ότι ουσιαστικά, η απόφαση λήψης Ε∆Π γίνεται από τους

µετόχους τράπεζες της JCC και στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας παρατίθεται
απόσπασµα πρακτικών του ∆Σ της JCC ηµερ 3/12/2008 όπου διαφαίνεται ότι οι
παρόντες ήταν οι προαναφερόµενοι αντιπρόσωποι των τραπεζών µετόχων της JCC.
1164.

Σε σχετική απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση της MasterCard,

αναφέρεται ότι οι τράπεζες που ουσιαστικά ίδρυσαν και ελέγχουν την MasterCard,
επιχείρησαν να καλυφτούν πίσω από το επιχείρηµα ότι δεν ασκούσαν πλέον έλεγχο
στις χρεώσεις ∆Π γιατί η εν λόγω εταιρεία εισήχθηκε στο χρηµατιστήριο. Το
επιχείρηµα αυτό απορρίφθηκε. Η απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου αναφέρει επίσης
για το ίδιο θέµα ότι ο οργανισµός πληρωµών MasterCard εξακολουθούσε να
θεωρείται

ως

θεσµοποιηµένη

µορφή

συντονισµού

της

συµπεριφοράς

των

µετεχόντων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε
αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εποµένως, το Γενικό ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορθώς ενέµεινε στον χαρακτηρισµό των αποφάσεων, οι
οποίες ελήφθησαν από τα όργανα του οργανισµού πληρωµών MasterCard σχετικά
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µε τον καθορισµό των Π∆Π, ως αποφάσεων ενώσεως επιχειρήσεων265. (δική µας
υπογράµµιση).
1165.

Εποµένως σε ότι αφορά την παρούσα καταγγελία, έχοντας υπόψη τον

καθοριστικό ρόλο των τραπεζών µετόχων της JCC σε σχέση µε τις αποφάσεις που
λαµβάνονται από την εταιρεία JCC, την ύπαρξη κοινών συµφερόντων των τραπεζών
και της εταιρείας JCC για το θέµα των Ε∆Π, αλλά και το νοµικό πλαίσιο της πιο πάνω
απόφασης του Γενικού ∆ικαστηρίου, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η απόφαση σε
σχέση µε τις Ε∆Π λαµβάνεται από την ίδια την εταιρεία JCC η οποία δύναται να
θεωρηθεί ως η θεσµοποιηµένη µορφή συντονισµού της συµπεριφοράς των
τραπεζών µετόχων της. Στη συνέχεια η απόφαση αυτή εφαρµόζεται από τις
υπόλοιπες τράπεζες µη-µετόχους της JCC (κάτι που διαπιστώνεται στις επιστολές
και στα Service Agreements). Εποµένως η Επιτροπή θεωρεί, την απόφαση που
αφορά τις Ε∆Π, ως απόφαση ένωσης επιχειρήσεων που λαµβάνεται από τις
τράπεζες µετόχους της JCC και στη συνέχεια εφαρµόζονται και από τις τράπεζες µηµετόχους της.
1166.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η συγκεκριµένη απόφαση ένωσης επιχειρήσεων που

αφορά κοινές χρεώσεις µεταξύ των τραπεζών σε σχέση µε τις Ε∆Π περιορίζει εξ
αντικειµένου και ή εξ αποτελέσµατος τον ανταγωνισµό και την ελευθερία των
τραπεζών να επιλέγουν τη δική τους ξεχωριστή χρέωση. Το γεγονός αυτό
διαστρεβλώνει τις συνθήκες του ανταγωνισµού στις αγορές έκδοσης και αποδοχής
καρτών. Η απόφαση καθορισµού κοινών χρεώσεων σε σχέση µε τις Ε∆Π, καθορίζει
ένα σηµαντικό µέρος των εξόδων και των εσόδων σε επίπεδο έκδοσης και αποδοχής
καρτών 266.
1167.

Στην περίληψη της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 19/12/2007 σε

σχέση µε το σύστηµα πληρωµών MasterCard COMP/34.579 και 36/.518 αναφέρεται
το εξής «η Π∆Π στο σύστηµα της MasterCard περιορίζει τον ανταγωνισµό µεταξύ των
αποδέκτριων τραπεζών καθώς διογκώνει τη βάση επί της οποίας οι αποδέκτριες
τράπεζες ορίζουν τις χρεώσεις των εµπόρων και συνεπώς δηµιουργεί ένα κατώτατο
όριο για την επιβάρυνση των εµπόρων». Η διαπίστωση αυτή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ισχύει και στην Κύπρο, παρόλο που οι συµφωνίες που έχουν
επισυναφθεί σε σχέση µε τις Ε∆Π είναι διµερείς αλλά και πανοµοιότυπες και οι
χρεώσεις εφαρµόζονται ενιαία από όλες τις εκδότριες τράπεζες. Ο καθορισµός των
χρεώσεων σε σχέση µε τις ∆Π των διµερών συµφωνιών, δηλαδή των Ε∆Π, δεν έχει
καµία ουσιαστική διαφορά από τον καθορισµό των ∆Π στην περίπτωση που η
απόφαση που τις διέπει αναφερόταν σε Π∆Π, αφού η χρέωση των Ε∆Π, στην
Κύπρο, είναι κοινή για όλες τις τράπεζες.
265
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1168.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο καθορισµός κοινών

χρεώσεων στις διατραπεζικές προµήθειες (και για τις δύο εταιρείες FBMECS και
JCC) τις οποίες εφαρµόζει η JCC µε όλες τις τράπεζες αλλά και αναγκάζεται να
υιοθετήσει και η FBMECS αφού οι εν λόγω χρεώσεις ανακοινώνονται στα συστήµατα
πληρωµών ως DIF και οι εκδότριες τράπεζες αρνούνται να προβούν σε διµερείς
συµφωνίες για καθορισµό διαφορετικών Ε∆Π περιορίζει τον ανταγωνισµό µεταξύ των
αποδεκτριών τραπεζών, καθώς οι Ε∆Π ως θα διαφανεί κατωτέρω ορίζονται σε ψηλό
επίπεδο - και έτσι διογκώνουν τη βάση επί της οποίας οι αποδέκτες καρτών ορίζουν
τις χρεώσεις των εµπόρων, κάτι που υιοθέτησε και το Γεν. ∆ΕΕ στην υπόθεση
MasterCard.
1169.

Επιπρόσθετα, επί του αντικειµενικώς αναγκαίου χαρακτήρα των Π∆Π ως

µηχανισµού µεταβιβάσεως κεφαλαίων υπέρ των εκδοτριών τραπεζών, το Γενικό
∆ικαστήριο αναφέρει σχετική αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αφορά
πέντε ανοικτά συστήµατα τραπεζικών καρτών που λειτουργούσαν στην Ευρώπη
χωρίς Π∆Π. Συγκεκριµένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε «στην έλλειψη
αντίκτυπου της µειώσεως των διατραπεζικών προµηθειών, την οποία επέβαλε η
κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας, επί του συστήµατος MasterCard στην Αυστραλία.
Επιπλέον, η Επιτροπή στήριξε την ανάλυσή της επί του γεγονότος ότι οι κάρτες
MasterCard έδιναν λαβή και για άλλα έσοδα ή οικονοµικά οφέλη των τραπεζών,
πέραν των Π∆Π και µόνον, στο πλαίσιο της δραστηριότητας των τραπεζών σχετικά µε
την έκδοση καρτών». Το Γενικό ∆ικαστήριο τόνισε ότι «η πολύ σηµαντική µείωση των
διατραπεζικών προµηθειών του συστήµατος MasterCard, την οποία επέβαλε η
κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας, δεν είχε σηµαντικό αντίκτυπο επί της βιωσιµότητάς
του και, ιδίως, δεν επέφερε στροφή των κατόχων καρτών προς τριµερή συστήµατα,
τούτο δε έστω και αν τα συστήµατα αυτά δεν επηρεάσθηκαν από την κανονιστική
ρύθµιση που θέσπισε η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας». Τέλος καταλήγοντας
αναφέρει ότι «η ΕΕ βασίµως συνήγαγε ότι οι Π∆Π δεν είχαν αντικειµενικώς αναγκαίο
χαρακτήρα για τη λειτουργία του συστήµατος MasterCard».267

268

. Ως εκ τούτου η

έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση µε το σύστηµα πληρωµών MasterCard
έδειξε ότι «The MIF appears to be a decision of an association of undertakings that
may have the object and the effect of restricting competition between acquiring
banks. The MIF is an important part of the total cost for card acceptance and
ultimately contributes to the prices of goods and services for final consumers. As
demonstrated by the existence of payment schemes that function without a MIF,
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Το Γενικό ∆ικαστήριο κάλεσε την MasterCard και τις τράπεζες να θέσουν τέρµα στην παράβαση,
καταργώντας επίσηµα τις Π∆Π εντός προθεσµίας έξι µηνών. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι η MasterCard
άσκησε έφεση κατά της πιο πάνω απόφασης του Γ∆ΕΕ
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multilateral interchange fees are not indispensable for the viability of payment
cards269».
1170.

Η Επιτροπή σηµειώνει το πιο πάνω παράδειγµα της Αυστραλίας όπου

διαφαίνεται ότι οι Ε∆Π δεν έχουν αντικειµενικώς αναγκαίο χαρακτήρα για τη
λειτουργία του συστήµατος. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι οι εκδότριες τράπεζες έχουν
οικονοµικά οφέλη πέραν από τις ∆Π και σηµαντικό µέρος αυτών είναι τα επιτόκια που
επιβάλλονται στους κατόχους καρτών.
1171.

Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση που αφορά τις Ε∆Π λαµβάνεται από

την εταιρεία JCC, η οποία δύναται να θεωρηθεί ως η θεσµοποιηµένη µορφή
συντονισµού της συµπεριφοράς των τραπεζών µετόχων της οι οποίες είναι
ανταγωνίστριες στην αγορά έκδοσης καρτών, αλλά έχουν κοινό όφελος στον
καθορισµό των Ε∆Π που αποτελούν έσοδα από αυτές, εξού και η FBMECS δεν είναι
σε θέση να συνεργαστεί, συνάπτοντας συµφωνίες µε τους µετόχους της JCC σε
σχέση µε τα Ε∆Π. Η Επιτροπή σηµειώνει τις θέσεις της [........................] (µία εκ των
µετόχων της JCC) όπου ανέφερε, ότι η εταιρεία FBMECS δεν της έχει κάνει πρόταση
για καταρτισµό διµερούς συµφωνίας σε σχέση µε τις Ε∆Π και της […..…........
............] (µία εκ των µετόχων της JCC) που δήλωσε ότι ουδέποτε έλαβε τέτοιο αίτηµα
και/ή παράκληση από την εν λόγω εταιρεία. Η Επιτροπή σηµειώνει και τις θέσεις της
FBMECS που ισχυρίζεται ότι έχει πραγµατοποιηθεί συνάντηση µεταξύ της και των
τραπεζών. Η Επιτροπή επίσης τονίζει ότι µια τέτοια θεσµοποιηµένη µορφή
συντονισµού όπως της JCC, δύναται εκ των πραγµάτων να καταστήσει σχεδόν
αδύνατη την συνεργασία της FBMECS µε τις τράπεζες µετόχους της JCC σε σχέση
µε τα Ε∆Π. Ενισχυτικό των πιο πάνω, αποτελεί η θέση της [............................] ότι,
«σύµφωνα µε την πρακτική που ακολουθείται ο καθορισµός των Ε∆Π γίνεται από τα
τοπικά µέλη των ∆ιεθνών Οργανισµών Visa και Mastercard και κοινοποιείται σε
αυτούς (σε διαφορετική περίπτωση καθορίζονται από τους ίδιους τους ∆ιεθνείς
οργανισµούς) και ισχύουν για όλους τους τραπεζικούς οργανισµούς που αποδέχονται
κάρτες σε σχέση µε τις Ε∆Π. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα δεν χρειάζεται να καταρτίσει
διµερή συµφωνία µε την εταιρεία FBMECS σε σχέση µε τις Ε∆Π. »
1172.

Καταλήγοντας, η πιο πάνω απόφαση της εταιρείας JCC σε σχέση µε τις Ε∆Π,

αποτελεί απόφαση ένωσης επιχειρήσεων η οποία περιορίζει εξ αντικειµένου και/ή εξ΄
αποτελέσµατος τον ανταγωνισµό στην αγορά έκδοσης καρτών Visa και MasterCard,
αφού επιφέρει ένα ενιαίο σύστηµα καθορισµού των Ε∆Π στις τράπεζες µετόχους της
και αργότερα µέσω των διµερών συµφωνιών στις υπόλοιπες τράπεζες, κατά
παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ. Μια τέτοια απόφαση
ένωσης επιχειρήσεων δεν αφήνει την FBMECS ή την οποιαδήποτε ανταγωνίστρια
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εταιρεία να διαπραγµατευτεί τις Ε∆Π µε τις τράπεζες µετόχους της JCC αλλά και ούτε
µε τους µη µετόχους της όπως διαφαίνεται πιο κάτω.
1173.

∆εν αποκλείεται η σωρευτική συµµετοχή σε µία παράβαση τόσο της ένωσης

επιχειρήσεων όσο και των µελών της. Για να θεωρηθεί ότι η ένωση είναι υπαίτια της
παράβασης και να της επιβληθεί κύρωση, πρέπει να αποδειχθεί ότι είχε αυτοτελή
συµπεριφορά σε σχέση µε αυτή των µελών της. Η επιβολή κυρώσεων τόσο στην
ένωση όσο και στα µέλη της δεν παραβιάζει, σε µια τέτοια περίπτωση, την αρχή ne
bis in idem.
1174.

Τονίζεται ότι η ένωση επιχειρήσεων της JCC κατά τον ουσιώδη χρόνο

αποτελείτο από τις έξι (6) τράπεζες µετόχους της, ήτοι τις Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή
Τράπεζα, Alpha Bank, Ελληνική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Επισηµαίνεται ότι για σκοπούς διαφάνειας, η Επιτροπή έκρινε σκόπιµο όπως σε
σχέση µε τον µέτοχο Τράπεζα Πειραιώς ενηµερώσει ότι δεν εφαρµόζει τις Ε∆Π αλλά
τα DIF που δροµολογούνται µέσω των συστηµάτων VISA και MASTERCARD και τα
οποία [......................................] τις Ε∆Π χωρίς αυτό να επηρεάζει την εµπλοκή της
ως µέλος της ένωσης επιχειρήσεων αφού ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της έκφρασης
βούλησης της ένωσης προκύπτει στην προκείµενη περίπτωση από την ίδια τη φύση
της πράξης (απόφαση καταστατικού οργάνου της JCC).270 Επισηµαίνεται ότι, στο
Σύγγραµµα µε τίτλο ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, «η έννοια της απόφασης
ερµηνεύεται ευρέως. Εµπίπτει σε αυτήν κάθε έκφραση βούλησης της ένωσης, υπό
οποιαδήποτε µορφή, αρκεί να έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό για τα µέλη της. Ο
υποχρεωτικός χαρακτήρας µπορεί να προκύπτει είτε από την ίδια τη φύση της
πράξης (π.χ. απόφαση καταστατικού οργάνου µε δεσµευτικότητα κατά τον Νόµο ή το
καταστατικό της ένωσης), είτε από την συµπεριφορά των µελών, κατά πόσον δηλαδή
τα µέλη την αποδέχονται και συµµορφώνονται προς αυτήν.» Με άλλα λόγια, στην
προκείµενη υπόθεση δεν είναι απαραίτητο τα µέλη της ένωσης να έχουν εφαρµόσει
τις τιµές Ε∆Π αφού οι τιµές αυτές ήταν αποτέλεσµα απόφασης του ∆Σ της JCC.
Φυσικά, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου φαίνεται ότι σχεδόν όλες οι
τράπεζες µέτοχοι της JCC όπως θα διαφανεί πιο κάτω συνάπτουν διµερείς
συµφωνίες εφαρµόζοντάς τις συγκεκριµένες Ε∆Π.
10.1.2 Παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ-Συµφωνίες JCC
και Τραπεζών µη µετόχων στο πλαίσιο των διµερών (bilateral) συµφωνιώνκάθετες συµφωνίες καθορισµού των Ε∆Π
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H Επιτροπή σηµειώνει ότι σε προηγούµενη απόφαση το ∆ΕΕ271 θεώρησε ότι το

1175.

άρθρο 101 ΣΛΕΕ έχει εφαρµογή όχι µόνο στις οριζόντιες συµφωνίες, αλλά και στις
κάθετες. Μολονότι η διµερής συµφωνία που έχει συναφθεί µε την καταγγελλόµενη
JCC

και

την

κάθε

τράπεζα

ξεχωριστά,

δεν

αποτελεί

συµφωνία

µεταξύ

ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, εντούτοις αποτελεί συµφωνία που µπορεί να
αξιολογηθεί στη βάση του άρθρου 101 της συνθήκης της ΕΕ και/ή του άρθρου 3 του
Νόµου.
1176.

Στην παρούσα καταγγελία όλες οι εµπορικές τράπεζες στην Κύπρο έχουν

συνάψει διµερείς συµφωνίες (Service Agreements) µε την εταιρεία JCC κατά την
διάρκεια του έτους 2007. Με αυτές τις συµφωνίες καθορίζεται, µεταξύ άλλων, το
ύψος των Ε∆Π και οι κατηγορίες των εµπόρων. Σηµειώνεται δε ότι οι εν λόγω
συµφωνίες είναι πανοµοιότυπες σε σχέση µε το ύψος των Ε∆Π. Οι χρεώσεις Ε∆Π
αποτελούν σηµαντικό εισόδηµα των εµπορικών τραπεζών σε σχέση µε τις
συναλλαγές των καταναλωτών µε κάρτες πληρωµών.
1177.

Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η εταιρεία JCC η οποία ανήκει στην αγορά

αποδοχής καρτών πληρωµών και κάθε µια από τις Τράπεζες που ανήκουν στην
αγορά έκδοσης έχουν συνάψει κάθετες διµερείς (bilateral) συµφωνίες µε τις οποίες
συµφωνείται ότι οι τοπικές συναλλαγές της JCC δεν θα δροµολογούνται στα κεντρικά
συστήµατα VISA και MasterCard (ώστε να χρεώνονται οι ∆Π που δηµοσιεύονται από
την ίδια την JCC και τις εκδότριες τράπεζες στα συστήµατα πληρωµών VISA και
MasterCard),

ενώ

την

ίδια

στιγµή

οποιοσδήποτε

αποδέκτη

καρτών,

συµπεριλαµβανοµένου και της εταιρείας FBMECS, θα χρεώνεται τα DIF που
δηµοσιεύονται στα συστήµατα πληρωµών.
1178.

Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται επίσης ότι αποκλείεται από τις εκδότριες

τράπεζες σε ότι αφορά τη σύναψη διµερούς συµφωνίας, ενώ την ίδια στιγµή όλες οι
εν λόγω τράπεζες έχουν συµβληθεί διµερώς µόνο µε την JCC. Το αποτέλεσµα είναι
κάθε νέος αποδέκτης καρτών να έχει να αντιµετωπίσει αντιανταγωνιστικές συνθήκες
οι οποίες δρουν σωρευτικά µέσω αλληλοσχετιζόµενων συµφωνιών και πρακτικών
µεταξύ των Τραπεζών και της JCC και να τίθεται σε µειονεκτική στον ανταγωνισµό
θέση. ∆εν παρέχεται η ευκαιρία σε άλλη αποδέκτρια εταιρεία να προβεί σε δικές της
συµφωνίες και να καθορίζει πιθανώς διαφορετικά Ε∆Π και/ή αυτά που συµφέρουν
της ιδίας και έτσι να ανταγωνιστεί στην προσέλκυση εµπόρων ως πελατών, γεγονός
που στην πράξη επιβεβαιώνεται ως θα διαφανεί πιο κάτω από τις ενέργειες και/ή
συµπεριφορές των εκδοτριών τραπεζών και της JCC.
1179.

Συγκεκριµένα η εταιρεία FBMECS, σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 29/10/2010,

ανέφερε ότι είχε συνάντηση µε τις τράπεζες USB Bank (2/04/2009), Ελληνική
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Τράπεζα (19/03/2009), Λαϊκή Τράπεζα (09/03/2009) και την εταιρεία JCC
(13/04/2009), χωρίς όµως κάποιο θετικό αποτέλεσµα για την καταγγέλλουσα.
Συγκεκριµένα κατά την FBMECS, η αντίδραση των τραπεζών στις πιο πάνω
συναντήσεις στο αίτηµα της FBMECS για συνεργασία και σύναψη διµερών
συµφωνιών ήταν αρνητική. Επιπρόσθετα, κατά την FBMECS, [.....................
................] ∆ιευθυντής Τµήµατος Καρτών της USB ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να έρθει
σε αντιπαράθεση µε τις υπόλοιπες τράπεζες και την JCC γι’ αυτό και απέρριψε κάθε
πιθανότητα συνεργασίας µε την FBMECS. Η έλλειψη ενδιαφέροντος όπως
ισχυρίστηκε η FBMECS, από όλες τις τράπεζες ξεχωριστά για σύναψη διµερούς
συµφωνίας µαζί της διαφάνηκε και από τη γενική συνάντηση όλων των
ενδιαφεροµένων µερών, η οποία πραγµατοποιήθηκε αργότερα στις 12/05/2009 όπου
όλες οι τράπεζες και η JCC ήταν παρούσες.
1180.

Προς υποστήριξη των ισχυρισµών της καταγγέλλουσας για πραγµατοποίηση

συναντήσεων µε τις τράπεζες ειδικά για το θέµα των διµερών συµφωνιών, παρέθεσε
και τα ονόµατα αυτών που ήταν παρών στις εν λόγω συναντήσεις. Συγκεκριµένα, σε
σχέση µε την συνάντηση µε την USB στις 2/04/2009, ήταν παρόντες [...............
................], ∆ιευθυντής Τµήµατος Καρτών της USB και από την FBMECS [........
.......................................................................................................]. Σε σχέση µε τη
συνάντηση µε την Ελληνική Τράπεζα στις 19/03/2009, ήταν παρόντες από την
πλευρά της Ελληνικής Τράπεζας, [.........................................] ∆ιευθύντρια Υπηρεσίας
Καρτών και [.........................................] ∆ιευθυντής τοµέα Ηλεκτρονικής Τράπεζας
και από την πλευρά της FBMECS ήταν [.............................................. .............
..........]. Σε σχέση µε τη συνάντηση µε την Λαϊκή Τράπεζα στις 9/3/2009, παρόντες
από την πλευρά της Λαϊκής Τράπεζας ήταν [......................................] ∆ιευθυντής
Τµήµατος Καρτών και από την FBMECS ήταν [....................]. Σε σχέση µε τη
συνάντηση µε την εταιρεία JCC στις 13/04/2009, παρόντες από την πλευρά της JCC
ήταν

[..............................................................]

∆ιευθύντρια

Marketing

και

[.....

...............................] Ανώτερος ∆ιευθυντής Special Merchant and MO και από την
FBMECS

ήταν

[.........................................................................................................

………].
1181.

Τα πιο πάνω λεχθέντα έρχονται σε αντίθεση µε τις ακόλουθες αντιδράσεις των

καταγγελλοµένων τραπεζών. Η Λαϊκή Τράπεζα ανέφερε, ότι η εταιρεία FBMECS δεν
της έχει κάνει πρόταση για καταρτισµό διµερούς συµφωνίας σε σχέση µε τις Ε∆Π. Η
Alpha Bank δήλωσε ότι ουδέποτε έλαβε τέτοιο αίτηµα και/ή παράκληση από την εν
λόγω εταιρεία. H Τράπεζα Societe δήλωσε ότι, «∆εν υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση
µε την εταιρεία FBMECS όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει». Οι τράπεζες USB
και Εµπορική δήλωσαν ότι είναι ευχαριστηµένες από το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
της JCC. Επίσης, οι Εµπορική Τράπεζα και USB δήλωσαν σε απαντήσεις
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ερωτηµατολογίων ότι δεν γνωρίζουν τους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη στον
καθορισµό των Ε∆Π και ούτε λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
για τα Ε∆Π. H USB ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι απλά αποδέκτης υπηρεσιών
από τη JCC και παρουσίασε τα έγγραφα και η Τράπεζα Societe δήλωσε ότι «δεν
συναποφασίζει µε την JCC, ούτε µε καµιά άλλη εγχώρια τράπεζα για την εφαρµογή
των κανονισµών των Ε∆Π».
1182.

Η εταιρεία JCC δήλωσε ότι ένας δυνητικός ανταγωνιστής ως αποδέκτης

καρτών µπορεί, µε βάση τους κανονισµούς των ∆ιεθνών Οργανισµών, να καταρτίσει
διµερή συµφωνία (bilateral agreement) µε εµπορική τράπεζα που δραστηριοποιείται
στην Κύπρο και να διαπραγµατευτεί τις Ε∆Π, πράγµα το οποίο όπως διαπιστώνει η
Επιτροπή δεν έχει γίνει εφικτό για την εταιρεία FBMECS. Αξιοσηµείωτο αποτελεί το
γεγονός ότι, ο κύριος µέτοχος της JCC, δηλαδή η Τράπεζα Κύπρου, προέβηκε σε
δήλωση αντιθέτου περιεχοµένου µε την προαναφερθείσα δήλωση και συγκεκριµένα
ότι σύµφωνα µε την πρακτική που ακολουθείται ο καθορισµός των Ε∆Π γίνεται από
τα τοπικά µέλη των ∆ιεθνών Οργανισµών Visa και Mastercard και κοινοποιείται σε
αυτούς (σε διαφορετική περίπτωση καθορίζονται από τους ίδιους τους ∆ιεθνείς
οργανισµούς)

και

ισχύουν

για

όλους

τους τραπεζικούς

οργανισµούς

που

αποδέχονται κάρτες σε σχέση µε τις Ε∆Π. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα δεν χρειάζεται να
καταρτίσει διµερή συµφωνία µε την εταιρεία FBMECS σε σχέση µε τις Ε∆Π.
1183.

Η Επιτροπή σε σχέση µε το πιο πάνω θέµα διαπίστωσε ότι όλες οι εµπορικές

τράπεζες στην Κύπρο έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την εταιρεία JCC οι
πλείστες από τις οποίες έχουν υπογραφεί το έτος 2007, ενώ καµία από αυτές δεν
έχει υπογράψει µε την εταιρεία FBMECS. Οι ενυπόγραφες αυτές συµφωνίες έχουν
υποβληθεί στην Υπηρεσία κάτω από τον τίτλο «Service Agreement» και αφορούν
µεταξύ άλλων, τις Ε∆Π οι οποίες χωρίζονται ανά κατηγορία εµπόρων µε την
αντίστοιχη χρέωση. Οι µόνες αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στις συµφωνίες
αυτές είναι σε σχέση µε τις Ε∆Π κάτι που διαπιστώνεται σε σχετικές επιστολές.
1184.

Η Επιτροπή διαπιστώνει από πρακτικές άλλων χωρών ότι οι διµερείς

συµφωνίες γενικότερα πραγµατοποιούνται µε σκοπό την εφαρµογή διαφορετικών
Ε∆Π µεταξύ του αποδέκτη καρτών και της κάθε τράπεζας ξεχωριστά, σύµφωνα µε τη
διαπραγµατευτική δύναµη είτε της εκδότριας τράπεζας είτε της αποδέκτριας
εταιρείας. Στην Κύπρο κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, αντίθετα όλες οι διµερείς συµφωνίες
που έχουν υπογραφτεί µεταξύ της JCC και της κάθε τράπεζας ξεχωριστά έχουν
πανοµοιότυπες χρεώσεις σε σχέση µε τις Ε∆Π.
1185.

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης την ρήτρα 3.1 που υπάρχει στα «Service

Agreement», βάσει της οποίας οι τοπικές συναλλαγές µέσω της εταιρείας JCC δεν
δροµολογούνται

µέσω

των

συστηµάτων

πληρωµών

Visa

και

MasterCard:

[......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................. ]
1186.

Όπως επιβεβαιώνεται και από το περιεχόµενο της ίδιας της ρήτρας των

συµβολαίων της JCC µε τις τράπεζες, η εταιρεία FBMECS αναγκάζεται να πληρώσει
επιπλέον χρεώσεις κάτι που για την JCC δεν ισχύει, αφού η τελευταία δεν είναι
αναγκασµένη να δροµολογεί τις συναλλαγές της στα συστήµατα πληρωµών Visa και
MasterCard. Εάν δηλαδή η FBMECS είχε την ευχέρεια και την θετική ανταπόκριση
των εκδοτριών τραπεζών, να συνάψει διµερείς συµφωνίες, τότε θα εφάρµοζε
∆ιατραπεζικές προµήθειες συµφωνηµένες από την ίδια και την κάθε εκδότρια
τράπεζα και δεν θα χρειαζόταν η συναλλαγή να δροµολογηθεί από τα συστήµατα
πληρωµών Visa και MasterCard και να πληρώσει το τίµηµα των επιπλέον χρεώσεων.
1187.

Επιπλέον, η πιο πάνω ρήτρα έδωσε την “ευχέρεια” στην εταιρεία JCC η οποία

δεν δροµολογεί τις συναλλαγές της µέσω των συστηµάτων πληρωµών αλλά
κοινοποιεί τα DIF ανά κατηγορίες εµπόρων στα συστήµατα πληρωµών, να επιβάλλει
χρεώσεις εµπόρων ∆ΕΠ οι οποίες είναι πολύ χαµηλότερες από τα καθορισµένα DIF
για κάποιες κατηγορίες εµπόρων των οποίων η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή στην
FBMECS272 π.χ. Χρεώσεις των ∆ΕΠ για την κατηγορία εµπόρων [......................
......................] για το έτος 2009 – αποκλείοντας ένα καινούργιο παίκτη στην αγορά
αποδοχής και ιδιαίτερα σε σχέση µε ορισµένες κατηγορίες εµπόρων. Συγκεκριµένα,
το γεγονός ότι οι συναλλαγές της JCC δεν δροµολογούνται από τα συστήµατα
πληρωµών Visa και MasterCard είχε ως αποτέλεσµα το έτος 2009 η εταιρεία
FBMECS να εφαρµόζει πιο υψηλά DIF και άρα πιο ψηλά ∆ΕΠ για ορισµένες
κατηγορίες εµπόρων από την εταιρεία JCC273. Εποµένως, η FBMECS δεν θα
µπορούσε κατά την διάρκεια του 2009, χρονιά που εισήλθε στην αγορά, να ‘κερδίσει’
πελάτες σε αυτές τις κατηγορίες εµπόρων]για τις υπηρεσίες αποδοχής, γιατί χρέωνε
εκ των πραγµάτων ∆ΕΠ κατά πολύ ψηλότερα από την ανταγωνίστρια εταιρεία JCC.
1188.

Επιπλέον, όλα τα σχετικά έγγραφα και συµφωνίες που αφορούν τις ∆Π (DIF και

Ε∆Π) στην Κύπρο συνυπογράφονται από τις ίδιες εταιρείες, ήτοι την εταιρεία JCC και
τις εµπορικές τράπεζες της Κύπρου.
1189.

Η εταιρεία FBMECS δεν παίρνει µέρος σε αποφάσεις που αφορούν τα DIF

(π.χ. προσθήκη κατηγοριών εµπόρων) αλλά ούτε κατάφερε να συνάψει διµερή
272

Επαναλαµβάνεται ότι η FBMECS λαµβάνει τα DIF από τα συστήµατα πληρωµών τα οποία είναι αυτά
τα οποία κοινοποιεί η JCC στα συστήµατα πληρωµών ανά κατηγορίες εµπόρων που αυτή αποφάσισε
και όχι τα Ε∆Π. ∆ηλαδή τα συστήµατα πληρωµών είναι υποχρεωµένα να υιοθετούν τις κατηγορίες που
τους κοινοποιεί η JCC ασχέτως εάν η JCC ενδέχεται να εφαρµόζει επιπρόσθετες κατηγορίες.
273
Η εταιρεία JCC ενηµέρωσε τα συστήµατα πληρωµών για την προσθήκη ορισµένων κατηγοριών
εµπόρων κατά το έτος 2010.
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συµφωνία µε οποιαδήποτε εµπορική τράπεζα της Κύπρου σε σχέση µε τις Ε∆Π. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφασή της274 και κατά την εξέταση του ζητήµατος των
περιορισµών που προκαλούνται στον ανταγωνισµό σε σχέση µε τις υπηρεσίες
αποδοχής των εγχώριων συναλλαγών και των διµερών συµφωνιών αναφέρει ότι: «In
addition to raising the cost base of central acquirers and thereby inflating the prices
such acquirers can offer to local merchants, the interplay of the Intra-EEA fallback
interchange fees (or a domestic MIF) and bilaterally agreed interchange fees may
have the additional effect of hindering entry of foreign acquiring banks». (η
υπογράµµιση είναι της Επιτροπής)
1190.

Οι κοινές χρεώσεις στις Ε∆Π που υπάρχουν σε όλες τις διµερείς συµφωνίες

ανεξαιρέτως από τη φύση τους λειτουργούν ως κατώτατες τιµές (minimum fixed
prices) αφού οι Ε∆Π είναι η βάση για τον καθορισµό των ∆ΕΠ. Στην Κύπρο, λόγω
του γεγονότος ότι οι εν λόγω συµφωνίες έχουν συναφθεί µόνο µε ένα αποδέκτη
καρτών και λόγω του γεγονότος ότι οι Ε∆Π διατηρούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια
σε σταθερά, κοινά και ψηλά επίπεδα, παρόλη την εξέλιξη που επιτεύχθηκε στην
τεχνολογία, δηµιουργούνται εµπόδια εισόδου καινούργιων εταιρειών αποδοχής
καρτών στην αγορά και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι µόνο δύο εταιρείες
δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη αγορά.
1191.

Επιπλέον, ο καθορισµός των Ε∆Π σε ψηλά επίπεδα όπως θα διαφανεί στην

εξέταση για ενδεχόµενη υπερβολική τιµολόγηση, έχει ως αποτέλεσµα όλες οι
εκδότριες τράπεζες που έχουν, όπως προαναφέρθηκε, υπογράψει διµερείς
συµφωνίες µε την εταιρεία JCC να µην είναι διατεθειµένες να υπογράψουν άλλη
διµερή συµφωνία µε άλλο αποδέκτη καρτών για χαµηλότερα Ε∆Π, αφού οι ψηλές
Ε∆Π αποτελούν σηµαντικό καθαρό εισόδηµα για τις τράπεζες έκδοσης καρτών
πληρωµών στην Κύπρο. To γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι διµερείς συµφωνίες
που έχουν συναφθεί µεταξύ JCC και εκδοτριών τραπεζών να περιορίζουν την είσοδο
ξένων εταιρειών αποδοχής, αφού δεν µπορούν να διαπραγµατευτούν χαµηλότερες
Ε∆Π µε καµιά από τις εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο. Ενισχυτικό του πιο πάνω
αποτελεί το Report on the Brazilian Payment card industry.
1192.

Επιπρόσθετα, σε σχέση µε τις Ε∆Π η Επιτροπή σηµειώνει τη ρήτρα 8.1. του

διµερούς συµβολαίου που λέει ότι [..............................................................................
................................................................................................................................
....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………]. Η Επιτροπή
τονίζει ότι τα διµερή συµβόλαια τα οποία σχεδόν όλα είχαν υπογραφεί κατά το έτος
2007, µεταξύ της κάθε τράπεζας ξεχωριστά και της εταιρείας JCC, εφαρµόζονταν
274

Commission Decision 19/XII/2007 of 19 December 2007, Cases COMP/34.579 MasterCard,
COMP/36.518 EuroCommerce and COMP/38.580 Commercial Cards.
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καθ’ όλη τη διάρκεια του ουσιώδους χρόνου. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή δεν έχει
τερµατιστεί κανένα. Ουσιαστικά, διαφαίνεται ότι οι εν λόγω συµφωνίες στην πράξη
τυγχάνουν απεριόριστης διάρκειας και ισχύουν αποκλειστικά µόνο µε την JCC.
1193.

H νοµική εκτίµηση της Επιτροπής είναι ότι οι διµερείς συµφωνίες οι οποίες

αναφέρονται στον καθορισµό των Ε∆Π στα ίδια επίπεδα για όλες τις τράπεζες εντός
Κύπρου, αποτελούν έµµεσο καθορισµό και των ∆ΕΠ που επιβάλλουν οι εταιρείες
υπηρεσιών αποδοχής στους εµπόρους. Πέραν αυτού, λόγω της ύπαρξης ιδίων,
παρόµοιων και οµοειδών διµερών συµφωνιών µεταξύ της εταιρείας JCC και των
τραπεζών, προκύπτει ένα ενιαίο και σωρευτικό αποτέλεσµα όµοιων τιµών
περιθωρίου κέρδους και δυνητικά όµοιων τιµών ∆ΕΠ. Η συµπεριφορά της JCC και
στην προκείµενη περίπτωση των τραπεζών µη µετόχων της JCC, ήτοι των USB
Bank, Εµπορική Τράπεζα, Societe που ουσιαστικά αποτελεί επακόλουθο της
απόφασης του ∆Σ της JCC η οποία εφαρµόζεται από όλες τις εξεταζόµενες τράπεζες
ανεξαιρέτως, δεν αφήνει περιθώριο στην FBMECS να διαπραγµατεύεται τις Ε∆Π µε
τις τράπεζες.
1194.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, στην προκείµενη περίπτωση των καθέτων

συµφωνιών σε σχέση µε τις Ε∆Π, υφίσταται παράβαση του άρθρου 3(1) (α) του
Νόµου και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ από πλευράς της JCC και των µη µετόχων
τραπεζών, ήτοι των USB Bank, Εµπορική Τράπεζα και Societe. ∆ιευκρινίζεται ότι ο
περιορισµός του ανταγωνισµού που προκύπτει από την σύναψη των διµερών
συµφωνιών της JCC µε τις τράπεζες µετόχους της έχει ουσιαστικά εξεταστεί πιο
πάνω σε σχέση µε την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων. Ούτως ή αλλιώς όπως
τονίστηκε και πιο πάνω, δεν αποκλείεται η σωρευτική συµµετοχή σε µία παράβαση
τόσο της ένωσης επιχειρήσεων όσο και των µελών της. Επισηµαίνεται ότι, η
απόφαση ένωσης επιχειρήσεων είναι από τη φύση της µονοµερής και πρέπει να
διακρίνεται από περιπτώσεις συνεργασίας της ένωσης µε άλλες επιχειρήσεις όπως
είναι η προκείµενη περίπτωση, δηλαδή συνεργασία της ένωσης JCC µε τρίτες
επιχειρήσεις που είναι οι τράπεζες µη µέλη της. Ούτως ή αλλιώς η απόφαση µίας
ένωσης επιχειρήσεων ουσιαστικά αφορά την έκφραση βούλησης της ένωσης, υπό
οποιαδήποτε µορφή, αρκεί να έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό για τα µέλη της και άρα η
σχέση JCC και ουσιαστικά των µετόχων της τραπεζών της σε σχέση µε τις Ε∆Π έχει
ήδη αξιολογηθεί. (δική µας υπογράµµιση).
10.1.2.1 Ευρωπαικός Κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορίες
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1195.

Σύµφωνα µε τον νέο Κανονισµό 330/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής275, ο

προηγούµενος αντίστοιχος Κανονισµός 2790/1999 παραµένει σε ισχύ µέχρι τις
31.5.2011 για τις κάθετες συµφωνίες που ήταν σε ισχύ µέχρι τις 31.5.2010.
1196.

Ο Κανονισµός 330/2010 εφαρµόζεται µόνο στις συµφωνίες που εµπίπτουν στο

πεδίο εφαρµογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Όµως, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας
οµοιόµορφης εφαρµογής του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, το άρθρο 3 του
Νόµου στην προκείµενη περίπτωση ερµηνεύεται και εφαρµόζεται στις κάθετες
συµφωνίες κατά τις διατάξεις του Κανονισµού 330/2010 και τις σχετικές
κατευθυντήριες

γραµµές

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

για

τους

καθέτους

περιορισµούς.
1197.

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού 330/2010, η

απαλλαγή από την εφαρµογή του άρθρου 3 του Νόµου και του 101 ΣΛΕΕ
εφαρµόζεται υπό τον όρο ότι το µερίδιο αγοράς του προµηθευτή δεν υπερβαίνει το
30% της σχετικής αγοράς στην οποία πωλεί τα αναφερόµενα στη σύµβαση αγαθά ή
υπηρεσίες και το µερίδιο αγοράς του αγοραστή δεν υπερβαίνει το 30% της σχετικής
αγοράς στην οποία αγοράζει τα αναφερόµενα στη σύµβαση αγαθά ή υπηρεσίες.
1198.

Η Επιτροπή κρίνει ότι λόγω του ότι οι υπό εξέταση συµφωνίες που αφορούν τις

τράπεζες µη µετόχους, έχουν συναφθεί το 2007, µε δικαίωµα ανανέωσης µέχρι το
τέλος του ουσιώδους χρόνου, προκύπτει ότι σε ισχύ στην προκείµενη καταγγελία
είναι ο Κανονισµός 330/2010. Η Επιτροπή αξιολογώντας τις συµφωνίες στα πλαίσια
του άρθρου 3 του Κανονισµού, αναφέρει ότι λόγω του ότι το µερίδιο του προµηθευτή
JCC υπερβαίνει το 30% της αγοράς αποδοχής καρτών πληρωµών, δεν είναι
αναγκαίο να αξιολογηθεί και το µερίδιο αγοράς της κάθε µίας εκδότριας εταιρείας
ξεχωριστά που συνάπτει διµερή συµφωνία, αφού προϋπόθεση είναι και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη να κατέχουν µερίδιο κάτω του 30%. Ιδιαίτερα λαµβάνεται υπόψη
και το γεγονός ότι εµπεριέχεται σε αυτές τις διµερείς συµφωνίες περιορισµός
ιδιαίτερης σοβαρότητας (hardcore restrictions), ήτοι ο καθορισµός τιµών. Τονίζεται ότι
στο άρθρο 4 του Κανονισµού περιέχεται ένας κατάλογος περιορισµών ιδιαίτερης
σοβαρότητας που συνεπάγονται αποκλεισµό της όλης κάθετης συµφωνίας από το
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού απαλλαγής. Τέτοιοι περιορισµοί δηµιουργούν
τεκµήριο ότι η συµφωνία συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισµό και
συνεπώς εµπίπτει στο άρθρο 101 παράγραφος 1 και στο αντίστοιχο άρθρο 3 του
Νόµου. Ο πρώτος περιορισµός ιδιαίτερης σοβαρότητας είναι ο καθορισµός τιµών,
όπως στην προκείµενη περίπτωση και θεωρείται κατά κανόνας πιο βλαπτικός για
τον ανταγωνισµό σε σχέση µε άλλους κάθετους περιορισµούς.

275

Κανονισµός ( ΕΕ) 330/2010 της Επιτροπής για την εφαρµογή του άρθρου 101(3) της ΣΛΕΕ σε
ορισµένες κατηγορίες καθέτων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών.
283/490

1199.

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή, συµπεραίνει ότι οι εν λόγω συµφωνίες δεν

τυγχάνουν της απαλλαγής του Κανονισµού 330/2010.
10.1.2.2 Ευθύνη-ρόλος τραπεζών µη µετόχων
1200.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι όσον αφορά την ευθύνη για την ως άνω παράβαση

του Νόµου, πέραν από την ίδιαν την JCC που αποφασίζει για τις Ε∆Π ευθύνονται και
οι τράπεζες µη µέτοχοι γιατί ενώ ίσως κάποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι η ευθύνη
αναλαµβάνεται κατά κανόνα από το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο έχει τη
µεγαλύτερη οικονοµική ισχύ και διαθέτει τα απαραίτητα µέσα πίεσης για να
εξασφαλίσει την τήρηση εκ µέρους των αντισυµβαλλοµένων των ρητρών που έχουν
περιοριστικό αντικείµενο ή αποτέλεσµα276, κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται εκ πρώτης
όψεως να ισχύει στην παρούσα περίπτωση. Οι τράπεζες µη µέτοχοι

µε την

υπογραφή διµερούς συµφωνίας µε την εταιρεία JCC, γινόντουσαν αποδέκτες
συµφερουσών χρεώσεων αφού οι χρεώσεις των Ε∆Π ήταν ψηλές, αποκτώντας
σηµαντικά οφέλη από τα καθαρά έσοδα που εισέπρατταν µε κάθε συναλλαγή µε
κάρτες πληρωµών του τραπεζικού οργανισµού τους. Επίσης από τα την στιγµή που
οι εν λόγω τράπεζες δεν συνεργάστηκαν ποτέ απευθείας µε την FBMECS αλλά
παρέµειναν σε συνεργασία µε την JCC σε σχέση µε τις Ε∆Π δεικνύει ότι δεν είναι
κατόπιν πίεσης που αυτές συνεργάζονταν µε την JCC. ∆εν µπορεί να αγνοηθεί το
γεγονός ότι, κατά τον ουσιώδη χρόνο η FBMECS είχε ήδη διεισδύσει στην αγορά και
άρα η κάθε ενδιαφερόµενη τράπεζα θα µπορούσε να προσεγγίσει την FBMECS, να
συζητήσει µαζί της, να µελετήσει τις επιλογές που θα της έδινε και θα αποφάσιζε
ξεχωριστά από τις υπόλοιπες σχετικά µε τις Ε∆Π.
10.1.3 Παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ
1201.

Η εξέταση της παρούσας καταγγελίας γίνεται υπό το πρίσµα του άρθρου 6(1)

του Νόµου, το οποίο καθορίζει τα κάτωθι:
6.-(1) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης µιας ή
περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο
ή µέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως
αποτέλεσµα ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα –
(α) τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό αθέµιτων τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων µη
θεµιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής.

276

Βλ. µεταξύ άλλων Απόφαση ΕΑ 520/VI/2011, σκ. 374.
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(β) τον περιορισµό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης,
προς ζηµιά των καταναλωτών.
(γ) την εφαρµογή ανόµοιων όρων για ισοδύναµες συναλλαγές, µε συνέπεια
ορισµένες επιχειρήσεις να τίθενται σε µειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση.
(δ) την εξάρτηση της σύναψης συµφωνιών από την αποδοχή εκ µέρους των
αντισυµβαλλόµενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεώς τους ή
σύµφωνα µε τις εµπορικές συνήθειες, δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των
συµφωνιών αυτών.
1202.

Σύµφωνα µε την ερµηνεία που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόµου, δεσπόζουσα

θέση έχει µια επιχείρηση που απολαµβάνει οικονοµική δύναµη, που την καθιστά
ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη σχετική
αγορά και της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθµό ανεξάρτητα από τους
ανταγωνιστές και τους πελάτες της και σε τελική ανάλυση ανεξάρτητα από τους
καταναλωτές. Βασικό στοιχείο λοιπόν της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης είναι η
ύπαρξη οικονοµικής ισχύος, η οποία παρέχει στη δεσπόζουσα επιχείρηση ευχέρεια
ανεξάρτητης συµπεριφοράς, την αποδεσµεύει δηλαδή από τους περιορισµούς που
υπάρχουν σε µια ανταγωνιστική αγορά.
1203.

Ως εκ τούτου, βάσει της νοµολογίας, η ισχύς µιας επιχείρησης θα πρέπει να

εξετάζεται και να αποδεικνύεται όχι µόνο µε βάση τα οικονοµικά της στοιχεία αλλά σε
συνδυασµό και µε άλλους παράγοντες, οι οποίοι είναι ικανοί να της προσδώσουν
ανεξαρτησία δράσης στη σχετική αγορά.277
1204.

Εξετάζοντας το θέµα από τη σκοπιά του άρθρου 6(1), θα πρέπει να

διευκρινισθεί σε πρώτο στάδιο, κατά πόσο η JCC κατέχει δεσπόζουσα θέση σε ότι
αφορά την αγορά υπηρεσιών αποδοχής, ώστε η έρευνα της Επιτροπής να
προχωρήσει στην τεκµηρίωση ή όχι της ύπαρξης οποιασδήποτε κατάχρησης από
µέρους αυτού.
10.1.3.1 ∆εσπόζουσα θέση
1205. Για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης, όπως η έννοια
παρατίθεται πιο πάνω, πρέπει να εξεταστεί το µέγεθος της επιχείρησης και
συγκεκριµένα το µερίδιο αγοράς που κατέχει η επιχείρηση στη σχετική αγορά. Όπως
γίνεται δεκτό σε κοινοτικό επίπεδο ένα σηµαντικό µερίδιο αγοράς αποδεικνύει την
ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. Ειδικά στις περιπτώσεις που το µερίδιο αυτό είναι
ιδιαίτερα υψηλό και διατηρείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, έχει κριθεί ότι αποτελεί
277

Υπόθεση 322/81, NV Nederlandsche Banden-Industries Michelin v. Commission, [1983] ECR 3461.
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καθαυτό, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη
της δεσπόζουσας θέσης.278 Η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης µπορεί να απορρέει και
από συνδυασµό διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι, αυτοτελώς εκτιµώµενοι, δεν
αποτελούν απαραίτητα επαρκή ένδειξη για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης, αλλά,
όταν συνδυάζονται µεταξύ τους, οδηγούν στη δηµιουργία της. Τέτοιοι σηµαντικοί
παράγοντες, εκτός του µεριδίου αγοράς, είναι µεταξύ άλλων: α) οι ανταγωνιστές στην
ίδια σχετική αγορά, µε τον ίδιο βαθµό καθετοποίησης και το µερίδιο αγοράς που
κατέχουν β) το εύρος του φάσµατος προϊόντων που προσφέρουν οι ανταγωνιστές, γ)
η δυνατότητα πρόσβασης, αλλά και επιβίωσης νέων ανταγωνιστών στη σχετική
αγορά.279
1206. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ, το µεγάλο ποσοστό συµµετοχής της
επιχείρησης σε µια αγορά αποτελεί τη σηµαντικότερη ένδειξη για την απόδειξη
δεσπόζουσας θέσης. Όταν µάλιστα η θέση της επιχείρησης στην αγορά είναι
µονοπωλιακή ή σχεδόν µονοπωλιακή (ποσοστά της τάξης του 80% ως 100%), τότε
αυτή η θέση είναι αρκετή για την απόδειξη δεσπόζουσας θέσης.280 Παρόµοια
προσέγγιση υιοθετήθηκε στην υπόθεση AKZO όταν το µερίδιο αγοράς υπερβαίνει το
50%.281
1207.

Σύµφωνα µε σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεσπόζουσα

θέση δηµιουργείται όταν µια επιχείρηση εξασφαλίζει σηµαντικό τµήµα της
προσφοράς σε συγκεκριµένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι παράγοντες
που εξετάζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης, όπως η ύπαρξη φραγµών στην
είσοδο, η ικανότητα αντίδρασης των καταναλωτών, κλπ. οδηγούν προς την ίδια
κατεύθυνση.282
1208.

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι το ∆ΕE έχει εκδώσει σωρεία αποφάσεων

αναφορικά µε το ότι η ύπαρξη δεσπόζουσας θέση µπορεί να προκύπτει από
διάφορους παράγοντες.283 Ο Λάµπρος Κοτσίρης, στο σύγγραµµα του «∆ίκαιο
Ανταγωνισµού, Αθέµιτου και Ελεύθερου», αναφέρει ότι τα κριτήρια τα οποία µπορούν
να οδηγήσουν στην αναγνώριση της δεσπόζουσας θέσεως µιας επιχείρησης, πέραν
του ποσοστού συµµετοχής της επιχειρήσεως στην αγορά, είναι το ύψος των
διαθέσιµων οικονοµικών µέσων και δυνατοτήτων, το προβάδισµα από άποψη
τεχνολογικής εξελίξεως και εµποροβιοµηχανικών εµπειριών, η εξασφάλιση πρώτων
υλών µε συστηµατική κάθετη ολοκλήρωση της επιχειρήσεως, η ανυπαρξία
278

Απόφαση ∆ΕΚ στην υπόθεση Hoffmann-La Roche v Commission C-85/76
Απόφαση ΠΕΚ στην υπόθεση Compagnie Maritime Belge Transports and others v. Commission T24/93, T-25/93, T-26/93 και T-28/93.
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σελ. 1663.
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AKZO Chemie BV v Commission C-62/86, [1991] ECR I-3359 [1993] 5 CMLR 215, παράγραφος 60.
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Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους
σκοπούς του κοινοτικού δικαίου [1997] Επίσηµη Εφηµερίδα C3 72/05, παράγραφος 10.
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εναλλακτικού

ανταγωνισµού

δηλονότι

υποκαταστάσεων

των

προϊόντων

της

δεσπόζουσας επιχειρήσεως µε άλλα, και πραγµατικοί και νοµικοί φραγµοί εισόδου
νέων ανταγωνιστών στη σχετική αγορά. Τα κριτήρια αυτά, χωρίς να είναι τα
µοναδικά, αποτελούν ενδείξεις για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης284. Οι πλέον
ουσιώδεις από τους πιο πάνω παράγοντες είναι οι φραγµοί εισόδου νέων
επιχειρήσεων στη σχετική αγορά. Η τελική κρίση, φυσικά διαµορφώνεται από τη
συνολική εκτίµηση των συντρεχουσών περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει ότι
µια επιχείρηση κατέχει τέτοια θέση στην αγορά, ώστε ως προς αυτή να µη λειτουργεί
ο ανταγωνισµός.285
1209.

Η εταιρεία JCC κατέχει, όπως διαφαίνεται πιο κάτω, δεσπόζουσα θέση στην

αγορά υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωµών.
1210.

Η εταιρεία FBMECS δραστηριοποιείται από το Μάιο του 2009 στις πιο πάνω

αγορές, στις οποίες η εταιρεία JCC κατείχε µέχρι και το 2009 µονοπωλιακή θέση.
Σηµειώνεται δε ότι οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε κάρτες σε ευρωπαϊκό
αλλά και εθνικό επίπεδο είναι ιδιαίτερης σηµασίας αφού µόνο στην Κύπρο κατά το
έτος 2009 το σύνολο των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν ανήλθε περίπου
στα €3.307εκ286 και για το έτος 2010 ανήλθε περίπου στα €3.527εκ287. Η Επιτροπή
αναφέρει πληροφοριακά ότι το ποσό αυτό για το έτος 2011, ανήλθε στα €3.963εκ
κάτι που καταδεικνύει την αυξητική πορεία των συναλλαγών και κατά συνέπεια πόσο
σηµαντική είναι η αγορά πληρωµών µε κάρτες στην κυπριακή αγορά.
1211.

Επιπλέον, από στοιχεία που έχει επισυνάψει η καταγγελλόµενη για τα έτη 2009

και 2010 διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των εγχώριων, ενδοπεριφερειακών και
διαπεριφερειακών ∆ΕΠ που εισέπραξε η εταιρεία JCC ανέρχεται στα €[..................]288
και €[........................]289 αντίστοιχα, εκ’ των οποίων το [.....]% περίπου αυτών, είναι
εισόδηµα από εγχώριες συναλλαγές για κάρτες Visa και ΜasterCard και το υπόλοιπο
[....]% περίπου είναι εισόδηµα από διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές
συναλλαγές και για τα δύο συστήµατα πληρωµών. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο τα εγχώρια
∆ΕΠ και κατά συνέπεια οι Ε∆Π αποτελούν βασική πηγή εσόδων για τις εταιρείες
αποδοχής καρτών και τις εκδότριες τράπεζες αντίστοιχα.
1212.

Στην παρούσα καταγγελία η Επιτροπή συνέλεξε στοιχεία τόσο από την JCC

όσο και από την FBMECS που αφορούν τις εγχώριες χρεώσεις που επιβάλλονται
στους εµπόρους (∆ΕΠ) για να διαπιστώσει κατά πόσο η εταιρεία JCC κατέχει
284

Βλέπε Λάµπρος Ε. Κοτσίρης, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, Αθέµιτου και Ελεύθερου, έκτη έκδοση, Εκδόσεις
Σάκκουλα, 2011.
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δεσπόζουσα θέση στην αγορά αποδοχής καρτών. Ένα µεγάλο µέρος των χρεώσεων
αυτών διοχετεύεται ως εισόδηµα στις τράπεζες µε την µορφή Ε∆Π. Εποµένως, οι
χρεώσεις ∆ΕΠ είναι συνυφασµένες µε τις πρακτικές που ακολουθούνται στις Ε∆Π
από τις τράπεζες και την JCC.
1213.

Μέχρι και το έτος 2009 η εταιρεία JCC ήταν η µόνη εταιρεία που παρείχε

υπηρεσίες αποδοχής καρτών και ως εκ τούτου αποτελούσε µονοπώλιο. Όσον αφορά
τα έτη 2009 και 2010 από τους πίνακες πιο κάτω σε σχέση µε τα ∆ΕΠ και τα όσα
έχουν αναφερθεί από την Επιτροπή πιο πάνω, είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι η
εταιρεία JCC κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά υπηρεσιών αποδοχής
καρτών.
Πίνακας 21
Α. Έσοδα από τα Εγχώρια ∆ικαιώµατα Εξυπηρέτησης Πελατών – ∆ΕΠ
∆ΕΠ local in Euro
FBMECS

ΕΤΟΣ

290

JCC

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
291

2009

[………..]

[…………..]

[…………..]

2010

[………..]

[…………..]292

[…………..]

Β. Μερίδιο αγοράς των Εγχώριων ∆ικαιωµάτων Εξυπηρέτησης Πελατών –∆ΕΠ
Πίνακας 22

∆ΕΠ Market shares
ΕΤΟΣ

FBMECS

JCC

2009

[…..]%

[…..]%

2010

[…..]%

[.....]%

1214.

Με δεδοµένο ότι το µερίδιο αγοράς της JCC σε ότι αφορά τα Εγχώρια ∆ΕΠ

ξεπερνά το [....]% και για τα δύο έτη 2009 και 2010, η αγορά αυτή χαρακτηρίζεται
σχεδόν µονοπωλιακή.
1215.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης µπορεί να

απορρέει και από συνδυασµό διαφόρων παραγόντων, όπως για παράδειγµα την
παρουσία εµπόδιων εισόδου στην σχετική αγορά. Στην αγορά αποδοχής

290

Επιστολή FBMECS 23/03/2012.
Statement of Comprehensive income for the year ended –υποβλήθηκε από την JCC.
292
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291
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ενδεχοµένως να υπάρχουν εµπόδια εισόδου όπως είναι η εξασφάλιση άδειας
αποδοχής καρτών από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου293.
1216.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν οικονοµικοί φραγµοί τέτοιοι που να αποτρέπουν την

είσοδο στην αγορά όπως είναι ο εξοπλισµός και γενικά τα ψηλά σταθερά κόστη στην
προκειµένη περίπτωση. Τέλος, υπάρχουν διάφορα διαρθρωτικά εµπόδια για την
είσοδο των εταιρειών αποδοχής καρτών στη σχετική αγορά όπως είναι η µετοχική
δοµή της JCC, που αποτελείται από τις έξι µεγάλες τράπεζες της Κύπρου και αυτό
δυνατό να έχει ως αποτέλεσµα νεοεισερχόµενες αποδέκτριες εταιρείες να
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην είσοδο τους στην εγχώρια αγορά της Κύπρου.
Επιπλέον, υπάρχουν και τεχνικής φύσεως φραγµοί, όπως είναι η αποτελεσµατική
σύγκλιση τεχνικών προτύπων. Τέλος, κάποια συστήµατα πληρωµών είχαν
προηγουµένως ως κανονισµό στην περίπτωση που µια εταιρεία επιθυµούσε να
λειτουργήσει ως αποδέκτρια καρτών θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί ως
χρηµατοοικονοµικός οργανισµός. Ενισχυτικό των πιο πάνω αποτελούν τα α) ‘Report
on the Brazilian Payment card industry‘ - και β) ‘Competition Policy Newsletter –
Summer 2006 (Number 2) – µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν και αναλύουν εις
βάθος τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αποδοχής.
1217. Στην παρούσα καταγγελία σηµειώνεται ότι ο λόγος που δηµιουργήθηκε αρχικά η
εταιρεία JCC ήταν/είναι η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας (σε ότι αφορά την
επεξεργασία, τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών καθώς και την επένδυση στην
υποδοµή), κάτι για το οποίο επωφελούνται όλες ανεξαιρέτως οι εκδότριες τράπεζες
στην Κύπρο, οι οποίες έχουν υπογράψει σχετικό συµβόλαιο µόνο µε την
καταγγελλόµενη JCC. Όπως είναι γενικά αποδεκτό και όπως διατυπώνεται στο
‘Report on the Brazilian Payment card industry‘ - οι οικονοµίες κλίµακας αποτελούν
βασικό πλεονέκτηµα εάν ληφθούν υπόψη τα ψηλά σταθερά κόστη ενός αποδέκτη
καρτών και το χαµηλό οριακό κόστος. Εποµένως, τα κόστη για την εν λόγω υπηρεσία
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον όγκο συναλλαγών και κατά συνέπεια το
µερίδιο αγοράς της εταιρείας.
1218.

Πέραν της ύπαρξης των πιο πάνω παραγόντων που ενισχύουν τα

συµπεράσµατα περί δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας JCC, η Επιτροπή επισηµαίνει
ότι οι τράπεζες (µέσω της JCC) ως µέτοχοι της προβαίνουν σε καθετοποίηση,
γεγονός που ενδεχόµενα να αποτρέπει την εισδοχή καινούργιων εταιρειών στην
σχετική αγορά των υπηρεσιών αποδοχής καρτών. Η καθετοποίηση αυτή αποφέρει
µεγάλα εισοδήµατα στις τράπεζες, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπει την εξασφάλιση
διµερών συµφωνιών µεταξύ µιας νεοεισερχόµενης εταιρείας, όπως η καταγγέλλουσα,
293
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µε τις τράπεζες αφού αυτό δυνατό να οδηγούσε σε χαµηλότερα εισοδήµατα για
αυτές. Αυτή η πρακτική έχει ως συνέπεια την αποτροπή εισδοχής καινούργιων
παιχτών στην αγορά των υπηρεσιών αποδοχής καρτών.
1219. Ως εκ τούτου, µε βάση όλα τα πιο πάνω στοιχεία, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η
εταιρεία JCC κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά αποδοχής.
10.1.3.2 Κατάχρηση ∆εσπόζουσας θέσης
1220.

Το άρθρο 6 του Νόµου και το αντίστοιχο 101 ΣΛΕΕ δεν απαγορεύει την κατοχή

ή την απόκτηση δεσπόζουσας θέσης αλλά µόνο την καταχρηστική εκµετάλλευσή της
και περιλαµβάνει µία ενδεικτική απαρίθµηση ορισµένων µορφών συµπεριφοράς που
εφόσον προέρχονται από επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση, συνιστούν
καταχρηστική εκµετάλλευσή της και συνεπώς είναι παράνοµες.
1221.

Σύµφωνα πάντα µε την νοµολογία του ∆ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η

κατάχρηση συνδέεται µε τη συµπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης που επιδρά
στη δοµή της αγοράς, µε τη χρήση µεθόδων που δεν αρµόζουν σε καθεστώς υγιούς
ανταγωνισµού. Σηµειώνεται επίσης, το λεκτικό του ∆ΕΕ στη βάση του οποίου οι
επιχειρήσεις µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά ενός προϊόντος έχουν «special
responsibility» (ιδιαίτερη ευθύνη), δεδοµένο που τις κάνει περισσότερο υπεύθυνες
σε περίπτωση παράβασης του Νόµου.294
1222.

Το άρθρο 6(1) του Νόµου και το αντίστοιχο 101 ΣΛΕΕ µνηµονεύει µια σειρά

καταχρηστικών πρακτικών και όπως αναφέρεται στην υπόθεση Continental Can,295 ο
κατάλογος αυτός είναι απλώς ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός.
10.2 Παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ /
Ληστρική τιµολόγηση για τις χρεώσεις των ∆ΕΠ
1223.

Μια από τις πρακτικές που συχνά ακολουθείται από επιχειρήσεις µε

δεσπόζουσα θέση είναι η πώληση ή προσφορά των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών
σε ασυνήθιστα χαµηλές τιµές για σχετικά µεγάλη χρονική περίοδο σκοπεύοντας στον
εκτοπισµό των υφιστάµενων ανταγωνιστών. ∆ηλαδή, η εξοντωτική αυτή τιµολόγηση
είναι µία στρατηγική που εφαρµόζει η δεσπόζουσα επιχείρηση, εσκεµµένα για την
εξάλειψη των ανταγωνιστών της από την αγορά καθορίζοντας τις τιµές της κάτω του
κόστους παραγωγής.
1224.

Όταν

η

υπό

αναφορά

επιχείρηση

καταφέρει

να

εξοστρακίσει

τους

ανταγωνιστές της από την αγορά, ανεβάζει τις τιµές που είχε προηγουµένως
294

Michelin, supra υποσ. 46.
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χαµηλώσει. Η λογική που βρίσκεται πίσω από την στρατηγική αυτή είναι ότι η
επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση επιλέγει να έχει ζηµιές για µια µικρή χρονική
περίοδο ούτως ώστε να απολαύσει µακροπρόθεσµα κέρδη που θα επιτύχει µε τον
εξοβελισµό των ανταγωνιστών της.
1225.

Η εν λόγω τιµολογιακή στρατηγική µπορεί να έχει στόχο υφιστάµενους ή ακόµα

και δυνητικούς ανταγωνιστές. Εντούτοις, δεν θεωρούνται όλες οι τιµές κάτω του
κόστους πιθανές παραβάσεις του Νόµου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η στρατηγική
αυτή µπορεί να είναι δικαιολογηµένη π.χ. για καινούργια προϊόντα, προϊόντα που
έχουν ηµεροµηνία λήξης σε µικρό χρονικό διάστηµα.296
1226.

Επίσης, σηµαντικότατο ρόλο διαδραµατίζει η ύπαρξη οικονοµικών πόρων στη

διάθεση µιας επιχείρησης, η οποία επιτρέπει αφενός µεν την εφαρµογή µιας
πολιτικής πωλήσεων κάτω του κόστους (predatory pricing) για ορισµένο χρονικό
διάστηµα µε σκοπό τον εξοστρακισµό από την αγορά των ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων, αφετέρου δε την κάλυψη των ζηµιών που θα επιφέρουν οι πωλήσεις
κάτω του κόστους είτε µέσω πωλήσεων άλλων προϊόντων / υπηρεσιών, ή µε άλλους
πόρους, είτε µε αύξηση των τιµών των ίδιων προϊόντων µετά την έξοδο από την
αγορά των ανταγωνιστών.
1227.

Στην περίπτωση που οι τιµές που επιβάλλονται είναι κάτω του µέσου

µεταβλητού κόστους τότε είναι κατά τεκµήριο εξοντωτικές δεδοµένου ότι σκοπός είναι
η εξάλειψη των ανταγωνιστών. Στις περιπτώσεις όπου οι τιµές πώλησης είναι άνω
του µέσου µεταβλητού κόστους και κάτω του µέσου συνολικού κόστους, το ∆ΕΕ
αποφάσισε στην υπόθεση ΑΚΖΟ,297 ότι θα πρέπει να αποδειχθεί πρόθεση να
αποκλείσει έναν ανταγωνιστή από την σχετική αγορά και επιπλέον να µην υπάρχει
αντικειµενική αιτιολόγηση. Συγκεκριµένα, το ∆ΕΕ εξέτασε τη συµπεριφορά της AKZO
βάση µίας µεθόδου που χωρίζεται σε δύο µέρη.
1228.

Σε πρώτη φάση οι τιµές που τίθενται κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος

«κατά τρόπο ούτως ώστε µια δεσπόζουσα επιχείρηση να επιδιώκει να εξοστρακίσει
έναν ανταγωνιστή»298 θεωρούνται καταχρηστικές, καθότι µια τέτοια τιµή υπονοεί
απαραιτήτως απώλεια όλων των σταθερών κόστων και τουλάχιστον ένα µέρος από
τα µεταβλητά κόστη. Η ενέργεια αυτή δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µε οποιοδήποτε
άλλο οικονοµικό σκοπό εκτός από την αποβολή ενός ανταγωνιστή.
1229.

Σε γενικές γραµµές, µια επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση θα ήταν σε καλύτερη

θέση µε τη µη παραγωγή ή προµήθεια των εν λόγω προϊόντων από ότι µε την
πώληση τους σε µια τιµή που υπονοεί την απώλεια όλων των σταθερών κόστων και
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την απώλεια µέρους των µεταβλητών κόστων που σχετίζονται µε την παραγωγή της
κάθε µονάδας.
1230.

Το ∆ΕΕ υποστηρίζει ότι «µια επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση δεν έχει κανένα

λόγο για την εφαρµογή τέτοιων τιµών εκτός από την εξάλειψη του ανταγωνισµού έτσι
ώστε να της επιτραπεί να αυξήσει στη συνέχεια τις τιµές της εκµεταλλευόµενη τη
µονοπωλιακή θέση της, δεδοµένου ότι κάθε πώληση υπονοεί απώλεια, δηλαδή το
συνολικό ποσό των σταθερών κόστων και τουλάχιστον ενός µέρους των µεταβλητών
κόστων ».299
1231.

Σε δεύτερη φάση, οι τιµές που τίθενται κάτω από τo µέσo συνολικó κόστος

αλλά πάνω από το µέσο µεταβλητό κόστος, δεν θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός
εάν υπάρχουν στοιχεία ότι αποτελούν µέρος ενός σχεδίου για να αποκλείσουν τον
ανταγωνισµό. Το ∆ΕΕ κατέστησε σαφές ότι τέτοιες τιµές για να είναι καταχρηστικές
πρέπει να έχουν τεθεί στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου σχεδίου που στοχεύει στην
εξάλειψη των ανταγωνιστών.
1232.

Η πιο πάνω προσέγγιση και οι αρχές που καθορίστηκαν στην υπόθεση ΑΚΖΟ

επιβεβαιώθηκαν και αναπτύχθηκαν από το ∆ΕΕ στην υπόθεση Terta Park II.300
1233.

Επιπρόσθετα, το ∆ΕΕ στην υπόθεση Tetra Park II301 ανέφερε ότι ο σηµαντικός

παράγοντας στον προσδιορισµό της πιθανής παράβασης µε πωλήσεις κάτω του
κόστους είναι ο κίνδυνος ότι οι ανταγωνιστές της επιχείρησης θα εκτοπισθούν από
την αγορά.
1234.

Στην αρχική καταγγελία η FBMECS αναφέρει ότι: «Η JCC παρέχει υπηρεσίες

για εµπόρους µεγάλου όγκου σε τιµές κάτω του κόστους, µειώνοντας έτσι το MDR302
σε ποσοστά κάτω του κόστους. Περαιτέρω τέτοιοι έµποροι µεγάλου όγκου χρεώνονται
µε τέλη κάτω από τη σταθερή Εγχώρια ∆ιατραπεζική Προµήθεια». Η εταιρεία JCC
που λειτουργεί ως αποδέκτης καρτών και αποτελεί την εταιρεία η οποία κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην αγορά υπηρεσιών αποδοχής καρτών, καθορίζει τα ∆ΕΠ σε
πολύ χαµηλά επίπεδα, ενώ οι χρεώσεις των Ε∆Π – οι οποίες καθορίζονται από τις
τράπεζες και την JCC - διατηρούνται εδώ και χρόνια σε ψηλά επίπεδα. Το γεγονός
αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αποµένουν ελάχιστα περιθώρια κέρδους για καινούργιες
εταιρείες στην αγορά και έτσι να αποθαρρύνεται η εισδοχή νέων εταιρειών στην
αγορά.
1235.

Η καταγγέλλουσα σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 10 Σεπτεµβρίου 2010,

ανέφερε ότι η εταιρεία JCC (µε οµάδα στελεχών της, συµπεριλαµβανοµένου και του
διευθυντή της) προσέγγισε τους περισσότερους πελάτες της FBMECS µετά την
έναρξη της συνεργασίας τους µε την τελευταία, προτρέποντάς τους να διακόψουν τη
299
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συνεργασία τους µε την FBMECS. Πρόσθεσε επίσης ότι σε ορισµένες περιπτώσεις
έχουν προτείνει στους συγκεκριµένους εµπόρους χρεώσεις πολύ χαµηλότερες από
αυτές που επιβάλλονταν στο παρελθόν, πριν την διακοπή της συνεργασίας τους µε
την εταιρεία JCC και οι οποίες ήταν τέτοιες που δεν ήταν δυνατό να τις ανταγωνιστεί
η καταγγέλλουσα λόγω του καθεστώτος που δηµιουργήθηκε στην αγορά µέσω των
διµερών συµφωνιών µεταξύ της JCC και των Τραπεζών-µετόχων της για τον
καθορισµό των Ε∆Π και ∆ΕΠ. Περαιτέρω αναφέρεται ότι δυσφηµίστηκαν από την
JCC σε σχέση µε την ποιότητα των υπηρεσιών της καταγγέλλουσας.
1236.

Επιπλέον, η καταγγέλλουσα σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 7 Απριλίου 2010,

αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά παραδείγµατα [.............................................................
.................................................], εµπόρων τους οποίους η εταιρεία FBMECS έχει
προσεγγίσει και αµέσως µετά η εταιρεία JCC προχώρησε σε άµεση αναθεώρηση των
τιµών της, µε αποτέλεσµα η προσφορά της FBMECS προς τους πελάτες αυτούς να
απορριφθεί. Σε κάποια άλλη περίπτωση, σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα,
µεσολάβησε [......................] στον υποψήφιο πελάτη [..........................................
...................] υποσχόµενη ότι θα εξασφαλίσει καλύτερη τιµολόγηση από την JCC
[............................]. Οι ισχυρισµοί αυτοί παρατέθηκαν από [...............................] προς
την FBMECS, [.............................................................] (σύµφωνα πάντα µε την
καταγγέλλουσα).
1237.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι η προσέγγιση πελατών της εταιρείας FBMECS

από την καταγγελλόµενη, προσφέροντας τους χαµηλότερες τιµές «Μας ανάγκασε, σε
ορισµένες περιπτώσεις πελατών µας όπως [.................................................................
....................................................] κ.ά. να χαµηλώσουµε τις τιµές µας περαιτέρω ώστε
να κρατήσουµε τους πελάτες µας µειώνοντας κατά πολύ ή ακόµα και µηδενίζοντας το
περιθώριο κέρδους µας µε ρίσκο, εάν συνεχιζόταν αυτή η τακτική, να οδηγηθούµε σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα εκτός αγοράς».
1238.

Οι τιµοκατάλογοι (των ∆ΕΠ) που έχουν υποβληθεί από την καταγγελλόµενη

εταιρεία φέρουν ηµεροµηνίες Φεβρουάριο και ∆εκέµβριο του 2008. Για το έτος 2009
υποβλήθηκε µόνο ένας τιµοκατάλογος µε ηµεροµηνία ∆εκέµβριο 2009 µε
διαφορετικές χρεώσεις και συγκεκριµένες τροποποιήσεις ούτως ώστε το διάστηµα
(εύρος) µεταξύ των κατηγοριών τζίρου των εµπόρων να είναι µικρότερο. Για το έτος
2010 υπάρχουν τρείς τιµοκατάλογοι: Ιανουάριος, Απρίλιος και Νοέµβριος. Η βασική
διαφορά του µήνα Απρίλιου από τον Ιανουάριο είναι η διαφοροποίηση στις εν λόγω
χρεώσεις ως προς την προέλευση των καρτών Εγχώρια, Ευρωπαϊκή και
∆ιαπεριφερειακή.

Οι

τιµοκατάλογοι

ηµεροµηνίας

29/11/2010

και

21/12/2011

παρουσιάζουν περαιτέρω µειώσεις. Η Επιτροπή προέβηκε α) στην ανάλυση των
δικαιωµάτων εξυπηρέτησης πελατών της JCC (∆ΕΠ), και β) σε σύγκριση των
ποσοστών των ∆ΕΠ ανά έτος, όπως αυτά καταγράφονται στους τιµοκαταλόγους της
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JCC, διαχωρίζοντας µεταξύ κατηγορίας εµπόρων και των συστηµάτων πληρωµής
Visa και MasterCard για τις εγχώριες συναλλαγές (έτη 2008-2010).
1239.

Όπως διαφαίνεται ο τιµοκατάλογος της εταιρείας JCC είναι χωρισµένος σε

κατηγορίες εµπόρων µε διαφορετικές χρεώσεις στα ∆ΕΠ που εξαρτώνται από την
κατηγορία του εµπόρου και τον [..........................................................].
Οικονοµική ανάλυση - Εγχώριες συναλλαγές Visa και MasterCard της εταιρείας
JCC για τα έτη 2008, 2009 και 2010
1240.

Η Επιτροπή για σκοπούς εξέτασης της παρούσας καταγγελίας προέβηκε στην

ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων της JCC και των σχετικών υπολογισµών των
εισοδηµάτων, µεταβλητού κόστους και συνολικού κόστους από τις υπηρεσίες της
στην επεξεργασία τοπικών συναλλαγών µε Visa και MasterCard τα οποία έχουν
παραχωρηθεί από την JCC για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, 2009 και
2010.
1241.

Αυτές οι αναλυτικές καταστάσεις δεν συµφωνούν ακριβώς µε τις ετήσιες

οικονοµικές καταστάσεις καθώς παρουσιάζονται πολύ µικρές αποκλίσεις που σε
καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 0,4%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
αναλυτικές καταστάσεις δηµιουργήθηκαν από το ιστορικό αρχείο των συναλλαγών
ενώ τα ποσά που φαίνονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι
αποτέλεσµα της καθηµερινής λογιστικής εγγραφής που απορρέει από την αντίστοιχη
διαδικασία επεξεργασίας των ηµερήσιων συναλλαγών.
1242.

Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία που παράθεσε η JCC, κατά την προκαταρτική

έρευνας έγινε ανάλυση των δικαιωµάτων εξυπηρέτησης πελατών της JCC (∆ΕΠ),
των εγχώριων διατραπεζικών προµηθειών που πληρώθηκαν προς τις εκδότριες
τράπεζες (Ε∆Π), των λειτουργικών εξόδων και εσόδων από χρηµατοδοτήσεις ανά
συναλλαγή, τα οποία αφορούσαν τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία εγχώριων
συναλλαγών µε Visa και MasterCard, για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου
2008, 2009 και 2010.
1243.

Οι αρχικές αναλύσεις οι οποίες έγιναν ξεχωριστά για τις τοπικές συναλλαγές

Visa και για τις τοπικές συναλλαγές MasterCard για το κάθε έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2008, 2009 και 2010 συµπεριλαµβάνουν τους ακόλουθους πίνακες για
την κάθε περίπτωση:
-

[......................................................................................................................

-

.......................................................................................................................
............................................

-

............................................................................
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-

.......................................................................................................................
....................................

-

.......................................................................................................................
...........................................................

-

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..................

-

.......................................................................................................................
......................................................................................................................

-

..................................................................................................................................
......................................................

-

..................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................

-

..................................................................................................................................

-

..................................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................

-

..................................................................................................................................
...........................................................................................................................
....................................]

1244.

Η κάθε ανάλυση που αναφέρεται πιο πάνω συµπεριλαµβάνει στοιχεία και

πληροφορίες για την κάθε κατηγορία πελάτη [...............................................] τους και
αναλύθηκαν στη βάση του ποσοστού χρέωσης των δικαιωµάτων εξυπηρέτησης
πελατών (∆ΕΠ) προς τους πελάτες της JCC. Οι κατηγορίες πελατών/εµπόρων της
JCC για τα έτη 2008 και 2009 είναι ως ακολούθως:
[....................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.....................................
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............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................]
1245.

Επιπρόσθετα οι κατηγορίες πελατών για τα έτος 2010 έχουν διαµορφωθεί ως

ακολούθως:
[............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................]
1246.

Στις υπηρεσίες της επεξεργασίας εγχώριων συναλλαγών µε Visa και

MasterCard, το µεταβλητό κόστος της JCC περιλαµβάνει [...................................
...........................................................................................] ενώ το σταθερό κόστος
της εν λόγω υπηρεσίας της JCC συµπεριλαµβάνει όλα [...............................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.......................................................................................................]
1247.

Επισηµαίνεται ότι, στην προκείµενη υπόθεση, κόστη τα οποία ενδεχοµένως να

θεωρούνταν µεταβλητά εντάχθηκαν στην κατηγορία των σταθερών λόγω του ότι αυτά
δεν θεωρούνται ότι µεταβάλλονται άµεσα µε τον όγκο των συναλλαγών που
διενεργούνται γιατί η JCC, ασχέτως ελαφρών διακυµάνσεων είτε προς τα πάνω είτε
προς τα κάτω των συναλλαγών, φαίνεται να διατηρεί ένα βασικό αριθµό
προσωπικού. Το ίδιο ισχύει και για άλλα έξοδα που αναφέρθηκαν πιο πάνω και που
συµπεριλήφθηκαν στα σταθερά κόστη όπως π.χ. [...............................................
............................], τα οποία παραµένουν σχετικά σταθερά ασχέτως της διακύµανσης
στις συναλλαγές.
1248.

Στα πλαίσια της προκαταρτικής έρευνας, κατά την ανάλυση των οικονοµικών

στοιχείων της JCC και των σχετικών υπολογισµών των εισοδηµάτων, µεταβλητού
κόστους και συνολικού κόστους στις εν λόγω υπηρεσίες, επιµέριστηκαν τα σταθερά
κόστη στη κάθε υπηρεσία της JCC από την επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε
Visa και MasterCard και στην κάθε κατηγορία πελάτη µε βάση τα δικαιώµατα
εξυπηρέτησης πελατών της JCC (∆ΕΠ) για τους πιο κάτω λόγους:
1249.

Εάν τα σταθερά κόστη επιµερίζονταν στις εν λόγω υπηρεσίες µε βάση τα

καθαρά εισπρακτέα της κάθε κατηγορίας πελάτη θα υπήρχαν περιπτώσεις όπου δεν
θα επιµερίζονταν σταθερά κόστη διότι σε κάποιες κατηγορίες τα αποτελέσµατα των
καθαρών εισπρακτέων ήταν µηδέν ή αρνητικά.
1250.

Εάν τα σταθερά κόστη επιµερίζονταν στις εν λόγω υπηρεσίες µε βάση τον

όγκο συναλλαγών της κάθε κατηγορίας πελάτη θα ήταν δυσανάλογα σε σύγκριση µε
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τα δικαιώµατα εισπρακτέα της JCC εφόσον ο µέσος όρος δικαιωµάτων εισπρακτέων
της JCC ανά συναλλαγή σε κάθε κατηγορία δεν είναι ο ίδιος.
1251.

Τα ποσοστά χρεώσεων της JCC, όσον αφορά τα δικαιώµατα εισπρακτέα από

τους εµπόρους στις διάφορες κατηγορίες, εν µέρει, εξαρτώνται από [.........................
.................................................................................................................................
..........................]
10.2.1 Ληστρική τιµολόγηση (σύγκριση εσόδων µε µεταβλητό και σταθερό
κόστος)
1252.

Η ενδεδειγµένη µεθοδολογία της Ληστρικής Τιµολόγησης σύµφωνα µε την

υπόθεση AKZO303 έχει ως ακολούθως:
Πίνακας 23
Τιµή πώλησης Vs Κόστος

Υπόθεση

Τ304 > ΜΣΚ305

Μη ληστρική τιµολόγηση

ΜΜΚ306 < Τ < ΜΣΚ

Ληστρική

τιµολόγηση

εάν

υπάρχει πρόθεση
Τ < ΜΜΚ
1253.

Ληστρική τιµολόγηση

Επισηµαίνεται ότι το ΜΣΚ ισούται µε το σύνολο του ΜΜΚ και το ΜΣΚ (µέσο

σταθερό κόστος).
1254.

Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις περισσότερες περιπτώσεις,

το Μέσο Μεταβλητό κόστος είναι το ίδιο µε το Μέσο Αποφεύξιµο κόστος ενώ
αντίστοιχα το Μέσο Μακροπρόθεσµο επαυξητικό κόστος και το Μέσο Συνολικό
κόστος είναι ικανοποιητικά υποκατάστατα µεταξύ τους µε συνέπεια να µην
µεταβάλλεται το περιεχόµενο του κανόνα της AKZO.307
1255.

Οι ορισµοί για το µεταβλητό, σταθερό και µικτό κόστος παρατίθενται πιο κάτω:

1256.

Μεταβλητό κόστος: Αυτό ορίζεται, σύµφωνα µε την ΕΕ (“Notice on the

application of the competition rules to access agreements in the telecommunication
sector” – 98C/265/2), ως το κόστος το οποίο µεταβάλλεται (αλλάζει) µε βάση την
παραγόµενη ποσότητα (“those which vary depending on the quantities produced”).

303

Υπόθεση C-62/86, AKZO Chemie BV v. Commission, [1991] ECR I-3359.
(τιµή),
305
(µέσο συνολικό κόστος).
306
(µέσο µεταβλητό κόστος),
307
Σύγγραµµα µε τίτλο το ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, του ∆ηµήτριο Τζουγανάτου 2013.
304
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1257.

Σταθερό κόστος: Αυτό ορίζεται, σύµφωνα µε την ΕΕ (98C/265/02), ως το

κόστος το οποίο παραµένει σταθερό (δεν µεταβάλλεται) µε βάση την παραγόµενη
ποσότητα (“those which remain constant regardless of the quantities produced”).
1258.

Στην υπόθεση Wanadoo Interactive αναφέρεται ότι “The 1982 French General

Accounting Plan defines variable cost as those costs which fluctuate according to
company output alone, it being understood that cost fluctuations are not necessarily
directly proportionate to fluctuations in output [...] defines the direct costs of a good or
services as the costs directly attributable to it (these are usually variable or
operational costs) and the variable or fixed costs which may be unambiguously
associated with those costs even if they transit into the cost accounts via analysis
centers corresponding to company activities which are not exclusively dedicated to
producing the good or service in question. […] Indirect costs, on the other hand, are
costs which are not directly attributable to a given product, but which must be broken
down according to formulas determined for the various products and which reflect, as
closely as possible, the indirect causal relationships [...] recurrent costs are costs
which arise on a periodic basis. In activities of this type, non-recurrent costs are costs
which arise just once (or on a very occasional or accidental basis) per subscriber, for
instance customer acquisition costs.”308
1259.

Επίσης, στις κατευθυντήριες γραµµές της Καναδικής Αρχής Ανταγωνισµού

αναφέρεται ότι “[…] average variable cost includes the costs of labor, materials,
energy, promotional allowances, use-related plant depreciation and all other costs
that vary with the levels of output. Average total cost is the sum of average variable
cost and average fixed cost; that is, cost associated with investment in real plant and
machinery and any other fixed assets which do not vary with output produced […]”.309
1260.

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2.12 αναφέρεται

ότι “[…] Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που
παραµένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η
απόσβεση και η συντήρηση εργοστασιακών κτηρίων και εξοπλισµού, αλλά και το
κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα
παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα ή
σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και
η έµµεση εργασία.”310
1261.

Ακόµα, σηµειώνεται ότι στη έκδοση “The Law and the Economics of Article

82EC” αναφέρεται ότι:

308

COMP/38.233 – Wanadoo Interactive; cost incurred by Wanadoo Interactive σηµεία 36 – 38.
Predatory
Pricing
Enforcement
Guidelines
of
Canada
Competition
Bureau,
http://strategis.ic.gc.ca/SSG/ct01139e.html.
310
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ∆ΛΠ 2.12.
309
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1262.

“[…] A firm’s costs can be divided into those that vary with output and those

that do not. Costs that do not vary with output are termed fixed cost, since they must
be incurred regardless of the amount produced during the relevant period (e.g. rent).
All other costs are variable in that they vary in proportion to output (e.g. raw
materials). The sum of fixed and variable costs is total cost. Cost can be averaged
over output to give average cost. For example, average total cost (ATC) is the sum of
average fixed costs and average variable cost (AVC)..Fixed costs should also be
divided into recoverable or avoidable costs and non-recoverable or sunk costs. For
example, a lease on an office building may be either a sunk or an avoidable cost.
The lease would be sunk cost where there was no possibility for the firm to sublet the
office for the remainder of the lease, whereas it would be avoidable if the firm could
sublet to another firm for the rest of the contract period. […] A final cost measure is
unique to multi-product firms: where a firm produces two or more products, it will
usually have common costs that are incurred in common for a number of products.
Common costs may be fixed or variable, but most are fixed. A firm may also have
joint costs where the production of one product simultaneously involves the
production of another, inseparable product (e.g., a by-product).”311
1263.

Ουσιαστικής σηµασίας για την προκείµενη υπόθεση αποτελεί το λεκτικό της

Ανακοίνωσης

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

2009/C

45/02

σχετικά

µε

τις

προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82: «[…]
Η Επιτροπή θα κρίνει µία συµπεριφορά ως θυσία εάν η δεσπόζουσα επιχείρηση,
χρεώνοντας χαµηλότερη τιµή για το σύνολο ή συγκεκριµένο τµήµα της παραγωγής
της στο σχετικό χρονικό διάστηµα ή επεκτείνοντας την παραγωγή της στο σχετικό
χρονικό διάστηµα, υπέστη ή υφίσταται ζηµίες που θα µπορούσε να αποφύγει».
1264.

Εποµένως, διαφαίνεται ότι η παράβαση της ληστρικής τιµολόγησης δύναται να

αφορά το σύνολο ή ακόµη και ένα συγκεκριµένο τµήµα της προσφερόµενης
υπηρεσίας.
Εγχώριες συναλλαγές Visa για τα έτη 2008, 2009 και 2010
1265.

Βάσει των καταστάσεων αποτελεσµάτων τα οποία ετοιµάστηκαν από την

Επιτροπή µε βάση τα στοιχεία που παράθεσε η JCC, διαφαίνονται τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
1266.

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος312 ανά τοπική

συναλλαγή µε Visa δεν υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου µεταβλητού κόστους

311

The Law and the Economics of Article 82EC, Robert O’Donoghue and A Jorge Padilla, Chapter 5,
5.2.1 Basic Cost Definitions.
312
Εισόδηµα από χρεώσεις ∆ΕΠ.
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ανά τοπική συναλλαγή µε Visa που διεκπεραίωνε η JCC κατά το έτος 2008
(Ληστρική τιµολόγηση).
Πίνακας 24
Έτος 2008:
........................

.............................

......................... ...............

........................

...........................

.......................

......................

....................

........................

.....................

........

......

......................... ..................
...................

................

...........

....................
......................
....................
.............

.........................

/ ..................

€..................

[.........]%

.................

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

........................./
................
..................
.........................
.........................
.......................
.......................
..........................
1267.

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική

συναλλαγή µε Visa ήταν σχεδόν ισο του ετήσιου µέσου όρου µεταβλητού κόστους
ανά τοπική συναλλαγή µε Visa που διεκπεραίωνε η JCC κατά το έτος 2009 και 2010
(Ληστρική τιµολόγηση).
Πίνακας 25
Έτος 2009:
........................

.............................

......................... ...............

........................

...........................

.......................

......................

....................

........................

.....................

........

......

......................... ..................
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...................

................

...........

....................
......................
....................
.............

.........................

/ ..................

€..................

[.........]%

€.................

[.........]%

........................./
................ ..................
.................
Πίνακας 26
Έτος 2010:
........................

.............................

......................... ...............

........................

...........................

.......................

......................

....................

........................

.....................

........

......

......................... ..................
...................

................

...........

....................
......................
....................
.............

.........................

/ ..................

€..................

[.........]%

€.................

[.........]%

........................./
................ ..................
.................
1268.

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική

συναλλαγή µε Visa υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου µεταβλητού κόστους ανά
τοπική συναλλαγή µε Visa που διεκπεραίωνε η JCC αλλά δεν υπερέβαινε του
ετήσιου µέσου όρου συνολικού κόστους ανά τοπική συναλλαγή µε Visa που
διεκπεραίωνε η JCC κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 (Ληστρική τιµολόγηση εάν
υπάρχει πρόθεση).
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Πίνακας 27
Έτος 2008:
........................

............................. ......................... ...............

........................

...........................

.......................

......................

....................

........................

.....................

........

......

......................... ..................
...................

................

...........

....................
......................
....................
.............

.........................

/ ..................

€..................

[.........]%

/ ..........................

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

........................./
................ ..................
.....................................
........................................

.........................

...................................

..........................
.........................

....................................... / ..........................
............. / ........................ / .........................
................. ..................... /
..........................
.........................

/ ..........................

........................./

.........................

................ ..................
...................
Πίνακας 28
Έτος 2009
........................

.............................

......................... ...............

........................

...........................

.......................

......................

....................

........................

.....................

........

......

......................... ..................
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...................

................

...........

....................
......................
....................
.............

.........................

/ ..................

€..................

[.........]%

........................./
................ ..................
.................

[.........]%

Πίνακας 29
Έτος 2010:
........................

............................. ......................... ...............

........................

...........................

.......................

......................

....................

........................

.....................

........

......

......................... ..................
...................

................

...........

....................
......................
....................
.............

........................./

..................

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

........................./
................ ..................
....................... ............ / ....................
....................................

......................
.........

..................... / ................

....................
...........

.................... ................... / ....................
..............

/

................. ........................

.......................
............................
......................

................
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Εγχώριες συναλλαγές MasterCard για τα έτη 2008, 2009 και 2010
1269.

Tα αποτελέσµατα των συστηµάτων πληρωµής της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε MasterCard για τα έτη 2008, 2009 και 2010, όπως
επεξηγήθηκαν πιο πάνω, µε τη µεθοδολογία του µέσου µεταβλητού κόστους – ΜΜΚ
(average variable cost) και του µέσου συνολικού κόστους – ΜΣΚ (average total cost)
συνοψίζονται στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας.
1270.

Από τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µε βάση τα στοιχεία που παράθεσε η

JCC, διαφαίνονται τα ακόλουθα:
1271.

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική

συναλλαγή µε MasterCard δεν υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου µεταβλητού
κόστους ανά τοπική συναλλαγή µε MasterCard που διεκπεραίωνε η JCC κατά το
έτος 2008 (Ληστρική τιµολόγηση)
Πίνακας 30
Έτος 2008:
..................................

.................

...............

...............

...................................

........................

....................

......................

...........................

.......................

................. ......

......................

........................... ..................

...........

....................

................

.................

....................
......................
....................
................
................

........................./

..................

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

........................./
................ ..................
.....................
1272.

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική

συναλλαγή µε MasterCard ήταν σχεδόν ίσο του ετήσιου µέσου όρου µεταβλητού
κόστους ανά τοπική συναλλαγή µε MasterCard που διεκπεραίωνε η JCC κατά το
έτος 2009 και 2010 (Ληστρική τιµολόγηση)
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Πίνακας 31
Έτος 2008:
..................................

.................

...............

...............

...................................

........................

....................

......................

...........................

.......................

.................

......................

........................... ..................

...........

....................

................

.................

......................

......

.......

........................
..........................
........
........................./

..................

........................./

..................

................ ..................

.................

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

..............
.....................
Πίνακας 32
Έτος 2009:
..................................

.................

...............

...............

...................................

........................

....................

......................

...........................

.......................

.................

......................

........................... .................. ................

...........

....................

....................

.................

......................

......

....................
................

............

.......
........................./

..................

........................./

....................

................

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

............ ..............

.............
.....................
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Πίνακας 33
Έτος 2010:
..................................

.................

...............

...............

...................................

........................

....................

......................

...........................

.......................

.................

......................

........................... .................. ................

...........

....................

....................

.................

......................

......

....................
...................
........................./

..................

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

........................./
................

.............

...........
.....................

1273.

Στις πιο κάτω περιπτώσεις ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική

συναλλαγή µε MasterCard υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου µεταβλητού κόστους
ανά τοπική συναλλαγή µε MasterCard που διεκπεραίωνε η JCC αλλά δεν
υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου συνολικού κόστους ανά τοπική συναλλαγή µε
MasterCard που διεκπεραίωνε η JCC κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 (Ληστρική
τιµολόγηση εάν υπάρχει πρόθεση)
Πίνακας 34
Έτος 2008:
..................................

.................

...............

...............

...................................

........................

....................

......................

...........................

.......................

.................

......................

........................... ..................

...........

....................

................

.................

....................

......

......................
....................
................
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................
........................./

..................

€..................

[.........]%

................................

..........................

€..................

[.........]%

.....................................

............................
€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

€..................

[.........]%

........................./
................
...................................

.........................

/ ..........................

.................................

.........................

.......................

/ ............................

..............................

/

.................................. /
..........................

/

...............
..................................

.......................

..............................

........................

..................................
..................................
Πίνακας 35
Έτος 2009:
..................................

.................

...............

...............

...................................

........................

....................

......................

...........................

.......................

.................

......................

........................... ..................

...........

....................
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Εγχώριες συναλλαγές Visa και MasterCard για τα έτη 2008, 2009 και 2010
(συνοπτικά για το κάθε έτος και για τα δύο συστήµατα πληρωµών µαζί)
1274.

Στη βάση των καταστάσεων αποτελεσµάτων της JCC για τα έτη 2008, 2009 και

2010 και των αποτελεσµάτων της σχετικής έρευνας σε σχέση µε τους πιο πάνω
πίνακες, διαπιστώνονται τα ακόλουθα (στα πιο κάτω στοιχεία όπου ενοποιήθηκαν τα
αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν και τα δύο συστήµατα πληρωµών Visa και
MasterCard):
Για το έτος 2008:
1275.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή δεν υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου
µεταβλητού κόστους (Ληστρική τιµολόγηση), ήταν €[..............] και αντιστοιχούσε το
[........]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία
εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard συνολικού ύψους €[....................].
1276.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή ήταν σχεδόν ίσος του ετήσιου µέσου όρου
µεταβλητού κόστους (Ληστρική τιµολόγηση), ήταν €[..............] και αντιστοιχούσε το
[.......]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία
εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard συνολικού ύψους €[...............].
1277.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή υπερέβαινε του µέσου όρου µεταβλητού κόστους
αλλά δεν υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου συνολικού κόστους (Ληστρική
τιµολόγηση εάν υπάρχει πρόθεση), ήταν €[...............] (συµπεριλαµβανοµένου των
δύο πιο πάνω ποσών) και αντιστοιχούσε το [........]% των συνολικών εισοδηµάτων
από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και
MasterCard συνολικού ύψους €[.......................]
Για το έτος 2009:
1278.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή ήταν σχεδόν ίσος του ετήσιου µέσου όρου
µεταβλητού κόστους (Ληστρική τιµολόγηση), ήταν €[.............] και αντιστοιχούσε το
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[........]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία
εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard συνολικού ύψους €[.................]
1279.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή υπερέβαινε του µέσου όρου µεταβλητού κόστους
αλλά δεν υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου συνολικού κόστους (Ληστρική
τιµολόγηση εάν υπάρχει πρόθεση), ήταν €[.............] (συµπεριλαµβανοµένου του
πιο πάνω ποσού) και αντιστοιχούσε το [.......]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις
υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard
συνολικού ύψους €[........................]
Για το έτος 2010:
1280.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή ήταν σχεδόν ίσος του ετήσιου µέσου όρου
µεταβλητού κόστους (Ληστρική τιµολόγηση), ήταν €[...............] και αντιστοιχούσε
το [.....]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία
εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard συνολικού ύψους €[.................].
1281.

Τα συνολικά εισοδήµατα από τις υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία

εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard, των οποίων ο ετήσιος µέσος όρος
εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή υπερέβαινε του µέσου όρου µεταβλητού κόστους
αλλά δεν υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου συνολικού κόστους (Ληστρική
τιµολόγηση εάν υπάρχει πρόθεση), ήταν €[............] (συµπεριλαµβανοµένου του
πιο πάνω ποσού) και αντιστοιχούσε το [........]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις
υπηρεσίες της JCC στην επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard
συνολικού ύψους €[..................].
1282.

Ενισχυτικό των πιο πάνω, αποτελεί η διαπίστωση της Επιτροπής ότι κατά τα

έτη 2009 και 2010 α) για το σύστηµα πληρωµών Visa, για τις [...................................
.........................................] και την [......................................], το ποσοστό των
χρεώσεων των Ε∆Π313 [.......................] ∆ΕΠ314. Αυτό δεικνύει ότι η εταιρεία FBMECS
δεν µπορούσε να ανταγωνιστεί την JCC στις κατηγορίες αυτές. Επίσης, η Επιτροπή
διαπιστώνει ότι β) για το σύστηµα πληρωµών MasterCard, για [..................................
..........................................................] και την [...................................], το ποσοστό
των χρεώσεων των Ε∆Π ήταν µεγαλύτερα από των ∆ΕΠ και άρα είναι αδύνατον για
την FBMECS να ανταγωνιστεί την JCC σε αυτήν την κατηγορία.
313

Όπως διαφαίνεται από τις επιστολές κοινοποίησης των χρεώσεων ∆Π στα συστήµατα πληρωµών
Visa και Master Card
314
Όπως διαφαίνεται από τους τιµοκαταλόγους της JCC για τα έτη 2009 και 2010.
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1283.

Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι για κάποιες οµάδες

εµπόρων και για κάποιες [.....................................] οι χρεώσεις της JCC ήταν κάτω
του µεταβλητού κόστους και ως εκ τούτου προέβαινε σε ληστρική τιµολόγηση ενώ για
κάποιες άλλες οµάδες εµπόρων και [................................] οι χρεώσεις της JCC ήταν
άνω του µέσου µεταβλητού κόστους αλλά κάτω του µέσου συνολικού κόστους και για
να αποδειχθεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την καταγγελλόµενη σε αυτήν την
περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις πρόθεσης ληστρικής τιµολόγησης,
όπως αναλύεται στη συνέχεια.
10.2.2 Ύπαρξη πρόθεσης ληστρικής τιµολόγησης – πρόθεση εκτοπισµού
ανταγωνιστή
1284.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω και την οικονοµική ανάλυση της Επιτροπής,

διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ορισµένες κατηγορίες εµπόρων σε συγκεκριµένες
[................................], όπου ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική
συναλλαγή υπερέβαινε του µέσου όρου µεταβλητού κόστους αλλά δεν υπερέβαινε
του ετήσιου µέσου όρου συνολικού κόστους. Στις περιπτώσεις αυτές για να αποδείξει
η Επιτροπή ότι η τιµολόγηση που εφαρµόζει η καταγγελλόµενη είναι ληστρική, θα
πρέπει να αποδείξει ότι υπήρξε πρόθεση εξοβελισµού του ανταγωνιστή.
1285.

Συγκεκριµένα, µε βάση την πιο πάνω οικονοµική ανάλυση που διεξήγαγε η

Επιτροπή, διαφαίνεται ότι η εταιρεία JCC προέβαινε σε χρεώσεις όπου ο ετήσιος
µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή δεν υπερέβαινε του ετήσιου µέσου
όρου συνολικού κόστους σε κάποιες κατηγορίες εµπόρων µε συνολικά έσοδα
€[...............], €[...............] και €[..............], τα οποία αντιστοιχούσαν σε [.....]%, [......]%
και [.......]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην
επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard για τα έτη 2008, 2009
και 2010 αντίστοιχα.
1286.

Η Επιτροπή, για την απόδειξη ύπαρξης πρόθεσης εκτόπισης του ανταγωνιστή,

προέβηκε πιο κάτω σε ανάλυση των ∆ΕΠ της κάθε κατηγορίας εµπόρου όπου η JCC
επέβαλλε χρεώσεις κάτω του συνολικού κόστους, και όπου προέβαινε σε περαιτέρω
µειώσεις των ∆ΕΠ κατά το διάστηµα που η FBMECS εισήλθε στην αγορά, σε
ανάλυση του όγκου συναλλαγών της JCC µετά την ένταξη της FBMECS στην αγορά
και σε αξιολόγηση των θέσεων πελατών της JCC που ανήκουν στις κατηγορίες
εµπόρων όπου τα ∆ΕΠ είναι κάτω του συνολικού κόστους, όπως επεξηγείται πιο
κάτω.
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∆ΕΠ κατηγορίας εµπόρου όπου η JCC επέβαλλε χρεώσεις κάτω του
συνολικού κόστους, και όπου προέβαινε σε περαιτέρω µειώσεις των ∆ΕΠ κατά
το διάστηµα που η FBMECS εισήλθε στην αγορά
1287.

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή προέβηκε σε σύγκριση των

∆ΕΠ για τα συστήµατα πληρωµής Visa και MasterCard για τις εγχώριες συναλλαγές
της κάθε κατηγορίας εµπόρου µε βάση τους τιµοκαταλόγους της JCC, µε
ηµεροµηνίες 8/2/2008, 22/12/2008, 15/12/2009 και 29/11/2010. Σκοπός της
ανάλυσης αυτής είναι, να ελεγχθεί κατά πόσο, ενώ έχει διαπιστωθεί το 2008 ότι για
ορισµένες κατηγορίες εµπόρων η εταιρεία JCC επέβαλλε χρεώσεις (∆ΕΠ) κάτω του
συνολικού κόστους, η JCC προχώρησε σε περαιτέρω µειώσεις στα συγκεκριµένα
∆ΕΠ κατά τα έτη 2009 και 2010 φυσικά και πάλι κάτω του συνολικού κόστους.
1288.

Σηµειώνεται επίσης ότι οι µονοµερείς δεσµεύσεις προς την Επιτροπή οδήγησαν

σύµφωνα µε ισχυρισµούς της καταγγέλλουσας, σε µειώσεις των ∆ΕΠ, για τα έτη
2006-2008. Εντούτοις, οι µειώσεις, όπως θα διαφανεί πιο κάτω, συνεχίστηκαν και για
τα έτη 2009 (έτος έναρξης εργασιών FBMECS) και 2010 αφού όµως είχε
ολοκληρωθεί η εφαρµογή των δεσµεύσεων. Υπήρχε λοιπόν αισθητή µείωση των
∆ΕΠ τα τελευταία χρόνια από την εταιρεία JCC, όπως για παράδειγµα για την
κατηγορία [.....................] από τις 8/02/2008 µέχρι τις 29/11/2010, οι µειώσεις των
∆ΕΠ για το σύστηµα πληρωµών VISA κυµαίνονταν από [.......]% µέχρι [.......]%
(ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ: [......]% µέχρι [.......]%) και για το σύστηµα πληρωµών
Mastercard κυµαίνονταν από [.........]% µέχρι [..........]%(ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ:
[.....]% µέχρι και [.....]%), ανάλογα µε τον [.................................] µε κάρτες πληρωµών
του εµπόρου. Σηµειώνεται ότι αυτές οι µειώσεις στα ∆ΕΠ έχουν επιβληθεί χωρίς τις
αντίστοιχες µειώσεις στις Ε∆Π µε αποτέλεσµα να συµπιέζονται τα κέρδη στις
υπηρεσίες αποδοχής και επιπλέον υπήρξαν περιπτώσεις όπου τα ∆ΕΠ ισούταν µε
τις Ε∆Π ή/και ήταν χαµηλότερα.
1289.

Η Επιτροπή ετοίµασε συγκριτικές καταστάσεις των ∆ΕΠ των συστηµάτων

πληρωµής Visa και MasterCard της JCC για τις εγχώριες συναλλαγές των
κατηγοριών εµπόρων όπου η JCC επέβαλλε χρεώσεις (∆ΕΠ) κάτω του συνολικού
κόστους για τα έτη 2008, 2009 και 2010 µε βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην
Επιτροπή από την JCC κατά τη διάρκεια της έρευνας και συνοψίζονται στο Σηµείωµα
της Υπηρεσίας.
1290.

Όπως διαφάνηκε στην πιο πάνω οικονοµική ανάλυση σε σχέση µε τα ∆ΕΠ, ο

ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά εγχώρια συναλλαγή µε Visa ή µε MasterCard
της JCC δεν υπερέβαινε του ετήσιου µέσου όρου του συνολικού κόστους τους, που
διεκπεραίωσε η JCC κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, για τις ακόλουθες κατηγορίες
εµπόρων:
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•

[......................................................................................

•
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.....................................................................................

•

.....................................................................................
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.....................................................................................
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.....................................................................................

•

.....................................................................................

•

.....................................................................................

•
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.........................]
1291.

Παρόλο που ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά εγχώρια συναλλαγή κατά

το έτος 2008, (όπως επεξηγείται στην ανάλυση οικονοµικών στοιχείων της JCC
αναφορικά µε τα συστήµατα πληρωµής για εγχώριες συναλλαγές) δεν υπερέβαινε
του ετήσιου µέσου όρου συνολικού κόστους που διεκπεραίωσε η JCC, εντούτοις,
από τις συγκεκριµένες αναλυτικές καταστάσεις, διαφαίνεται ότι στις πιο κάτω
κατηγορίες εµπόρων υπήρξαν περιπτώσεις που η JCC προέβηκε σε µειώσεις των εν
λόγω ∆ΕΠ κατά το έτος 2009 ή/και το έτος 2010 έτη κατά τα οποία εισήλθε στην
αγορά η FBMECS (δική µας υπογράµµιση):
[..................................................................................................]: Από 8/02/2008 µέχρι
τις 29/11/2010, οι µειώσεις των ∆ΕΠ για το σύστηµα πληρωµών VISA κυµαίνονταν
από [......]% µέχρι [.......]% (ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ: [...........]% µέχρι [..........]%) και
για το σύστηµα πληρωµών Mastercard κυµαίνονταν από [........]% µέχρι [.........]%
(ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ: [......]% µέχρι και [......]%),
[.....................................................................................]
1292.

Από 8/02/2008 µέχρι τις 29/11/2010, οι µειώσεις των ∆ΕΠ για το σύστηµα

πληρωµών VISA κυµαίνονταν από [....]% µέχρι [.....]% (ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ:
[........]% µέχρι [.........] %) και για το σύστηµα πληρωµών Mastercard κυµαίνονταν
από [.....]% µέχρι [........]%(ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ: [.......]% µέχρι και [.....]%),
[.....................................................................................]
1293.

Από 8/02/2008 µέχρι τις 29/11/2010, οι µειώσεις των ∆ΕΠ για το σύστηµα

πληρωµών VISA κυµαίνονταν από [..........]% µέχρι [.......]% (ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ:
[.....]% µέχρι .[.......]%) και για το σύστηµα πληρωµών Mastercard κυµαίνονταν από
[....]% µέχρι [.......]% (ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ: [...........]% µέχρι και [.......]%),
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[...................................................................]
1294.

Από 8/02/2008 µέχρι τις 29/11/2010, οι µειώσεις των ∆ΕΠ για το σύστηµα

πληρωµών VISA κυµαίνονταν από [.....]% µέχρι [....]% (ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ:
[.........]% µέχρι [.........]%) και για το σύστηµα πληρωµών Mastercard κυµαίνονταν
από [.....]% µέχρι [.....]%(ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ: [....]% µέχρι και [........]%),
[....................................................................]
1295.

Από 8/02/2008 µέχρι τις 29/11/2010, οι µειώσεις των ∆ΕΠ για το σύστηµα

πληρωµών VISA κυµαίνονταν από [....]% µέχρι [....]% (ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ:[........]% µέχρι [........]%) και για το σύστηµα πληρωµών Mastercard κυµαίνονταν από
[....]% µέχρι [.....]% (ποσοστό µείωσης ∆ΕΠ: [......]% µέχρι και [.......]%),
1296.

Οι εν λόγω µειώσεις επέφεραν βραχυπρόθεσµα καθαρά έσοδα χαµηλότερα

από αυτά που θα αναµένονταν εάν η δεσπόζουσα επιχείρηση ακολουθούσε µία
σώφρονα εναλλακτική συµπεριφορά δηλαδή υπέστηκε ζηµιά που θα µπορούσε να
αποφύγει315. Τα εν λόγω έσοδα της JCC στην επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε
Visa και MasterCard, για τα έτη 2008, 2009 και 2010 έχουν αναλυθεί πιο πάνω.
Σχολιασµός

του

όγκου

συναλλαγών,

των

εισοδηµάτων

και

των

αποτελεσµάτων της JCC µετά την ένταξη της FBMECS στην αγορά
1297.

Με βάση την απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Tetra Pak η πρόθεση

εκτόπισης ανταγωνιστή µπορεί να αποδειχθεί, µεταξύ άλλων, και από το γεγονός ότι
οι πωλήσεις της ∆εσπόζουσας επιχειρήσεις που πωλεί κάτω του συνολικού κόστους
αυξήθηκαν κατά την επίµαχη περίοδο.316
1298.

Επίσης µε βάση την Ανακοίνωση της Ε.Ε σχετικά µε τις προτεραιότητες της

Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε
καταχρηστικές

συµπεριφορές

αποκλεισµού

που

υιοθετούν

δεσπόζουσες

επιχειρήσεις, η Επιτροπή ενδέχεται να εξετάσει εάν η εικαζόµενη συµπεριφορά
εξόντωσης απέφερε βραχυπρόθεσµα καθαρά έσοδα χαµηλότερα από αυτά που θα
αναµένονταν

εάν

η

δεσπόζουσας

επιχείρηση

ακολουθούσε

µία

σώφρονα

εναλλακτική συµπεριφορά, δηλαδή, εάν υπέστη ζηµιά που θα µπορούσε να είχε
αποφύγει
1299.

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι µετά την ένταξη της FBMECS στην αγορά, µε βάση

τα στοιχεία που της απέστειλε η JCC για τα έτη 2008, 2009 και 2010, ο όγκος
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συναλλαγών από τις εγχώριες συναλλαγές καρτών Visa και Mastercard παρουσίασε
αύξηση από έτος σε έτος ήτοι το 2008, [..................] ευρώ, το 2009, [................] ευρώ
και το 2010, [..................] ευρώ.
1300.

Επίσης η Επιτροπή παρατηρεί ότι, παρά το ότι αυξήθηκε ο όγκος συναλλαγών

από τις εγχώριες συναλλαγές καρτών Visa και Mastercard της JCC κατά τα έτη
ένταξής της FBMECS όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω, τα εισοδήµατα της JCC από την
εν λόγω δραστηριότητα παρουσίασαν µείωση ήτοι [................] ευρώ το 2008,
[................] ευρώ το 2009 και [..........]. ευρώ το 2010.
1301.

Επισηµαίνεται ότι, η συµπεριφορά της JCC χρεώνοντας κάτω του συνολικού

ή/και κάτω του µεταβλητού, δύναται να χαρακτηριστεί ως θυσία αφού υπέστη ζηµιές
τις οποίες θα µπορούσε να αποφύγει. Ενδεικτικό των ζηµιών από τις εν λόγω
χρεώσεις δύναται να ανευρεθεί στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας.
Αξιολόγηση των θέσεων πελατών της JCC που ανήκουν στις κατηγορίες
εµπόρων όπου τα ∆ΕΠ είναι κάτω του συνολικού κόστους
1302.

Σε συνέχεια της σύγκρισης που διεξήγαγε πιο πάνω η Επιτροπή σε σχέση µε

τα ∆ΕΠ για την κάθε κατηγορία εµπόρου για τα έτη 2008-2010, την απόδειξη
ύπαρξης πρόθεσης εκτόπισης του ανταγωνιστή η Επιτροπή ζήτησε από την
καταγγελλόµενη να της κατονοµάσει όλους τους πελάτες/εµπόρους οι οποίοι
ανήκουν στις κατηγορίες εµπόρων και στις εισοδηµατικές κλίµακες για τις οποίες
όπως διαφάνηκε, η καταγγελλόµενη πωλεί κάτω από το συνολικό κόστος, σύµφωνα
πάντα µε τη σχετική αξιολόγηση της Επιτροπής. Η καταγγελλόµενη σε επιστολή της
µε ηµεροµηνία 29 Αυγούστου 2012 παρέθεσε σχετικό κατάλογο καταγράφοντας τις
εταιρείες που εντοπίζονται στις εν λόγω κατηγορίες όπου η καταγγελλόµενη πωλεί
κάτω από το συνολικό κόστος, ως διαφαίνεται στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας
1303.

Σηµειώνεται ότι, κατά την αξιολόγηση των απαντήσεων της καταγγέλλουσας µε

ηµεροµηνία 10/09/2010, η Επιτροπή εντόπισε άλλο κατάλογο εταιρειών/εµπόρων
που απέστειλε η FBMECS νωρίτερα και που περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, τις
εταιρείες εκείνες για τις οποίες υπήρχε ισχυρισµός ότι αρνήθηκαν να συνεργαστούν
µε την καταγγέλλουσα σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών αποδοχής.
1304.

Ανάµεσα σε αυτές τις εταιρείες συγκαταλέγονται τρεις εταιρείες [.............

…..........................................................................] οι οποίες ανήκουν σε κατάλογο του
Σηµειώµατος της Υπηρεσίας και στις οποίες η καταγγελλόµενη πωλεί κάτω από το
συνολικό κόστος. Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα παραδείγµατα:
1305.

Η εταιρεία [................................................], σε επιστολή της µε ηµεροµηνία [...

........................] αναφέρει ότι «Έχουµε πραγµατοποιήσει συνάντηση µε την εταιρεία
FBMECS στις αρχές του Νοεµβρίου 2009. […] Η JCC βάσει της συνεργασίας που
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έχουµε και το ιστορικό των αναθεωρήσεων των χρεώσεων της, συνήθως προβαίνει
σε αναπροσαρµογές των χρεώσεων τέλος κάθε έτους. Περιµέναµε να δούµε τις
αναθεωρηµένες χρεώσεις της JCC προτού αποφασίσουµε εάν θα συνεργαστούµε ή
όχι µε την FBMECS». Εποµένως, παρόλο που η εταιρεία FBMECS προσέγγισε το
συγκεκριµένο έµπορα στις 24/11/2009 µε σκοπό την συνεργασία τους και προσέφερε
ευνοϊκότερες χρεώσεις στα ∆ΕΠ από την JCC, εντούτοις δεν κατάφερε να τον
κερδίσει ως πελάτη, καθότι η εταιρεία JCC µείωσε τις χρεώσεις των ∆ΕΠ της για τον
συγκεκριµένο έµπορα τον επόµενο µήνα.
1306.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω και σύµφωνα µε επιστολές που έστειλε προς

ενηµέρωση των πελατών της η καταγγελλόµενη διαφάνηκε ότι το [......................
........] και την εταιρεία [.................................................], οι χρεώσεις για τα ∆ΕΠ έχουν
µειωθεί [.....................................] ([.....]% VISA και [.....]% MasterCard) & [.........]
([.....]% VISA και [....]% MasterCard). Εποµένως, λίγες βδοµάδες µετά την
προσέγγιση της FBMECS προς τον συγκεκριµένο έµπορα, η JCC µείωσε τις
χρεώσεις της σε σχέση µε τα ∆ΕΠ.
1307.

Σε σχέση µε την εταιρεία […............................................................] και τις

απαντήσεις που έλαβε η Υπηρεσία µε ηµεροµηνία 18 Νοεµβρίου 2010, διαφάνηκε ότι
για [.........................................] οι χρεώσεις είχαν για τις [..................] ([.....]% VISA
και [......]% MasterCard) και για τις [...................] και [......................] ([.....]% VISA και
[.....]% MasterCard). Η εν λόγω εταιρεία συνεργάζεται και µε την εταιρεία FBMECS,
µε την οποία υπέγραψε συµβόλαιο στις [............] µε χρεώσεις ([...]% VISA και [......]%
MasterCard). Σηµειώνεται δε, ότι η εταιρεία FBMECS προσέφερε το Φεβρουάριο
2010 καλύτερες τιµές σε σχέση µε τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές
προµήθειες, πράγµα το οποίο εφάρµοσε και η εταιρεία JCC τον Απρίλιο του ιδίου
χρόνου. Επιπλέον σε ηλεκτρονικό µήνυµα της JCC προς […………………………….],
αναφέρεται το εξής «Please note that when your staff at the front office [................
……………………...] uses the DCC option in the JCCLINK terminals for Visa &
MasterCard cards issued within Europe, the net charge for your group is only […]%.
Also the net charge for international cards (USA, Canada, Australia etc) is only
[.…]%. I believe that the above figures are significantly lower to our competitors!».
Άρα

διαφαίνεται

ότι

παρόλο

που

τον

Απρίλιο

οι

ενδοπεριφερειακές

και

διαπεριφερειακές προµήθειες της εταιρείας JCC ανέρχονταν στο [.....]% και [.....]%
αντίστοιχα, εντούτοις στο πιο πάνω ηλεκτρονικό µήνυµα φαίνεται ότι ανεπίσηµα οι
πραγµατικές σχετικές χρεώσεις ανέρχονται στο [.....]% µε [.....]%. Η Επιτροπή θεωρεί
ότι για ένα ξενοδοχείο που εργάζεται µε ξένους από όλο τον κόσµο, το ύψος των
χρεώσεων στις ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές προµήθειες είναι σηµαντικό.
1308.

Η καταγγελλόµενη JCC, σε απαντήσεις της µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011,

παρέθεσε τον τρόπο καθορισµού των χρεώσεων ∆ΕΠ για την [.............................
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……..]. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία JCC δεν υπέβαλε την αναλυτική
κατάσταση των εισοδηµάτων [............................] για το έτος 2009 που να δικαιολογεί
την κατάταξη του συγκεκριµένου έµπορα στη συγκεκριµένη εισοδηµατική κλίµακα,
σύµφωνα µε τον όγκο συναλλαγών του και αρκέστηκε στο να αναφέρει ότι
«Λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετώπιζε η Κυπριακή
αγορά, ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η εταιρεία αποφάσισε
σαν µέτρο στήριξης των εµπόρων/πελατών της όπως χρησιµοποιηθεί σαν ε.κ.ε.317 το
µέγιστο των δύο ετών 2008, 2009». H ίδια η εταιρεία [……............] είπε σε σχετική
επιστολή της ότι, το έτος 2009 ήταν µια πολύ κακή χρονιά και η εταιρεία JCC
χρησιµοποίησε τα οικονοµικά αποτελέσµατα της […...........] για το έτος 2008.
1309.

Επίσης, η FBMECS σε επιστολή της ανέφερε ότι προσέγγισε την εταιρεία […..

.............] για πιθανή συνεργασία, αλλά η τελευταία απέρριψε το σχετικό αίτηµα.
Σηµειώνεται δε ότι οι χρεώσεις της JCC, οι οποίες αφορούσαν τα ∆ΕΠ από το µήνα
Απρίλιο µέχρι και τον Ιούλιο του έτους 2010, ανέρχονταν για την Visa στο [....]% και
για την MasterCard στο [.....]% και ήταν ψηλότερες από αυτές που προσέφερε η
FBMECS (Visa [.....]%, MasterCard στο [......]%).
1310.

Επιπλέον,

στο

σηµείο

αυτό

η

Επιτροπή

αναφέρει

ότι

στάλθηκαν

ερωτηµατολόγια σε ένα αριθµό εταιρειών, οι οποίες συµπεριλαµβάνονταν στον
κατάλογο που είχε αποστείλει η ίδια η καταγγέλλουσα στις 10/09/2010. Στον
κατάλογο

αυτό

περιλαµβάνονταν

εταιρείες

στις

οποίες,

σύµφωνα

µε

την

καταγγέλλουσα, είχαν γίνει δυσφηµιστικά σχόλια από την JCC αναφορικά µε την
FBMECS. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Υπηρεσία επέλεξε ένα δείγµα από τις εν λόγω
εταιρείες στη βάση της λογικής του κύκλου εργασιών δηλαδή µικρές επιχειρήσειςµεσαίες επιχειρήσεις-µεγάλες επιχειρήσεις. Πιο κάτω παρατίθενται οι θέσεις των
εταιρειών αυτών.
1311.

Η απάντηση της εταιρείας […................] αναφέρει µεταξύ άλλων το εξής: «Μετά

από την τελευταία αναπροσαρµογή των χρεώσεων της JCC, παρόλο που
συνεχίζουµε την συνεργασία και µε την FBMECS, επαναφέραµε τον όγκο
συναλλαγών µε την JCC». Κάτι αντίστοιχο έχει αναφέρει και η [...........................
…….............................................]), η οποία έχει σταµατήσει την συνεργασία της µε
την εταιρεία FBMECS µε την οποία συνεργάστηκε από τον Οκτώβριο 2009 µέχρι το
Ιούλιο 2010. Μέσα στην περίοδο αυτή (21/10/09-16/06/2010), οι εισπράξεις µε
πιστωτικές κάρτες για την [........................] πραγµατοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά
µε την εταιρεία FBMECS, απορροφώντας σχεδόν όλο το εισόδηµα από την εταιρεία
JCC για την συγκεκριµένη υπηρεσία. Η [.........................] από τον [..................],
συνεργάζεται αποκλειστικά µε την εταιρεία JCC αφού, όπως δήλωσε, έχει πάρει
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καλύτερους όρους από την τελευταία. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχουν
επιστολές από την εταιρεία JCC προς την [.........................], που αναφέρονται σε
µειώσεις των ∆ΕΠ ως ακολούθως: [............] ([....]%VISA, [....]%MasterCard) και
[.............] ([.......]% VISA.[ .....]% MasterCard). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι,
µετά που η [.........................] εξασφάλισε καλύτερες τιµές από την JCC, διέκοψε
οποιαδήποτε συνεργασία µε την εταιρεία FBMECS. Οπόταν, κατά τη διάρκεια του
[................] η εταιρεία JCC µείωσε τις χρεώσεις ∆ΕΠ για την [.....................], ενώ ο
τιµοκατάλογος της JCC, σε ότι αφορά τα εγχώρια ∆ΕΠ, δεν έχει αλλάξει από τις
αρχές του 2010 µέχρι το Νοέµβριο του 2010.
1312.

Η εταιρεία [……...……………...] υπέγραψε συµβόλαιο µε την εταιρεία FBMECS

στις [..............] µε χρεώσεις ([.....]% VISA, [....]% MasterCard). Στην συνέχεια η
εταιρεία JCC έχει αναπροσαρµόσει τις τιµές της από ([....]% VISA, [....]%
MasterCard) που ίσχυαν από τις [..................] στο ([.....]% VISA, [.....]% MasterCard)
στις [................] και στη συνέχεια στις [..................] µείωσε για ακόµη µια φορά τις
σχετικές χρεώσεις ([....]% VISA, [.....]% MasterCard), δηλαδή εντοπίστηκαν δύο
επιστολές για µειώσεις των χρεώσεων της εταιρείας JCC µέσα [...................
..................... .........], γεγονός το οποίο η Επιτροπή εντόπισε και στην περίπτωση της
εταιρείας [.................................................................].
1313.

H εταιρεία [………….............……] δήλωσε ότι “Παρ’ όλο που οι χρεώσεις της

FBMECS ήταν καλύτερες από ότι της JCC δεν την αλλάξαµε για την αβεβαιότητα της
εγκυρότητας και εµπιστοσύνης της νέας εταιρείας η οποία συνεργάζεται µε µια
τράπεζα στην Τανζανία. Σε περίπτωση χρεωκοπίας της συγκεκριµένης τράπεζας, τα
χρήµατά µας θα χαθούν. Οι χρεώσεις της FBMECS ήταν καλύτερες κατά 0,15% παρά
της JCC”. Επιπλέον σε ερώτηση της Υπηρεσίας κατά πόσο έχουν δοθεί κίνητρα
πέραν των προσφερόµενων ∆ΕΠ στην εν λόγω εταιρεία από την JCC απάντησαν ότι
“Ναι, µας έχουν υποσχεθεί καλύτερα ποσοστά χρέωσης, όπως και το έχουν κάνει318,
την πληρωµή της εταιρείας λογισµικού µας έτσι ώστε να ενώσουµε τα τερµατικά της
JCC µε τις ταµειακές µας και την δωρεάν παροχή loyalty card για τους πελάτες µας
µέσω του δικού τους εξυπηρετητή και του δικού τους λογισµικού”.
1314.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία [......................], σύµφωνα µε την απαντητική τους

επιστολή, δήλωσε ότι είχε συνεργασία µε την εταιρεία FBMECS από τις [...................
................] αλλά αυτή τερµατίστηκε και ο λόγος ήταν «το ευρύτερο συµφέρον του
οµίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία µας, σε σχέση µε την προώθηση προϊόντων
προς την JCC». Συγκεκριµένα η εταιρεία JCC είναι πελάτης [.......................................
................................................................................................................................
..............................................................................................................................], ενώ
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συζητείται συνεργασία σε σχέση µε µηχανογραφηµένα προγράµµατα. Η εταιρεία
FBMECS δεν έχει δείξει ανάλογο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εν
λόγω εταιρεία.
1315.

Σηµειώνεται δε ότι για ένα περίπου µήνα [....................................] η εν λόγω

εταιρεία δεν συνεργαζόταν µε την JCC παρά µόνο µε την εταιρεία FBMECS. Στις
[...................................] τερµάτισε τη συνεργασία της µε την FBMECS και κατά το
[...............................] η εταιρεία JCC αναπροσάρµοσε τις τιµές της σε χαµηλότερα
επίπεδα, τα οποία είναι τα ίδια µε τις µέχρι τότε χρεώσεις της FBMECS. Η Επιτροπή
εντόπισε τα δεδοµένα αυτά από τις µηνιαίες καταστάσεις της εν λόγω εταιρείας, και
όχι από την εταιρεία […………….....] η οποία στην απαντητική της επιστολή προς την
Υπηρεσία δεν δήλωσε τίποτα σχετικό.
1316.

Η εταιρεία [……........……………..] δήλωσε ότι είχε συνεργασία µε την εταιρεία

FBMECS η οποία ξεκίνησε [..................................................................................
.......]. Παρόλα αυτά, η συνεργασία της [……….........…......] µε την FBMECS ξεκίνησε
ξανά τον [..............................................................], στα οποία υπάρχουν τερµατικά
και από τις δύο εταιρείες, ήτοι τις FBMECS και την JCC, για σκοπούς backup. Η
Επιτροπή διευκρινίζει ότι τους πρώτους [.......................................], όλος ο όγκος
συναλλαγών µε κάρτες Visa και MasterCard γινόταν µέσω της FBMECS, ενώ µε την
εταιρεία JCC πραγµατοποιούνταν µόνο συναλλαγές µε κάρτες AMEX. O λόγος για
την προτίµηση στην εταιρεία FBMECS ήταν οι χαµηλότερες χρεώσεις που τους
παρείχε. Στη συνέχεια όµως η εταιρεία JCC αναθεώρησε τις τιµές της, µε
αποτέλεσµα ο όγκος συναλλαγών της εταιρείας […............................] να επιστρέψει
σε αυτήν.
1317.

Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, διαφαίνεται ότι η εταιρεία

JCC µείωνε τις χρεώσεις της (∆ΕΠ) σε συγκεκριµένες εταιρείες αµέσως µετά την
προσέγγιση της καταγγέλλουσας ή την έναρξη συνεργασίας των εταιρειών αυτών µε
την καταγγέλλουσα. Όπως διαφάνηκε από τα πιο πάνω, αυτό συνέβηκε στις εταιρείες
[..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………].

Αξιοσηµείωτο

αποτελεί το γεγονός ότι για δύο συγκεκριµένες εταιρείες (α) [......................
......................] και (β) [...........................], η JCC απέστειλε [..........] επιστολές
µειώνοντας τα ∆ΕΠ [.................] µόνο για [......................................], µε απώτερο
σκοπό να κρατήσει τον πελάτη. Ως εκ τούτου, αρκετές από αυτές τις εταιρείες
τερµάτιζαν τη συνεργασία τους µε την καταγγέλλουσα ή επανέφεραν τον όγκο
συναλλαγών τους µε κάρτες πίσω στην εταιρεία JCC ή δεν αποδέχονταν
οποιαδήποτε προσφορά της FBMECS. Στο σηµείο αυτό, η Επιτροπή αναφέρει ότι οι
τιµοκατάλογοι της εταιρείας JCC δεν έχουν αλλάξει για τα εγχώρια ∆ΕΠ από τον
∆εκέµβριο του 2009 µέχρι και το Νοέµβριο του 2010, ενώ όπως διαφαίνεται από τα
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πιο πάνω, η καταγγελλόµενη προέβη αυτοβούλως σε µειώσεις όταν ήθελε να
κρατήσει πελάτες.
1318.

Η εταιρεία […........................................................................] σε απαντητική

επιστολή της προς την Υπηρεσία δήλωσε ότι ξεκίνησε συνεργασία µε την εταιρεία
FBMECS στις [.........................................], µε αποτέλεσµα οι συναλλαγές που
πραγµατοποιήθηκαν µε την εταιρεία JCC [...................................] να µειωθούν
αισθητά. Η εταιρεία JCC κατά την διάρκεια του [........] και πριν από τον καινούργιο
τιµοκατάλογο [........................], αναθεώρησε τις τιµές της προς την εταιρεία
[…….....…]. Επιπρόσθετα, ενώ ο κύκλος εργασιών της […...............] για το έτος 2010
που πραγµατοποιήθηκε µε την εταιρεία JCC µειώθηκε κατά πολύ σε σχέση µε τα έτη
2008 και 2009, εντούτοις οι χρεώσεις ∆ΕΠ για το έτος 2011 µειώθηκαν (επιστολή
από JCC [.....................................]) και δεν αντιπροσωπεύουν τον κύκλο εργασιών
του έτους 2010 µε βάση τον τελευταίο τιµοκατάλογο (29/11/2010).
1319.

Στις 2 Μαρτίου 2011, η καταγγέλλουσα, µέσω του δικηγόρου της, έστειλε

επιστολή στην οποία ανέφερε ότι, «αναγκάστηκε πρόσφατα να προβεί σε µειώσεις
τιµών λόγω των συνεχών µειώσεων που προβαίνει η JCC στις χρεώσεις της στο
πλαίσιο µια επιθετικής τιµολογιακής πολιτικής η οποία µοναδικό σκοπό έχει να
οδηγήσει τους πελάτες µας εκτός της αγοράς […].». Συγκεκριµένα, η καταγγέλλουσα
σε άλλη σχετική επιστολή της προς την Υπηρεσία µε ηµεροµηνία 9 Φεβρουαρίου
2011, ισχυρίζεται ότι η εταιρεία JCC ξεκίνησε εκ νέου µια εκστρατεία προσέγγισης
των πελατών της FBMECS που σκοπό είχε την περαιτέρω µείωση στα ∆ΕΠ.
Επιπλέον, οι υπάλληλοι της JCC, όπως ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα, δήλωναν ότι
θα µπορούσαν να µειώσουν ακόµα περισσότερο τα ∆ΕΠ, εάν οι πελάτες της
καταγγέλλουσας αφαιρούσαν εντελώς τα τερµατικά της FBMECS από τα υποστατικά
τους.
1320.

Ένας από αυτούς τους πελάτες ήταν η εταιρεία [...........................................], η

οποία άρχισε συνεργασία µε την εταιρεία FBMECS [.............................................
......................................], η JCC προχώρησε σε µειώσεις των ∆ΕΠ της χωρίς να
κατορθώσει να κερδίσει πίσω τον συγκεκριµένο πελάτη και έτσι τον Ιανουάριο του
2011 προσέφερε ακόµα πιο χαµηλές τιµές319. Αυτό είχε ως συνέπεια η εταιρεία
FBMECS για να κρατήσει τον πελάτη να αναγκαστεί να µειώσει τις τιµές της έτσι
ώστε να εξισωθούν µε αυτές της JCC, µε αποτέλεσµα η µείωση στα ∆ΕΠ, για το
συγκεκριµένο έµπορο/πελάτη, να φτάσει στο 10%. Ως εκ τούτου, τα εισοδήµατα της
εταιρείας FBMECS είχαν µειωθεί αισθητά, καθότι η πρακτική αυτή εφαρµόστηκε και
σε άλλες εταιρείες-πελάτες της FBMECS, δέκα από τις οποίες αναφέρονται στο
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Μέσω του αναθεωρηµένου τιµοκαταλόγου µε ηµεροµηνία 29/11/2010.
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Σηµείωµα της Υπηρεσίας. Η JCC επί ευκαιρία των πιο πάνω µειώσεων δηµιούργησε
νέο τιµοκατάλογο, ο οποίος εφαρµόστηκε στις 29/11/2010.
1321.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, η Υπηρεσία έστειλε ερωτηµατολόγιο στην JCC µε

ηµεροµηνία 24 Φεβρουαρίου 2011, στο οποίο ζητούσε όπως διευκρινιστούν οι λόγοι
για τις αναθεωρήσεις των χρεώσεων ∆ΕΠ που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία δύο
χρόνια και που αφορούσαν τις συγκεκριµένες εταιρείες/εµπόρους [............................
………………………………………………………………….] που συνεργάζονταν µε την
JCC.
1322.

Στην απαντητική επιστολή της εταιρεία JCC µε ηµεροµηνία 10 Μαρτίου 2011,

αναφέρθηκε ότι το κριτήριο βάσει του οποίου η εν λόγω εταιρεία είχε κατατάξει τις
εταιρείες αυτές σε συγκεκριµένες χρεώσεις ήταν ο κύκλος εργασιών της
προηγούµενης χρονιάς, ή ο µέγιστος κύκλος εργασιών των δύο τελευταίων ετών320.
Λόγω της ως άνω πρακτικής η καταγγέλλουσα, όπως η ίδια ισχυρίστηκε,
αναγκάστηκε να µειώσει ακόµη περισσότερο τις τιµές της µε αποτέλεσµα το
περιθώριο κέρδους να µειωθεί ακόµη περισσότερο και να απειλείται η βιωσιµότητα
της FBMECS.
1323.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σε καµιά περίπτωση δεν είναι γνωστό στις

επιχειρήσεις-πελάτες της JCC σε ποια κατηγορία κύκλου εργασιών/εισοδηµατική
κλίµακα τις κατατάσσει η JCC321. Εποµένως δεν υπάρχει διαφάνεια σε σχέση µε την
ανάλυση των χρεώσεων ∆ΕΠ και οι έµποροι δεν γνωρίζουν κατά πόσο έχουν
εξασφαλίσει τη συµφέρουσα προµήθεια σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών που
πραγµατοποιούν µε κάρτες.
1324.

Συνοψίζοντας διαφαίνεται ότι η εταιρεία JCC, που κατέχει δεσπόζουσα θέση

στην αγορά αποδοχής καρτών, στην προσπάθεια της να εκτοπίσει τον ανταγωνιστή
της, επέβαλλε µειώσεις στα ∆ΕΠ χωρίς να ακολουθεί τον τιµοκατάλογο της,
χρονολογικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πελατών της που προσεγγίζονταν από την
εταιρεία FBMECS.
Κατηγοριοποιήσεις εµπόρων
1325.

Η καταγγέλλουσα στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 4 Ιανουαρίου 2010,

δήλωσε ότι «Η JCC εισήγαγε νέες κατηγορίες Εµπόρων χωρίς να ενηµερώσει τον
Καταγγέλλοντα, όπως απαιτείται βάσει των σχετικών κανονισµών της VISA και της
MasterCard».
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Ο λόγος που έχει δοθεί για αυτή την πρακτική, από σχετικές απαντήσεις της καταγγελλόµενης, ήταν
οι δύσκολες οικονοµικές συνθήκες της κυπριακής αγοράς.
321
∆ιαφαίνεται στις απαντήσεις εταιρειών/εµπόρων που συνεργάζονται µε τις εταιρείες JCC ή/και
FBMECS, µετά από σχετικά ερωτηµατολόγια που έχει αποστείλει η Υπηρεσία µε ηµεροµηνία
29/10/2010.
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1326.

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς των συστηµάτων πληρωµών σε σχέση µε τις
322

∆Π

, γίνεται εγγραφή οποιονδήποτε αλλαγών στις ∆Π προς τα συστήµατα

πληρωµών και αυτά µε τη σειρά τους τα θέτουν σε εφαρµογή έξι µήνες µετά323 και µε
αυτό τον τρόπο ενηµερώνεται οποιοσδήποτε αποδέκτη καρτών εντός Κύπρου.
1327.

Οι κατηγορίες εµπόρων [...................................................................................

.....................] καθορίστηκαν από το ∆Σ της JCC, χωρίς να έχουν κοινοποιηθεί στην
FBMECS, µε αποτέλεσµα η καταγγέλλουσα να αδυνατεί να ανταγωνιστεί στην αγορά
υπηρεσιών αποδοχής µε χαµηλότερες τιµές (εγχώρια ∆ΕΠ) από την JCC, σε αυτές
τις κατηγορίες.
1328.

Όπως προαναφέρθηκε, οι ∆Π διαφοροποιούνται ανάλογα µε [..........................

.........................................] και την κατηγορία του εµπόρου [.............................
....................................] Μέχρι και τις αρχές του 2010 οι κατηγορίες εµπόρων που
εντοπίζονταν σε ιστοσελίδα της VISA324 ήταν [...........................................................
..................................................].
ιστοσελίδα
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Όσον

αφορά

την

MasterCard

η

επίσηµη

του εν λόγω συστήµατος πληρωµών αναφέρει σχετικά µε τις ∆Π στην

Κύπρο ότι «Cyprus Intra-Country MasterCard and Maestro POS interchange fees are
set by local banks».
1329.

∆ιαπιστώνεται ότι από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία JCC

υπάρχει µόνο µια επιστολή ενηµέρωσης των συστηµάτων πληρωµών Visa και
MasterCard σχετικά µε τα DIF και αφορά την περίοδο 2007 µέχρι και τις αρχές του
2010 και έχει ως ακολούθως:
Πίνακας 37
Default

Interchange VISA (%)

MASTERCARD (%)

Rates
[……………………..]

0.90

[….]

[…………………….]

1.20

[….]

[...........................]

1.50

[....]

1330.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ενηµέρωση των συστηµάτων πληρωµών για τις

καινούργιες κατηγορίες εµπόρων σε σχέση µε τα DIF, έγινε στις 18/01/2010 και στις
3/05/2010. Εποµένως, η καταγγέλλουσα δεν ήταν ενηµερωµένη για τα διαφορετικές
∆Π που ίσχυαν για τις κατηγορίες όπως [..................................................................
.......................................................] για το έτος 2009, µε αποτέλεσµα να χρεώνει ∆ΕΠ
322

DIF
Visa Operating Rules Section 4.4.D.2 & 4.4.D.3.c.
324
http://www.visaeurope.com/aboutvisa/overview/fees/interchangefeesbycountry.jsp
325
http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html
323
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για τις κατηγορίες αυτές µη ανταγωνιστικά και να χάνει πελάτες από τις κατηγορίες
αυτές.
1331.

Η ύπαρξη κατηγοριών εµπόρων για τις οποίες η εταιρεία FBMECS δεν ήταν

ενηµερωµένη, δηµιουργεί έλλειψη διαφάνειας στην αγορά. Σε σχέση µε τα πιο πάνω
η Επιτροπή θεωρεί ότι η µη δηµοσιοποίηση ορισµένων κατηγοριών εµπόρων, λόγω
του ότι η JCC δεν ενηµέρωσε έγκαιρα τα συστήµατα πληρωµών, επηρεάζουν άµεσα
την αγορά αποδοχής θέτοντας την καταγγέλλουσα και οποιοδήποτε δυνητικό
ανταγωνιστή σε δυσµενέστερη θέση στην πιο πάνω αγορά. (δική µας υπογράµµιση)
1332.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία FBMECS χρέωνε για παράδειγµα [.......................

.............] µε ∆ΕΠ (στην περίπτωση συναλλαγής µε MasterCard και σύµφωνα µε τα
δεδοµένα που είχε για το έτος 2009), το οποίο ξεπερνούσε το [......]% έχοντας υπόψη
ότι το DIF για τη συγκεκριµένη κατηγορία καθορίστηκε στα [.....]% (εµπίπτει στην
κατηγορία [.............] σύµφωνα µε την επιστολή ενηµέρωσης στο σύστηµα πληρωµών
MasterCard). Ενώ την ίδια στιγµή η εταιρεία JCC µπορούσε να χρεώσει ∆ΕΠ σε πιο
χαµηλά επίπεδα αφού οι ∆Π για τα [................................] ήταν για τη MasterCard
[...]% και άρα η FBMECS ήταν αδύνατο να αποκτήσει πελάτες από αυτή την
κατηγορία. Σε επιστολή της FBMECS ηµεροµηνίας 10/09/2010 διευκρινίζεται ότι πριν
από την δηµοσιοποίηση κάποιων κατηγοριών εµπόρων η καταγγέλλουσα ήταν
αδύνατο να ανταγωνιστεί σε αυτές.
1333.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω και τα DIF, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατηγορίες

εµπόρων, όπως για παράδειγµα: [................................................................................
....................................], σύµφωνα µε επιστολές της JCC προς τα συστήµατα
πληρωµών, εµπίπτουν µέσα στην κατηγορία Αll Οther µε DIF της τάξης του [.....]%
για τη Visa και [....]% για τη MasterCard (σύµφωνα µε τα δεδοµένα που είχε στη
διάθεση της η καταγγέλλουσα) που αφορούσαν τα έτη 2007 µέχρι τις αλλαγές που
εφαρµόστηκαν από την εταιρεία JCC κατά το έτος 2010. Οι προαναφερόµενες
χρεώσεις ([....]% για τη Visa και [....]% για τη MasterCard) είναι οι χρεώσεις που
έπρεπε να αποδεχθεί η εταιρεία FBMECS από το έτος 2008 µέχρι και τις αρχές του
2010.
1334.

Παρόλα

αυτά,

όσον

αφορά

την

εταιρεία

JCC

εντοπίζονται

στους

τιµοκαταλόγους της για το έτος 2009, κατηγοριοποιήσεις εµπόρων σε σχέση µε τις
∆Π,

όπως

[.............................................................................................................

.............................] µε χρεώσεις (∆ΕΠ) που φτάνουν για παράδειγµα στις [................]
στο [....]% και [....]% για Visa και MasterCard αντίστοιχα και για τα [............................
...........] χρεώσεις (∆ΕΠ) που φτάνουν για ψηλούς όγκους συναλλαγών στα [......]%
και [.......]% για Visa και MasterCard αντίστοιχα.
1335.

Σε επιστολή της καταγγέλλουσας µε ηµεροµηνία 02/03/2011, διαφαίνεται ότι για

την εταιρεία […..…………..] η οποία συγκαταλέγεται στην κατηγορία εµπόρων
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[.............], η καταγγέλλουσα εφάρµοζε χρεώσεις στα ∆ΕΠ που ανέρχονταν στα
[......]% για Visa και [....]% για MasterCard από το έτος 2009 (10/09/2009) µέχρι και το
έτος 2011 (27/01/2011). Μετά όµως από τη δηµοσίευση των αναθεωρηµένων DIF, οι
καινούργιες χρεώσεις των ∆ΕΠ της εταιρείας FBMECS προς την […...................]
µειώθηκαν στα [......]% για Visa και [.....]% για MasterCard. Αυτό το παράδειγµα
καταδεικνύει πέραν πάσης αµφιβολίας ότι η FBMECS δεν είχε ενηµερωθεί για την
ύπαρξη κάποιων κατηγοριών εµπόρων και των αντίστοιχων χρεώσεων DIF, µε
αποτέλεσµα οι ελάχιστοι πελάτες326 που κατόρθωσε να ‘κερδίσει‘ να τιµολογούνται
ψηλά.
1336.

Επιπλέον, σε άλλη επιστολή από την καταγγέλλουσα µε ηµεροµηνία 7/04/2010

αναφέρεται το εξής: «Με τα δεδοµένα που έχουµε σήµερα και µε το καθεστώς που
υπάρχει στην κυπριακή αγορά, για να αποκτήσουµε πελάτες και ειδικότερα πελάτες
µε µεγάλο κύκλο εργασιών ή κάποιο [..........................], είτε είναι αδύνατο είτε πρέπει
να παρέχουµε την υπηρεσία µε σηµαντική ζηµιά».
1337.

H Επιτροπή τονίζει το γεγονός ότι η εταιρεία JCC είχε την ευχέρεια να χρεώνει

∆ΕΠ χαµηλότερα από τις ∆Π που δηλώνονταν στα συστήµατα πληρωµών (DIF) κατά
το έτος 2009, αφού οι τοπικές συναλλαγές µέσω της εταιρείας JCC δεν
δροµολογούνται

µέσω

των

συστηµάτων

πληρωµών

Visa

και

MasterCard.

Συγκεκριµένα στα συµβόλαια µεταξύ τραπεζών και JCC, ρήτρα 3.1, αναφέρεται το
εξής

[............................................................................................................................

………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………...………………]
1338.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις αναλυτικές καταστάσεις της JCC, για

ένα ποσοστό που ανέρχεται στο [...]% των συνολικών εισοδηµάτων της για το έτος
2009 σε σχέση µε τις κατηγορίες [.............................................................................
.............................................], είτε ήταν αδύνατο για την καταγγέλλουσα να αποκτήσει
πελατεία στις υπό αναφορά κατηγορίες, είτε στην περίπτωση που αποκτούσε θα είχε
σηµαντική ζηµιά, αφού τα ∆ΕΠ που χρέωνε η JCC ήταν χαµηλότερα από τα ∆Π που
έπρεπε να χρεώνει η FBMECS για να είναι ανταγωνιστική.
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Στη περίπτωση της κατηγορίας [..............], από τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, διαφαίνεται ότι
η εταιρεία [……………………..] ήταν ο µοναδικός πελάτης της FBMECS.
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10.1.3 Συµπεράσµατα ληστρικής τιµολόγησης
1339.

Η άµεση ή έµµεση επιβολή µη δικαίων τιµών αγοράς ή πωλήσεως εκ µέρους

µιας επιχειρήσεως που κατέχει δεσπόζουσα θέση, συνιστά καταχρηστική πρακτική
κάτω από τις πρόνοιες του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ.
1340.

Η Επιτροπή στην προκειµένη περίπτωση καταλήγοντας διαπιστώνει ότι η

εταιρεία JCC κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της αποδοχής καρτών για
συναλλαγές εντός Κύπρου. Σε ότι αφορά την ύπαρξη πρόθεσης ληστρικής
τιµολόγησης αλλά και την παράβαση per se εκ µέρους της JCC µε την επιβολή
αθέµιτων τιµών στις χρεώσεις που αφορούν τα ∆ΕΠ, η Επιτροπή αναφέρεται ξανά
στο λεκτικό της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/C45/02 σχετικά µε
τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82:
«….. Η Επιτροπή θα κρίνει µία συµπεριφορά ως θυσία εάν η δεσπόζουσα
επιχείρηση, χρεώνοντας χαµηλότερη τιµή για το σύνολο ή συγκεκριµένο τµήµα της
παραγωγής της στο σχετικό χρονικό διάστηµα ή επεκτείνοντας την παραγωγή της στο
σχετικό χρονικό διάστηµα, υπέστη ή υφίσταται ζηµίες που θα µπορούσε να
αποφύγει» και σηµειώνει στη βάση της οικονοµικής ανάλυσης τα ακόλουθα για τα έτη
2008-2010:
1341.

Για ορισµένες κατηγορίες εµπόρων και ορισµένες εισοδηµατικές κλίµακες από

την επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard για τα έτη 2008,
2009 και 2010, ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή δεν
υπερέβαινε ή/και ήταν σχεδόν ισος του ετήσιου µέσου όρου µεταβλητού κόστους.
Συγκεκριµένα, όπως διαφάνηκε από την οικονοµική ανάλυση και έρευνα της
Επιτροπής, αποδείχθηκε per se παράβαση σε κατηγορίες εµπόρων µε συνολικά
έσοδα €[...............], €[..............] και €[...............], τα οποία αντιστοιχούσαν σε [......]%,
[.......]% και [........]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην
επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard για τα έτη 2008, 2009
και 2010 αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την υπόθεση AKZOChemieBV, στην περίπτωση
που οι τιµές που επιβάλλονται είναι κάτω του µέσου µεταβλητού κόστους, τότε είναι
κατά τεκµήριο εξοντωτικές. Οι τιµές κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος θεωρούνται
καταχρηστικές, καθότι µια τέτοια τιµή υπονοεί απαραιτήτως απώλεια όλων των
σταθερών κοστών και τουλάχιστον ένα µέρος από τα µεταβλητά κόστη. Συνεπώς οι
ενέργειες της JCC δεν µπορούν παρά να αποτελούν συµπεριφορές οι οποίες
εκτοπίζουν τον ανταγωνιστή. (δική µας υπογράµµιση)
1342.

Για ορισµένες κατηγορίες εµπόρων και ορισµένες εισοδηµατικές κλίµακες από

την επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard για τα έτη 2008,
2009 και 2010, ο ετήσιος µέσος όρος εισοδήµατος ανά τοπική συναλλαγή υπερέβαινε
του µέσου όρου µεταβλητού κόστους αλλά δεν υπερέβαινε το ετήσιου µέσου όρου
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συνολικού κόστους. Στις περιπτώσεις όπου οι τιµές πώλησης είναι άνω του µέσου
µεταβλητού κόστους και κάτω του µέσου συνολικού κόστους, θα πρέπει να
αποδειχθεί πρόθεση αποκλεισµού κάποιου ανταγωνιστή από τη σχετική αγορά και
επιπλέον να µην υπάρχει αντικειµενική αιτιολόγηση327. Μέσα από την έρευνα και
ανάλυση της Επιτροπής διαφαίνεται ότι υπήρχε πρόθεση της καταγγελλόµενης JCC
να πλήξει τον ανταγωνισµό. Αυτές οι κατηγορίες εµπόρων είχαν συνολικά έσοδα
€[...............], €[................] και €[............], τα οποία αντιστοιχούσαν σε [......]%, [......]%
και [......]% των συνολικών εισοδηµάτων από τις υπηρεσίες της JCC στην
επεξεργασία εγχώριων συναλλαγών µε Visa και MasterCard για τα έτη 2008, 2009
και 2010, αντίστοιχα. Η Επιτροπή κατέγραψε τα παραδείγµατα συγκεκριµένων
εταιρείων

[.............................................................................]

που

ανήκουν

σε

[..................................] για τις οποίες όπως διαφάνηκε η καταγγελλόµενη πωλεί κάτω
από το συνολικό κόστος και στις οποίες η JCC επικρατεί επί των ανταγωνιστών της
αφού αυτές αρνήθηκαν να συνεργαστούν µε την καταγγέλλουσα παρόλο ότι η
καταγγέλλουσα τις είχε προσεγγίσει µε σκοπό την µεταξύ τους συνεργασία. (Η
υπογράµµιση είναι της Επιτροπής)
1343.

Επιπρόσθετα, σε ορισµένες κατηγορίες εµπόρων υπήρξε αδιαφάνεια λόγω της

µη έγκαιρης ενηµέρωσης των συστηµάτων πληρωµών από την JCC σε σχέση µε τις
χρεώσεις των DIF, µε αποτέλεσµα η FBMECS να αποκλείεται από τον ανταγωνισµό
λόγω του ότι αναγκαζόταν να πληρώνει στις τράπεζες πιο ψηλές ∆Π και κατά
συνέπεια να επιβάλλει πιο ψηλά ∆ΕΠ στους εµπόρους πελάτες της από την εταιρεία
JCC [.....................].
1344.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω αναλυθέντων στοιχείων και µέσα από την

αξιολόγηση και συνεκτίµηση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της προκείµενης
υπόθεσης, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η JCC, η οποία κατέχει
δεσπόζουσα θέση στις υπηρεσίες αποδοχής καρτών για συναλλαγές εντός Κύπρου,
καταχράται τη θέση της αυτή, µέσω της επιβολής αθέµιτων τιµών στις χρεώσεις που
αφορούν τα ∆ΕΠ για τα έτη 2009 και 2010, δηλαδή της επιβολής ληστρικής
τιµολόγησης κατά παράβαση του άρθρου 6 (1)(α) του Νόµου και 102 ΣΛΕΕ.
10.3 Πιθανολόγουµενη παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου και 102 ΣΛΕΕκαταχρηστική εκµετάλλευση Συλλογικής ∆εσπόζουσας θέσης
10.3.1 Συλλογική ∆εσπόζουσα θέση
1345.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει στην αρχική της καταγγελία ότι «η JCC και οι

µέτοχοι της είναι σε θέση να µπορούν να υιοθετήσουν µια κοινή πολιτική για την
327

ΥπόθεσηAkzoChemie BV v Commission (C-62/86 [1991] ECR I-3359, παράγραφος 71.
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αγορά και να ενεργούν σε σηµαντικό βαθµό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους
πελάτες τους καθώς επίσης και των καταναλωτών.328 Λόγω του ότι η JCC ανήκει και
ελέγχεται από τις τράπεζες µετόχους της, η συµπεριφορά που υιοθέτησαν στην αγορά
είναι µια κοινή συµπεριφορά που εξυπηρετεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες της JCC
και των µετόχων της. Σε τέτοια περίπτωση, µια διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας
θέσης δεν µπορεί να αποφευχθεί» και «Οι µέτοχοι της JCC […] διατήρησαν την
κερδοφορία τους µέσα από τον καθορισµό της Ε∆Π σε αδικαιολόγητα υψηλά
ποσοστά».
1346.

Επιπλέον, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι: «η εταιρεία JCC, ανήκει και

ελέγχεται από τις µεγάλες τοπικές τράπεζες. Παρόλο που η JCC έχει ένα ανεξάρτητο
διοικητικό συµβούλιο, αυτό διορίζεται από τις τράπεζες µέτοχους της».
1347.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η έννοια της “συλλογικής δεσπόζουσας θέσης”

συνιστά ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα ζητήµατα στο ∆ίκαιο του Ανταγωνισµού το
οποίο η Επιτροπή πιο κάτω εξηγεί στη βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας και
νοµολογίας. Το άρθρο 6(1) του Νόµου και το αντίστοιχο άρθρο 102 ΣΛΕΕ
απαγορεύουν την “εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης µιας ή περισσότερων
επιχειρήσεων”. Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών
∆ικαστηρίων στις υποθέσεις Italian Flat Glass329 και Hoffman-La Roche330 η
συµπεριφορά

δύο

ή

περισσότερων

ανεξάρτητων

επιχειρήσεων,

δηλαδή

επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών, µπορεί να οδηγήσει σε
παράβαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. Συγκεκριµένα, το ∆ΕΕ τόνισε ότι «∆εν µπορεί,
καταρχήν, να αποκλειστεί το ενδεχόµενο δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες οικονοµικές
οντότητες να συνδέονται, σε µια συγκεκριµένη αγορά, µε τέτοιους οικονοµικούς
δεσµούς ώστε, εκ του λόγου αυτού να κατέχουν από κοινού δεσπόζουσα θέση σε
σχέση µε άλλους επιχειρηµατίες στην ίδια αγορά. Αυτό θα µπορούσε παραδείγµατος
χάρη, να συµβαίνει στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες
επιχειρήσεις διαθέτουν από κοινού, βάσει συµφωνίας ή άδειας εκµεταλλεύσεως, ένα
τεχνολογικό προβάδισµα που τους παρέχει τη δυνατότητα να συµπεριφέρονται σε
σηµαντική έκταση ανεξάρτητα έναντι των ανταγωνιστών τους, και τελικά των
καταναλωτών»331.
1348.

Στην πιο πάνω απόφαση Italian Flat Glass, το πρωτοδικείο αρνήθηκε στην

Επιτροπή τη δυνατότητα να ανακυκλώνει τα γεγονότα έτσι ώστε µε τα ίδια γεγονότα,
328
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Pisana SpA and PPG Vernante Pennitalia SpA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1992]
Συλλογή ΙΙ-1403
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Συλλογή 461.
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Pisana SpA and PPG Vernante Pennitalia SpA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1992]
Συλλογή ΙΙ-1403, σκέψη 358.
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µε βάση τα οποία είχε δεχθεί παράνοµη σύµπραξη κατά το άρθρο 85(1), να
θεµελιώνει δεσπόζουσα θέση. Το πρωτοδικείο επισήµανε ότι ισχυρισµός περί
συνδροµής «συλλογικής δεσπόζουσας θέσης» πρέπει να θεµελιώνεται σε σκόπιµη
συµπεριφορά στην αγορά προς επιδίωξη ανταγωνιστικών σκοπών και να µη
βασίζεται σε απλή σύµπτωση συγκλίνουσας εµπορικής συµπεριφοράς σε πολύ
έντονα συγκεντρωτικές αγορές. Η έννοια της συλλογικής δεσπόζουσας θέσεως και
ειδικότερα των «δεσµών» προωθήθηκε εν µέρει από το ∆ικαστήριο το οποίο δέχθηκε
ότι οι δεσµοί µεταξύ των επιχειρήσεων που συνιστούν συλλογική δεσπόζουσα θέση
πρέπει να είναι επαρκώς σηµαντικοί και στενοί ώστε να υιοθετούν ταυτόσηµη
συµπεριφορά στην αγορά332 (ενιαία και οµοιόµορφη συµπεριφορά στην αγορά, ως
µια ολότητα).
1349.

Επιπρόσθετα, το Γενικό ∆ικαστήριο στην απόφαση Laurent Piau333 επεσήµανε

ότι: «Ο όρος «περισσότερες επιχειρήσεις» που περιλαµβάνεται στο άρθρο 82 ΕΚ
συνεπάγεται ότι δεσπόζουσα θέση µπορούν να κατέχουν δύο ή περισσότερες
οικονοµικές οντότητες, νοµικώς ανεξάρτητες η µία της άλλης, υπό την προϋπόθεση
ότι, από οικονοµικής άποψης, εµφανίζονται και ενεργούν σε µια ειδική αγορά ως
συλλογική οντότητα»334.
1350.

Καθοριστικής σηµασίας όµως είναι η απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση

Almelo335, όπου το ∆ικαστήριο εξετάζοντας την έννοια της συλλογικής δεσπόζουσας
θέσης όρισε ότι «µια τέτοια συλλογική δεσπόζουσα θέση [...] απαιτεί οι επιχειρήσεις
να είναι επαρκώς συνδεδεµένες µεταξύ τους ώστε να ακολουθούν µία και την αυτή
γραµµή δράσεως της αγοράς».
1351.

Στην πιο πάνω απόφαση αναδεικνύεται η σηµασία της ύπαρξης ενός δεσµού

(link) µεταξύ των επιχειρήσεων που κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση, έτσι
ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν κοινή συµπεριφορά. Η κοινή αυτή
συµπεριφορά, η οποία δεν συνιστά σύµπραξη, αναφέρεται στην οικονοµική θεωρία
ως «σιωπηρή συµπαιγνία» (tacit collusion).
1352.

Στην υπόθεση Airtours336 το Γενικό ∆ικαστήριο, επιβεβαιώνοντας την πιο πάνω

θέση, όρισε ότι µπορεί να προκύψει συλλογική δεσπόζουσα θέση όταν η δοµή και τα
χαρακτηριστικά της αγοράς διαµορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα µέλη ενός
ολιγοπωλίου, λαµβάνοντας γνώση των κοινών τους συµφερόντων θεωρούν πιθανό,
οικονοµικά λογικό και προτιµητέο να υιοθετήσουν µια κοινή πολιτική εντός της
332

Commune d’ Almelo, No. C393/92.
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αγοράς µε σκοπό να πωλούν σε τιµές υψηλότερες του ανταγωνιστικού επιπέδου, σε
µόνιµη βάση337. Το Γενικό ∆ικαστήριο καθόρισε τρείς προϋποθέσεις για την ύπαρξη
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης: (α) την ύπαρξη επαρκούς διαφάνειας στην αγορά,
(β) την ύπαρξη µηχανισµού που να αποτρέπει την έξοδο από την κοινή πολιτική και
(γ) την ανικανότητα των ανταγωνιστών και των καταναλωτών να αναιρέσουν τα
πλεονεκτήµατα της κοινής πολιτικής.
1353.

Τονίζεται ότι η έννοια της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης εφαρµόζεται και σε

επιχειρήσεις που έχουν κάθετη εµπορική σχέση. Έχει γίνει δηλαδή δεκτό από το
Πρωτοδικείο ότι επιχειρήσεις σε κάθετη σχέση και που δεν συνδέονται σε τέτοιο
βαθµό που να αποτελούν οικονοµική ενότητα (economic unity), µπορούν να βρεθούν
να εκµεταλλεύονται καταχρηστικά µια συλλογική δεσπόζουσα θέση338.
1354.

Στη βάση της λογικής που ακολουθείται από τη νοµολογία σε σχέση µε την

εξέταση της ύπαρξης ή όχι συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, η Υπηρεσία απέστειλε
ερωτηµατολόγιο προς την εταιρεία JCC από την οποία ζητούσε να καταγράψει τα
άτοµα του προσωπικού των διαφόρων εµπορικών τραπεζών (καταγγελλόµενες) που
είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας JCC. Από απαντήσεις που
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή προκύπτουν τα ακόλουθα για τα έτη 2008-2010:
-

[............................................] ήταν Πρόεδρος του ∆Σ της εταιρείας JCC και Μέλος
του ∆Σ της Τράπεζας Κύπρου.

-

[............................................] ήταν Αντιπρόεδρος του ∆Σ της εταιρείας JCC και
Σύµβουλος της Λιανικής Τραπεζικής στη Λαϊκή Τράπεζα.

-

[...................................] ήταν Σύµβουλος του ∆Σ της εταιρείας JCC και ∆ιευθυντής
Τραπεζικών Εργασιών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας.

-

[................................] ήταν ο Αντικαταστάτης Σύµβουλος [...........................] στο
∆Σ της εταιρείας JCC και ο Ανώτερος ∆ιευθυντής του συγκροτήµατος της
Τράπεζας Κύπρου.

1355.

Ο Αντικαταστάτης Σύµβουλος [........................................] ήταν ο ∆ιευθυντής

∆ιεύθυνσης Τεχνολογίας και Πληροφορικής της Λαϊκής Τράπεζας.
1356.

Ως Αντικαταστάτης Σύµβουλος [.........................................] που εργάζεται ως

διευθυντής σε ένα από τα τµήµατα της Ελληνικής Τράπεζας, διορίζεται ένα άτοµο
που εργάζεται σε µια από τις τράπεζες µέλη του Consortium. Κάθε χρόνο το άτοµο
αυτό αλλάζει για να εκπροσωπούνται µε τον τρόπο αυτό όλες οι τράπεζες του
Consortium στο ∆Σ της εταιρείας JCC.

337

Bellamy & Child, European Community Law of Competition, Oxford University Press (2008), σελ.
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1357.

Η Επιτροπή αξιολογώντας τις πιο πάνω απαντήσεις καθώς και όλα τα στοιχεία

του διοικητικού φακέλου, διαπίστωσε ότι,
1358.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένας αριθµός εµπορικών τραπεζών στην αγορά

έκδοσης αποτελούν τους µέτοχους της εταιρείας JCC (αγορά αποδοχής) εποµένως
το ερώτηµα που δηµιουργείται είναι κατά πόσο αυτές οι τράπεζες δρουν ως µία
συλλογική οντότητα στην αγορά έκδοσης. Το γεγονός ότι το αθροιστικό µερίδιο των
τραπεζών µετόχων της JCC σε σχέση µε τις εισπράξεις των Ε∆Π, όπως διαφαίνεται
πιο κάτω, είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα για τα έτη 2009 και 2010 έχει ως αποτέλεσµα
οι έξι αυτές τράπεζες µέτοχοι της εταιρείας JCC, να είναι σε θέση µέσα από την
δηµιουργία της εταιρείας JCC να καθορίσουν τις τιµές των Ε∆Π σε ψηλά επίπεδα.
1359.

Στην υπόθεση Gencor LTD v Commission339, το Γεν∆ΕΕ αναγνώρισε ότι σε

δεδοµένες συνθήκες αγοράς (υψηλή συγκέντρωση, διαφάνεια και οµοιογένεια
προϊόντων), µπορεί να δηµιουργηθεί συλλογική δεσπόζουσα θέση και εξαιτίας «των
οικονοµικών δεσµών που προκύπτουν από την αλληλεξάρτηση µεταξύ των µελών
ενός στενού ολιγοπωλίου.» Όµως δεν αποσαφήνισε κατά πόσον η έννοια της
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης καλύπτει και την οµοιόµορφη συµπεριφορά που
προκύπτει από ατοµικές ενέργειες όπως π.χ την περίπτωση όπου οι ολιγοπωλητές
ατοµικά κρίνουν εξαιτίας των συνθηκών της ολιγοπωλιακής αγοράς ότι είναι
κερδοφόρο γι΄ αυτούς να αυξήσουν τις τιµές τους. Αυτή η σαφώς ευρύτερη ‘έννοια
της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, που οφείλει την ύπαρξή της σε υποθέσεις
ελέγχου συγκεντρώσεων, µεταµόρφωσε ως ένα σηµείο την µέχρι τότε νοµολογία για
το άρθρο 102 ΣΛΕΕ, η οποία απαιτούσε την ύπαρξη διαρθρωτικών ή έστω
νοµικών/οικονοµικών

δεσµών

µεταξύ

των

ολιγοπωλητών

και

τελικώς

αποκρυσταλλώθηκε στο Σχέδιο ∆ιαβούλευσης της Επιτροπής για τις καταχρήσεις
περί αποκλεισµού του ∆εκεµβρίου 2005, όπου σηµειώνεται ότι «η ύπαρξη
συµφωνίας ή άλλων νοµικών δεσµών δεν είναι απαραίτητη για την θεµελίωση
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης».340
1360.

Στην προκείµενη περίπτωση, οι τράπεζες µέτοχοι της JCC φαίνεται να

ενεργούν από κοινού σαν συλλογική οντότητα και αυτό βασίζεται κυρίως στον
συνδετικό παράγοντα ήτοι την JCC. Η εταιρεία JCC αποτελείται από έξι τράπεζες
µετόχους και η ίδια η µετοχική δοµή της, µπορεί να θεωρηθεί ως ο βασικότερος
δεσµός για την διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης µεταξύ των εν λόγω
τραπεζών.
1361.

Ο συνδετικός αυτός παράγοντας τους δίνει την ευχέρεια να υιοθετούν κοινή

στρατηγική που τους επιτρέπει να παρουσιάζονται και να ενεργούν από κοινού σαν
συλλογική οντότητα. Αυτές οι τράπεζες δραστηριοποιούνται άµεσα στις υπηρεσίες
339
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έκδοσης και έµµεσα µέσω της JCC στις υπηρεσίες αποδοχής καρτών. Συγκεκριµένα,
οι τράπεζες µέτοχοι της JCC, διορίζουν τα µέλη του ∆Σ της JCC, το οποίο, µεταξύ
άλλων, καθορίζει την εταιρική στρατηγική της εταιρείας JCC και λαµβάνει αποφάσεις
για τις χρεώσεις Ε∆Π τις οποίες και εισπράττουν οι εκδότριες τράπεζες (οι Ε∆Π όπως
προαναφέρθηκε, αποτελούν έσοδα για τις τράπεζες έκδοσης). Τα έσοδα αυτά
καθορίζονται σε ψηλά επίπεδα, αφού είναι προς το συµφέρον των εκδοτριών
τραπεζών να εισπράττουν ψηλές Ε∆Π. Εποµένως, υπάρχει ισχυρό κίνητρο από
πλευράς των τραπεζών µετόχων της JCC να ευθυγραµµίζουν την συµπεριφορά τους
στην αγορά έτσι ώστε να µεγιστοποιούν το κέρδος τους.
1362.

Ο εν λόγω συνδετικός παράγοντας παρέχει την δυνατότητα στις τράπεζες

µετόχους της JCC να πληροφορούνται για την συµπεριφορά των άλλων µελών της
και να ελέγχει κατά πόσον εφαρµόζεται µία κοινή πολιτική. Αυτό διαπιστώνεται
άλλωστε και από α) τα πρακτικά ηµεροµηνίας 29/10/2008 στα οποία το ∆Σ της JCC
αποφάσισε τις τροποποιήσεις των ∆Π341 που θα πλήρωνε η εταιρεία JCC στις
εγχώριες τράπεζες στην Κύπρο και β) την επιστολή µε ηµεροµηνία 25 Ιανουαρίου
2007, προς όλες τις τράπεζες ενηµερώνοντας τις για την απόφαση του ∆Σ της JCC, η
οποία αφορούσε τις Ε∆Π. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι το διοικητικό συµβούλιο της
JCC σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 22 ∆εκεµβρίου 2006 αποφάσισε τις
Ε∆Π, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρµογή στις 30 Ιανουαρίου 2007 και γ) τις
απαντήσεις τραπεζών µη µετόχων της εταιρείας JCC, όπως είναι η Εµπορική
Τράπεζα και η USB, οι οποίες δήλωσαν σε απαντήσεις ερωτηµατολογίων ότι δεν
γνωρίζουν τους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη στον καθορισµό των Ε∆Π και
ούτε λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα Ε∆Π. H USB
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι απλά αποδέκτης υπηρεσιών από τη JCC και
παρουσίασε τα έγγραφα ως εµφανίζονται στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας και η
Τράπεζα Societe Generale δήλωσε ότι «δεν συναποφασίζει µε την JCC, ούτε µε
καµιά άλλη εγχώρια τράπεζα για την εφαρµογή των κανονισµών των Ε∆Π».
1363.

Ουσιαστικά, είναι η µορφή του συνδετικού παράγοντα ήτοι της JCC που δίνει

την ευχέρεια στις τράπεζες µετόχους της JCC να ενεργούν από κοινού. Αξιοσηµείωτο
αποτελεί το γεγονός ότι η προτιθέµενη επιχειρηµατική σύµπραξη των τραπεζών
Alpha Bank και Eurobank στην Ελλάδα κατά το τέλος του Ιανουαρίου 2013, που είχε
ως σκοπό να καταστήσει την εταιρεία Cardlink αυτόνοµη επιχειρηµατική οντότητα
στην αγορά της αποδοχής καρτών και επεξεργασίας συναλλαγών, προσέκρουσε
στον ‘τοίχο‘ της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού342 και δεν προχώρησε σε
υλοποίηση. Επιπρόσθετα σε νέα κοινοποίηση συγχώνευσης που πραγµατοποιήθηκε
341

Έχουν προστεθεί κατηγορίες εµπόρων.
http://home.mywebsearch.com/index.jhtml?n=77DE8857&ptnrS=HJxdm007YYcy&ptb=09C51F8E5E49-4035-B661-FB5AB2B75A5B&si=CKGs5KTczbICFY1P3goddDUAXg- «Γιατί η Ε.Α. µπλοκάρει το
deal Alpha-Eurobank στις πιστωτικές κάρτες».
342
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αργότερα µεταξύ των τραπεζών Eurobank – Ergasias/ NBG Merger ενώπιον της
Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού, καθορίστηκαν ορισµένες δεσµεύσεις µεταξύ των
οποίων οι δύο τράπεζες να πωλήσουν τις µετοχές τους στην εταιρεία Cardlink σε
διάστηµα 6 µηνών.
1364.

Πιο κάτω για σκοπούς διαφάνειας καταγράφονται αθροιστικά το µερίδιο αγοράς

σε σχέση µε τις Ε∆Π των τραπεζών µετόχων της JCC.
Πίνακας 38

Εγχώριες ∆ιατραπεζικές Προµήθειες καρτών Visa & MasterCard
2009
2010
Τράπεζες
€
€
[...]
Marfin Popular Bank PubliC Co Ltd
[...]
[...]
[...]
Bank of Cyprus Public Company Ltd
[...]
[...]
Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ
[...]
[...]
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
[...]
[...]
Alpha Bank Cyprus Ltd
[...]
[...]
Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ
Εισοδήµατα τραπεζών από τις Ε∆Π
Αποδέκτριες Εταιρείες
JCC
FBMECS
Συνολικές Ε∆Π καρτών Visa & MasterCard
Ποσοστό µεριδίου αγοράς τραπεζών µετόχων της
JCC από υπηρεσίες καρτών (Visa & MasterCard)

[...]

[...]

[...]
[...]

[...]
[...]

[...]

[...]

80-90%

80-90%*

* Το ποσοστό µεριδίου αγοράς τραπεζών µετόχων της JCC από υπηρεσίες καρτών
(Visa & MasterCard) δίνεται σε εύρος.

1365.

Από τον πιο πάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι το αθροιστικό µερίδιο αγοράς σε

σχέση µε τα εισοδήµατα των τραπεζών µετόχων της JCC, ήτοι των Λαϊκή Τράπεζα,
Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Τράπεζα
Πειραιώς, αναφορικά µε τις Ε∆Π, ανέρχεται για το έτος 2009 και 2010 στο 80-90%
και στο 80-90% αντίστοιχα. (δική µας υπογράµµιση).
1366.

Συνοψίζοντας, οι τράπεζες µέτοχοι της εταιρείας JCC µέσα από την σύσταση

της εταιρείας JCC, κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση στην αγορά της παροχής
υπηρεσιών έκδοσης καρτών πληρωµών. Επισηµαίνεται ότι, ο οποιοσδήποτε
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ισχυρισµός της καταγγέλλουσας περί ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης
µεταξύ της JCC και των τραπεζών δεν γίνεται αποδεκτός από την Επιτροπή γιατί δεν
είναι ανταγωνιστές εξού και η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης ανευρέθηκε µεταξύ µόνο
των τραπεζών µετόχων της JCC που είναι ανταγωνιστές. (δική µας υπογράµµιση)
1367.

Επίσης επισηµαίνεται όπως προαναφέρθηκε, ότι ουσιαστικά οι υπόλοιπες

τράπεζες µη µέτοχοι της JCC ακολουθούν και υιοθετούν τις χρεώσεις Ε∆Π επειδή τα
υψηλά επίπεδα των Ε∆Π όπως θα διαπιστωθεί πιο κάτω είναι προς το συµφέρον
τους.
10.3.2

Κατάχρηση

της

συλλογικής

δεσπόζουσας

θέσης-Υπερβολική

τιµολόγηση των E∆Π
1368.

Η εταιρεία FBMECS στην αρχική της καταγγελία ισχυρίζεται ότι, πέραν από την

ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, υφίσταται και κατάχρηση συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης αφού οι Ε∆Π είναι πολύ ψηλές. Οι Τράπεζες της εγχώριας
αγοράς της Κύπρου, υπογράφουν για τον καθορισµό των ψηλών Ε∆Π, έχουν κοινά
συµφέροντα ως προς την διατήρηση ψηλών Ε∆Π, καθώς αποφέρουν εγγυηµένα
έσοδα για τις εκδοτικές τους δραστηριότητες.
1369. Σύµφωνα µε το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου που είναι το αντίστοιχο του άρθρου 102
ΣΛΕΕ:
«Απαγορεύεται

η

καταχρηστική

εκµετάλλευση

δεσπόζουσας

θέσης

µιας

ή

περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο
ή µέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως
αποτέλεσµα ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα …
(α) τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό αθέµιτων τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων µη
θεµιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής. […]»
1370. Το άρθρο 6 του Νόµου και το άρθρο 102 ΣΛΕΕ απαγορεύει, µεταξύ άλλων, σε
επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση να καθορίσει είτε άµεσα ή έµµεσα αθέµιτες
τιµές αγοράς ή/και πώλησης ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο τη θέση της στην αγορά
εις βάρος των καταναλωτών.343
1371. Σύµφωνα µε το ∆ΕE «όταν ο καθορισµός µιας τιµής που είναι υπερβολική δεν έχει
καµία λογική σχέση ανάµεσα σε αυτή και την οικονοµική αξία του προσφερόµενου
προϊόντος […] τότε θεωρείται κατάχρηση.»344 Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι αν η τιµή ενός
343

ης

Βλ. Απόφαση του ∆ικαστηρίου 21 Φεβρουαρίου 1973, 6/72, Europemballage και ContinentalCan
κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1972-1973, σελ. 445, παρ. 26, και την Απόφαση SuikerUnie κ.λπ. κατά
Επιτροπής, παρ. 526 και 527.
344
Case 27/76 United Brands vs Commission [1978] Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστήριο 207,
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προϊόντος είναι υπερβολική, θα µπορούσε, µεταξύ άλλων, να καθοριστεί κατά τρόπο
αντικειµενικό, αν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος της τιµής µε βάση την
σύγκριση ανάµεσα στην τιµή πώλησης του εν λόγω προϊόντος και το κόστος
παραγωγής του, η οποία (σύγκριση) θα µπορούσε να αποκαλύψει το εύρος του
περιθωρίου κέρδους και ακολούθως να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή καθ’ αυτή είναι
µη δίκαιη, αλλιώς, συγκρινόµενη µε τις τιµές των ανταγωνιστικών προϊόντων δύναται
να κριθεί µη δίκαιη345. Φυσικά το ∆ΕE αναγνώρισε ότι µπορεί να υπάρξουν ορισµένες
δυσκολίες καθορισµού του κόστους παραγωγής ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι µια
επιχείρηση µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικότατα και να έχει υψηλά ή σε αντίθετη
περίπτωση µικρά κέρδη. Είναι γι΄ αυτό που όπως δήλωσε το ∆ΕE στην υπό
αναφορά υπόθεση πρέπει να δίδεται προσοχή στον καθορισµό του κόστους
παραγωγής ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, το αντικείµενο της
δραστηριοποίησης της, αν παράγει ένα ή περισσότερα προϊόντα, τον αριθµό των
θυγατρικών της και τη σχέση που υπάρχει µεταξύ τους.
1372. Στην υπόθεση United Brands η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιµοποίησε ως βάση τις
τιµές της Ιρλανδίας συγκρίνοντας τις µε τις τιµές της UBC και την οικονοµική αξία του
προϊόντος για να καταλήξει ότι οι τιµές της UBC ήταν υπερβολικές σε σχέση µε την
οικονοµική αξία του προϊόντος (30%-40% διαφορά µε τις µη επώνυµες µπανάνες).346
Το ∆ΕΕ στην εν λόγω υπόθεση έκρινε ότι τέτοια σύγκριση µπορεί να γίνει αποδεκτή
µόνο όταν οι αγορές στα εν λόγω κράτη µέλη είναι αντικειµενικά συγκρίσιµες. Πέραν
όµως αυτού, το ∆ΕΕ επεσήµανε ότι θα πρέπει να προηγηθεί λεπτοµερής
κοστολογική ανάλυση του προϊόντος, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει από µέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβεί µόνο σε σύγκριση των
τιµών της UBC µε τους ανταγωνιστές της. Ειδικότερα, το ∆ΕΕ στις παραγράφους
250-252 καταγράφει τα ακόλουθα:
«In this case charging a price which is excessive because it has no reasonable
relation to the economic value of the product supplied would be an abuse. This
excess could, inter alia, be determined objectively if it were possible for it to be
calculated by making a comparison between the selling price of the product in
question and its costs of production which would disclose the amount of the profit
margin. This question therefore to be determined is whether the difference between
the costs actually incurred and the price actually charged is excessive, and if the

[1978] 1 CMLR 429.
345
Βλ. Υπόθεση T-111/08 MasterCard and others v Commission, παράγραφοι 250-252.
346
Βλ. Υπόθεση 389/87 Ministere Publicv Tournier [1989] Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστήριο 2521,
παρ. 38 και Lucazeau v Societesdes Auteurs, Compositeurset Editeursde Musique (SACEM) [1989]
Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστήριο 2811 παρ. 21.
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answer to this question is in the affirmative, whether a price has been imposed which
is either unfair in itself or when compared to competitive products.”
1373. ∆ιαφαίνεται λοιπόν ότι το ∆ΕΕ στην εν λόγω υπόθεση διασαφήνισε ότι, για τη
διαπίστωση της ύπαρξης υπερβολικής τιµολόγησης, θα πρέπει καταρχάς να γίνεται
µια λεπτοµερής ανάλυση του κόστους, από την οποία θα προκύπτει κατά πόσον η
διαφορά µεταξύ του κόστους και της τιµής είναι υπερβολική, και ακολούθως να
εξετάζεται κατά πόσον η τιµή η οποία έχει επιβληθεί είναι καθ’ αυτή αθέµιτη, ή είναι
αθέµιτη συγκρινόµενη µε τις τιµές άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων. Στη
συγκεκριµένη υπόθεση, το ∆ΕΕ ακύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
µε το σκεπτικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε προσκοµίσει επαρκείς αποδείξεις
επί των πραγµατικών περιστατικών, καθώς ούτε επί των εκτιµήσεων που την
οδήγησαν στη διαπίστωση ότι UBC είχε παραβεί το άρθρο 86 της Συνθήκης.
1374. Η

Επιτροπή,

προτού

προχωρήσει

να

αναφερθεί

στις

αναλύσεις

που

πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας της καταγγελίας, θα ήθελε να
αναφερθεί στον όρο της «οικονοµικής αξίας» (economic value) ενός προϊόντος.
Σύµφωνα µε το Free Online Dictionary, η «οικονοµική αξία» επεξηγείται ως εξής:
“economic value is the amount (of money or goods or services) that is considered to
be a fair equivalent of something else”
1375. Σε ό,τι αφορά τον υπολογισµό της οικονοµικής αξίας ενός προϊόντος, η Επιτροπή
σε προηγούµενη απόφαση της347 σηµείωσε ότι αυτό θα πρέπει να εξετάζεται κατά
περίπτωση, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στην προσφορά του
προϊόντος. Η Επιτροπή, επί τούτου αναφέρει ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
υπόθεση Scandlines Sverige AB v Port of Helsignborg348 δεν είχε αποδεχθεί την
προσέγγιση “cost-plus approach” που πρόβαλε η καταγγέλλουσα, καθότι στη
προκειµένη περίπτωση υπήρχε αβεβαιότητα ως προς το πραγµατικό κόστος (κόστος
παραγωγής), και αντί αυτού χρησιµοποιήθηκε κόστος κατά προσέγγιση (approximate
cost allocation) στη βάση υποθέσεων. Επιπρόσθετα, στην υπόθεση Sundbusserne v
Port of Helsignborg δεν υποβλήθηκε ρεαλιστικό κοστολογικό µοντέλο (realistic cost
model), οπόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέτρεξε στους ελεγµένους οικονοµικούς
λογαριασµούς. Στην εν λόγω υπόθεση, παρά τις οικονοµικές αναλύσεις που είχαν
πραγµατοποιηθεί, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να
υποδεικνύουν ότι η τιµή καθ’ αυτή ήταν υπερβολική.349 (δική µας υπογράµµιση).
1376. Στην προαναφερόµενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Scandlines Sverige
AB v Port of Helsignborg, διαπιστώθηκε ότι κατά τον υπολογισµό της οικονοµικής
347

Απόφαση ΕΠΑ 6/2013, Καταγγελία της εταιρείας Primetel Plc εναντίον της ΑΤΗΚ, ηµεροµηνίας

25/1/2013.
348
349

Υπόθεση COMP/A.36.568/D3.
Υπόθεση COMP/A.36.570/D3 Παράγραφος 203 της απόφασης.
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αξίας του προϊόντος, αφενός πρέπει να γίνεται ανάλυση του πραγµατικού κόστους
παραγωγής και αφετέρου να συνυπολογίζονται και άλλα έξοδα, ήτοι non cost related
factors.
1377. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή για σκοπούς εξέτασης της παρούσας καταγγελίας
προέβηκε στην ανάλυση κόστους και κερδοφορίας των τραπεζών σε σχέση µε τις
υπηρεσίες πληρωµής καρτών (Visa + MasterCard). Προέβηκε επίσης στην σύγκριση
των Ε∆Π µε τις Ενδο Περιφερειακές προµήθειες και των δύο συστηµάτων πληρωµής
καθώς και σε συγκρίσεις των ∆Π στην Κύπρο µε τις ∆Π άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
ως αυτές διαφαίνονται στην ιστοσελίδα της Visa.
1378.

Η εταιρεία FBMECS, σε συνέχεια του ισχυρισµού της σε σχέση µε την

υπερβολική τιµολόγηση των Ε∆Π, δήλωσε ότι µε την είσοδό της στην κυπριακή
αγορά προσπάθησε επανειληµµένως να έχει συναντήσεις µε τις τράπεζες µέλη της
JCC, µε σκοπό να ενηµερωθεί για τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζονται οι Ε∆Π αλλά
και να εκφράσει την επιθυµία της ως αποδέκτη καρτών να λαµβάνει µέρος σε τέτοιου
είδους συναντήσεις. Συγκεκριµένα, σε συνάντηση η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 12
Μαΐου 2009, η εταιρεία FBMECS ζήτησε από την εταιρεία JCC να της υποδείξουν το
µηχανισµό µε τον οποίο αποφασίζουν τον καθορισµό των Ε∆Π. Παρόντες στην εν
λόγω συνάντηση ήταν η εταιρεία JCC, η Ελληνική, η Τράπεζα Κύπρου, η
Συνεργατική, η USB και η Λαϊκή. Η µόνη απάντηση που έχει πάρει ήταν ότι ο
καθορισµός του ύψους των Ε∆Π στα συγκεκριµένα επίπεδα, είναι σηµαντικός για τις
τράπεζες καθώς είναι η βασική πηγή του κέρδους τους, από αυτού του είδους τις
συναλλαγές και ότι σε περίπτωση που θα προέβαιναν σε µειώσεις, θα έπρεπε να
προβούν σε αύξηση του περιθωρίου κέρδους που έχουν από τις πιστωτικές κάρτες
µέσω άλλων και/ή περαιτέρω χρεώσεων σε αυτές.
1379.

Στη συνέχεια, η εταιρεία FBMECS προσπάθησε να αποταθεί στα συστήµατα

πληρωµών µε σκοπό να υποβάλει τα παράπονα της για τις πρακτικές της εταιρείας
JCC. Μετά την υποβολή των παραπόνων της εταιρείας FBMECS προς την
MasterCard έγινε συνάντηση µεταξύ των δύο, στις 19/10/2010 στα γραφεία της
FBMECS στην οποία παρόντες ήταν οι κκ. [..............................................................
................................] από την FBMECS και οι κκ. […………………………………] από
την MasterCard. Η MasterCard πληροφόρησε την καταγγέλλουσα ότι [...........
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................]
1380.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, η εταιρεία FBMECS έλαβε επιστολή µε ηµεροµηνία

15/11/2010 από τη MasterCard, [.............................................................................
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................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..350). ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................]
1381.

Η Επιτροπή καταρχάς προχώρησε και ανάλυσε πιο κάτω τα οικονοµικά

στοιχεία των καταγγελλοµένων τραπεζών που κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα
θέση για να διαφανεί κατά πόσο οι υπηρεσίες καρτών Visa και MasterCard
αποτελούν µια επικερδή δραστηριότητα αφού η καταγγέλλουσα FBMECS ισχυρίζεται
ότι οι χρεώσεις των Ε∆Π είναι ψηλές.
Ανάλυση αποτελεσµάτων τραπεζών αναφορικά µε τις υπηρεσίες καρτών Visa
& MasterCard για τα έτη 2008, 2009 και 2010 (εισοδήµατα τραπεζών από τις
Ε∆Π)
1382.

Η Επιτροπή, στα πλαίσια της έρευνας που διεξήγαγε, προέβηκε σε ανάλυση

των αποτελεσµάτων των καταγγελλόµενων τραπεζικών οργανισµών που βρίσκονται
σε συλλογική δεσπόζουσα θέση: Λαϊκή Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική
Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση µε τις
υπηρεσίες καρτών Visa και MasterCard για τα έτη 2008, 2009 και 2010, στη βάση
των στοιχείων που της παράθεσαν οι τράπεζες αυτές κατά τη διάρκεια της έρευνας.
1383.

Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία που της παρέθεσαν οι πιο πάνω τραπεζικοί

οργανισµοί, η Επιτροπή προέβηκε σε υπολογισµό του περιθωρίου καθαρού κέρδους
πριν τη φορολογία για τις υπηρεσίες καρτών Visa και MasterCard του κάθε
τραπεζικού οργανισµού ξεχωριστά και στο σύνολο τους για τα έτη που έληξαν στις
31 ∆εκεµβρίου 2008, 2009 και 2010.
1384.

Το περιθώριο καθαρού κέρδους πριν τη φορολογία για τα συστήµατα

πληρωµών Visa και MasterCard των προαναφερθέντων τραπεζικών οργανισµών
κυµαίνονταν από [......]% µέχρι και [......]%, εκτός των αποτελεσµάτων του τραπεζικού
οργανισµού Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ για έτη 2008 και 2009 [...................
...........................................................................]. Ο ετήσιος µέσος όρος ποσοστού
καθαρού κέρδους των συστηµάτων πληρωµών καρτών Visa και MasterCard των εν
λόγω τραπεζικών οργανισµών Λαϊκή Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα,
Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς για τα έτη 2008, 2009 και 2010
ήταν 48,09%, 44,92% και 48,86%, αντίστοιχα (για αυτόν τον υπολογισµό λήφθηκαν
350
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υπόψη όλα τα έσοδα και έξοδα όλων των πιο πάνω τραπεζών για την δραστηριότητα
τους στις κάρτες πληρωµών ως καταγράφονται στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας.
1385.

Τα αποτελέσµατα των πιο πάνω τραπεζικών οργανισµών από τις υπηρεσίες

καρτών Visa και MasterCard για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, 2009
και 2010 συνοψίζονται στο Σηµείωµα της Υπηρεσίας.
1386.

Ακολουθεί γραφική παράσταση η οποία παρουσιάζει τα περιθώρια ποσοστού

κέρδους πριν τη φορολογία από τις υπηρεσίες καρτών τραπεζικών οργανισµών για
τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, 2009 και 2010.
Γραφική παράσταση 1: Περιθώριο καθαρού κέρδους πριν την φορολογία από τις
υπηρεσίες καρτών τραπεζικών οργανισµών σχετικά µε τις κάρτες Visa & MasterCard
για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, 2009 και 2010

[.....]

ΕΤΟΣ

Marfin

Bank of
Cyprus

Ελληνική
Τράπεζα

Εθνική
Τράπεζα

Alpha Bank
Cyprus Ltd

Τράπεζα
Πειραιώς

Όλες οι
Τράπεζες µαζί

2008

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

48,09%

2009

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

44,92%

2010

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

[…]%

[…]0%

48,86%

1387.

Όπως διαφαίνεται πιο πάνω οι υπηρεσίες καρτών Visa και MasterCard

αποτελούν

µια

επικερδή

δραστηριότητα

για

τους

πιο

πάνω

τραπεζικούς

οργανισµούς. Εποµένως, υπήρχαν περιθώρια µείωσης των Ε∆Π εφόσον ο ετήσιος
µέσος όρος του ποσοστού καθαρού κέρδους των τραπεζών από τα συστήµατα
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πληρωµών Visa και MasterCard για τα έτη 2008, 2009 και 2010 κυµαινόταν από
44,92% µέχρι 48,86%. [...........................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................].
1388.

Σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη εταιρεία JCC, οι χρεώσεις ∆Π στην Κύπρο

µπορεί να θεωρηθούν ψηλότερες σε σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, για δύο
κύριους λόγους:
I.

Επειδή η αγορά αποδοχής στην Κύπρο ήταν, είναι και θα είναι πολύ µικρότερη από
άλλες χώρες, και συνεπώς τα σχετικά κόστη (π.χ. τεχνολογία) είναι ψηλότερα, και

II. Οι εκδότριες Τράπεζες έπρεπε - µέχρι το 1999 - να χρεώνουν επιτόκιο µέχρι το 9%
δυνάµει του περί Τόκου Νόµου του 1977 εν αντιθέσει µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
όπου το σχετικό επιτόκιο κυµαινόταν µεταξύ του 20% και του 25%. Παρόλο που ο
Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεµάτων Νόµος του 1999 (N.
160 (I)/1999) κατάργησε τον Νόµο του 1977 Τόκου Νόµος, εντούτοις οι Κυπριακές
εκδότριες Τράπεζες συνεχίζουν να χρεώνουν χαµηλό επιτόκιο λόγω του ότι
εισπράττουν αυξηµένες προµήθειες από την JCC. (η υπογράµµιση είναι δική µας).
1389.

Επιπλέον σύµφωνα µε την JCC, εάν οι Ε∆Π -Local Interchange Fees-

µειωθούν (για οποιονδήποτε λόγο), οι εκδότριες Τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν τα
επιτόκια τους για να καλύψουν τα κόστη τους (συµπεριλαµβανοµένων και των
κινδύνων απάτης και µη πληρωµένων υπολοίπων), κάτι που αναµφίβολα θα
οδηγήσει σε αυξηµένο κόστος στους καταναλωτές και σε µείωση της χρήσης των
καρτών από καταναλωτές. Αυτός ήταν και ο µοναδικός λόγος που ανέφεραν όταν
ρωτήθηκαν γιατί δεν προχώρησαν σε µειώσεις των Ε∆Π τα τελευταία πέντε χρόνια.
(η υπογράµµιση είναι δική µας).
1390.

Όσον αφορά τις Ε∆Π για κάρτες MasterCard και Visa, σύµφωνα µε στοιχεία

που υπέβαλε η εταιρεία JCC, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στα
ποσοστά των χρεώσεων τα τελευταία πέντε έτη351 (2007-2012). Επιπρόσθετα, όπως
διαφάνηκε πιο πάνω, ο ετήσιος µέσος όρος ως ποσοστό του καθαρού κέρδους των
συστηµάτων πληρωµών καρτών Visa και MasterCard των τραπεζικών οργανισµών,
που αναφέρονται στην καταγγελία, για τα έτη 2008, 2009 και 2010 ήταν 48,09%,
44,92% και 48,86%, αντίστοιχα.
Σύγκριση των DIF Κύπρου µε τις ενδο-περιφερειακές και δια-περιφερειακές
προµήθειες
1391.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 7 Απριλίου 2010 ότι

οι χρεώσεις των Ε∆Π διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα (excessive pricing) σε σχέση
351

Οι µόνες αλλαγές που έγιναν ήταν στις προσθήκες κατηγοριών εµπόρων για τα DIF.
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µε τις ∆Π του εξωτερικού. Όπως προαναφέραµε, οι Ενδο-περιφερειακές προµήθειες
έχουν µειωθεί από την Visa Europe το Μάρτιο του 2009. Οι µειώσεις αυτές
αφορούσαν όλες τις κατηγορίες των εµπόρων. Συγκεκριµένα, για το έτος 2010 η Visa
Europe χρεώνει Ενδο-περιφερειακές προµήθειες µε ποσοστά που κυµαίνονται από
0,50%-0,75% για Credit Cards και Deferred Debit Cards, ενώ οι Ε∆Π για Κύπρο
κυµαίνονται στα 0,90%-1,50% µέχρι και 1,65% για την κατηγορία που αναφέρεται
στις αερογραµµές και ισχύουν για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες όλων των ειδών.
1392.

Σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα οι Ε∆Π µέχρι τις αρχές του 2010352, είχαν ως

ακολούθως:
Πίνακας 39 [

1393.

Στους πίνακες πιο κάτω διαφαίνονται, οι συνολικές εισπράξεις της εταιρείας

FBMECS για το έτος 2009, οι οποίες αφορούν τα ∆ΕΠ καθώς και τα αντίστοιχα ∆Π
(Εγχώρια, Ενδο και ∆ια περιφερειακά) για το σύστηµα πληρωµών VISA, ως
ακολούθως:

352

Επισηµαίνεται ότι ο πίνακας δεν συµπεριλαµβάνει ορισµένες κατηγορίες όπως [........................
...............................................................................], τις οποίες η εταιρεία FBMECS αγνοούσε.
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Πίνακας 40
Συνολικές εισπράξεις και εκροές για το σύστηµα VISA.
∆ΕΠ €

Ε∆Π

%

∆ΕΠ

Ενδο-∆Π

%

ΕΠ

∆ια-∆Π

%

Μαϊ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Ιουν-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Ιουλ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Αυγ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Οκτ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Νοε-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

∆εκ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Ιαν-10

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Φεβ-10

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

20-03-10

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Σεπ-09

1394.

Για την ίδια εταιρεία, oι συνολικές εισπράξεις ∆ΕΠ καθώς και τα αντίστοιχα ∆Π (Εγχώρια, Ενδο και ∆ια περιφερειακά) για το σύστηµα

πληρωµών MasterCard, έχουν ως ακολούθως:
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Πινάκας 41
Συνολικές εισπράξεις και εκροές για το σύστηµα MasterCard.
∆ΕΠ

Ε∆Π

%

∆ΕΠ

Ενδο-∆Π

%

∆ΕΠ

∆ια-∆Π

%353

Μαϊ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Ιουν-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Ιουλ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Αυγ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Οκτ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Νοε-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

∆εκ-09

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Ιαν-10

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

4Φεβ-10

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

{…}

Σεπ-09

20-03-10
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1395.

H τρίτη στήλη των τριών ενοτήτων ξεχωριστά για τους δύο πιο πάνω πίνακες

αφορά το ποσοστό από τις εισπράξεις της εταιρείας FBMECS, το οποίο επιστρέφεται
στις εκδότριες τράπεζες υπό τη µορφή ∆Π. Από τα δεδοµένα πιο πάνω διαφαίνεται ότι οι
κυπριακές συναλλαγές τιµολογούνται ακριβότερα από τις Ευρωπαϊκές και τις
∆ιαπεριφερειακές και συνάµα από την τρίτη στήλη διαπιστώνεται ότι το περιθώριο
µεικτού κέρδους στις Εγχώριες συναλλαγές είναι σηµαντικά µειωµένο σε σχέση µε τις
Ενδοπεριφερειακές.
1396.

Σηµειώνεται ότι, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των ∆ΕΠ στην Κύπρο, που

κυµαίνεται από […….]% περίπου, διοχετεύεται ως εισόδηµα για τις τράπεζες υπό µορφή
Ε∆Π και για τα δύο συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard, σύµφωνα µε τους πιο
πάνω πίνακες. Το αντίστοιχο εισόδηµα για τις ενδοπεριφερειακές κάρτες ανέρχεται
περίπου στα [………]% για τα ίδια συστήµατα πληρωµών. Οι εγχώριες συναλλαγές είναι
αδιαµφισβήτητα µια σηµαντική πηγή εσόδων για την καταγγέλλουσα της οποίας ένα
πολύ µεγάλο µέρος της διοχετεύεται ως εισόδηµα για τις τράπεζες. Το µειωµένο
περιθώριο κέρδους καθώς και οι πρακτικές που εφαρµόζουν συλλογικά οι τράπεζες
µέτοχοι της JCC µέσω της ίδιας, όπως ισχυρίζεται η FBMECS, τη θέτει εκτός
ανταγωνισµού.
1397.

Επίσης, σε σχέση µε τις διασυνοριακές συναλλαγές η Επιτροπή σηµειώνει το

ακόλουθο λεκτικό σχετικά µε το κόστος που καθορίστηκε στην σχετική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής354 «[…] Συγκεκριµένα, η πιθανότητα απάτης είναι πολύ
µεγαλύτερη για τις διασυνοριακές συναλλαγές, εν σχέση µε τις εγχώριες συναλλαγές.
[…]» (η υπογράµµιση είναι δική µας). Εποµένως, σε σχέση µε το κόστος που σχετίζεται
µε την αδυναµία πληρωµής αλλά και µε την απάτη θα έπρεπε να ήταν για τις εγχώριες
συναλλαγές χαµηλότερο από τις διασυνοριακές συναλλαγές, κάτι που όπως διαφαίνεται
από τους πιο πάνω πίνακες δεν υφίσταται στην Κύπρο.
1398.

Τα πιο πάνω συµπεράσµατα σε σχέση µε τα εισοδήµατα των τραπεζών δεν

ισχύουν µόνο για την FBMECS αλλά και για την JCC αφού οι χρεώσεις των Ε∆Π
αποφασίζονται συλλογικά από τις τράπεζες µετόχους της. Συγκεκριµένα, οι οικονοµικές
καταστάσεις που έχει υποβάλει η καταγγελλόµενη στην Επιτροπή δεικνύουν ότι για το
έτος 2009 και 2010, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, [……..]% περίπου των ∆ΕΠ στην
Κύπρο, διοχετεύεται ως εισόδηµα για τις τράπεζες υπό µορφή ∆Π και για τα δύο
συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard. Το αντίστοιχο εισόδηµα για τις ενδοπεριφερειακές και δια-περιφερειακές κάρτες ανέρχεται περίπου στα [……..]% για τα ίδια
συστήµατα πληρωµών και τις ίδιες χρονιές. Η µεγάλη αυτή διαφορά µεταξύ του
ποσοστού των εισοδηµάτων των τραπεζών από τις Εγχώριες συναλλαγές έναντι των
354
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εισοδηµάτων από τις Ενδο και ∆ια περιφερειακές συναλλαγές, αποτελεί απόδειξη του
γεγονότος ότι ουσιαστικά οι τράπεζες µέτοχοι της JCC χρησιµοποιώντας την ύπαρξη
διαρθρωτικών ή έστω νοµικών/οικονοµικών δεσµών µεταξύ τους δια της JCC
εξυπηρετούν τα δικά τους συµφέροντα.
Σύγκριση των DIF Κύπρου µε τα DIF άλλων Ευρωπαϊκών χωρών των Πιστωτικών
και Χρεωστικών Καρτών
1399.

Η Επιτροπή προέβηκε σε σύγκριση των DIF της Κύπρου µε τα DIF άλλων

Ευρωπαϊκών χωρών και σε σχέση µε το σύστηµα πληρωµών Visa. Συγκεκριµένα, σε
συγκεκριµένη ιστοσελίδα355 της Visa, διαφαίνεται ότι τα DIF που εφαρµόζονται στην
Κύπρο είναι συγκριτικά πιο ψηλά από σχεδόν όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως
για παράδειγµα την Ελλάδα την Μάλτα, την Ουγγαρία την Ιταλία, Ελβετία κλπ356.
1400.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η Επιτροπή παραθέτει ως παραδείγµατα χώρες όπως η

Μάλτα, το Liechtenstein, το Λουξεµβούργο και τη Σλοβενία357 που είναι µικρές χώρες
όπως την Κύπρο και εποµένως έχουν µικρές αγορές αλλά την ίδια στιγµή έχουν πιο
χαµηλά DIF από την Κύπρο σε σχέση µε τις πιστωτικές κάρτες. Συγκεκριµένα, η Μάλτα
στην κατηγορία “Electronic Online Authorized” χρεώνει ∆Π της τάξης του 0.65% ενώ η
Κύπρος για την ίδια κατηγορία χρεώνει ∆Π της τάξης του 1.50%. Αυτό σηµαίνει ένας
έµπορας χρεώνεται 130% περισσότερα για τις ∆Π της συγκεκριµένης κατηγορίας.
1401.

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε δεδοµένα που συνέλλεξε η Επιτροπή από το

διαδίκτυο, πέντε χώρες358 της Ευρώπης έχουν εγχώρια συστήµατα πληρωµών τα οποία
λειτουργούν µε επιτυχία για δεκαετίες χωρίς οποιαδήποτε ∆Π. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην απόφαση της MasterCard359, αναφέρεται στην Αυστραλία στην οποία η
µείωση των Π∆Π κατά 50% που εφαρµόστηκε για τα συστήµατα πληρωµών MasterCard
και Visa το 2003, όχι µόνο δεν έβαλε σε κίνδυνο την βιωσιµότητα των συστηµάτων
πληρωµών αλλά αντίθετα τα µερίδια αγοράς τους καθώς και ο όγκος συναλλαγών µε
κάρτες πληρωµών αυξήθηκε. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι ψηλές Ε∆Π λειτουργούν σαν
φραγµοί εισόδου για ‘Σχέδια καρτών‘ χαµηλού κόστους αλλά και για άλλα είδη
πληρωµών όπως οι πληρωµές µέσω διαδικτύου και µέσω κινητών360.

355

http://www.visaeurope.com/en/about_us/what_we_do/fees_and_interchange.aspx
http://www.visaeurope.com/en/about_us/what_we_do/fees_and_interchange/interchange_fees.aspx
357
http://www.trueknowledge.com/q/population_of_malta_2010, ο πληθυσµός της Μάλτας που
καταγράφτηκε για το έτος 2010 ήταν 399,747 και για το Liechtenstein ήταν 35,446.
358
Ολλανδία, ∆ανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λουξεµβούργο. Competition Policy newsletter 2008.
359
19/12/2007 (IP/07/1959) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Επί του αντικειµενικώς αναγκαίου
χαρακτήρα των Π∆Π ως µηχανισµού µεταβιβάσεως κεφαλαίων υπέρ των εκδοτριών τραπεζών (Παρ 100122).
360
GREEN PAPER, Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments, Page
8.
356
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1402.

Επιπρόσθετα σηµειώνεται η πρόσφατη πρόταση οδηγίας της ΕΕ ηµεροµηνίας

24/07/2013361, για τις ∆Π που ισχύει στις πληρωµές µε κάρτα και αναφέρει ότι σε σχέση
µε τις διατραπεζικές προµήθειες και κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου 22 µηνών,
τα ανώτατα όρια διατραπεζικών προµηθειών που θα εφαρµόζονται στις διασυνοριακές
συναλλαγές καθορίζονται σε 0,2% της αξίας της συναλλαγής για τις χρεωστικές κάρτες
και 0,3% για τις πιστωτικές κάρτες. Στην εν λόγω πρόταση προτείνεται, µετά τη
µεταβατική φάση της ρύθµισης της διασυνοριακής αποδοχής, τα ίδια ανώτατα όρια
προµηθειών που ισχύουν για τις διασυνοριακές συναλλαγές απόκτησης να ισχύουν και
για τις εγχώριες συναλλαγές. Αξιοσηµείωτο αποτελεί το γεγονός ότι οι διατραπεζικές
προµήθειες στην Κύπρο για τις πιστωτικές αλλά και τις χρεωστικές κάρτες αρχίζουν από
το [….]% και ανέρχονται µέχρι το [….]% της αξίας της συναλλαγής, και άρα σαφώς
ψηλότερα από τα καθορισµένα ποσοστά στην εν λόγω πρόταση οδηγία. (δική µας
υπογράµµιση)
1403.

Ενισχυτικό αποτελεί και το γεγονός ότι οι δεσµεύσεις που προτάθηκαν από

πλευράς Visa Europe προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση COMP/39.398
VISA EUROPE και που αφορούσαν τα Immediate Debit transactions362, έθεταν τις
Πολυµερείς ∆ιατραπεζικές Προµήθειες (MIF) αυτών των συναλλαγών στο 0,20%. Αυτές
οι δεσµεύσεις αφορούσαν αποκλειστικά την συγκεκριµένη κατηγορία συναλλαγών και
δεν έχουν σχέση µε τις ∆ιαπεριφερειακές ή τις Ε∆Π. Στις δεσµεύσεις αυτές
καταγράφονται οι χώρες για τις οποίες οι άµεσες χρεώσεις των ∆Π (Immediate Debit
MIF) καθορίζονται από την Visa Europe στο 0,20 % και είναι οι: Ελλάδα, Ουγγαρία,
Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία και Σουηδία363.
1404.

Η Επιτροπή επίσης παρατηρεί ότι οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες χρεώνουν

ένα πολύ µικρό σταθερό ποσό για τις χρεωστικές κάρτες οι οποίες δεν εµπεριέχουν
οποιοδήποτε κίνδυνο, ακριβώς γιατί δεν εµπεριέχουν ρίσκο για τις εκδότριες τράπεζες,
αφού δεν παραχωρούνται διευκολύνσεις παρατραβήγµατος. (δική µας υπογράµµιση)
1405.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στην Κύπρο

δεν υπάρχει διαφοροποίηση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε σχέση µε τις
Ε∆Π/DIF (όπως αυτές συµφωνούνται µεταξύ τραπεζών και της εταιρείας JCC), σε
αντίθεση µε τις πλείστες από τις ευρωπαϊκές χώρες364.

361

Πρόταση Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε υπηρεσίες
πληρωµών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και
2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.
362
28/05/2010. Case Comp/39398 Visa Europe.
363
Στις 9 ∆εκεµβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτηκε τις πιο πάνω δεσµεύσεις της Visa Europe
και εποµένως ο µέγιστος µέσος όρος των Π∆Π για ενδοπεριφερειακές συναλλαγές θα µειωθεί στο 0,20%.
364
Οι ∆Π των χρεωστικών καρτών στην Ελλάδα καθορίζονται ως ένα χαµηλό ποσό για κάθε συναλλαγή το
οποίο κυµαίνεται από €0.05-€0.30.
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1406.

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η Επιτροπή παραθέτει ως παράδειγµα τη Μάλτα όπου

οι χρεώσεις των ∆Π στην κατηγορία “Electronic Online Authorized” είναι ένα σταθερό
ποσό της τάξης του €[.....] ενώ η Κύπρος για την ίδια κατηγορία χρεώνει ∆Π ένα
ποσοστό της τάξης του [...]%. Εποµένως, σε περίπτωση συναλλαγής µε πιστωτική
κάρτα για €1.000 στην Μάλτα το ποσό που θα χρεωνόταν ο έµπορας σε σχέση µε τις
∆Π θα ήταν µόνο €[...], ενώ στην Κύπρο για το ίδιο ποσό συναλλαγής, ένας κύπριος θα
χρεωνόταν €[...].
1407.

Όπως διαφαίνεται στην Κύπρο οι ∆Π για τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες είναι

πανοµοιότυπες και κατά πολύ ψηλότερες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και τις
αντίστοιχες ενδοπεριφερειακές ∆Π, αφού οι χρεώσεις των ∆Π των χρεωστικών καρτών
στην Κύπρο καθορίζονται ακόµη ως ένα ποσοστό ανά συναλλαγή. Στην κυπριακή
αγορά, σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα, η «εξοικονόµηση» λόγω µειωµένου ρίσκου στις
χρεωστικές κάρτες, δεν µεταφέρεται στον καταναλωτή µέσω χαµηλότερων χρεώσεων
για χρεωστικές κάρτες.
Κόστος επένδυσης
1408.

Η JCC στις θέσεις της ηµεροµηνίας 29/9/2010, δήλωσε ότι το κόστος επένδυσης

των εταιρειών αποδοχής καρτών είναι πολύ ψηλό ιδιαίτερα για µικρότερες αγορές όπως
η Κυπριακή. Εντούτοις, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα εντελώς
διαφορετικό σύστηµα για τις υπηρεσίες αποδοχής. Συγκεκριµένα η κάθε ελληνική
τράπεζα λειτουργεί και ως εκδότρια πιστωτικών καρτών και επιπλέον ασχολείται µε
υπηρεσίες αποδοχής365. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν ξεχωριστά συστήµατα υποδοµής
για κάθε ελληνική τράπεζα, κάτι που δεν ισχύει για την Κύπρο, όπου η υφιστάµενη
εταιρεία JCC διατηρούσε µέχρι το έτος 2008 ένα σύστηµα υποδοµής σε παγκύπρια
κλίµακα. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι στην Ελλάδα παρόλο που υπάρχουν
ξεχωριστά συστήµατα υποδοµής (κάτι που σηµαίνει και αυξηµένα κόστη) για κάθε
τράπεζα ξεχωριστά, τα DIF της χώρας είναι χαµηλότερα από αυτά της Κύπρου. Το ίδιο
ισχύει και στο Ηνωµένο Βασίλειο στο οποίο λειτουργούν 15 εταιρείες που ασχολούνται
µε υπηρεσίες αποδοχής. Μεγάλοι τραπεζικοί οργανισµοί στο Ηνωµένο Βασίλειο όπως η
HSBC λειτουργούν το δικό τους τµήµα που ασχολείται µε υπηρεσίες αποδοχής366.

365

Στην ιστοσελίδα της MasterCard υπάρχει κατάλογος από εταιρείες που εκτελούν υπηρεσίες Acquiring σε
παγκόσµια κλίµακα. Ο αριθµός τους ανέρχεται στις διακόσιες, δέκα εκ των οποίων είναι στην Ελλάδα.
366
http://www.theukcardassociation.org.uk/
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10.3.4 Συµπέρασµα σε σχέση µε την υπερβολική τιµολόγηση
1409.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η κατάχρηση που αφορά καθορισµό αθέµιτων

χρεώσεων, σε σχέση µε τις ∆Π επηρεάζει τους εµπόρους αλλά και τους καταναλωτές.
Όπως έχουν πει οι Alan S. Frankel και ο Allan L. Shampine στο άρθρο τους µε τίτλο
Economic Effects of Interchange Fees: «[…] Because banks collectively control the
setting of interchange fees, the fees have a direct effect similar to a horizontal
agreement among banks establishing both a minimum merchant fee and a commission
paid to card-issuing banks, which affects both merchants and consumers.» 367
1410.

Επιπλέον η εν λόγω κατάχρηση διαστρεβλώνει τις συνθήκες του ανταγωνισµού

στις αγορές έκδοσης και αποδοχής. Οι εκδότριες τράπεζες µέτοχοι της JCC, Τράπεζα
Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα, Alpha Bank, Ελληνική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα εκδίδουν
κάρτες και άρα είναι ανταγωνίστριες εταιρείες στην αγορά έκδοσης. Επίσης αυτές οι
τράπεζες µέσα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της JCC είναι µέτοχοι στην εταιρεία
υπηρεσιών αποδοχής. Και οι δύο αυτές υπηρεσίες επηρεάζονται από τις Ε∆Π.
Εποµένως οι αθέµιτες τιµές σε σχέση µε τις Ε∆Π, καθορίζουν ένα σηµαντικό µέρος των
εξόδων και των εσόδων σε επίπεδο έκδοσης και αποδοχής. Οι ψηλές αυτές χρεώσεις
των Ε∆Π περιορίζουν την είσοδο ξένων εταιρειών αποδοχής, οι οποίες δεν έχουν την
δυνατότητα να διαπραγµατευτούν κατώτερες χρεώσεις στις Ε∆Π µε τις εκδότριες
τράπεζες, που απολαµβάνουν µέχρι στιγµής ψηλά κέρδη από τις υφιστάµενες Ε∆Π.
1411.

Ενισχυτικό της πιο πάνω διαπίστωσης της Επιτροπής είναι η αναφορά της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Visa International-MIF «Rather, according to the
Commission, the MIF is an agreement between competitors, which restricts the freedom
of banks individually to decide their own pricing policies, and distorts the conditions of
competition on the Visa issuing and acquiring markets. All Visa banks issue Visa cards
and are thus competitors on the Visa issuing market. Some Visa banks are also
acquirers, and compete with each other on the Visa acquiring market. Both these
activities are affected by the MIF, and the Visa member banks are thus competitors as
concerns their agreement on the MIF. In particular, the agreement on a collective MIF
between the banks involved is likely to have an effect on price competition at the
acquiring and issuing level since the MIF agreement will fix a significant part of the
parties' final costs and revenues respectively»368.
1412.

Όπως προαναφέρθηκε, η Υπηρεσία έστειλε ερωτηµατολόγιο στις 23 Απριλίου

2012 στο οποίο ζητούσε από την καταγγελλόµενη-JCC να παραθέσει σχετική µελέτη
367

Alan S. Frankel και ο Allan L. Shampine, “Economic Effects of Interchange Fees” (Volume 73,Antitrust
Law Journal No.3, 2006) p. 629.
368
Commission Decision of 24 July 2002, Comp/29.373-Visa International-MIF, Par.66.
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αναφορικά µε τον καθορισµό του ύψους των Ε∆Π που ήταν σε ισχύ τα έτη 2008, 2009
και 2010. Η καταγγελλόµενη-JCC σχετικά µε το ύψος των Ε∆Π δεν υπέβαλε σχετική
µελέτη και ούτε έχει αποδείξει ότι το επίπεδο των Ε∆Π είναι βασισµένο σε αντικειµενικά
κριτήρια, όπως για παράδειγµα το κόστος µε το οποίο επιβαρύνονται οι τράπεζες για την
ανάπτυξη και λειτουργία του συστήµατος πληρωµών. Αντίθετα, το ύψος των Ε∆Π
καθορίζεται στη βάση συµφωνίας µεταξύ τραπεζών και διαφαίνεται ότι σκοπό έχει την
αύξηση των εσόδων τους για κάθε πράξη που πραγµατοποιείται µε Visa και
MasterCard369.
1413.

Η Επιτροπή βασιζόµενη στην οικονοµική και νοµική ανάλυση, ως αυτή

παρατέθηκε πιο πάνω στα ποσοστά κέρδους, στις σχετικές συγκρίσεις των DIF στην
Κύπρο µε τις DIF άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ως αυτές διαφαίνονται στην ιστοσελίδα
της Visa, καθώς και στην σύγκριση των Ε∆Π µε τις Ενδο Περιφερειακές προµήθειες των
εταιρειών FBMECS και JCC για τα δύο συστηµάτων πληρωµής, καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι οι χρεώσεις των Ε∆Π ήταν υπερβολικές και ως εκ τούτου διαπιστώνεται
κατάχρηση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης των τραπεζών µετόχων της JCC ήτοι οι
Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα, Alpha Bank, Ελληνική Τράπεζα, και Εθνική Τράπεζα,
κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή κρίνει ότι
είναι προς το συµφέρον όλων των τραπεζών να καθορίζουν τις Ε∆Π σε ψηλά επίπεδα,
ενώ για την JCC το ύψος είναι µάλλον αδιάφορο αφού ούτως ή αλλιώς έχει µετόχους
τράπεζες και αυτές τις ενδιαφέρει περισσότερο να διασφαλίζουν τα συµφέροντα τους ως
τράπεζες παρά ως JCC, η οποία έχει και άλλα έσοδα π.χ. συναλλαγές µε κάρτες ξένων
τραπεζών, συναλλαγές εξωτερικού, συνάλλαγµα κλπ. Αυτό ενισχύεται και από το
γεγονός ότι µέχρι την είσοδο της FBMECS, η JCC µονοπωλούσε την αγορά και έτσι
µπορούσε να χρεώνει κατά το δοκούν και δεν την απασχολούσαν οι ψηλές Ε∆Π που
διόγκωναν τα ∆ΕΠ που αυτή χρέωνε (σχετική ήταν και η απόφαση της Επιτροπής).
1414.
ότι

Σε σχέση µε την Τράπεζα Πειραιώς επισηµαίνεται ότι η εν λόγω τράπεζα δήλωσε
η

εταιρεία

που

αναλαµβάνει

την

επεξεργασία

των

συναλλαγών

που

πραγµατοποιούνται µε κάρτες της εν λόγω τράπεζας είναι η εταιρεία Euronet Card
Services SA (στο εξής «Euronet») η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Η διαδικασία
διεκπεραίωσης της συναλλαγής εντός Κύπρου έχει ως εξής:
1415.

H συναλλαγή η οποία πραγµατοποιείται στέλλεται για έγκριση στον οργανισµό

Visa, η Visa στέλλει τη συναλλαγή στην Euronet370. Η Euronet εγκρίνει τη συναλλαγή αν
υπάρχει ανάλογο διαθέσιµο υπόλοιπο στην κάρτα του πελάτη.
369

Βλέπε
επίσης
απόφαση
Πολωνικής
Αρχής
Ανταγωνισµού
21
Νοεµβρίου
2013
http://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/05_2013/courtfees_pl.pdf
370
http://ir.euronetworldwide.com/releasedetail.cfm?releaseid=375148 Euronet is a credit and debit card
processing company which is wholly owned by Piraeus Bank in Greece.
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1416.

Ο οργανισµός Visa λαµβάνει την εν λόγω έγκριση από την εταιρεία Euronet και

ενηµερώνει τον αποδέκτη καρτών στην Κύπρο (FBMECS ή JCC). Κατά την εκκαθάριση
της συναλλαγής η Τράπεζα Πειραιώς ως εκδότρια θα προβεί στην οριστική χρέωση της
συναλλαγής στο λογαριασµό του κατόχου κάρτας και θα λάβει την προµήθεια Ε∆Π.
1417.

Στη συνέχεια η Τράπεζα Πειραιώς πιστώνει το λογαριασµό του οργανισµού Visa

µε το υπολειπόµενο ποσό. Ο οργανισµός Visa κατ’ επέκταση πιστώνει το λογαριασµό
του αποδέκτη καρτών µε το υπολειπόµενο ποσό.
1418.

Τέλος, ο αποδέκτη αποκόπτει την οποιαδήποτε προµήθεια του και πιστώνει το

λογαριασµό του εµπόρου µε το τελικό ποσό.
1419.

Σε επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς µε ηµεροµηνία 28 Ιουνίου 2012, αναφέρεται

ότι οι ∆Π που εισπράττει η Τράπεζα Πειραιώς είναι αυτές που δηµοσιεύονται στα
συστήµατα πληρωµών Visa και MaterCard. Επιπλέον δήλωσαν ότι η Τράπεζα Πειραιώς
δεν υπέγραψε οποιαδήποτε συµφωνία µε άλλες τράπεζες ή µε τοπικούς αποδέκτες
καρτών π.χ JCC στην Κύπρο για το ύψος των Ε∆Π. Εποµένως, σύµφωνα µε τα πιο
πάνω διαφαίνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ενηµερώνεται µε τις επιστολές της εταιρείας
JCC για τις Ε∆Π. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει διµερείς συµφωνίες µε
καµιά από τις αποδέκτριες εταιρείες και ούτε υπογράφει το έγγραφο ενηµέρωσης των
συστηµάτων πληρωµών, εφαρµόζει όπως δήλωσε τα DIF και δροµολογεί τις
συναλλαγές της µέσω των συστηµάτων πληρωµών .
1420.

Η Επιτροπή, αξιολογώντας τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου υπό το φώς και

των όσων η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει τόσο κατά την προφορική διαδικασία ενώπιον
της Επιτροπής όσο και µε τις γραπτές παραστάσεις της, κρίνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς
δεν έχει οποιαδήποτε εµπλοκή στον καθορισµό των Ε∆Π και/ή των DIF. Το γεγονός ότι
το ύψος των DIF [……………………………………...] των Ε∆Π δεν µπορεί να καταλογίσει
στην Τράπεζα Πειραιώς οποιαδήποτε ευθύνη, αφού η Τράπεζα Πειραιώς δεν συµµετείχε
στον καθορισµό των DIF αλλά ούτε και µπορούσε να διαπραγµατευτεί το ύψος τους.
Όπως διαφαίνεται, το µόνο που µπορεί να πράττει η Tράπεζα Πειραιώς είναι να
εφαρµόζει τα καθορισθέντα DIF.
1421.

Επισηµαίνεται ότι, η Τράπεζα Πειραιώς δεν εφαρµόζει στις συναλλαγές της τις

Ε∆Π, αλλά εφαρµόζει τα λεγόµενα DIF που είναι οι χρεώσεις που επιβάλλονται όταν δεν
υπάρχει συµφωνία αποδέκτη καρτών µε την Τράπεζα.
1422.

Στις συναλλαγές που

διενεργούνται

µε κάρτες της

Τράπεζας

Πειραιώς

εφαρµόζονται απευθείας από τα συστήµατα πληρωµών τα καθορισθέντα DIF χωρίς η
Τράπεζα Πειραιώς να έχει οποιαδήποτε συµµετοχή στον καθορισµό τους.
1423.

Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και υπό το φώς των όσων αναφέρθηκαν

πιο πάνω, προκύπτει ότι δεν πληρούνται σωρευτικά οι πιο πάνω προϋποθέσεις για την
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διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Συγκεκριµένα, η Τράπεζα Πειραιώς δεν
ήταν εκ των πραγµάτων σε θέση να γνωρίζει την συµπεριφορά των λοιπών τραπεζών
ώστε να ελέγχει κατά πόσον εφαρµόζεται η κοινή πολιτική. Περαιτέρω, όπως διαφαίνεται
να υφίσταται συντονισµός µεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς µε τις υπόλοιπες τράπεζες
που συµµετέχουν στην συλλογική δεσπόζουσα θέση. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να
στοιχειοθετηθεί συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στη συλλογική δεσπόζουσα θέση
των υπόλοιπων τραπεζών της υπό εξέτασης υπόθεσης και ως εκ τούτου η εξέταση
τυχόν καταχρηστικών συµπεριφορών παρέλκει.
1424.

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι τράπεζες µέτοχοι της JCC πλήν

της Τράπεζας Πειραιώς, συνδέονται

µεταξύ τους µε διαρθρωτικούς ή έστω

νοµικούς/οικονοµικούς δεσµούς και παραβαίνουν το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και 102
ΣΛΕΕ.
10.4 Παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόµου και 102 ΣΛΕΕ- Η Τράπεζα Κύπρου
δεν παραχώρησε άδεια στην καταγγέλλουσα έτσι ώστε να αποδέχεται κάρτες
ΑΜΕΧ από τα τερµατικά της
6.-(1) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης µιας ή
περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή
µέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως
αποτέλεσµα ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα (α)

[…].

(β)

τον περιορισµό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης,

προς ζηµιά των καταναλωτών.
1425.

∆εσπόζουσα θέση έχει µια επιχείρηση που απολαµβάνει οικονοµική δύναµη, που

την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη
σχετική αγορά και της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθµό ανεξάρτητα από τους
ανταγωνιστές και τους πελάτες της και σε τελική ανάλυση ανεξάρτητα από τους
καταναλωτές.
1426.

Για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης, όπως η έννοια

παρατίθεται πιο πάνω, πρέπει να εξεταστεί το µέγεθος της επιχείρησης και
συγκεκριµένα το µερίδιο αγοράς που κατέχει η επιχείρηση στη σχετική αγορά.
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1427.

Εξετάζοντας το θέµα από τη σκοπιά του άρθρου 6(1) του Νόµου και 102 ΣΛΕΕ, θα

πρέπει να διευκρινισθεί σε πρώτο στάδιο, κατά πόσο η Τράπεζα Κύπρου κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην αγορά έκδοσης καρτών ΑΜΕΧ και αποδοχής.
10.4.1 ∆εσπόζουσα θέση
1428.

Η Τράπεζα Κύπρου είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των συστηµάτων

πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κύπρο προσφέροντας υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής, στη
βάση συµφωνητικού εγγράφου που έχει συναφθεί στις 15 Ιουλίου 2009 «Independent
Operation Agreement» (στο εξής «Συµφωνία ΙΟΑ»).
1429.

Πληροφοριακά η Επιτροπή αναφέρει ότι τα εισοδήµατα της Τράπεζας Κύπρου από

τις κάρτες ΑΜΕΧ για το έτος 2009 ανέρχονταν στα €[……..………] και για το έτος 2010
ανέρχονταν στα €[………………..].
1430.

Το σύστηµα ΑΜΕΧ είναι τριµερές σύστηµα πληρωµών και άρα η ΑΜΕΧ λειτουργεί

και ως εκδότης και ως αποδέκτης καρτών, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των
καρτών της ΑΜΕΧ παγκοσµίως αλλά και η συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών µε
αυτές της κάρτες, εκδίδονται και επεξεργάζονται από την ίδια την ΑΜΕΧ, ή µέσω
σχετικών συµφωνιών µε άλλους οργανισµούς π.χ. Τράπεζα Κύπρου.
1431.

Σε ότι αφορά την Κύπρο, η εταιρεία ΑΜΕΧ έχει παραχωρήσει αποκλειστικά

δικαιώµατα «exclusive rights» για την έκδοση ορισµένου τύπου καρτών ΑΜΕΧ και για
την απόκτηση εµπόρων στην Τράπεζα Κύπρου «BOC is the sole issuer and the sole
acquirer for AMEX cards in Cyprus». Η Τράπεζα Κύπρου έχει επιλέξει την εταιρεία JCC
για την επεξεργασία καρτών ΑΜΕΧ (Processing Services). Το σύστηµα αµοιβής Ε∆Π
που ισχύει στα τετραµερή συστήµατα πληρωµών, δεν εφαρµόζεται από το σύστηµα
πληρωµών AMEX. Αντί αυτού το σύστηµα αµοιβής, στην προκειµένη περίπτωση,
εφαρµόζεται από την Τράπεζα Κύπρου προς τη JCC - η οποία προσφέρει υπηρεσίες
επεξεργασίας (Processing Services) και όχι “Acquiring Services” περιέχει αµοιβή ύψους
[……]% της αξίας της κάθε συναλλαγής.
1432.

Τέλος, η Επιτροπή τονίζει ότι η Τράπεζα Κύπρου κατέχει δεσπόζουσα θέση στην

αγορά έκδοσης καρτών ΑΜΕΧ και αποδοχής καρτών αφού είναι ο αποκλειστικός
αντιπρόσωπος των συστηµάτων πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κύπρο προσφέροντας
υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής, στη βάση συµφωνητικού εγγράφου που έχει
συναφθεί στις 15 Ιουλίου 2009. Η Τράπεζα Κύπρου εκµεταλλευόµενη την δεσπόζουσα
της θέση δεν παρέχει την δυνατότητα στην εταιρεία FBMECS να επεξεργάζεται κάρτες
ΑΜΕΧ από τα τερµατικά της, αποκλείοντας την µε αυτό τον τρόπο από την αγορά
επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ. (δική µας υπογράµµιση)
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10.4.2 Κατάχρηση ∆εσπόζουσας θέσης/ περιορισµό της παραγωγής ή της
διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζηµιά των καταναλωτών
1433.

Αναφορικά µε την κατ’ ισχυρισµόν ενδεχόµενη παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του

Νόµου και 102 ΣΛΕΕ από µέρους της Τράπεζας Κύπρου, η Επιτροπή υπογραµµίζει
ότι ο περιορισµός της διάθεσης ή η άρνηση συναλλαγής εν γένει, είτε αυτή είναι άρνηση
πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας ή άρνηση σύναψης σύµβασης, κ.α. πρέπει να
προβάλλεται από µία δεσπόζουσα επιχείρηση και να µην δικαιολογείται αντικειµενικά371.
1434.

Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ, ο λόγος για τον οποίο

απαγορεύεται η συγκεκριµένη πρακτική κατά το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ (αντίστοιχο του
άρθρου 6(1) του Νόµου) είναι ότι θα µπορούσε να οδηγήσει σε εξαφάνιση κάθε
ανταγωνισµού εκ µέρους της επιχείρησης εναντίον της οποίας προβάλλεται372.
1435.

Οι

πρακτικές

αυτές,

αναφέρονται

ως

εφοδιασµού/συναλλαγής (constructive refusal to supply)

373

εποικοδοµητική

άρνηση

,και µπορεί να παίρνουν την

µορφή είτε της επιβολής αντικειµενικά παράλογων όρων, όπως αδικαιολόγητα υψηλές
τιµές ή άλλους αθέµιτους όρους, είτε της συµµετοχής σε διαπραγµάτευση µε κακή
πίστη, ή της χρήσης τακτικής παρέλκυσης ώστε να αποσυρθεί µια παραγγελία. 374
1436.

Περαιτέρω, η Επιτροπή µελέτησε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Κατευθύνσεις σχετικά µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της
εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συµπεριφορές
αποκλεισµού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις»375, δυνάµει της οποίας
καθορίζεται ότι η άρνηση παροχής καταρχήν περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα πρακτικών,
από

τις

οποίες

οι

πιο

τυπικές

αρνήσεις

είναι:

α)

η

άρνηση

διάθεσης

προϊόντων/υπηρεσιών σε υφιστάµενους ή νέους πελάτες, β) η άρνηση χορήγησης
άδειας εκµετάλλευσης για δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ακόµη και όταν αυτό
είναι απαραίτητο για την παροχή πληροφοριών για διεπαφές, και γ) η άρνηση
χορήγησης πρόσβασης σε εγκατάσταση (essential facility) ή δίκτυο πρωταρχικής
σηµασίας.
371

Βλ. Υπόθεση 6 και 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. και Commercial Solvents Corporation
κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1974] ECR 223.
372
Υπόθεση 311/84, SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) κατά SA Compagnie
luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) και SA Information publicité Benelux (IPB), [1985] ECR 3261.
373
Βλ. σχετικά 1999/243/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεµβρίου 1998, σχετικά µε διαδικασία
εφαρµογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ (Υπόθεση IV/35.134 - συµφωνία διατλαντικής
ναυτιλιακής διάσκεψης) ΕΕ L 95 της 9.4.1999, σ. 1 έως 112, παρα. 141. 2001/892/ΕΚ: Απόφαση της
Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2001, σχετικά µε διαδικασία βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ (COMP/C1/36.915 — Deutsche Post AG — Παρακράτηση διασυνοριακού ταχυδροµείου) ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ.
40 έως 78, παρα. 553.
374
FAULL & NIKPAY, § 3.146 – 3.148, ed. Oxford Univ. Press, εκδ. 1999.
375
Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθύνσεις σχετικά µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον
έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού που
υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις (2009/C 45/02).
353/490

*

1437.

Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να παραθέσει τα όσα καταγράφονται στην σχετική

Ανακοίνωση σε σχέση µε την άρνηση της δεσπόζουσας επιχείρησης: «79.Η Επιτροπή
δεν θεωρεί απαραίτητο το προϊόν που αποτελεί το αντικείµενο της άρνησης να έχει ήδη
διατεθεί στο εµπόριο: αρκεί να υπάρχει ζήτηση από δυνητικούς αγοραστές και να µπορεί
να προσδιοριστεί µία δυνητική αγορά για τη συγκεκριµένη

εισροή. Κατά τον ίδιο

τρόπο, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει πραγµατική άρνηση εκ µέρους δεσπόζουσας
επιχείρησης· αρκεί µία «εξυπονοούµενη άρνηση». Μία εξυπονοούµενη άρνηση µπορεί,
για παράδειγµα, να λάβει τη µορφή υπερβολικής καθυστέρησης ή άλλης υποβάθµισης
της προµήθειας του προϊόντος ή να συνίσταται στην επιβολή παράλογων όρων σε
αντάλλαγµα της προµήθειας.»376 (δική µας υπογράµµιση)
1438.

Στη συνέχεια καταγράφεται επίσης ότι: «81. Η Επιτροπή θα θεωρεί τις

πρακτικές αυτές ως προτεραιότητες ελέγχου, εφόσον ισχύουν όλες οι ακόλουθες
περιστάσεις:
Α. η άρνηση αφορά προϊόν ή υπηρεσία που αντικειµενικά χρειάζεται µια εταιρεία για να
ασκήσει αποτελεσµατικό ανταγωνισµό σε αγορά επόµενου σταδίου,
Β. η άρνηση ενδέχεται να οδηγήσει σε εξάλειψη του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού
στην αγορά επόµενου σταδίου, και
Γ. η άρνηση ενδέχεται να αποβεί σε ζηµία των καταναλωτών.»377
1439.

Εποµένως, γίνεται φανερό στην Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει

την ύπαρξη εναλλαξιµότητας του αρνούµενου προϊόντος ή της υπηρεσίας και αξιολογεί
κατά πόσον οι ανταγωνιστές δύνανται να δηµιουργήσουν ή έχουν εναλλακτική πηγή.
1440.

Περαιτέρω, τα ανωτέρω κριτήρια «ισχύουν τόσο στις περιπτώσεις διακοπής

προηγούµενης προµήθειας όσο και στις περιπτώσεις άρνησης προµήθειας προϊόντος ή
υπηρεσίας που η δεσπόζουσα επιχείρηση δεν παρείχε προηγουµένως (αρνήσεις
προµήθειας de novo). Ωστόσο, είναι πιθανότερο να θεωρηθεί καταχρηστική η διακοπή
υπάρχουσας συµφωνίας προµήθειας παρά µια άρνηση προµήθειας de novo. Για
παράδειγµα,

εάν

η

δεσπόζουσα

επιχείρηση

προµήθευε

προηγουµένως

την

παραγγέλλουσα επιχείρηση, και η δεύτερη επιχείρηση πραγµατοποίησε επενδύσεις µε
βάση τη συγκεκριµένη σχέση προκειµένου να χρησιµοποιήσει την εισροή που στη
συνέχεια της αρνείται η δεσπόζουσα επιχείρηση, τότε η Επιτροπή είναι πιθανότερο να
θεωρήσει την εξεταζόµενη εισροή ως απολύτως αναγκαία. Επίσης, το γεγονός ότι στο
376
377

Ιbid, παρ.79.
Ιbid, παρ.81.
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παρελθόν ο κάτοχος της συγκεκριµένης εισροής είχε κρίνει συµφέρουσα την προµήθειά
της, αποτελεί ένδειξη ότι η προµήθεια δεν συνεπάγεται κίνδυνο και ότι ο κάτοχος
λαµβάνει τη δέουσα ανταπόδοση για την αρχική επένδυση.».378
1441.

Ως αναφέρεται στην εν λόγω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή έχει

εφαρµογή

σε

περιπτώσεις

όπου:

«76.

Τυπικά

προβλήµατα

ανταγωνισµού

δηµιουργούνται όταν η δεσπόζουσα επιχείρηση ανταγωνίζεται στην αγορά «επόµενου
σταδίου» τον αγοραστή που αρνείται να προµηθεύσει.», και «Ο όρος

«αγορά

επόµενου σταδίου» χρησιµοποιείται σε σχέση µε την αγορά για την οποία η εισροή που
µία εταιρεία αρνείται να παράσχει είναι απαραίτητη για την κατασκευή προϊόντος ή την
παροχή υπηρεσίας.».
1442.

H Επιτροπή παραθέτει τους ισχυρισµούς της εταιρείας FBMECS στην αρχική της

καταγγελία:

«οι

Έµποροι

έχουν

αρνηθεί

να

αποδεχθούν

τα

τερµατικά

του

Καταγγέλλοντος, αφού τα τερµατικά δεν δέχονται κάρτες AMEX ενώ η Τράπεζα Κύπρου,
ο µοναδικός δικαιοδόχος της AMEX στην Κύπρο, δεν παραχωρεί άδεια ή τη
συγκατάθεση της στον Καταγγέλλοντα»
1443.

Στην καταγγελία της η εταιρεία FBMECS µε ηµεροµηνία 4/01/2010, δήλωσε ότι οι

έµποροι τους οποίους έχει πλησιάσει, δεν έχουν αποδεχθεί τα τερµατικά της εν λόγω
εταιρείας, αφού δεν δέχονται κάρτες του συστήµατος πληρωµών ΑΜΕΧ. Άρα το εύλογο
είναι οι έµποροι να προτιµούν τα τερµατικά της JCC που είναι σε θέση να αποδέχονται
όλες τις κάρτες των συστηµάτων πληρωµών. Η Τράπεζα Κύπρου, σύµφωνα µε την
καταγγέλλουσα, δεν παραχωρεί άδεια ή τη συγκατάθεση της όπως τα τερµατικά της
FBMECS να αποδέχονται τις κάρτες του συστήµατος πληρωµών AMEX, σε αντίθεση µε
τον ανταγωνιστή της καταγγέλλουσας την JCC που έχει το προνόµιο να εκµεταλλεύεται
την εν λόγω υπηρεσία. Το γεγονός αυτό, θέτει την FBMECS σε ένα τεράστιο
ανταγωνιστικό µειονέκτηµα έναντι της JCC και δηµιουργεί µεγάλο εµπόδιο στην
καταγγέλλουσα για απόκτηση πελατών και αύξηση του µεριδίου της στην αγορά.
1444.

Η Επιτροπή καταρχάς προσπάθησε να διαπιστώσει κατά πόσο η Τράπεζα

Κύπρου είναι η αρµόδια για την παροχή άδειας επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ και κατά
πόσο η εταιρεία FBMECS έχει πράγµατι αιτηθεί αυτής της άδειας.
1445.

H καταγγέλλουσα σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 17 ∆εκεµβρίου 2010 προς την

Υπηρεσία, ανέφερε ότι προσέγγισε σε πρώτο στάδιο την εταιρεία ΑΜΕΧ µε σκοπό τη
συνεργασία της µε την εν λόγω εταιρεία, ώστε τα τερµατικά της να αποδέχονται κάρτες
ΑΜΕΧ. Η πρώτη επικοινωνία πραγµατοποιήθηκε στα µέσα του 2008 µε [……………..
……………], η οποία παρέπεµψε το αίτηµα της FBMECS για συνεργασία [……….……
..………...] (Director - Business Development που ενεργούσε για λογαριασµό της AMEX
378

Ιbid, παρ.84.
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στην Κύπρο). [………………….] µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος379, µε ηµεροµηνία
30/06/2008, ενηµέρωσε την FBMECS ότι ήταν ο υπεύθυνος για την αγορά της Κύπρου
και ο αρµόδιος για την σχέση της AMEX µε την Τράπεζα Κύπρου. Μετά από διάφορες
άλλες επικοινωνίες µε την AMEX η πρώτη προσωπική συνάντηση έγινε τον Ιανουάριο
του 2009. Σε αυτή τη συνάντηση, η οποία έγινε στο Λονδίνο, παρών ήταν o Γενικός
∆ιευθυντής της FBMECS, [……….......……….] και […….….....………..] ως εκπρόσωπος
της ΑΜΕΧ. Μετά από µια ανάλυση των πλεονεκτηµάτων που θα είχε µια µελλοντική
συνεργασία µεταξύ των δύο εταιρειών η AMEX ανέφερε ότι, αν και υπήρχε εκ µέρους
της αρχικό ενδιαφέρον για συνεργασία, λόγω του ότι είχε ήδη συνάψει µαζί µε την
Τράπεζα Κύπρου αποκλειστική συµφωνία για την Κύπρο, θα έπρεπε η καταγγέλλουσα
να απευθυνθεί στην Τράπεζα Κύπρου.
1446.

Το αίτηµα της καταγγέλλουσας προς την Τράπεζα Κύπρου για αποδοχή καρτών

ΑΜΕΧ από τα τερµατικά της, έλαβε χώρα την Πέµπτη, 26 Μαρτίου 2009 (δηλαδή δύο
µήνες µετά την συνάντηση της FBMECS µε [……………….] εκπρόσωπο της ΑΜΕΧ), στο
γραφείο [……………………………………...], στο Κέντρο Κάρτας Τράπεζας Κύπρου στην
Αγλαντζιά. Η απάντηση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία δόθηκε προφορικά από [……….
………………...] στον […………………….] έλεγε ότι η προτεινόµενη συνεργασία δεν είναι
κάτι το οποίο ενδιαφέρει την Τράπεζα Κύπρου, ενώ καµία περαιτέρω επεξήγηση ή
αιτιολογία δεν έχει δοθεί προς την καταγγέλλουσα. Στη συνάντηση ήταν παρόντες οι
ακόλουθοι:
•

Εκ µέρους της FBMECS: οι κκ. [……………………………………………………….]

•

Εκ µέρους της Τράπεζας Κύπρου: οι κκ. [……………………………………………………...
………………………..]

1447.

Στη συνέχεια ο Γενικός ∆ιευθυντής της FBMECS, […………….……] προσπάθησε,

σύµφωνα µε ισχυρισµούς της καταγγέλλουσας, να επικοινωνήσει εκ νέου µαζί µε την
ΑΜΕΧ και να επιδιώξει συνεργασία. Παρόλα αυτά, η απάντηση της ΑΜΕΧ ήταν ότι δεν
υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας απευθείας µε την ίδια λόγω της
αποκλειστικής συµφωνίας µε την Τράπεζα Κύπρου.
1448.

H καταγγέλλουσα σε επιστολή της προς την Υπηρεσία µε ηµεροµηνία 17

∆εκεµβρίου 2010, δήλωσε ότι: «Πρέπει να αναφερθεί ότι ο λόγος που δεν υποβλήθηκε
επίσηµη αίτηση εκ µέρους µας στην AMEX ήταν το γεγονός ότι από τη µια η ΑΜΕΧ πάντα
µας παρέπεµπε στην Τράπεζα Κύπρου εξηγώντας ότι χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της
Τράπεζας Κύπρου οποιαδήποτε συνεργασία δεν ήταν δυνατή, λόγω της συµφωνίας
379

Έχει υποβληθεί από την καταγγέλλουσα σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα και αναφέρεται επί λέξει σε
«processing opportunities in Cyprus».
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αποκλειστικότητας που είχαν µεταξύ τους, και από την άλλη η ίδια η Τράπεζα Κύπρου
µας δήλωσε, µετά τη συνάντηση ηµεροµηνίας 26/03/2009, ότι δεν επιθυµούσε τη
συνεργασία µαζί µας για το θέµα αυτό. Εποµένως καθίστατο σαφές ότι η υποβολή
οποιασδήποτε επίσηµης αίτησής µας δε θα είχε επιτυχία λόγω της αρνητικής στάσης της
Τράπεζας Κύπρου […]. Περαιτέρω αναφέρεται ότι η συνάντηση ηµεροµηνίας 26/03/2009
ως βασικό σκοπό είχε όχι την υποβολή επίσηµης αίτησης αλλά το να γίνει γνωστή η
επιθυµία µας για συνεργασία µε την Τράπεζα Κύπρου ώστε τα τερµατικά µας να µπορούν
να αποδέχονται κάρτες ΑΜΕΧ.[.…] Η αρνητική απάντησή της Τράπεζας δόθηκε
τηλεφωνικά λίγες µέρες αργότερα ως αναφέρθηκε ανωτέρω».
1449.

Τέλος, η εταιρεία FBMECS σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 9 Φεβρουαρίου 2011

δήλωσε ότι δεν έχει παραλάβει µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, τα έγγραφα για υποβολή
επίσηµης αίτησης στην ΑΜΕΧ, παρά το σχετικό αίτηµα της προς την Τράπεζα Κύπρου
µε ηµεροµηνία 14/07/2010. Επιπλέον, η καταγγέλλουσα τόνισε ότι παρόλο που έχει
διευκρινιστεί ότι η επεξεργασία καρτών ΑΜΕΧ από την FBMECS αφορά αποκλειστικά
την Τράπεζα Κύπρου και την FBMECS, εντούτοις η Τράπεζα Κύπρου προέβαλε
συνεχώς ως το λόγο καθυστέρησης για την συνεργασία αυτή την ίδια την ΑΜΕΧ.
1450.

Από την πλευρά της η Τράπεζα Κύπρου σε απαντητική της επιστολή µε

ηµεροµηνία 21 Απριλίου 2010, προς την Υπηρεσία της Επιτροπής, δήλωσε ότι είναι το
µόνο νοµικό πρόσωπο στην Κύπρο στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια για έκδοση
καρτών ΑΜΕΧ, µέσω διµερούς συµφωνίας µεταξύ της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια
Εταιρεία Λτδ και της American Express Ltd380. Στην εν λόγω επιστολή, η Τράπεζα
Κύπρου ισχυρίστηκε ότι δεν έχει ζητηθεί από την καταγγέλλουσα άδεια αποδοχής
καρτών ΑΜΕΧ, παρόλα αυτά ήταν πρόθυµη να στείλει εκ µέρους της εταιρείας FBMECS
αντίγραφο τυπικής αίτησης προς την ΑΜΕΧ σχετικά µε το αίτηµα της καταγγέλλουσας.
1451.

Συγκεκριµένα η Τράπεζα Κύπρου σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 30 Νοεµβρίου

2010, ανέφερε ότι στις 26/03/2009 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ της Τράπεζας
Κύπρου και της FBMECS, µετά από παράκληση της τελευταίας και πρόσθεσε ότι η
εταιρεία FBMECS δεν είχε την υποδοµή να υποστηρίξει κάρτες ΑΜΕΧ. Σηµειώνεται
επίσης ότι η ηλεκτρονική αλληλογραφία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή µεταξύ
Τράπεζας Κύπρου και FBMECS και η οποία αφορά την άδεια αποδοχής καρτών ΑΜΕΧ
προς την καταγγέλλουσα, ξεκινά από τις 23 Ιουνίου 2010. Στην εν λόγω αλληλογραφία
µεταξύ Τράπεζας Κύπρου και FBMECS, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι οποιαδήποτε
αίτηση για επεξεργασία καρτών ΑΜΕΧ πρέπει να υποβληθεί στην ίδια την ΑΜΕΧ.

380

[……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………..]
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1452.

Τέλος η καταγγελλόµενη Τράπεζα Κύπρου σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 4

Μαρτίου 2011, σηµειώνει ότι δεν έχει συναφθεί ποτέ συµφωνία µεταξύ Τράπεζας
Κύπρου και JCC αναφορικά µε κάρτες ΑΜΕΧ, γιατί όπως ανέφεραν το θέµα αυτό
καλύπτεται από τη συµφωνία «Service Agreement». Η τελευταία αποτελεί συµφωνία η
οποία υπογράφτηκε από όλες τις τράπεζες µε την εταιρεία JCC ξεχωριστά και αφορούσε
γενικότερα θέµατα επεξεργασίας καρτών και µια ειδικότερη αναφορά στις Ε∆Π για τα
συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard.
1453.

Σε ερώτηµα της Επιτροπής σχετικά µε τη συµφωνία που έχει συναφθεί µεταξύ της

Τράπεζας Κύπρου και της JCC και η οποία αναφέρεται σε υπηρεσίες επεξεργασίας
καρτών ΑΜΕΧ, η Τράπεζα Κύπρου απάντησε ότι όταν ανέλαβε την αντιπροσωπεία της
ΑΜΕΧ στην Κύπρο, η JCC αποδεχόταν ήδη τις κάρτες αυτές για λογαριασµό της Λαϊκής
Τράπεζας.
1454.

Η ΑΜΕΧ σε επιστολή µε ηµεροµηνία 24 Ιανουαρίου 2011, ανέφερε ότι κατά τα τέλη

του έτους 2008, σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ΑΜΕΧ στο
Λονδίνο, µεταξύ […………...……] και των αντιπροσώπων της FBMECS, οι τελευταίοι
εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την αποδοχή των καρτών ΑΜΕΧ από την ίδια την
FBMECS. [……………] ανέφερε το ρόλο της Τράπεζας Κύπρου σε θέµατα αποδοχής και
έκδοσης καρτών ΑΜΕΧ. Σηµειώνεται επίσης ότι η επιστολή αυτή αναφέρει ότι δεν
ανταλλάχθηκαν έκτοτε άλλα µηνύµατα, ενώ τα αρχικά µηνύµατα µε [………………] δεν
υπάρχουν πλέον στον υπολογιστή του για να επισυναφθούν. [………..………..] δεν έχει
έρθει ξανά σε επικοινωνία µε την FBMECS.
1455.

Επιπλέον, στην ίδια επιστολή µε ηµεροµηνία 24 Ιανουαρίου 2011, η ΑΜΕΧ

αναφέρεται στην γενική διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ένας δυνητικός
επεξεργαστής για να αποδέχεται κάρτες ΑΜΕΧ από τα τερµατικά του, και επιβεβαιώνει
ότι οτιδήποτε ενέργειες αφορούν επεξεργασία συναλλαγών µέσω των τερµατικών τρίτου
µέρους για την ΑΜΕΧ στην Κύπρο, τότε αυτές πρέπει να γίνονται µέσω της Τράπεζας
Κύπρου και του ενδιαφερόµενου τρίτου µέρους. [………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………... ]
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1456.

Επιπρόσθετα, σε επιστολή που έστειλε η εταιρεία FBMECS µε ηµεροµηνία 21

∆εκεµβρίου 2010 φαίνεται επισυνηµµένη η απάντηση της ΑΜΕΧ προς αυτήν, στην
οποία αναφέρεται η επιβεβαίωση προς την καταγγέλλουσα ότι δεν υπάρχουν
οποιεσδήποτε ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν από την ΑΜΕΧ 381 σε σχέση µε
την δυνητική συνεργασία πρόσβασης στα τερµατικά της. Στην συνηµµένη επιστολή της
ΑΜΕΧ προς την FBMECS, σηµειώνεται επίσης ότι, η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί τον
αποδέκτη καρτών της ΑΜΕΧ στην Κύπρο και άρα οτιδήποτε αφορά την διεκπεραίωση
των συναλλαγών (processing) από τα τερµατικά της FBMECS, πρέπει να διευθετηθεί
µεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και της FBMECS: [........…………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….. ]
1457.

Στη συνέχεια η Υπηρεσία προχώρησε στην αποστολή ερωτηµατολογίων σε

εταιρείες/εµπόρους για να διαπιστώσει κατά πόσο η µη αποδοχή καρτών ΑΜΕΧ από την
καταγγέλλουσα αποτέλεσε, για ορισµένες από αυτές, ανασταλτικό παράγοντα για
οποιαδήποτε συνεργασία µε την FBMECS.
1458.

Η εταιρεία [……………………………………] δήλωσε σε ηλεκτρονικό της µήνυµα µε

ηµεροµηνία 18 Οκτωβρίου 2010, ότι «Εγκαταστήσαµε ένα τερµατικό δοκιµαστικά για µια
περίοδο [……………………]. Το πρόβληµα που παρουσιάστηκε ήταν ότι η FBMECS δεν
συνεργαζόταν µε την AMEX και την Diners club και από ότι µας διαβεβαίωσαν οι
υπεύθυνοι της εταιρείας, δεν υπήρχε πρόθεση να γίνει σύντοµα κάποια συνεργασία, θέµα
το οποίο δηµιούργησε πρόβληµα σε εµάς. Επειδή το 14,4% της κίνησης καρτών γίνεται
µε κάρτες ΑΜΕΧ και Diners club, η εταιρεία πήρε την απόφαση να τερµατίσει την
συνεργασία µε την FBMECS».
1459.

Επιπλέον, η […………….………] σταµάτησε τη συνεργασία της µε την εταιρεία

FBMECS µε την οποία συνεργάστηκε από τον Οκτώβριο 2009 µέχρι το Ιούλιο 2010. Η
[……….………..] από τον [……………], συνεργάζεται αποκλειστικά µε την εταιρεία JCC
αφού, όπως δήλωσε µεταξύ άλλων, δεν µπορούσαν να κάνουν συναλλαγές µε κάρτες
ΑΜΕΧ µε την εταιρεία FBMECS.
1460.

Η εταιρεία FBMECS είχε υποβάλει προσφορά στην εταιρεία […………………...]

την οποία και η τελευταία αποδέχτηκε, αφού συµπλήρωσαν και παρέδωσαν
συµπληρωµένες αιτήσεις αποδοχής εµπόρου. Οι τιµές της προσφοράς ήταν ως
ακολούθως:
381

Προηγήθηκε συνάντηση µε ηµεροµηνία 20 Οκτωβρίου 2010 µεταξύ εκπροσώπων της ΑΜΕΧ, της
Τράπεζας Κύπρου και της καταγγέλλουσας, στην οποία ο αντιπρόσωπος της ΑΜΕΧ εξήγησε τον τρόπο µε
τον οποίο λειτουργεί η ΑΜΕΧ το παγκόσµιο δίκτυο της, [..............................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………..”.]
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1461.

∆ΕΠ-MSC

VISA

MasterCard

Local

[….]%

[….]%

Intra

[….]%

[….]%

Inter

[….]%

[….]%

Στην συνέχεια, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία FBMECS, η [……………] απέρριψε την

προσφορά της FBMECS, γιατί η εταιρεία JCC είχε αναπροσαρµόσει τις τιµές της
κάνοντας την προσφορά της FBMECS λιγότερο συµφέρουσα. H καταγγέλλουσα δεν
απέστειλε τη σχετική προσφορά γιατί όπως ανάφερε έχει διακόψει την υποβολή
γραπτών προσφορών από τις […………………….], διότι οι προσφορές της έχουν γίνει
αντικείµενο εκµετάλλευσης από µια µερίδα εµπορευοµένων οι οποίοι παρουσίαζαν, τις
προσφορές της FBMECS στον ανταγωνισµό και µε τον τρόπο αυτό εξασφάλιζαν
χαµηλότερες χρεώσεις,τις οποίες δεν ήταν δυνατό ανταγωνιστεί η FBMECS. Πρόσθεσαν
ότι περιοριστήκαν στην προφορική συζήτηση και διαβούλευση, µε την γραπτή παράθεση
των χρεώσεων να φαίνεται στο συµβόλαιο το οποίο υπογράφεται µε τον έµπορα.
1462.

Παρόλα αυτά, η Υπηρεσία απέστειλε ερωτηµατολόγιο στην εταιρεία [………………]

και από τις απαντήσεις τους διαφαίνεται ότι όντως η FBMECS έχει προσεγγίσει την
εταιρεία […………………] για πιθανή συνεργασία και ότι οι χρεώσεις της JCC, οι οποίες
αφορούσαν τα ∆ΕΠ από το µήνα Απρίλιο µέχρι και τον Ιούλιο του έτους 2010,
ανέρχονταν για την Visa στο [....]% και για την MasterCard στο […..]%. Σηµειώνεται ότι,
[……...…………...] προτιµά να συνεργάζεται µε την JCC που της προσφέρει αισθητά πιο
ψηλές χρεώσεις από την εταιρεία FBMECS. Από τις απαντήσεις της εταιρείας [……..
……..] διαφάνηκε ότι ενώ οι χρεώσεις της Visa και MasterCard ήταν στο [….]% και […]%
αντίστοιχα, εντούτοις οι χρεώσεις των καρτών ΑΜΕΧ, σε σχέση µε τα ∆ΕΠ, είναι στο
[…..]% για την συγκεκριµένη εταιρεία και αναφέρονται σε ένα µεγάλο µέρος των
συναλλαγών της. Το ποσοστό ([….]%) αυτό σηµειώνεται ότι είναι χαµηλό, εάν συγκριθεί
µε άλλες εταιρείες/εµπόρους, οι οποίοι χρεώνονται ∆ΕΠ για συναλλαγές AMEX.
Αξιοσηµείωτη επίσης είναι η σχέση που υπάρχει µεταξύ [……........………] και του εν
λόγω συστήµατος πληρωµών, συγκεκριµένα, το […………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….382]

382
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1463.

Η Επιτροπή τονίζει ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποδοχής στα τετραµερή

συστήµατα πληρωµών κατά την είσοδο τους στην αγορά αποδοχής, στόχο έχουν την
αποδοχή από τα τερµατικά τους όλων των καρτών που κυκλοφορούν στην αγορά για να
µπορέσουν να ανταγωνιστούν µεταξύ τους. Εποµένως η FBMECS, η οποία σκοπό έχει
την εξυπηρέτηση των εµπόρων σε σχέση µε τις υπηρεσίες αποδοχής για συναλλαγές µε
κάρτες πληρωµών Visa και Mastercard επιθυµούσε να µπορεί να επεξεργάζεται και τις
κάρτες πληρωµών ΑΜΕΧ, αφού είναι ο µόνος τρόπος να µπορέσει να ανταγωνιστεί
αποτελεσµατικά.
1464.

Στην προκείµενη περίπτωση η άρνηση παροχής είναι εξυπακουόµενη, αφορά

ουσιαστικά την χορήγηση άδειας για την εν λόγω υπηρεσία και η εν λόγω άρνηση
αφορά υπηρεσία που αντικειµενικά χρειάζεται µια εταιρεία όπως η FBMECS για να
ασκήσει αποτελεσµατικό ανταγωνισµό και η άρνηση ενδέχεται να αποβεί σε ζηµία των
ενδιάµεσων καταναλωτών-εµπόρων και κατά συνέπεια των τελικών καταναλωτών.
Επίσης, σηµαντικό αποτελεί το γεγονός ότι η αρνούµενη υπηρεσία δεν είναι
εναλλάξιµη και η FBMECS δεν έχει άλλη εναλλακτική πηγή από την Τράπεζα Κύπρου.
1465.

Σηµειώνεται επίσης ότι, η άρνηση της Τράπεζας Κύπρου να παραχωρήσει άδεια

αποδοχής από τα τερµατικά της καρτών ΑΜΕΧ, έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της
δραστηριότητας της FBMECS στην αγορά επεξεργασίας καρτών AMEX και στην αγορά
αποδοχής καρτών πληρωµών Visa και Mastercard, αφού µια εταιρεία που δεν µπορεί να
επεξεργαστεί όλες τις κάρτες, εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να προσελκύσει εµπόρους.
Οι έµποροι έχουν πελάτες που ενδεχοµένως να πραγµατοποιούν συναλλαγές µόνο µε
κάρτες πληρωµών ΑΜΕΧ.
1466.

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Τράπεζα Κύπρου κατέχοντας

δεσπόζουσα θέση στην αγορά έκδοσης και αποδοχής καρτών ΑΜΕΧ, δεν έχει
παραχωρήσει άδεια επεξεργασίας συναλλαγών στην FBMECS έτσι ώστε τα τερµατικά
της τελευταίας να δέχονται κάρτες AMEX, χωρίς να προβάλλει αντικειµενική
δικαιολόγηση, περιορίζοντας τον ανταγωνισµό προς ζηµιά των καταναλωτών. Η
Τράπεζα Κύπρου περιορίζει τον ανταγωνισµό στην αγορά επεξεργασίας καρτών και
παραβιάζει µε τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(β) του Νόµου και 102 ΣΛΕΕ.
10.4.3 Αντικειµενική δικαιολόγηση
1467.

Η άρνηση πωλήσεως από δεσπόζουσα επιχείρηση δεν θεωρείται δίχως άλλο

καταχρηστική, αλλά πρέπει να εξετάζεται αν είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένη383.

383

*

Απόφαση ΕΑ 519/VI/2011, παρ. 119.
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1468.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η άδεια επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ από την

FBMECS, θα έπρεπε να παραχωρηθεί από την ίδιαν την Τράπεζα Κύπρου. Σύµφωνα µε
την καταγγέλλουσα, µέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2011, καµία ενέργεια/πρόοδος δεν
είχε πραγµατοποιηθεί από µέρους της Τράπεζας Κύπρου για το θέµα επεξεργασίας
καρτών ΑΜΕΧ από τα τερµατικά της FBMECS. Παρόλα αυτά, η Τράπεζα Κύπρου
προέβαλε συνεχώς ως το λόγο καθυστέρησης για την συνεργασία αυτή το ίδιο το
σύστηµα πληρωµών ΑΜΕΧ.
1469.

Η Επιτροπή διαφωνεί µε την θέση της Τράπεζας Κύπρου ότι ο λόγος

καθυστέρησης της δηµιουργίας συνεργασίας µεταξύ της και της FBMECS ήταν το
σύστηµα πληρωµών AMEX. Η Επιτροπή τονίζει τις διαβεβαιώσεις της ΑΜΕΧ ότι
οποιεσδήποτε ενέργειες για επεξεργασία καρτών AMEX στην Κύπρο µέσω των
τερµατικών τρίτου, γίνονται µόνο µέσω της Τράπεζας Κύπρου και του ενδιαφερόµενου
τρίτου µέρους.
1470.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι δεν δόθηκε ικανοποιητική αντικειµενική δικαιολόγηση

από την Τράπεζα Κύπρου, καθότι η εν λόγω τράπεζα επέµενε ότι ήταν πρόθυµη να
στείλει εκ µέρους της εταιρείας FBMECS αντίγραφο τυπικής αίτησης προς την ΑΜΕΧ.
Παρόλα αυτά, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι πράξεις της Τράπεζας Κύπρου δεν
προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση.
1471.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν διαφαίνεται µέσα από

επιστολές των εµπλεκοµένων µερών ότι η εταιρεία FBMECS υπέβαλε επίσηµο αίτηµα
στην Τράπεζα Κύπρου, όπως της παραχωρήσει άδεια για να αποδέχεται κάρτες ΑΜΕΧ
µέσα από τα τερµατικά της. Παρόλα αυτά υπάρχουν ηλεκτρονικά µηνύµατα µέσα στο
έτος 2008 µε σκοπό τη συνάντηση του [………………………...] µε την εταιρεία FBMECS,
κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια η ΑΜΕΧ σε επιστολή της προς την Υπηρεσία ([…..
…………………………………………………………………………………………………….)],
αναφέροντας επίσης και τον σκοπό της συνάντησης. Ο [……………………] ενεργούσε
όπως προαναφέρθηκε για λογαριασµό της AMEX στην Κύπρο ήταν δηλαδή ο αρµόδιος
για την σχέση της AMEX µε την Τράπεζα Κύπρου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο µόνος λόγος
για τον οποίο θα ήθελε µια εταιρεία όπως η FBMECS (η οποία σκόπευε κατά το έτος
2008 να εισέλθει στην αγορά αποδοχής καρτών), να έρθει σε επαφή µε το αρµόδιο
άτοµο για θέµατα ΑΜΕΧ δεν είναι άλλος από την συνεργασία σε θέµατα αποδοχής
καρτών όπως είναι οι κάρτες του συστήµατος πληρωµής ΑΜΕΧ. Αυτό άλλωστε
διαπιστώνεται και στο ηλεκτρονικό µήνυµα µε ηµεροµηνία 30/06/2008, στο οποίο [....…..
………………] αναφέρεται σε «processing opportunities in Cyprus». Επιπρόσθετα έγινε
συνάντηση µε την Τράπεζα Κύπρου στις 26/03/2009.
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1472.

Καταληκτικά, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η Τράπεζα Κύπρου, δεν έχει

αποδείξει ότι οι πράξεις της ως δεσπόζουσα επιχείρηση σε σχέση µε τα συστήµατα
καρτών πληρωµών AMEX ήταν δικαιολογηµένη.
11. Παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ - περιορισµός της
τεχνολογικής ανάπτυξης
1473.

Σύµφωνα µε την αρχική καταγγελία η εταιρεία FBMECS ισχυρίζεται ότι «η

συµπεριφορά που ασκείται από την JCC και τις τράπεζες µετόχους της, ως αποτέλεσµα
της µονοπωλιακής ισχύος τους, στην περίπτωση των εναρµονισµένων πρακτικών µεταξύ
της JCC και των τραπεζών µετόχων της, έχει ως αντικείµενο και αποτέλεσµα την
παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού και ειδικότερα: […]
περιορίζει ή ελέγχει τις αγορές, την τεχνολογική ανάπτυξη ή τις επενδύσεις».
1474.

Η καταγγέλλουσα σε διευκρινιστική επιστολή της σε σχέση µε τον πιο πάνω

ισχυρισµό, δήλωσε ότι το αντιανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο αναγκάζεται να
λειτουργεί η FBMECS και το πολύ χαµηλό περιθώριο κέρδους που έχει λόγω των
συνθηκών της αγοράς που έχουν δηµιουργήσει οι Τράπεζες και η JCC, έχει ως
αποτέλεσµα τον περιορισµό της τεχνολογικής ανάπτυξης στην σχετική αγορά των
υπηρεσιών αποδοχής αφού δεν έχει την δυνατότητα, ως ο µόνος άλλος ανταγωνιστής
στην αγορά πέραν της JCC, να επενδύσει σε εναλλακτικές ή νέες ή βελτιωµένες µορφές
παροχής των υπηρεσιών της και σε επενδύσεις σε νέα ηλεκτρονικά συστήµατα και
software τα οποία θα βελτίωναν την ποιότητα και την ασφάλεια της παροχής υπηρεσιών
αποδοχής. Για παράδειγµα η FBMECS ισχυρίζεται ότι θα µπορούσε να αναπτύξει την
τεχνολογία «contactless» που θα διευκόλυνε τις πληρωµές µε κάρτες πληρωµών που
αφορούν µικρά ποσά.
1475.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, η καταγγέλλουσα πρόσθεσε ότι η προαναφερόµενη

προηγµένη τεχνολογία θα έδινε τη δυνατότητα στους εµπόρους αλλά και στους
καταναλωτές να διεκπεραιώνουν συναλλαγές µε µικρά ποσά σε ελάχιστο χρόνο. Παρ’
όλα αυτά λόγω του ότι η FBMECS λειτουργεί µε µικρό ποσοστό κέρδους δεν µπορεί να
επενδύσει σε µια τέτοια τεχνολογική ανάπτυξη µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η
τεχνολογική ανάπτυξη στην αγορά υπηρεσιών αποδοχής.
1476.

Το άρθρο 3 του Νόµου που είναι το αντίστοιχο του άρθρου 101 ΣΛΕΕ ορίζει τα

εξής:
“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
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την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της
∆ηµοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται :
(β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής
ανάπτυξης ή των επενδύσεων […]
(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.”
1477.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το άρθρο 3(1)(β) του Νόµου και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ

αναφέρεται µεταξύ άλλων σε εναρµονισµένες πρακτικές οι οποίες περιορίζουν την
τεχνολογική ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Η τεχνολογική ανάπτυξη θεωρείται ότι
περιορίζεται, για παράδειγµα, όταν δύο ή περισσότερα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν
να µην αποκτήσουν ανταγωνιστικό προβάδισµα στον τοµέα της έρευνας ούτε να
χρησιµοποιήσουν τα αποτελέσµατα της έρευνας ή όταν χρησιµοποιούν συγκεκριµένα
πρότυπα για να εµποδίσουν την είσοδο νέας τεχνολογίας, η οποία θα µπορούσε να
οδηγήσει σε µείωση των τιµών.384 Επίσης, σχετικά µε τις συµφωνίες επενδύσεων, η
Επιτροπή τονίζει ότι αυτές απαγορεύονται όταν η παραγωγή νέων προϊόντων εξαρτάται
από την έγκριση των ανταγωνιστών.385
1478.

Η Επιτροπή δεν έχει ευρήµατα που να καταδυκνείουν παράβαση του 3(1)(β) του

Νόµου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ σε σχέση µε το ζήτηµα της τεχνολογικής
ανάπτυξης. Τονίζεται πως καταγγέλλουσα δεν είπε αλλά ούτε και έδωσε οποιοδήποτε
περαιτέρω στοιχείο που να ανατρέπει την αρχική θέση της Επιτροπής είτε στις θέσεις
της ηµεροµηνίας 6/5/2014 είτε και µεταγενέστερα. Εν πάσι περιπτώση, η Επιτροπή
παραπέµπει στις θέσεις της FBMECS ηµεροµηνίας 6/5/2014 όπου αναφέρει ότι «[…] δεν
φέρει ένσταση στις προκαταρτικές θέσεις της ΕΠΑ.» Η Επιτροπή τονίζει ότι ο εν λόγω
ισχυρισµός της FBMECS, βρίσκει απάντηση στην πιο πάνω εξέταση της παράβασης της
υπερβολικής τιµολόγησης ως αποτέλεσµα των ψηλών Ε∆Π που συµφωνούν µεταξύ
τους οι τράπεζες µέτοχοι της JCC και όχι ως αποτέλεσµα όπως ισχυρίζεται των
γενικότερων εναρµονισµένων πρακτικών µεταξύ της JCC και των τραπεζών. Η
Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόµου και
του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ σε σχέση µε το ζήτηµα του περιορισµού της τεχνολογικής

384
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Βλ. ∆ΕΕ T-15/99 Brugg Rohrsystem GmbH [2002], II-1613.
Α. Μικρουλέα σε Ν. Τζουγανάτο, ∆ίκαιο Ελεύθερου ανταγωνισµού (2013), σελ. 305.
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ανάπτυξης και ως εκ τούτου, το προκαταρτικό συµπέρασµα της Επιτροπής καθίσταται
τελικό.
12. Παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόµου και 102 ΣΛΕΕ- περιορισµός της
τεχνολογικής ανάπτυξης
1479. Η Επιτροπή µελέτησε το λεκτικό των ισχυρισµών της καταγγέλλουσας και
ιδιαίτερα εστίασε την προσοχή της στο ότι «η συµπεριφορά που ασκείται από την JCC
και τις τράπεζες µετόχους της, ως αποτέλεσµα της µονοπωλιακής ισχύος τους, στην
περίπτωση των εναρµονισµένων πρακτικών µεταξύ της JCC και των τραπεζών µετόχων
της, έχει ως αντικείµενο και αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση
του ανταγωνισµού και ειδικότερα: περιορίζει ή ελέγχει τις αγορές, την τεχνολογική
ανάπτυξη ή τις επενδύσεις».
1480.

Όπως διαφάνηκε στον πιο πάνω ισχυρισµό της καταγγέλλουσας, η FBMECS δεν

διαχώρισε τις λεπτοµέρειες της παράβασης του άρθρου 3(1)(β) από αυτές του άρθρου
6(1)(β) που επικαλείται αλλά ταύτισε τους ισχυρισµούς που προέβαλε για παράβαση του
άρθρου 6 µε αυτούς του άρθρου 3 του Νόµου.
1481.

Ακόµα, η Επιτροπή δεν έχει ευρήµατα που να καταδυκνείουν παράβαση του

6(1)(β) του Νόµου και 102 της ΣΛΕΕ σε σχέση µε το ζήτηµα του περιορισµού της
τεχνολογικής ανάπτυξης. Τονίζεται πως η καταγγέλλουσα δεν είπε αλλά ούτε και έδωσε
οποιοδήποτε περαιτέρω στοιχείο που να ανατρέπει την αρχική θέση της Επιτροπής είτε
στις θέσεις της ηµεροµηνίας 6/5/2014 είτε και µεταγενέστερα. Εν πάσι περιπτώση, η
Επιτροπή παραπέµπει στις θέσεις της FBMECS ηµεροµηνίας 6/5/2014 όπου αναφέρει
ότι «[…] δεν φέρει ένσταση στις προκαταρτικές θέσεις της ΕΠΑ.» Ως εκ τούτου, δεν
προκύπτει παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόµου και 102 ΣΛΕΕ αφού υπάρχει
ασάφεια και έλλειψη τεκµηρίωσης και ως προς τούτο, το προκαταρτικό συµπέρασµα της
Επιτροπής καθίσταται τελικό.
13. Παράβαση του άρθρου 3(1)(γ) του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ-κατανοµή αγορών,
κατανοµή πελατείας
1482.

Σύµφωνα µε την αρχική καταγγελία η εταιρεία FBMECS ισχυρίζεται ότι «Η

συµπεριφορά της JCC και τραπεζών µέτοχων της αποτελεί µονοπωλιακό συνασπισµό
και/ή συµπεριφορά που µοιάζει µε µονοπωλιακό συνασπισµό και / ή εναρµονισµένη
πρακτική (collusive conduct) που έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον καθορισµό
των τιµών, κατανοµή των αγορών και τον έλεγχο και περιορισµό της αγοράς, της
τεχνολογικής ανάπτυξης κατά παράβαση του άρθρου 3 (1) και του άρθρου 81».
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1483.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε σχέση µε τις αναφορές για τον καθορισµό των

τιµών και τον έλεγχο και περιορισµό της τεχνολογικής ανάπτυξης, αυτά έχουν ήδη
συζητηθεί από την Επιτροπή πιο πάνω. Σε σχέση µε την κατανοµή αγορών και
κατανοµή πελατείας η Επιτροπή σηµειώνει τα πιο κάτω:
1484.

Το άρθρο 3 του Νόµου που είναι το αντίστοιχο του άρθρου 101 ΣΛΕΕ ορίζει τα

εξής:
“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 :
(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανοµή των αγορών ή των πηγών προµήθειας. […]
(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.”
1485.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το άρθρο 3(1)(γ) του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ αναφέρεται

σε συµπράξεις σχετικά µε την κατανοµή αγορών µε βάση εδαφικά κριτήρια ή κατά
πελάτες (κατανοµή πελατείας). Ως προς την πρώτη επιµέρους περίπτωση, πρέπει να
αποδειχθεί

η

ύπαρξη

σύµπραξης

για

παράδειγµα

ότι

δύο

ή

περισσότεροι

παραγωγοί/παροχείς υπηρεσιών, συµφωνούν περί εδαφικής κατανοµής των αγορών η
οποία µπορεί να συνίσταται στο να µη δραστηριοποιείται ο ένας στην περιοχή του
άλλου386 είτε στη συµφωνία αναφορικά µε τις αγορές στις οποίες θα πραγµατοποιούν
πωλήσεις, ενώ πιθανή αλλά όχι συχνή είναι και η συµφωνία εδαφικής κατανοµής µεταξύ
αγοραστών.387 Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης την επιµέρους περίπτωση του άρθρου
3(1)(γ) του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ σε σχέση µε την κατανοµή αγορών κατά πελάτες,
δηλαδή η συµφωνία κατανοµής πελατών.
1486.

Η Επιτροπή δεν έχει ευρήµατα που να καταδυκνείουν παράβαση του 3(1)(γ) του

Νόµου και 101 της ΣΛΕΕ σε σχέση µε το ζήτηµα της κατανοµής αγορών-κατανοµής
πελατείας. Τονίζεται πως καταγγέλλουσα δεν είπε αλλά ούτε και έδωσε οποιοδήποτε
περαιτέρω στοιχείο που να ανατρέπει την αρχική θέση της Επιτροπής είτε στις θέσεις

386
387
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Βλ. µεταξύ άλλων υπόθεση 40/73, Suiker Unie v Commission [1975], 1663.
Βλ. COMP/38.238, Spanish Raw, 20.10.2004.
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της ηµεροµηνίας 6/5/2014 είτε και µεταγενέστερα. Εν πάσι περιπτώση, η Επιτροπή
παραπέµπει στις θέσεις της FBMECS ηµεροµηνίας 6/5/2014 όπου αναφέρει ότι «[…] δεν
φέρει ένσταση στις προκαταρτικές θέσεις της ΕΠΑ.» Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η
Επιτροπή τονίζει ότι στην προκείµενη υπόθεση δεν έχουν τεθεί υπόψη της από την
καταγγέλλουσα επαρκή στοιχεία τα οποία δύνανται να στοιχειοθετήσουν παράβαση του
άρθρου 3(1)(γ) του Νόµου και 101 ΣΛΕΕ, και ως προς τούτο, το προκαταρτικό
συµπέρασµα της Επιτροπής καθίσταται τελικό.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1487.

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-

(i)

µέχρι το δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή

(ii)

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 […]».

1488.

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».

1489.

Επίσης, η Επιτροπή σηµειώνει τις πρόνοιες του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ)
1/2003:
«Άρθρο 5
Αρµοδιότητες των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών
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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.»

1490.

Η Επιτροπή προς τούτο στις 16/10/2015 απέστειλε σχετική επιστολή στις
καταγγελλόµενες 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, και για την πρόθεσή της να ενεργήσει µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 24(γ) του Νόµου και να επιβάλει µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα σε σχέση µε
τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π µεταξύ όλων των τραπεζών στην Κύπρο στο µέτρο που
αφορά την παράβαση της απόφασης ένωσης επιχειρήσεων και την παράβαση κάθετων
συµφωνιών.

1491.

Η καταγγελλόµενη USB απέστηλε τις γραπτές παραστάσεις της επί της πρόθεσης
της Επιτροπής για επιβολή διοικητικού προστίµου στις 13/11/2015.

1492.

Οι καταγγελλόµενες εταιρείες Alpha Bank, JCC, Εθνική Τράπεζα, Εµπορική
Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου και Societe υπέβαλαν αίτηµατα για παράταση της υποβολής
των γραπτών παραστάσεων επί της πρόθεσης επιβολής διοικητικού προστίµου µέχρι τις
21/12/2015 τα οποία η Επιτροπή εξέτασε σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 16/11/2015.

1493.

Η Επιτροπή εξετάζονατς τα σχετικά αιτήµαταο αποφάσισε όπως ικανοποιήσει αυτά
και παραχωρήσει περαιτέρω χρόνο, για την υποβολή των θέσεων τους, µέχρι τις
14/12/2015. Για σκοπούς ίσης µεταχείρισης όλων των εµπλεκοµένων µερών, η νέα
προθεσµία ίσχυσε και για την Λαϊκή Τράπεζα και την Ελληνική Τράπεζα. Η Επιτροπή
ενηµέρωσε σχετικά τις πιο πάνω εταιρείες µε επιστολές της ηµεροµηνίας 16/11/2015.

1494.

Ακολούθως, το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆ΕΠΕ αιτήθηκε µε
ηλεκτρονικό του µήνυµα ηµεροµηνίας 17/11/2015, περαιτέρω παράταση για τους
καταγγελλόµενους που εκπροσωπούσε µέχρι τις 20/1/2016 καθώς και συνάντηση µε την
Επιτροπή στα πλαίσια της διαµόρφωσης προτάσεων από την JCC και τους άλλους
πελάτες του.
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1495.

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της στις 20/11/2015, αποφάσισε αναφορικά µε την JCC
όπως της δοθεί παράταση έως τις 11/1/2016 και σε σχέση µε τους υπόλοιπους πελάτες
του εν λόγω δικηγορικού γραφείου όπως τηρήσουν την προκαθορισθείσα προθεσµία
στις 14/12/2015. Σε σχέση µε το αίτηµα για συνάντηση µε την Επιτροπή, η Επιτροπή
έκρινε όπως αναµένει την υποβολή από την JCC των γραπτών της παραστάσεων για
να µελετηθούν και εξεταστούν από αυτήν. Η Επιτροπή ενηµέρωσε σχετικά το εν λόγω
δικηγορικό γραφείο µε επιστολή της ηµεροµηνίας 23/11/2015.

1496.

Ακολούθως, το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης και Πολυβίου ∆ΕΠΕ αιτήθηκε εκ νέου
παράταση µίας εβδοµάδας για τις καταγγελλόµενους που εκπροσωπούσε και στις
οποίες δεν δόθηκε παράταση. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 27/11/2015,
αποφάσισε όπως παραχωρηθεί παράταση µέχρι τις 21/12/2015, για καταχώρηση των
παραστάσεων των εν λόγω καταγγελλοµένων εταιρειών, ήτοι των Τράπεζα Κύπρου,
Alpha Bank, Εµπορική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα και Ελληνική Τράπεζα.

1497.

Η Ελληνική Τράπεζα µε επιστολή της ηµεροµηνίας 11/12/2015 αιτήθηκε παράταση
µέχρι τις 15/1/2016 για την υποβολή των γραπτών της θέσεων αναφορικά µε την
επιβολή διοικητικού προστίµου και η Επιτροπή της παραχώρησε σχετική παράταση
µέχρι την 21/12/2015.

1498.

Η Επιτροπή, σε συνεδρία ηµεροµηνίας 22/12/2015, σηµείωσε ότι απέστειλαν τις
θέσεις τους οι καταγγελλόµενες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου και
Εµπορική Τράπεζα µε επιστολές ηµεροµηνίας 18/12/2015 µέσω των νοµικών τους
εκπροσώπων, ήτοι το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης & Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε.. Επίσης, η
Επιτροπή σηµείωσε ότι η Ελληνική Τράπεζα απέστειλε τις θέσεις της µε επιστολή
ηµεροµηνίας 21/12/2015, µέσω των νοµικών της εκπροσώπων Κ.Χ.Βελάρης και
Α.Φ.Μαρκίδης. Η Επιτροπή, σε σχέση µε το αίτηµα της JCC για συνάντηση µε την
Επιτροπή, αποφάσισε να καλέσει τους νοµικούς εκπροσώπους αυτής όπως
προσέλθουν σε συνεδρία ενώπιον της στις 4/1/2016, συνεδρία η οποία τελικά έλαβε
χώρα στις 15/1/2016, λόγω κωλύµατος του δικηγόρου της JCC, ως καταγράφεται πιο
κάτω.

1499.

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 12/01/2016, σηµείωσε ότι η JCC, µε
επιστολή των νοµικών της εκπροσώπων ηµεροµηνίας 11/1/2016, απέστειλε τις γραπτές
της παραστάσεις επί των λόγων για τους οποίους η Επιτροπή προτίθεται να επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο στη βάση του άρθρου 42 του Νόµου. Η Επιτροπή στη συνέχεια
µελέτησε το ηλεκτρονικό µήνυµα ηµεροµηνίας 7/1/2016 που αποστάληκε από το
δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης & Πολυβίου ∆.Ε.Π.Ε. για την ίδια υπόθεση, εκ µέρους
της JCC. Η Επιτροπή, σηµείωσε τα όσα καταγράφονταν στο εν λόγω ηλεκτρονικό
µήνυµα αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες ο νοµικός της εκπρόσωπος
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δύνατο να προσέλθει στα γραφεία της Επιτροπής. Υπό το φως αυτών, η Επιτροπή
οµόφωνα αποφάσισε να καλέσει το δικηγορικό γραφείο Χρυσαφίνης & Πολυβίου
∆.Ε.Π.Ε. να προσέλθει σε συνεδρία της Επιτροπής που θα πραγµατοποιείτο στις
15/1/2016.
1500.

Στις 15/01/2016 πραγµατοποιήθηκε προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής κατά
την οποία η JCC έθεσε τις απόψεις της προφορικά αναφορικά µε την επιβολή
διαρθρωτικών µέτρων σε σχέση µε τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π.

1501.

Η Τράπεζα Κύπρου απέστειλε στις 19/01/2016 γραπτώς θέσεις αναφορικά µε την
παράβαση της µη επεξεργασίας των καρτών AMEX από άλλες εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσίες επεξεργασίας συναλλαγών καρτών.

1502.

Σε συνέχεια της

προφορικής διαδικασίας της 15/1/2016, η JCC απέστειλε στις

21/01/2016 και γραπτώς τις θέσεις της αναφορικά µε την επιβολή διαρθρωτικών µέτρων
σε σχέση µε τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π.
1503.

Η Επιτροπή προχώρησε και εξέτασε ενδελεχώς τις θέσεις των καταγγελλοµένων
εταιρειών επί της πρόθεσης επιβολής διοικητικού προστίµου και/ή διαρθρωτικών µέτρων
κατά περίπτωση, εστιάζοντας την προσοχή της πρώτα στις θέσεις της καταγγελλόµενης
JCC σε σχέση µε την απόφαση ένωση επιχειρήσεων για τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π.
Α) η εταιρεία JCC ως ένωση επιχειρήσεων των εκδοτριών τραπεζών µετόχων της,
εκδίδει απόφαση καθορισµού των Ε∆Π που περιορίζει τον ανταγωνισµό στην
αγορά έκδοσης καρτών αφού επιφέρει ένα ενιαίο σύστηµα καθορισµού των Ε∆Π
κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και
κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωµών
Θέσεις της JCC

1504.

H JCC κατέθεσε τις γραπτές της θέσεις επί της πρόθεσης της Επιτροπής για
επιβολή προστίµου και διαρθρωτικών µέτρων στις 11/1/2016, ανέπτυξε τις απόψεις της
αναφορικά µε την πρόθεση επιβολής διαρθρωτικών µέτρων προφορικά ενώπιον της
Επιτροπής στις 15/1/2016, ενώ µε την επιστολή της 21/1/2016 παρείχε πρόσθετες
πληροφορίες. Οι εν λόγω θέσεις/απόψεις έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:
Γενικά σχόλια

1505.

Η JCC, θεώρησε σκόπιµο να επαναλάβει κάποιες από τις ήδη υποβληθείσες

θέσεις της όπως αυτές έχουν καταγραφεί στις Γραπτές της Παραστάσεις ηµεροµηνίας
26/1/2015 καθώς και στο Υπόµνηµα Απαντητικών Θέσεων ηµεροµηνίας 24/4/2015 σε
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σχέση µε τις διαπιστωθείσες παραβάσεις για να καταλήξει ότι η επιβολή προστίµου είναι
αδικαιολόγητη .
1506.

Η γενική θέση της JCC είναι ότι η Επιτροπή αγνοεί και/ή παρερµηνεύει τα

αποδεικτικά στοιχεία που προσκοµίστηκαν από την JCC αναφορικά µε την παράβαση
του Άρθρου 3(1)(α) του Νόµου (απόφαση ένωσης επιχειρήσεων) και προς υποστήριξη
της θέσης της υιοθέτει και επαναλαµβάνει όλες τις θέσεις της, που τέθηκαν στην
Επιτροπή γραπτώς ή προφορικώς.
Παράγοντες µετριασµού του προστίµου
Α. Η JCC συνεργάστηκε πλήρως µε την Επιτροπή και παρείχε όλες τις Απαιτούµενες
πληροφορίες
1507.

Σε σχέση µε τους παράγοντες µετριασµού η JCC ανέφερε καταρχάς ότι,

συνεργάστηκε πλήρως µε όλα τα αιτήµατα της Επιτροπής σε όλα τα στάδια της έρευνας.
Ειδικότερα, η JCC ισχυρίζεται ότι, απάντησε εµπρόθεσµα και ολοκληρωµένα σε όλα τα
ερωτήµατα που υπέβαλε η Επιτροπή, συνεργάστηκε πλήρως µε τις οδηγίες της και
κατέβαλε κάθε προσπάθεια να διεκπεραιωθεί η προφορική διαδικασία χωρίς περιττές
καθυστερήσεις και άρα ο εν λόγω µετριαστικός παράγοντας τυγχάνει εφαρµογής και
πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή.
Β. Νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό σύστηµα
1508.

Η JCC ισχυρίζεται ότι, το τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου έχει υποστεί µεγάλη

αλλαγή από το χρόνο καταχώρισης της καταγγελίας. Ειδικότερα, «η Λαϊκή Τράπεζα
κατέρρευσε, ο Συνεργατισµός πέρασε στον έλεγχο του κράτους, η Alpha Bank
προχώρησε στην εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας, άλλαξε η µετοχική δοµή της
Ελληνικής Τράπεζας και το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου ουσιαστικά
διαφοροποιήθηκε µε σηµαντικό κούρεµα καταθέσεων και άλλα µέτρα εξυγίανσης.
Περαιτέρω ως αποτέλεσµα της απόκτησης ορισµένων εργασιών της Λαϊκής από την
Τράπεζα Κύπρου έχει περιέλθει αλλαγή και στη µετοχική δοµή της JCC, καθότι οι
µετοχές που κατείχε η Λαϊκή Τράπεζα στην JCC έχουν µεταφερθεί στην Τράπεζα
Κύπρου, η οποία σήµερα κατέχει το 75% του µετοχικού κεφαλαίου της JCC».
1509.

Κατά την άποψη της JCC, τα δεδοµένα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη

λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός διοικητικού προστίµου καθώς και στον
υπολογισµό του ύψους αυτού. Και αυτό διότι τυχόν επιβολή διοικητικού προστίµου
εναντίον της JCC θα επηρεάσει δυσµενώς την Τράπεζα Κύπρου της οποίας η αξία ενός
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περιουσιακού στοιχείου, η αξία δηλαδή των µετοχών της JCC, ενδεχοµένως να µειωθεί
για πράξεις που έλαβαν χώρα πριν από την απόκτηση του 75% των µετοχών της JCC.
Με άλλα λόγια, τυχόν επιβολή προστίµου στην JCC θα είναι άδικη προς τον µέτοχο
πλειοψηφίας της JCC και θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην οικονοµία.
Γ. Οι δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας
1510.

Η JCC ισχυρίζεται ότι, τα περιστατικά της υπόθεσης σε σχέση µε την FBME Bank

και την καταγγέλλουσα έχουν αλλάξει άρδην από την καταχώρηση της καταγγελίας.
Μεταξύ άλλων η FBME Bank τέθηκε υπό διαχείριση και η καταγγέλλουσα ανέστειλε τις
εργασίες της εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε σοβαρότατες κατηγορίες εναντίον
της.
1511.

Η JCC προέβαλε ότι, η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να λάβει υπόψη της τα στοιχεία

και πληροφορίες και ισχυρισµούς µιας εταιρείας που έχει κριθεί, έστω εκ πρώτης όψεως,
από την πολιτεία αλλά και από ξένες αρχές ως εταιρεία που ασχολείτο (µέχρι την
αναστολή των εργασιών της) µε παράνοµες δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι η
Επιτροπή, όργανο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, επικροτεί τη συµπεριφορά ενός
διοικούµενού που έχει ήδη κριθεί από άλλα όργανα της ∆ηµοκρατίας ως παράνοµο
όχηµα που εξυπηρετούσε παράνοµους στόχους. Η JCC εισηγήθηκε ακόµα ότι, η
Επιτροπή ως διοικητικό όργανο που λειτουργεί εντός της ∆ηµοκρατίας, είναι καθόλα
ορθό και νόµιµο να επικοινωνήσει µε το Γενικό Εισαγγελέα και τη ∆ιοικήτρια της
Κεντρικής Τράπεζας για να λάβει στοιχεία και πληροφορίες που ενδεχόµενα να είναι
χρήσιµες αλλά να µην είναι διαθέσιµες στους καταγγελλόµενους.
∆. Η φύση της παράβασης ως κεντρικό κριτήριο αξιολόγησης της σοβαρότητάς της
1512.

Η JCC ανέφερε ότι, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, η φύση της παράβασης

αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο στη βάση του οποίου αξιολογείται η σοβαρότητα µίας
παράβασης. Σηµείωσε ακόµα ότι, η επιβολή ιδιαίτερα χαµηλών προστίµων σε
περιπτώσεις κάθετων συµφωνιών προβλέπεται, γενικά, λόγω: (α) του φανερού
χαρακτήρα τους, και (β) των περιορισµένων, κατά κανόνα, αντιανταγωνιστικών
επιπτώσεων στην αγορά, και πως αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή
στο στάδιο υπολογισµού του προστίµου σε σχέση και µε τις τρεις κατ’ ισχυρισµό
παραβάσεις εναντίον της JCC αλλά ειδικότερα στη περίπτωση της κατ’ ισχυρισµό
παράβασης του άρθρου 3(1 )(α) του Νόµου που σχετίζεται µε τις κάθετες συµφωνίες
µεταξύ της JCC και των τραπεζών µη µετόχων της.
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Ε. Η καταδικαστέα συµπεριφορά ήταν σε ευθυγράµµιση µε προηγούµενες δεσµεύσεις της
JCC στην Επιτροπή:
1513.

Η JCC ισχυρίζεται ότι, είναι αδιανόητο να επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο σε ένα

διοικούµενο επειδή συµµορφώθηκε µε προηγούµενες δεσµεύσεις του ενώπιον του ίδιου
διοικητικού οργάνου. Η JCC επίσης ισχυρίζεται ότι, η Επιτροπή µε την Απόφαση της
ηµεροµηνίας 23/11/2005: «ουσιαστικά ευλόγησε τις σηµερινές εργασίες και πρακτικές της
JCC». Ανέφερε ακόµα, ότι οι σηµερινές πρακτικές/εργασίες της JCC τροχοδροµήθηκαν
από την Επιτροπή µε την ετοιµασία, µαζί µε την JCC, µιας δέσµης δεσµεύσεων που θα
υλοποιούνταν κατά την περίοδο 2005-2009.
1514.

Η JCC προέβαλε τη θέση πώς δεν συνάδει µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης,

της καλής πίστης και της αναλογικότητας, η επιβολή τιµωρίας σε αυτή επειδή εφάρµοσε
επί λέξει της εν λόγω δεσµεύσεις. Ισχυρίστηκε ότι, η Επιτροπή δηµιούργησε εύλογες
προσδοκίες (legitimate expectations) στην JCC µε την αποδοχή των δεσµεύσεων του
2005, «ότι δηλαδή συµµόρφωση µε τις εν λόγω δεσµεύσεις θα ισοδυναµούσε µε άρση
οιασδήποτε αµφιβολίας ότι η συµπεριφορά της θα ήτο νόµιµη και θεµιτή. Αλλά τολµούµε
να πούµε ότι η ΕΠΑ όχι µόνο δηµιούργησε εύλογες προσδοκίες, αλλά και ότι κωλύεται
από το να καταδικάζει σήµερα την JCC για συµπεριφορές που ήδη ενέκρινε µε την
αποδοχή των δεσµεύσεων του 2005.»
Προτεινόµενα µέτρα προς συµµόρφωση µε την Απόφαση της Επιτροπής
1515.

Η JCC τόσο κατά την προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής στις

15/1/2016 όσο και µε τις γραπτές παραστάσεις της ηµεροµηνίας 21/1/2016 δήλωσε
πρόθυµη, να προτείνει µέτρα µε σκοπό τη συµµόρφωση της µε την Απόφαση της
Επιτροπής σε σχέση µε τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π µεταξύ όλων των τραπεζών στην
Κύπρο στο µέτρο που αφορά την παράβαση της απόφασης ένωσης επιχειρήσεων και
την παράβαση κάθετων συµφωνιών. Προς τούτο, πρότεινε τα ακόλουθα µέτρα:
(α) Αλλαγή στη δοµή της JCC και στη σύνθεση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου
1516.

Η JCC στην επιστολή της ηµεροµηνίας 11/1/2016, δήλωσε πρόθυµη να προβεί σε

αλλαγή στη δοµή καθώς και στη σύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,
ενηµερώνοντας την Επιτροπή ότι θα της δώσει περαιτέρω πληροφορίες στην προφορική
διαδικασία ενώπιον της. Στις 15/1/2016, στην προφορική διαδικασία ενώπιόν της
Επιτροπής, ο δικηγόρος της JCC σε σχέση µε τα µέτρα συµπεριφοράς που πρότεινε,
ανέφερε ανάµεσα σε άλλα ότι: [………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..]
1517.

Στην επιστολή της εταιρείας ηµεροµηνίας 21/1/2016, την οποία ο δικηγόρος της

JCC έστειλε µετά την προφορική διαδικασία ενώπιόν της Επιτροπής, κατόπιν
ερωτηµάτων που τέθηκαν από αυτήν, επανέλαβε ουσιαστικά τα όσα ανέφερε και κατά
την προφορική διαδικασία.
(β) Μείωση των Ε∆Π
1518.

Η JCC υποστηρίζει ότι, µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση της στην απόφασή της

Επιτροπής αλλά και µε τις πρόνοιες του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε τις διατραπεζικές
προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες, έχει από τις 9/12/2015 πραγµατοποιήσει
άµεση µείωση των Ε∆Π σε 0,2% για προσωπικές χρεωστικές κάρτες (consumer debit)
και 0,3% για προσωπικές πιστωτικές και κάρτες προθεσµιακής χρέωσης (consumer
credit και deferred consumer debit). Οι πιο πάνω Ε∆Π θα ισχύουν τόσο για τις
διασυνοριακές όσο και για τις εγχώριες πληρωµές µέσω των καρτών.
(γ) Εφαρµογή αναθεωρηµένης µεθοδολογίας κοστολόγησης σε σχέση µε τα ∆ικαιώµατα
Εξυπηρέτησης Πελατών
1519.

Η JCC ανέφερε ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Κανονισµού (ΕΕ)
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2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015
σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες, θα προβεί
στην άµεση εφαρµογή αναθεωρηµένης µεθοδολογίας κοστολόγησης, η οποία και θα
αντικατοπτρίζει τα νέα δεδοµένα και θα διαχωρίζεται στα έξης [………] συστατικά µέρη:
[……………………………………………………………………………………………………..
……………….……..
……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….
………….………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

………..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………]
(δ) Άµεση τροποποίηση των Service Agreements
1520.

Η JCC επίσης δήλωσε ότι, θα προβεί σε άµεση τροποποίηση των Service

Agreements µε όλες τις εµπορικές τράπεζες και συγκεκριµένα ότι θα απαλειφθούν οι
όροι 5.1 και 5.3 καθώς και το Appendix C των εν λόγω Συµφωνιών.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1521.

Αναφορικά µε τα γενικά σχόλια της JCC, σε σχέση µε τις διαπιστωθείσες

παραβάσεις, 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
καταγγελλόµενη JCC.
1522.

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι η παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και

του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ από την JCC συνίσταται στην απόφαση του ∆.Σ. της ως ένωση
επιχειρήσεων των εκδοτριών τραπεζών µετόχων της αναφορικά µε τον καθορισµό
ενιαίου ύψους Ε∆Π ανά κατηγορία πελάτη, και την µετέπειτα υπογραφή διµερών
συµβάσεων (Service Agreements) µε τις τράπεζες µετόχους της, µε αντικείµενο και/ή
αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά αποδοχής καρτών
σήµατος VISA και MasterCard.
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Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1523.

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.»
1524.

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, και
το ειδικό βάρος της συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στην παράβαση.
1525.

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.
1526.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την JCC 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 απόφαση ένωσης επιχειρήσεων για τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π
1527.

Η νοµολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ∆ΕΕ έχει κρίνει ότι περισσότερο

επιζήµιες και εποµένως πιο σοβαρές είναι οι οριζόντιες συµπράξεις. Η παράγραφος 23
των Κατευθυντήριων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη µέθοδο υπολογισµού
προστίµων προβλέπει ότι «οι οριζόντιες συµφωνίες καθορισµού τιµών, κατανοµής
αγορών και περιορισµού της παραγωγής, που είναι κατά κανόνα µυστικές, είναι, από την
ίδια τη φύση τους, µεταξύ των πλέον επιζήµιων περιορισµών του ανταγωνισµού» και γι’
αυτό ως «ζήτηµα πολιτικής [...] τιµωρούνται µε βαριά πρόστιµα». Η θέση αυτή έχει τύχει
εφαρµογής σε σειρά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.388
1528.

Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τους κάθετους

περιορισµούς τονίζεται ότι οι «κάθετοι περιορισµοί είναι, κατά κανόνα, λιγότερο
επιζήµιοι από τους οριζόντιους και ενδέχεται να ευνοήσουν σηµαντικά τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας»389.
388

Βλ. απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.10.2008 (COMP/39.188-Bananas, 2009/C 189/06)
παρα. 455, απόφαση της 18.01.2009 (COMP/39.406 - Marine Hoses, 2009/C 168/05) παρα. 439-440,
απόφαση της 7.10.2009 (COMP/C.39129 - Power Transformers, 2009/C 296/08) παρα. 242-243.
389
Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη µέθοδο υπολογισµού του προστίµου.
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1529.

Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να επισηµάνει ότι, στην προκείµενη περίπτωση, το

κριτήριο που έχει ληφθεί για την αξιολόγηση του κατά πόσον η JCC αποτελεί ένωση
επιχειρήσεων

είναι

η

έκφραση

βούλησης

των

εκπροσώπων

για

υιοθέτηση

συγκεκριµένης συµπεριφοράς από τα µέλη στο πλαίσιο της οικονοµικής τους
δραστηριότητας.390 Στη συγκεκριµένη περίπτωση, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
διοικητικού φακέλου, διαπιστώνεται πως οι εκπρόσωποι των τραπεζών µετόχων της
JCC, οι οποίοι ήταν και διευθυντές στις ίδιες τις τράπεζες, αποφάσιζαν την πολιτική του
ενιαίου καθορισµού Ε∆Π.
1530.

Ως εκ τούτου, κατά την κρίση της Επιτροπής, σε σχέση µε τη φύση και τη

σοβαρότητα της διαπιστωθείσας παράβασης, η προκείµενη απόφαση ένωσης
επιχειρήσεων, που αφορά συγκεκριµένα την δραστηριότητα καθορισµού των Ε∆Π
γίνεται σε οριζόντιο επίπεδο αφού οι εκπρόσωποι των τραπεζών µετόχων της JCC στο
∆Σ αποφασίζουν όπως οι εν λόγω τράπεζες υιοθετούν συγκεκριµένη συµπεριφορά σε
σχέση µε τα Ε∆Π.
1531.

Όπως αναφέρεται στο Σύγγραµµα του ∆. Τζουγανάτου, ένας φορέας ή οργανισµός

µπορεί να θεωρηθεί ως ένωση επιχειρήσεων κατά την άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων
του, ενώ ο χαρακτηρισµός αυτός να αποκλεισθεί για άλλες δραστηριότητες. Άρα στην
προκείµενη περίπτωση η JCC αποτελεί ένωση επιχειρήσεων σε σχέση µε την
δραστηριότητα καθορισµού των Ε∆Π.
1532.

∆εδοµένου ότι, η εν λόγω παράβαση τελείται σε οριζόντιο επίπεδο, έχει εξ ορισµού

σηµαντικότερες επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα, η εν λόγω παράβαση
περιορίζει τον ανταγωνισµό στην αγορά έκδοσης καρτών και κατ΄ επέκταση στην αγορά
αποδοχής καρτών πληρωµών εντός της Κύπρου, επιφέροντας ένα ενιαίο σύστηµα
καθορισµού των Ε∆Π στις τράπεζες µετόχους της και ακολούθως µέσω των διµερών
συµφωνιών στις υπόλοιπες τράπεζες, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου
και 101 ΣΛΕΕ. Μια τέτοια απόφαση ένωσης επιχειρήσεων περιορίζει τη δυνατότητα της
FBMECS ή την οποιαδήποτε εν δυνάµει ανταγωνίστρια εταιρεία να διαπραγµατευτεί τις
Ε∆Π µε τις τράπεζες µετόχους της JCC, περιορίζοντας τον ανταγωνισµό και
αποκλείοντας την αγορά σε οριζόντιο αλλά και κάθετο επίπεδο.
∆ιάρκεια της παράβασης
1533.

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

390

Βλ. ∆ηµήτριος Ν. Τζουγανάτος (επ.), ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού (2013, Νοµική Βιβλιοθήκη).
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µε τη διάρκεια της παράβασης. Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό
διάστηµα, κατά το οποίο η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη.
Σε σχέση µε την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων:
1534.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων αλλά

και δεδοµένων των δηλώσεων του δικηγόρου της JCC ηµεροµηνίας 11/1/2016,
15/1/2016 και 21/1/2016, σε σχέση µε την κοινοποιηθείσα πρόθεση της Επιτροπής για
επιβολή προστίµου και διαρθρωτικών µέτρων, έχει διαπιστώσει, ότι η εν λόγω
παράβαση της απόφασης ένωσης επιχειρήσεων από µέρους της καταγγελλόµενης
εταιρείας JCC σε σχέση µε τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π είναι συνεχιζόµενη.
Σηµειώνεται ότι σε σχέση µε τις καταναλωτικές χρεωστικές (consumer debit) και τις
προσωπικές καταναλωτικές πιστωτικές κάρτες και κάρτες προθεσµιακής χρέωσης, υπό
το φώς της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751, από τις 9/12/2015, οι Ε∆Π για τις
εν λόγω κάρτες καθορίστηκαν στο 0,2% και 0,3% αντίστοιχα. Ωστόσο, από την
Επιτροπή εµφαντικά τονίζεται ότι, κρίσιµο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της εν λόγω
παράβασης είναι ο καθορισµός των Ε∆Π σε ενιαίο επίπεδο από τις Τράπεζες µετόχους
της JCC µέσω της κατευθείαν εκπροσώπισης τους µε ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά
στελέχη τους στο ∆.Σ. αυτής, και όχι το ύψος τους.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1535.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία JCC, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για

την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς
και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου.
1536.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την JCC και στη

βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, εκτιµά ότι σε σχέση µε την επικληθείσα
συνεργασία της JCC µε την Επιτροπή, αυτή ήταν στα πλαίσια των νόµιµων
υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον
Κανονισµό 1/2003.
1537.

Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του

προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει 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. Στην προκείµενη περίπτωση όµως τονίζεται
ότι, η εταιρεία JCC συνεργάστηκε µε την Επιτροπή στα πλαίσια των νόµιµων
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υποχρεώσεων της και µόνο. Συνεπώς κάτι τέτοιο δεν µπορεί να προσµετρηθεί ως
αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας.
1538.

Σε σχέση µε την νέα τάξη πραγµάτων και την αύξηση του µετοχικού ποσοστού της

τράπεζας Κύπρου στην JCC λόγω της απόκτησης των µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας
που η JCC προέβαλε, η Επιτροπή κατέληξε πως, ο εν λόγω παράγοντας δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτός ως ελαφρυντικός ως προς την επιβολή διοικητικού προστίµου. Εν
πρώτοις, ο εν λόγω ισχυρισµός είναι γενικός και ασαφής και δεν καθιστά αντιληπτό µε
ποιό τρόπο ή και γιατί η ουσία αυτού σχετίζεται µε ή αφορά την παραβατική
συµπεριφορά της JCC. Εν δευτέροις, η ουσία της εν λόγω θέσης δεν φαίνεται να αφορά
την οικονοµική ευχέρεια για πληρωµή οποιουδήποτε διοικητικού προστίµου, εφόσον
αυτό δεν αναφέρεται ξεκάθαρα αλλά και δεν στοιχειοθετείται από οποιαδήποτε
αποδεικτικά στοιχεία.
1539.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της JCC σε σχέση µε τις

δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εν λόγω
ζήτηµα έχει απαντηθεί κατά την εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων και
επαναλαµβάνει ότι είναι άνευ σηµασίας για την παρούσα καταγγελία, υπό την έννοια ότι
αυτή αφορά θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού. Η Επιτροπή, οφείλει να ενεργεί στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τα οποία
αφορούν αποκλειστικά την εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου του ανταγωνισµού
και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί
ως ελαφρυντικό παράγοντα.
1540.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της JCC ότι, η καταδικαστέα

συµπεριφορά ήταν σε ευθυγράµµιση µε προηγούµενες δεσµεύσεις της προς την
Επιτροπή, η Επιτροπή επαναλαµβάνει εµφαντικά ότι η προαναφερθείσα απόφαση της
ηµεροµηνίας

23/11/2005,

αφορούσε

αυτεπάγγελτη

έρευνα

της

Επιτροπής

µε

διαφορετική νοµική βάση και άλλα πραγµατικά περιστατικά εντός διαφορετικής χρονικής
περιόδου.
1541.

Συγκεκριµένα, η εν λόγω απόφαση αφορούσε παραβάσεις των άρθρων 6(1) και

6(2)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε
τότε, από πλευράς JCC λόγω της κατάχρησης της δεσπόζουσας της θέσης µέσω της
επιβολής αθέµιτων τιµών/χρεώσεων σε εµπόρους για την υπηρεσία αποδοχής τους για
συναλλαγές µε κάρτες, δηλαδή το ύψος των ∆ΕΠ και αθέµιτες χρεώσεις ενοικίων για τα
τερµατικά καρτών. Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής
αναφερόταν σε παραβάσεις των άρθρων 6(1) και 6(2)(β) του περί της Προστασίας του
Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε τότε, από µέρους της JCC, λόγω της
κατάχρησης της δεσπόζουσας της θέσης µέσω της σύναψης συµφωνιών από πλευράς
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της µε τις Τράπεζες για παροχή υπηρεσιών στον τοµέα αποδοχής των εµπόρων για
συναλλαγές µε κάρτες και διαχείρισης, διεκπεραίωσης και αποπληρωµής των
συναλλαγών µε κάρτες διεθνών σηµάτων στις οποίες περιλαµβανόταν ο αντιανταγωνιστικός όρος: «JCC may terminate the agreement immediately, upon written
notice to the Bank, if the Bank becomes directly or indirectly a competitor in the
Merchant Acquiring Business in Cyprus», µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της διάθεσης
των υπηρεσιών της αποδοχής των εµπόρων για συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών και
της διαχείρισης, διεκπεραίωσης και αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες, προς
ζηµιά των καταναλωτών. Οι δε δεσµεύσεις που υπέβαλε η JCC ήταν αυτόβουλες και
µονοµερής.
1542.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώσε ότι, η πιο πάνω απόφαση, που

εκδόθηκε το έτος 2005, δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα
καταγγελία, που υποβλήθηκε από την εταιρεία FBMECS, το έτος 2010 και αναφέρεται σε
πιθανολογούµενες παραβάσεις του Νόµου στα έτη 2009-2010 και δεν δύναται η JCC να
την επικαλείται ως δικαιολογία για την συµπεριφορά της σε σχέση µε την εν λόγω
υπόθεση.
Αξιολόγηση προτεινόµενων µέτρων
1543.

Η Επιτροπή εν πρώτοις, επισηµαίνει ότι, τα προτεινόµενα µέτρα αφορούν τόσο την

παράβαση της απόφασης ένωσης επιχειρήσεων όσο και αυτή των καθέτων συµφωνιών
στην οποία η JCC έχει ηγετικό ρόλο.
1544.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς,

αξιολόγησε προσεκτικά τα προτεινόµενα µέτρα, και έκρινε ότι µόνο κάποια από τα εν
λόγω µέτρα αντιµετωπίζουν επαρκώς τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και συντελούν
προς την παύση αυτών.
1545.

Η Επιτροπή κρίνει ότι, η δήλωση της JCC για τροποποίηση των όρων 5.1, 5.3 και

το Appendix C, των καθέτων συµφωνιών, πρέπει να συνοδευτεί από την κοινοποίηση
στην Επιτροπή των τροποποιηθεισών συµφωνιών υπογραµµένων από όλα τα µέρη που
επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση της
απόφασης της Επιτροπής.
1546.

Η Επιτροπή σηµειώνει την δήλωση της εταιρίας JCC ότι, όλες οι τράπεζες µέτοχοί

της είναι πρόθυµοι να προβούν σε άµεση αλλαγή στη σύνθεση των µελών του ∆.Σ. Η
Επιτροπή σηµειώνει, µεταξύ άλλων, τη δήλωση της JCC ότι στο ∆.Σ. της JCC. Η
Επιτροπή κρίνει ότι, τα πρόσωπα που θα διοριστούν στο ∆.Σ. της JCC πρέπει να είναι
απόλυτα ανεξάρτητα από τις εταιρείες µετόχους που τα διορίζουν, δηλαδή να µην
κατέχουν οποιαδήποτε θέση και / ή αξίωµα στις εν λόγω εταιρείες και ούτε να σχετίζονται
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µε οποιοδήποτε τρόπο µε τις εµπορικές δραστηριότητες τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να
γίνουν οι δέουσες ενέργειες για σχετική τροποποίηση του καταστατικού της JCC. Πρέπει
επίσης να καθοριστεί ένας Κώδικας διορισµού, συµπεριφοράς και παύσης των εν λόγω
νέων Μελών του ∆.Σ. ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, τον οποίο πρέπει οι
διορίζοντες αυτούς να υπογράφουν και τηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Τα
ονόµατα των νέων Μελών, οι αλλαγές στο Καταστατικό και ο Κώδικας πρέπει να
υποβληθουν στην Επιτροπή εντός έξι (6) µηνών.
1547.

Σε σχέση µε την προσπάθεια για διάθεση σε άλλους τραπεζικούς οργανισµούς

στην Κύπρο µέρους του µετοχικού κεφαλαίου της JCC και την πρόταση της ίδιας για
παρακολούθηση από πλευράς της Επιτροπής ή της Υπηρεσίας της Επιτροπής της
συµµόρφωσής της µε τις προτάσεις της, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η περιγραφή που
υποβλήθηκε είναι αόριστη και ασαφής και ότι αυτή έγινε µε γενικές αναφορές οι οποίες
δεν συγκεκριµενοποιούνται και γι’ αυτό η Επιτροπή δεν την αποδέχεται ως προτεινόµενο
µέτρο.
1548.

H Επιτροπή διευκρινίζει ότι, έχει σηµειώσει την εκ µέρους της JCC δήλωση της

εφαρµοσµένης αναθεωρητικής µεθοδολογίας κοστολόγησης σε σχέση µε τα ∆ικαιώµατα
Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς και της ισχυριζόµενης πλήρους συµµόρφωσης µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) 2015/751 εκ µέρους της JCC και επισηµαίνει ότι, εκτός του ότι αυτή είναι
πολύ γενική και ασαφής λόγω και του γεγονότος ότι, δεν έχει ακόµη αποφασιστεί ποια
θα είναι η αρµόδια αρχή/οι αρµόδιες αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που θα
διασφαλίζουν την εφαρµογή των διαφόρων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον
σχετικό Κανονισµό (ΕΕ) 2015/751, δεν µπορεί να αποδεκτεί τα υποβληθέντα και
απορρίπτει αυτά ως προτεινόµενο µέτρο.
Β) η JCC µαζί µε τις τράπεζες µη µετόχους της εντός της Κύπρου και συγκεκριµένα µε
τις USB, Εµπορική Τράπεζα, Societe, συνάπτουν κάθετες συµφωνίες για
καθορισµό των Ε∆Π κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και του
άρθρου 101 ΣΛΕΕ στην αγορά έκδοσης καρτών πληρωµών και κατ΄ επέκταση
στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωµών
Θέσεις της JCC
1549.

H JCC στις γραπτές της θέσεις επί της πρόθεσης της Επιτροπής για επιβολή

προστίµου και διαρθρωτικών µέτρων, ηµεροµηνίας 11/1/2016 υποστήριξε τα ακόλουθα:
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Γενικά σχόλια
1550.

Η JCC επανέλαβε κάποιες από τις ήδη υποβληθείσες θέσεις της όπως αυτές

έχουν καταγραφεί στις Γραπτές της Παραστάσεις ηµεροµηνίας 26/1/2015 καθώς και στο
Υπόµνηµα

Απαντητικών

Θέσεων

ηµεροµηνίας

24/4/2015

σε

σχέση

µε

τις

διαπιστωθείσες παραβάσεις έτσι ώστε να υποστηρίξει ότι η επιβολή προστίµου από
µέρους της Επιτροπής είναι αδικαιολόγητη.
1551.

Αναφορικά µε τις θέσεις της Επιτροπής περί παράβασης του άρθρου 3(1)(α) του

Νόµου (παράβαση κάθετων συµφωνιών µεταξύ JCC και τις τράπεζες µη-µετόχους), η
JCC υιοθέτει και επαναλαµβάνει εκ νέου όλες τις θέσεις της που προώθησε γραπτώς
αλλά και προφορικώς και τονίζει ότι οι Συµφωνίες δεν έχουν χαρακτήρα de facto
αποκλειστικότητας υπό την έννοια ότι αποκλείουν την FBMECS.
Παράγοντες µετριασµού του προστίµου
Α. Η JCC συνεργάστηκε πλήρως µε την Επιτροπή και παρείχε όλες τις απαιτούµενες
πληροφορίες
1552.

Σε σχέση µε τους παράγοντες µετριασµού, η JCC ανέφερε καταρχάς ότι,

συνεργάστηκε πλήρως µε όλα τα αιτήµατα της Επιτροπής σε όλα τα στάδια της έρευνας.
Ειδικότερα, η JCC ισχυρίζεται ότι, απάντησε σε όλα τα ερωτήµατα που της
υποβλήθηκαν από την Επιτροπή εµπρόθεσµα και ολοκληρωµένα, συνεργάστηκε
πλήρως µε τις οδηγίες της και κατέβαλε κάθε προσπάθεια να διεκπεραιωθεί η
προφορική διαδικασία χωρίς περιττές καθυστερήσεις και άρα ο εν λόγω µετριαστικός
παράγοντας τυγχάνει εφαρµογής και πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή.
Β. Νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό σύστηµα
1553.

Η JCC ισχυρίζεται ότι, το τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου έχει υποστεί µεγάλη

αλλαγή από το χρόνο καταχώρισης της καταγγελίας. Ειδικότερα, η Λαϊκή Τράπεζα
κατέρρευσε, ο Συνεργατισµός πέρασε στον έλεγχο του κράτους, η Alpha Bank
προχώρησε στην εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας, άλλαξε η µετοχική δοµή της
Ελληνικής Τράπεζας και το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου ουσιαστικά
διαφοροποιήθηκε µε σηµαντικό κούρεµα καταθέσεων και άλλα µέτρα εξυγίανσης.
Περαιτέρω, ως αποτέλεσµα της απόκτησης ορισµένων εργασιών της Λαϊκής από την
Τράπεζα Κύπρου έχει περιέλθει αλλαγή και στη µετοχική δοµή της JCC, καθότι οι
µετοχές που κατείχε η Λαϊκή Τράπεζα στην JCC έχουν µεταφερθεί στην Τράπεζα
Κύπρου, η οποία κατέχει το 75% του µετοχικού κεφαλαίου της JCC.
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1554.

Κατά την άποψη της JCC, τα δεδοµένα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη

λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός διοικητικού προστίµου καθώς και στον
υπολογισµό του ύψους αυτού. Και αυτό διότι τυχόν επιβολή διοικητικού προστίµου
εναντίον της JCC θα επηρεάσει δυσµενώς την Τράπεζα Κύπρου της οποίας η αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου, η αξία δηλαδή των µετοχών της JCC, ενδεχοµένως να µειωθεί
για πράξεις που έλαβαν χώρα πριν από την απόκτηση του 75% των µετοχών της JCC.
Με άλλα λόγια, τυχόν επιβολή προστίµου στην JCC θα είναι άδικη προς τον µέτοχο
πλειοψηφίας της JCC και θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην οικονοµία.
Γ. Οι δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας
1555.

Η JCC ισχυρίζεται ότι, τα περιστατικά της υπόθεσης σε σχέση µε την FBME Bank

και την καταγγέλλουσα έχουν αλλάξει άρδην από την καταχώρηση της καταγγελίας.
Μεταξύ άλλων, η FBME Bank τέθηκε υπό διαχείριση και η καταγγέλλουσα ανέστειλε τις
εργασίες της εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε σοβαρότατες κατηγορίες εναντίον
της.
1556.

Η JCC προέβαλε ότι, η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να λάβει υπόψη της τα στοιχεία

και πληροφορίες και ισχυρισµούς µιας εταιρείας που έχει κριθεί, έστω εκ πρώτης όψεως,
από την πολιτεία αλλά και από ξένες αρχές ως εταιρεία που ασχολείτο (µέχρι την
αναστολή των εργασιών της) µε παράνοµες δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι,
η Επιτροπή, όργανο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, επικροτεί τη συµπεριφορά ενός
διοικούµενού που έχει ήδη κριθεί από άλλα όργανα της ∆ηµοκρατίας ως παράνοµο
όχηµα που εξυπηρετούσε παράνοµους στόχους. Εισηγήθηκε ακόµα ότι, η Επιτροπή ως
διοικητικό όργανο που λειτουργεί εντός της ∆ηµοκρατίας, είναι καθόλα ορθό και νόµιµο
να επικοινωνήσει µε το Γενικό Εισαγγελέα και τη ∆ιοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας για
να λάβει στοιχεία και πληροφορίες που ενδεχόµενα να είναι χρήσιµες αλλά να µην είναι
διαθέσιµες στους καταγγελλόµενους.
∆. Η φύση της παράβασης ως κεντρικό κριτήριο αξιολόγησης της σοβαρότητάς της
1557.

Η JCC ανέφερε ότι, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, η φύση της παράβασης

αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο στη βάση του οποίου αξιολογείται η σοβαρότητα µίας
παράβασης. Σηµείωσε ακόµα ότι, η επιβολή ιδιαίτερα χαµηλών προστίµων σε
περιπτώσεις κάθετων συµφωνιών προβλέπεται, γενικά, λόγω: (α) του φανερού
χαρακτήρα τους και (β) των περιορισµένων, κατά κανόνα, αντιανταγωνιστικών
επιπτώσεων στην αγορά, και πώς αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή
στο στάδιο υπολογισµού του προστίµου σε σχέση και µε τις τρεις κατ’ ισχυρισµό
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παραβάσεις εναντίον της JCC αλλά ειδικότερα στη περίπτωση της κατ’ ισχυρισµό
παράβασης του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου που σχετίζεται µε τις κάθετες συµφωνίες
µεταξύ της JCC και των τραπεζών µη µετόχων της.
Ε. Καταδικαστέα συµπεριφορά ήταν σε ευθυγράµµιση µε προηγούµενες ∆εσµεύσεις της
JCC στην Επιτροπή
1558.

Η JCC ισχυρίζεται ότι, είναι αδιανόητο να επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο σε ένα

διοικούµενο επειδή συµµορφώθηκε µε προηγούµενες δεσµεύσεις του ενώπιον του ίδιου
διοικητικού οργάνου. Η JCC επίσης ισχυρίζεται ότι, η Επιτροπή µε την Απόφαση της
ηµερ. 23/11/2005: «ουσιαστικά ευλόγησε τις σηµερινές εργασίες και πρακτικές της JCC».
Ανέφερε ακόµα, ότι οι σηµερινές πρακτικές/ εργασίες της JCC τροχοδροµήθηκαν από
την Επιτροπή µε την ετοιµασία, µαζί µε την JCC, µιας δέσµης δεσµεύσεων που θα
υλοποιούνταν κατά την περίοδο 2005-2009.
1559.

Η JCC προέβαλε τη θέση πώς δεν συνάδει µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης,

της καλής πίστης και της αναλογικότητας, η επιβολή τιµωρίας σε αυτή επειδή εφάρµοσε
επί λέξει της εν λόγω δεσµεύσεις. Ισχυρίστηκε ότι, η Επιτροπή δηµιούργησε εύλογες
προσδοκίες (legitimate expectations) στην JCC µε την αποδοχή των δεσµεύσεων του
2005, «ότι δηλαδή συµµόρφωση µε τις εν λόγω δεσµεύσεις θα ισοδυναµούσε µε άρση
οιασδήποτε αµφιβολίας ότι η συµπεριφορά της θα ήτο νόµιµη και θεµιτή. Αλλά τολµούµε
να πούµε ότι η ΕΠΑ όχι µόνο δηµιούργησε εύλογες προσδοκίες, αλλά και ότι κωλύεται
από το να καταδικάζει σήµερα την JCC για συµπεριφορές που ήδη ενέκρινε µε την
αποδοχή των δεσµεύσεων του 2005.»
Προτεινόµενα µέτρα προς συµµόρφωση Με την Απόφαση της Επιτροπής
1560.

Η JCC τόσο κατά την προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής όσο και µε τις

γραπτές παραστάσεις της δήλωσε πρόθυµη, να προτείνει τα ακόλουθα µέτρα µε σκοπό
τη συµµόρφωση της µε την Απόφαση της Επιτροπής σε σχέση µε τον ενιαίο καθορισµό
των Ε∆Π µεταξύ όλων των τραπεζών στην Κύπρο στο µέτρο που αφορά την παράβαση
της απόφασης ένωσης επιχειρήσεων και την παράβαση κάθετων συµφωνιών.
(α) Αλλαγή στη δοµή της JCC και στη σύνθεση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου
1561.

Η JCC στην επιστολή της ηµεροµηνίας 11/1/2016, δήλωσε πρόθυµη να προβεί σε

αλλαγή στη δοµή καθώς και στη σύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου,
ενηµερώνοντας την Επιτροπή ότι θα της δώσει περαιτέρω πληροφορίες στην προφορική
διαδικασία ενώπιον της. Στις 15/1/2016,στην προφορική διαδικασία ενώπιόν της
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Επιτροπής, ο δικηγόρος της JCC σε σχέση µε τα µέτρα συµπεριφοράς που πρότεινε
δήλωσε ότι: [………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………]
1562.

Στην επιστολή της εταιρείας ηµεροµηνίας 21/1/2016 την οποία ο δικηγόρος της

JCC έστειλε µετά την προφορική διαδικασία ενώπιόν της Επιτροπής, κατόπιν
ερωτηµάτων που τέθηκαν από αυτήν, επανέλαβε ουσιαστικά τα όσα ανέφερε και κατά
την προφορική διαδικασία. .
(β) Μείωση των Ε∆Π
1563.

Η JCC υποστηρίζει ότι, µε σκοπό την πλήρη συµµόρφωση της στην απόφασή της

Επιτροπής αλλά και µε τις πρόνοιες του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε τις διατραπεζικές
προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες έχει από τις 9/12/2015 πραγµατοποιήσει
άµεση µείωση των Ε∆Π σε 0,2% για προσωπικές χρεωστικές κάρτες (consumer debit)
και 0,3% για προσωπικές πιστωτικές και κάρτες προθεσµιακής χρέωσης (consumer
credit και deferred consumer debit). Οι πιο πάνω Ε∆Π θα ισχύουν τόσο για τις
διασυνοριακές όσο και για τις εγχώριες πληρωµές µέσω των καρτών.
(γ) Εφαρµογή αναθεωρηµένης µεθοδολογίας κοστολόγησης σε σχέση µε τα ∆ικαιώµατα
Εξυπηρέτησης Πελατών
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1564.

Η JCC ανέφερε ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Κανονισµού (ΕΕ)

2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015
σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες, θα προβεί
στην άµεση εφαρµογή αναθεωρηµένης µεθοδολογίας κοστολόγησης, η οποία και θα
αντικατοπτρίζει τα νέα δεδοµένα και θα διαχωρίζεται στα έξης […….] συστατικά µέρη:
[………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………….

…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………]
(δ) Άµεση τροποποίηση των Service Agreements
1565.

Η JCC επίσης δήλωσε ότι, θα προβεί σε άµεση τροποποίηση των Service

Agreements µε όλες τις εµπορικές τράπεζες και συγκεκριµένα ότι θα απαλειφθούν οι
όροι 5.1 και 5.3 καθώς και το Appendix C των εν λόγω Συµφωνιών.

Αξιολόγηση της Επιτροπής
1566.

Αναφορικά µε τα γενικά σχόλια της JCC, σε σχέση µε τις διαπιστωθείσες

παραβάσεις,

η

Επιτροπή

θεωρεί

σκόπιµο

να

τονίσει

ότι,

η

εξαγωγή

των

συµπερασµάτων της έγινε αφού προηγουµένως προέβη προέβη σε ενδελεχή εξέταση
όλων των στοιχείων του ∆ιοικητικού Φακέλου και ιδιαίτερα των στοιχείων που απέστειλε
η καταγγελλόµενη JCC.
1567.

Η Επιτροπή, σε σχέση µε το ζήτηµα της αποκλειστικότητας των κάθετων

συµφωνιών επαναλαµβάνει ότι, όλες οι εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο που έχουν
υπογράψει πανοµοιότυπες διµερείς συµφωνίες µε την εταιρεία JCC σε σχέση µε το ύψος
των Ε∆Π στη βάση των στοιχείων του ∆ιοικητικού Φακέλου, δεν ήταν διατεθειµένες να
υπογράψουν άλλη διµερή συµφωνία µε άλλο αποδέκτη καρτών για χαµηλότερα Ε∆Π,
αφού όσο πιο ψηλές Ε∆Π εφαρµόζουν / καθορίζουν, τόσο πιο ψηλά είναι και τα
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εισοδήµατα τους. Αυτό διαπιστώθηκε έµπρακτα στην περίπτωση της FBMECS, η οποία
δεν κατόρθωσε να συνάψει συµφωνία µε καµιά εκδότρια τράπεζα, παρόλο ότι
δραστηριοποιείτο στην αγορά αποδοχής καρτών από το έτος 2009-2014. Το γεγονός
αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι διµερείς συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ JCC και
εκδοτριών τραπεζών να περιορίζουν την είσοδο ξένων ή και οποιωνδήποτε άλλων
εταιρειών αποδοχής, αφού τούτοι δεν µπορούν να διαπραγµατευτούν χαµηλότερες Ε∆Π
µε καµιά από τις εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1568.

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.»
1569.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά περίπτωση, και το
ειδικό βάρος της συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στην παράβαση.
1570.

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.
1571.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την JCC 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:
Κάθετες συµφωνίες JCC µε τράπεζες µη µετόχους για καθορισµό των Ε∆Π
1572.

Στην προκείµενη περίπτωση όλες οι εµπορικές τράπεζες στην Κύπρο έχουν

συνάψει διµερείς συµφωνίες (Service Agreements) µε την εταιρεία JCC. Με αυτές τις
συµφωνίες καθορίζεται, µεταξύ άλλων, το ύψος των Ε∆Π και οι κατηγορίες των
εµπόρων. Υπογραµµίζεται ότι οι εν λόγω συµφωνίες είναι πανοµοιότυπες σε σχέση µε
το ύψος των Ε∆Π. Η εταιρεία JCC δραστηριοποιείται στην αγορά αποδοχής καρτών
πληρωµών και κάθε µια από τις Τράπεζες µη µετόχους της δραστηριοποιείται στην
αγορά έκδοσης καρτών.
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1573.

Επισηµαίνεται ότι, µε τις εν λόγω συµφωνίες συµφωνείται επίσης όπως οι τοπικές

συναλλαγές της JCC δε θα δροµολογούνται στα κεντρικά συστήµατα VISA και
MasterCard (ώστε να χρεώνονται οι ∆Π που δηµοσιεύονται από την ίδια την JCC και τις
εκδότριες τράπεζες στα συστήµατα πληρωµών VISA και MasterCard), ενώ την ίδια
στιγµή οποιοσδήποτε αποδέκτης καρτών, συµπεριλαµβανοµένου και της εταιρείας
FBMECS, χρεώνεται τα DIF που δηµοσιεύονται στα συστήµατα πληρωµών.
1574.

Ως εκ τούτου, κατά την κρίση της Επιτροπής, σε σχέση µε τη φύση και τη

σοβαρότητα της διαπιστωθείσας παράβασης, η διαπιστωθείσα παράβαση τελείται σε
κάθετο επίπεδο και αφορά τον καθορισµό ενιαίων Ε∆Π.
1575.

Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, επιδρούν αρνητικά στον ανταγωνισµό στην αγορά

έκδοσης καρτών πληρωµών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών
πληρωµών αφού όλες οι εκδότριες τράπεζες έχουν υπογράψει πανοµοιότυπες διµερείς
συµφωνίες µε την εταιρεία JCC και δεν είναι διατεθειµένες να υπογράψουν άλλη διµερή
συµφωνία µε άλλο αποδέκτη καρτών για χαµηλότερα Ε∆Π, αφού οι ψηλές Ε∆Π
αποτελούν σηµαντικό εισόδηµα για τις τράπεζες έκδοσης καρτών πληρωµών στην
Κύπρο. To γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι διµερείς συµφωνίες που έχουν συναφθεί
µεταξύ JCC, που έχει τον ουσιαστικό ρόλο στη σύναψη των υπό εξέταση καθέτων
συµφωνιών, και των εκδοτριών τραπεζών να περιορίζουν την είσοδο ξένων εταιρειών
αποδοχής, αφού δεν µπορούν να διαπραγµατευτούν χαµηλότερες Ε∆Π µε καµιά από τις
εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο.
∆ιάρκεια της παράβασης
1576.

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 στην πράξη.
Κάθετες συµφωνίες JCC µε τράπεζες µη µετόχους για καθορισµό των Ε∆Π
1577.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων αλλά

και δεδοµένων των δηλώσεων του δικηγόρου της JCC ηµεροµηνίας 11/1/2016 και
21/1/2016 σε σχέση µε την κοινοποιηθείσα πρόθεση της Επιτροπής για επιβολή
προστίµου και διαρθρωτικών µέτρων, έχει διαπιστώσει, ότι η εν λόγω παράβαση των
κάθετων συµφωνιών από µέρους της καταγγελλόµενης εταιρείας JCC σε σχέση µε τον
ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π είναι συνεχιζόµενη. Σηµειώνεται σε σχέση µε τις
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καταναλωτικές χρεωστικές (consumer debit) και τις προσωπικές καταναλωτικές
πιστωτικές κάρτες και τις κάρτες προθεσµιακής χρέωσης, υπό το φώς της εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751, από τις 9/12/2015, οι Ε∆Π για τις εν λόγω κάρτες
καθορίστηκαν στο 0,2% και 0,3% αντίστοιχα. Υπογραµµίζεται ωστόσο από την
Επιτροπή ότι, κρίσιµο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της εν λόγω παράβασης είναι ο
καθορισµός των Ε∆Π σε ενιαίο επίπεδο µέσω των συµφωνιών που υπογάφονται από
την JCC και τις τράπεζες µη µετόχους και όχι το ύψος τους.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1578.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία JCC που έχει τον ουσιαστικό ρολό στη σύναψη των

υπό εξέταση καθέτων συµφωνιών, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την
ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς και
συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου.
1579.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την JCC και στη

βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, εκτιµά ότι σε σχέση µε την επικληθείσα
συνεργασία της JCC µε την Επιτροπή, αυτή ήταν στα πλαίσια των νόµιµων
υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον
Κανονισµό 1/2003.
1580.

Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του

προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει 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. Στην προκείµενη περίπτωση όµως τονίζεται
πως η εταιρεία JCC συνεργάστηκε στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της και
µόνο. Συνεπώς κάτι τέτοιο δεν µπορεί να προσµετρηθεί ως αυτοτελής ελαφρυντικός
παράγοντας.
1581.

Σε σχέση µε την νέα τάξη πραγµάτων και την αύξηση του µετοχικού ποσοστού της

τράπεζας Κύπρου στην JCC λόγω της απόκτησης των µετοχών της Λαϊκής τράπεζας
που η JCC προέβαλε, η Επιτροπή κατέληξε πως ο εν λόγω παράγοντας δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτός ως ελαφρυντικός ως προς την επιβολή διοικητικού προστίµου. Εν
πρώτοις, ο εν λόγω ισχυρισµός είναι γενικός και ασαφής και δεν καθιστά αντιληπτό µε
πιο τρόπο ή και γιατί η ουσία αυτού σχετίζεται µε ή αφορά την παραβατική συµπεριφορά
της JCC. Εν δευτέροις, η ουσία της εν λόγω θέσης δεν φαίνεται να αφορά την οικονοµική
ευχέρεια για πληρωµή οποιουδήποτε προστίµου εφόσον αυτό δεν αναφέρεται ξεκάθαρα
αλλά και δεν στοιχειοθετείται από οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία.
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1582.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της JCC σε σχέση µε τις

δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εν λόγω
ζήτηµα έχει απαντηθεί κατά την εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων και
επαναλαµβάνει ότι είναι άνευ σηµασίας για την παρούσα καταγγελία, υπό την έννοια ότι
αυτή αφορά θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού. Η Επιτροπή οφείλει να ενεργεί στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τα οποία
αφορούν αποκλειστικά την εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου του ανταγωνισµού
και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί
ως ελαφρυντικό παράγοντα.
1583.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της JCC ότι η καταδικαστέα

συµπεριφορά ήταν σε ευθυγράµµιση µε προηγούµενες δεσµεύσεις της προς την
Επιτροπή, η Επιτροπή επαναλαµβάνει εµφαντικά ότι η προαναφερθείσα απόφαση της
ηµεροµηνίας

23/11/2005,

αφορούσε

αυτεπάγγελτη

έρευνα

της

Επιτροπής

µε

διαφορετική νοµική βάση και άλλα πραγµατικά περιστατικά εντός διαφορετικής χρονικής
περιόδου.
1584.

Συγκεκριµένα, η εν λόγω απόφαση αφορούσε παραβάσεις των άρθρων 6(1) και

6(2)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε
τότε, από πλευράς JCC λόγω της κατάχρησης της δεσπόζουσας της θέσης µέσω της
επιβολής αθέµιτων τιµών/χρεώσεων σε εµπόρους για την υπηρεσία αποδοχής τους για
συναλλαγές µε κάρτες και αθέµιτες χρεώσεις ενοικίων για τα τερµατικά καρτών.
Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής αναφερόταν σε παραβάσεις
των άρθρων 6(1) και 6(2)(β) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (αρ.
207/1989), ως ίσχυε τότε, από µέρους της JCC, λόγω της κατάχρησης της δεσπόζουσας
της θέσης µέσω της σύναψης συµφωνιών από πλευράς της µε τις Τράπεζες για παροχή
υπηρεσιών στον τοµέα αποδοχής των εµπόρων για συναλλαγές µε κάρτες και
διαχείρισης, διεκπεραίωσης και αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες διεθνών
σηµάτων στις οποίες περιλαµβανόταν ο αντι-ανταγωνιστικός όρος: «JCC may terminate
the agreement immediately, upon written notice to the Bank, if the Bank becomes
directly or indirectly a competitor in the Merchant Acquiring Business in Cyprus», µε
αποτέλεσµα τον περιορισµό της διάθεσης των υπηρεσιών της αποδοχής των εµπόρων
για συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών και της διαχείρισης, διεκπεραίωσης και
αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες, προς ζηµιά των καταναλωτών.
1585.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώσε ότι η πιο πάνω απόφαση, που

εκδόθηκε το έτος 2005, δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα
καταγγελία, που υποβλήθηκε από την εταιρεία FBMECS, το έτος 2010 και αναφέρεται σε
πιθανολογούµενες παραβάσεις του Νόµου στα έτη 2009-2010.
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Αξιολόγηση προτεινόµενων µέτρων
1586.

Η Επιτροπή εν πρώτοις, επισηµαίνει ότι, τα προτεινόµενα µέτρα αφορούν τόσο την

παράβαση της απόφασης ένωσης επιχειρήσεων όσο και αυτή των καθέτων συµφωνιών
στην οποία η JCC έχει ηγετικό ρόλο.
1587.

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς

αξιολόγησε τα προτεινόµενα µέτρα, και έκρινε ότι µόνο κάποια από τα εν λόγω µέτρα
κρίνονται ως επαρκή για να αντιµετωπίσουν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να
συντελέσουν προς την παύση αυτών. Η Επιτροπή κρίνει ότι, η δήλωση της JCC για
τροποποίηση των όρων 5.1, 5.3 και το Appendix C, των καθέτων συµφωνιών, πρέπει να
συνοδευτεί από την κοινοποίηση στην Επιτροπή των τροποποιηθεισών συµφωνιών
υπογραµµένων από όλα τα µέρη που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις εντός τριών
(3) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.
1588.

Η Επιτροπή σηµειώνει την δήλωση της εταιρίας JCC ότι όλες οι τράπεζες µέτοχοί

της είναι πρόθυµοι να προβούν σε άµεση αλλαγή στη σύνθεση των µελών του ∆.Σ. Η
Επιτροπή σηµειώνει, µεταξύ άλλων, τη δήλωση της JCC ότι στο ∆Σ της JCC «θα
διοριστούν ανεξάρτητοι διοικητικοί σύµβουλοι που ουσιαστικά δεν θα εξυπηρετούν τα
συµφέροντα των τραπεζών µετόχων». Η Επιτροπή κρίνει ότι τα πρόσωπα που θα
διοριστούν στο ∆Σ της JCC πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητα από τις εταιρείες
µετόχους που τα διορίζουν, δηλαδή να µην κατέχουν οποιαδήποτε θέση και / ή αξίωµα
στις εν λόγω εταιρείες και ούτε να σχετίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε τις εµπορικές
δραστηριότητες τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για σχετική
τροποποίηση του καταστατικού της JCC. Πρέπει επίσης να καθοριστεί ένας Κώδικας
διορισµού, συµπεριφοράς και παύσης των εν λόγω νέων Μελών του ∆.Σ. ώστε να
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, τον οποίο πρέπει οι διορίζοντες αυτούς να
υπογράφουν και τηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Τα ονόµατα των νέων
Μελών, οι αλλαγές στο Καταστατικό και ο Κώδικας πρέπει να υποβληθουν στην
Επιτροπή εντός έξη (6) µηνών.
1589.

Σε σχέση µε την πρόταση της ίδιας της εταιρείας JCC για παρακολούθηση από

πλευράς της Επιτροπής ή της Υπηρεσίας της Επιτροπής την συµµόρφωση της εταιρείας
µε τις προτάσεις της, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η περιγραφή που υποβλήθηκε είναι
αόριστη και ασαφής και ότι αυτή έγινε µε γενικές αναφορές οι οποίες δεν
συγκεκριµενοποιούνται και γι’ αυτό η Επιτροπή δεν την αποδέχεται ως προτεινόµενο
µέτρο.
1590.

H Επιτροπή διευκρινίζει ότι, έχει σηµειώσει τη δήλωση της JCC περί της

εφαρµοσµένης αναθεωρητικής µεθοδολογίας κοστολόγησης σε σχέση µε τα ∆ικαιώµατα
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Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς και της ισχυριζόµενης πλήρους συµµόρφωσης µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) 2015/751 εκ µέρους της JCC και επισηµαίνει ότι εκτός του ότι αυτή είναι
πολύ γενική και ασαφής λόγω και του γεγονότος ότι, δεν έχει ακόµη αποφασιστεί ποια
θα είναι η αρµόδια αρχή/οι αρµόδιες αρχές στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία που θα
διασφαλίσουν την εφαρµογή των διαφόρων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον
σχετικό Κανονισµό (ΕΕ) 2015/751, δεν µπορεί να αποδεκτεί τα υποβληθέντα και
απορρίπτει αυτά ως προτεινόµενο µέτρο.
Τράπεζες µη µέτοχοι που σύνηψαν διµερείς συµφωνίες µε JCC
Αναφορικά µε την USB
Θέσεις της USB
1591.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο

δικηγόρος της USB µε επιστολή του ηµεροµηνίας 13/11/2015, ως προς την πρόθεση της
Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και
αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά κάτωθι:
Γενικά σχόλια
1592.

Η USB διαφωνεί µε τα συµπεράσµατα της Επιτροπής, και επαναλαµβάνει τη θέση

της ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο απουσίαζε το απαραίτητο νοµοθετικό υπόβαθρο καθότι
η εξουσία της Επιτροπής να αποφασίζει κατά πόσο υπάρχει παράβαση του άρθρου 101
ΣΛΕΕ (άρθρο 17 του Νόµου), ή και να επιβάλλει πρόστιµα σε σχέση µε παράβαση του
άρθρου 101 ΣΛΕΕ (άρθρα 24 και 42 του Νόµου) προκύπτει από τον περί της
Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου του 2014 (Ν. 41(Ι)/2014) που δηµοσιεύτηκε στις
28/3/2014.
Παράγοντες µετριασµού του προστίµου
1593.

Η USB έχει τη θέση ότι σύµφωνα µε τις πρόνοιες των κατευθυντήριων γραµµών

για τη µέθοδο υπολογισµού των προστίµων391, τα έσοδα που θα έπρεπε να λάβει
υπόψη η Επιτροπή είναι τα έσοδα από τις ∆Π από την JCC, και όχι όλα τα έσοδα και
λειτουργικά έσοδα του τµήµατος καρτών.

391

Πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23, παράγραφος 2, σηµείο α) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 (2006/C 2010/02) (οι «Κατευθυντήριες Γραµµές»).
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1594.

Αναφορικά µε την επιβολή προστίµου, η USB παραπέµποντας στο σύγγραµµα του

καθηγητή ∆αγτόγλου (Π.∆. ∆αγτόγλου, Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 4η αναθεωρηµένη
έκδοση παρ. 866-875), ανέφερε ότι και στις διοικητικές ποινές ισχύουν οι βασικές αρχές
του ποινικού δικαίου όπως π.χ. η αρχή της υπαιτιότητας, η αρχή nullum crimen nulla
poena sine lege και η αρχή ne bis in idem, καθώς επίσης και το ότι το είδος της
διοικητικής ποινής πρέπει να έχει αντικειµενική συνάφεια µε τη συµπεριφορά του ιδιώτη
την οποία σκοπεύει να εξαναγκάσει. Επίσης, προβάλλει ότι ο ∆αγτόγλου παρατηρεί
πως: «Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από την διοίκηση και γι’ αυτό επιτρέπονται
µόνο όταν δεν αποσκοπούν ή επιφέρουν την τιµώρηση αδικήµατος, αλλά απλώς την
διασφάλιση της λειτουργίας της διοικήσεως και της συµµόρφωσης προς τις πράξεις της».
1595.

Η USB σηµείωσε ότι η διοικητική κύρωση του διοικητικού προστίµου, ούτε

αναγκαία είναι, ούτε κατάλληλη, προσθέτοντας ότι «Το δυσµενέστερο µέτρο – κύρωση
του προστίµου µπορεί να επιβληθεί, µόνο στην περίπτωση που η Επιτροπή
αιτιολογηµένα αποδείξει ότι ο επιδιωκόµενος σκοπός της διοικητικής κύρωσης, δεν
µπορεί να επιτευχθεί µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παρά µόνο µε την κύρωση του
προστίµου», παραθέτοντας ως παράδειγµα τη δυνατότητα επιβολής συµβολικού
προστίµου

από

την

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

στη

βάση

του

σηµείου

36

των

Κατευθυντήριων Γραµµών.
1596.

Η USB αναφέρει ότι για να επιβληθεί η κατάλληλη, ανάλογη και αναγκαία ποινή, η

Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της όλους τους ακόλουθους µετριαστικούς
παράγοντες τους οποίους αναφέρει στις θέσεις της:
1597.

Η USB δεν είχε ηγετικό ρόλο ή ρόλο υποκινητή της καταγγελλόµενης παράβασης,

αλλά η συµµετοχή της ήταν περιορισµένη, και παθητική εφόσον κατά την συνοµολόγηση
της ∆ιµερούς Συµφωνίας της µε την JCC δεν υπήρχαν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Η
USB δεν είναι µέτοχος της JCC, ούτε και έλαβε µέρος στις οποιεσδήποτε αποφάσεις
αναφορικά µε τη διαµόρφωση των Ε∆Π
1598.

∆εν ήταν πρόθεση της USB να ενεργήσει µε σκοπό ή µε πρόθεση την

παρακώλυση του ανταγωνισµού. ∆εδοµένου του ιστορικά αµελητέου µεριδίου της USB
στην αγορά και του µικρού µεριδίου στην αγορά των καρτών πληρωµών ειδικότερα
(κάτω του [...]% για όλα τα έτη που αφορούν την Καταγγελία), θα ήταν αδύνατο η
διµερής συµφωνία και γενικά η οποιαδήποτε συµπεριφορά της USB, να προκαλέσει
οποιαδήποτε επίδραση ή επίπτωση στην αγορά.
1599.

Κατά το χρόνο της συνοµολόγησης της ∆ιµερούς Συµφωνίας η JCC ήταν η µόνη

εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωµών στην Κύπρο. Παρόλα αυτά,
η USB δεν είχε αποκλείσει συνεργασία µε την Καταγγέλλουσα, αλλά όπως ανέφερε η
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Καταγγέλλουσα «ουδέποτε παρουσίασε ή/και υπέβαλε στην USB οποιαδήποτε επίσηµη,
δεσµευτική και συγκεκριµένη πρόταση για συνεργασία».
1600.

Η οµοιόµορφη εφαρµογή των Ε∆Π αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος των

δεσµεύσεων της JCC (σε συνεννόηση µε τις εκδότριες τράπεζες) ενώπιον της
Επιτροπής σε προηγούµενη διαδικασία .
1601.

Συνεργάστηκε µε την Επιτροπή και την Υπηρεσία της Επιτροπής και δεν έχει

απασχολήσει ξανά την Επιτροπή.
1602.

Ως συνέπεια του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/751 της 29ης

Απριλίου 2015 σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε
κάρτες, άρθρο 4, η USB έχει δεσµευτεί προς την VISA EUROPE ότι από 9/12/2015 οι
Ε∆Π που θα χρεώνει θα είναι 0,30%.
1603.

Τέλος, η USB, αναφέρθηκε στην οικονοµική κατάσταση της, τονίζοντας ότι η

επιβολή προστίµου θα έθετε ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο την οικονοµική βιωσιµότητα της
επιχείρησης και θα οδηγούσε στην απώλεια της αξίας στοιχείων του ενεργητικού της.
Αναλυτικότερα, ανέφερε ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα των καρτών πληρωµών
ιστορικά δεν απέφερε κέρδη τα οποία να είχαν θετική επίδραση στην όλη εικόνα της
επιχείρησης. Επιπλέον σηµείωσε ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτει,
παρουσίασε κέρδη για το 2008 και για το 2009, ενώ από το 2010 µέχρι το 2014
παρουσίαζε συνεχώς ζηµιές.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1604.

Η Επιτροπή, έχοντας καταγράψει συνοπτικά πιο πάνω τις γραπτές παραστάσεις

της εταιρείας USB, 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.
1605.

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 καταγγελλόµενης εταιρείας USB 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
16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο,
αλλά και από την παρούσα απόφαση.
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1606.

Παραταύτα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει συνοπτικά ότι, ότι η δυνατότητα

διαπίστωσης παράβασης των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισµού, προβλεπόταν σαφώς
και στον Νόµο 13(Ι)/2008 ο οποίος ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο της παρούσας
υπόθεσης, στα άρθρα 23(1), 25, 35(1).
1607.

Σε σχέση µε τα σχόλια της εταιρείας ότι σε σχέση µε το ύψος του προστίµου, τα

έσοδα που θα πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή είναι τα έσοδα από τις ∆Π από την
JCC, και όχι όλα τα έσοδα και λειτουργικά έσοδα του τµήµατος καρτών, η Επιτροπή
διευκρινίζει ότι µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου 13(Ι)/2008 που καλείται να εφαρµόσει,
το διοικητικό πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση τον κύκλο εργασιών που έλαβε χώρα κατά
το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της
παράβασης έτος. Με βάση την ερµηνεία που δίδει το άρθρο 2 του Νόµου, κύκλος
εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών όπως υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις του περί
ελέγχου των συγκεντρώσεων νόµου. Με βάση δε το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω Νόµου:
«Αντί του πραγµατικού κύκλου εργασιών, ως κύκλος εργασιών: (α) Αναφορικά µε
τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισµό, θεωρείται το ένα δέκατο του ισολογισµού του
τελευταίου οικονοµικού έτους, […]».
1608.

Επισηµαίνεται ότι, το εφαρµοστέο νοµικό πλαίσιο σε σχέση µε την επιβολή

προστίµου αφορά τον Νόµο 13(Ι)/2008, δυνάµει του άρθρου 53(4) του Νόµου του
ισχύοντος Νόµου που αφορά µεταβατικές διατάξεις.
1609.

Σε σχέση µε την αναφορά της εταιρείας ότι, «στις διοικητικές ποινές ισχύουν οι

βασικές αρχές του ποινικού δικαίου», η Επιτροπή τονίζει ότι η διαδικασία επιβολής
διοικητικού προστίµου αποτελεί διοικητική διαδικασία και δεν πρέπει για κανένα λόγο να
συγχέεται µε άλλες διαδικασίες. Ο Νόµος προνοεί ξεκάθαρα ότι η Επιτροπή δύναται να
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο έως και 10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και ως
εκ τούτου η Επιτροπή οφείλει να ενεργεί εντός των νοµίµων πλαισίων που ο νοµοθέτης
έχει προνοήσει.
1610.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι κατά την επιβολή του διοικητικού προστίµου εφαρµόζει

την αρχή της αναλογικότητας η οποία αναλύεται σε επιµέρους εκφάνσεις, δηλαδή την
αρχή της ίσης µεταχείρισης και την αρχή ne bis in idem. Επισηµίανεται επίσης ότι, η
Επιτροπή εφαρµόζει την αρχή της διαφάνειας η οποία εκφράζεται µέσω της
υποχρέωσης αιτιολογίας της απόφασης.
1611.

Επίσης, η USB ισχυρίζεται ότι, οι διοικητικές κυρώσεις προστίµου πρέπει να είναι

αναλογικές, και ότι η Επιτροπή θα µπορούσε να επιλέξει την επιβολή συµβολικού
προστίµου. Η Επιτροπή επισηµαίνει όπως έχει προαναφερθεί ότι, δυνάµει της
διακριτικής της ευχέρειας και ως ο Νόµος καθορίζει, δύναται να επιβάλει διοικητικό
πρόστιµο το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί και άρα θα είναι ανάλογο της φύσης, της
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σοβαρότητας, της διάρκειας της παράβασης καθώς και των οποιονδήποτε µετριαστικών
παραγόντων.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1612.

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.»
1613.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά περίπτωση, και το
ειδικό βάρος της συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στην παράβαση.
1614.

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.
1615.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την USB 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:
1616.

Στην προκείµενη περίπτωση όλες οι εµπορικές τράπεζες στην Κύπρο έχουν

συνάψει διµερείς συµφωνίες (Service Agreements) µε την εταιρεία JCC. Με αυτές τις
συµφωνίες καθορίζεται, µεταξύ άλλων, το ύψος των Ε∆Π και οι κατηγορίες των
εµπόρων. Υπογραµµίζεται ότι οι εν λόγω συµφωνίες είναι πανοµοιότυπες σε σχέση µε
το ύψος των Ε∆Π. Η εταιρεία JCC δραστηριοποιείται στην αγορά αποδοχής καρτών
πληρωµών και κάθε µια από τις Τράπεζες δραστηριοποιείται στην αγορά έκδοσης
καρτών.
1617.

Επισηµαίνεται ότι, µε τις εν λόγω συµφωνίες συµφωνείται επίσης όπως οι τοπικές

συναλλαγές της JCC δε θα δροµολογούνται στα κεντρικά συστήµατα VISA και
MasterCard (ώστε να χρεώνονται οι ∆Π που δηµοσιεύονται από την ίδια την JCC και τις
εκδότριες τράπεζες στα συστήµατα πληρωµών VISA και MasterCard), ενώ την ίδια
στιγµή οποιοσδήποτε αποδέκτης καρτών, συµπεριλαµβανοµένου και της εταιρείας
FBMECS, χρεώνεται τα DIF που δηµοσιεύονται στα συστήµατα πληρωµών.
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1618.

Ως εκ τούτου, κατά την κρίση της Επιτροπής, σε σχέση µε τη φύση και τη

σοβαρότητα της διαπιστωθείσας παράβασης, η διαπιστωθείσα παράβαση τελείται σε
κάθετο επίπεδο και αφορά τον καθορισµό ενιαίων Ε∆Π.
1619.

Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, επιδρούν αρνητικά στον ανταγωνισµό στην αγορά

έκδοσης καρτών πληρωµών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών
πληρωµών αφού όλες οι εκδότριες τράπεζες έχουν υπογράψει πανοµοιότυπες διµερείς
συµφωνίες µε την εταιρεία JCC και δεν είναι διατεθειµένες να υπογράψουν άλλη διµερή
συµφωνία µε άλλο αποδέκτη καρτών για χαµηλότερα ή / και άλλου ύψους Ε∆Π, αφού οι
ψηλές Ε∆Π αποτελούν σηµαντικό καθαρό εισόδηµα για τις τράπεζες έκδοσης καρτών
πληρωµών στην Κύπρο. To γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι διµερείς συµφωνίες
που έχουν συναφθεί µεταξύ JCC και εκδοτριών τραπεζών στην προκείµενη περίπτωση
της USB να περιορίζουν την είσοδο ξένων εταιρειών αποδοχής, αφού δεν µπορούν να
διαπραγµατευτούν χαµηλότερες Ε∆Π µε καµιά από τις εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο.
∆ιάρκεια της παράβασης
1620.

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 στην πράξη.
1621.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων αλλά

και δεδοµένων των δηλώσεων του δικηγόρου της καταγγελλόµενης JCC, που έχει τον
ουσιαστικό ρόλο στη σύναψη των υπό εξέταση συµφωνιών, ηµεροµηνίας 11/1/2016 και
21/1/2016, σε σχέση µε την κοινοποιηθείσα πρόθεση της Επιτροπής προς JCC για
επιβολή προστίµου και διαρθρωτικών µέτρων, έχει διαπιστώσει, ότι η εν λόγω
παράβαση των καθέτων συµφωνιών που αφορά όχι µόνο την JCC αλλά και τις
εκδότριες τράπεζες µη µετόχους της και στην προκείµενη περίπτωση την USB, σε σχέση
µε τον ενιαίο καθορισµό των Ε∆Π, είναι συνεχιζόµενη. Σηµειώνεται ότι σε σχέση µε τις
καταναλωτικές χρεωστικές κάρτες (consumer debit) και τις προσωπικές καταναλωτικές
πιστωτικές και κάρτες προθεσµιακής χρέωσης, υπό το φώς της εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751, από τις 9/12/2015, οι Ε∆Π για τις εν λόγω κάρτες
καθορίστηκαν στο 0,2% και 0,3% αντίστοιχα. Τονίζεται ωστόσο εµφαντικά από την
Επιτροπή ότι, κρίσιµο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της εν λόγω παράβασης είναι ο
καθορισµός των Ε∆Π σε ενιαίο επίπεδο µέσω των συµφωνιών που υπογράφονται από
την JCC και τις τράπεζες µη µετόχους, συµπεριλαµβανοµένης και της USB, και όχι το
ύψος τους.
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Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1622.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία USB, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για

την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς
και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου.
1623.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και

στη βάση των όσων έχουν τεθεί ενώπιον της, καταλήγει ότι:
1624.

Σε σχέση µε τον περιορισµένο και µη ηγετικό ρόλο της USB στη παράβαση της

κάθετης συµφωνίας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι αυτό θα ληφθεί υπόψη της.
1625.

Σε σχέση µε την επικληθείσα ελαφρυντική περίσταση της µη ύπαρξης πρόθεσης

περιορισµού του ανταγωνισµού και του µικρού µεριδίου στην αγορά καρτών πληρωµών,
η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία δεν έχει αποδείξει ότι η εν λόγω περιοριστική
συµφωνία προήλθε από αµέλεια, όπως ορίζει σχετικά η παράγραφος 29 των
κατευθυντήριων γραµµών για την µέθοδο υπολογισµού του προστίµου από την Ε.Ε.
Ανεξαρτήτως τούτου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, αυτό που αναµένεται από επιχείριση
που ενήργησε εξ αµελείας είναι η λήψη άµεσα µέτρων θεραπείας της αµέλειας κατά το
αρχικό στάδιο της υπόθεσης, πράγµα που στην υπό εξέταση υποόθεση δεν έγινε..
1626.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την USB και στη

βάση των στοιχείων του ∆ιοικητικού Φακέλου, σε σχέση µε την επικληθείσα συνεργασία
της µε την Επιτροπή, σηµειώνει ότι, αυτή ήταν στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων
της εταιρείας, όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον Κανονισµό
1/2003.
1627.

Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του

προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει 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.
1628.

Στην προκείµενη περίπτωση, η εταιρεία USB συνεργάστηκε στα πλαίσια των

νοµίµων υποχρεώσεων της και µόνο. Συνεπώς κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως
αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας.
1629.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της εταιρείας ότι η οµοιόµορφη εφαρµογή των Ε∆Π

απορρέει ουσιαστικά από προηγούµενες δεσµεύσεις της εταιρείας JCC που έγιναν
αποδεκτές από την Επιτροπή, υπογραµµίζεται ότι η απόφαση της Επιτροπής µε
ηµεροµηνία 23/11/2005, η οποία κατέληξε στην επιβολή προστίµου αφορούσε
αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής και αναφερόταν σε παραβάσεις των άρθρων 6(1)
και 6(2)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε
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τότε, από πλευράς JCC λόγω της κατάχρησης της δεσπόζουσας της θέσης µέσω της
επιβολής αθέµιτων τιµών/χρεώσεων σε εµπόρους για την υπηρεσία αποδοχής τους για
συναλλαγές µε κάρτες και αθέµιτες χρεώσεις ενοικίων για τα τερµατικά καρτών. Οι
δεσµεύσεις που υποβλήθηκαν στις 3/11/2005 από την εταιρεία JCC λήφθηκαν υπόψη
από την τότε Επιτροπή, στην µεταγενέστερη χρονολογικά Απόφασή της ηµεροµηνίας
23/11/2005, για σκοπούς καθορισµού του ύψους του προστίµου και µόνο. Οι δεσµεύσεις
αυτές αναφέρουν, µεταξύ άλλων: «Στο εσώκλειστο έγγραφο, γίνεται µια πολύ σοβαρή και
προωθηµένη προσπάθεια να αντιµετωπιστούν πλείστα όσα θέµατα και ζητήµατα, πολύ
πέραν των συγκεκριµένων καταγγελιών που εκτίθενται στην Έκθεση Αιτιάσεων. Ενώ η
Έκθεση Αιτιάσεων επικεντρώνεται στην κατ’ ισχυρισµό επιβολή ‘αθέµιτων τιµών προς
τους εµπόρους’, το εσώκλειστο έγγραφο που υποβάλλουµε αντιµετωπίζει όχι µόνο το
θέµα αυτό αλλά και άλλα συναφή […]» Τέλος η Επιτροπή τονίζει ότι η πιο πάνω
απόφαση που εκδόθηκε το έτος 2005 και οι µονοµερείς δεσµεύσεις της JCC αφορούσαν
τα έτη µέχρι το 2008, δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα καταγγελία,
που υποβλήθηκε από την εταιρεία FBMECS, το έτος 2010 και αναφέρεται σε
πιθανολογούµενες παραβάσεις του Νόµου στα έτη 2009-2010.
1630.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της εταιρείας ότι διαφωνεί µε την οποιαδήποτε

θεώρηση ότι η ∆ιµερής Συµφωνία επιφέρει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της
Καταγγέλλουσας από την αγορά αποδοχής καρτών πληρωµών, η Επιτροπή
επαναλαµβάνει τα όσα ανέφερε στο κείµενο που κοινοποιήθηκε στην USB µε επιστολή
ηµεροµηνίας 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο, επισηµαίνοντας, ότι ο εν λόγω ισχυρισµός δεν αποτελεί
ελαφρυντικό παράγοντα για το ύψος του προστίµου.
1631.

Η Επιτροπή συναφώς επισηµαίνει οι τράπεζες µέτοχοι µέσα από τη δηµιουργία

της JCC, αλλά και οι µη µέτοχοι, µε την ακολουθούµενη πρακτική τους, της απόφασης
της JCC ως ένωση επιχειρήσεων σχετικά µε τα Ε∆Π, των κάθετων συµφωνιών JCC µε
εκδότριες τράπεζες, και τη µη έγκαιρη πληροφόρηση των συστηµάτων πληρωµών για τις
νέες κατηγορίες εµπόρων, επιτυγχάνουν την ανάπτυξη τεχνητών εµποδίων εισόδου σε
µια ήδη δύσκολη στην είσοδό της αγορά αποδοχής, διασφαλίζοντας την εξάλειψη κάθε
είδους πραγµατικής και δυνητικής ανταγωνιστικής πίεσης392. Προς επίρρωση αυτού
σηµειώνεται το γεγονός ότι στην Κυπριακή αγορά µόνο ένας ανταγωνιστής της JCC
δραστηριοποιείτο για τα έτη 2009-2014 στην εν λόγω αγορά, ήτοι η FBMECS ο οποίος
διαφαίνεται να συνάντησε εµπόδια στην είσοδο στην αγορά που προέρχονται κυρίως
392

Από τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, προκύπτει ότι προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στην αγορά
αποδοχής καρτών µία εταιρεία θα πρέπει να λάβει σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα αφού η
τελευταία ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις. ∆εν µπορεί επίσης να παραληφθεί το γεγονός ότι η
είσοδος στην αγορά αυτή προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, και υψηλό κόστος επένδυσης (π.χ. διαθεσίµων
κεφαλαίων, απόκτησης και διάθεσης τερµατικών POS κ.λπ.).
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από την συµπεριφορά της ανταγωνίστριας JCC αλλά και των τραπεζών εκδοτριών
καρτών. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην υπόθεση MasterCard το Γενικό ∆ικαστήριο
εξήγησε ότι οι Π∆Π είχαν περιοριστικά αποτελέσµατα κατά το ότι «περιορίζουν την πίεση
που οι έµποροι µπορούν να ασκούν στις αποδέκτριες τράπεζες στο πλαίσιο της
διαπραγµατεύσεως σχετικά µε τις ∆ΕΠ, µειώνοντας τις πιθανότητες µειώσεως των τιµών
κάτω από ένα ορισµένο όριο» και αυτό σε αντίθεση µε «µια αγορά αποδοχής
συναλλαγών που να λειτουργεί χωρίς αυτές»393. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση
επικυρώθηκε από το ∆ΕΕ394. Για τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως
άνω θέση της USB.
1632.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό που αφορά το γεγονός ότι, ως συνέπεια του

κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/751 της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε τις
διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες, άρθρο 4, η USB έχει
δεσµευτεί προς την VISA EUROPE ότι από 9/12/2015 οι Ε∆Π που θα χρεώνει θα είναι
0,30%, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, δεν έχει ακόµη αποφασιστεί ποια θα είναι η αρµόδια
αρχή/οι αρµόδιες αρχές στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία που θα διασφαλίσουν την εφαρµογή
των διαφόρων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον σχετικό Κανονισµό (ΕΕ)
2015/751, και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι αποτέλεσµα συµµόρφωσης µε Ευρωπαικό
Κανονισµό.
1633.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της εταιρείας για την οικονοµική της κατάσταση και ότι

από το 2010 µέχρι το 2014 παρουσιάζει ζηµίες, και πως η ενδεχόµενη επιβολή
διοικητικού προστίµου δύναται να θίξει την βιωσιµότητά της, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι
θα επιβάλει αναλογικό διοικητικό πρόστιµο το οποίο σε καµία περίπτωση δεν θα θέσει
ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο την οικονοµική βιωσιµότητα της εταιρείας. Η Επιτροπή
σηµειώνει ωστόσο ότι, στα πλαίσια του Νόµου και δη του άρθρου 24(α)(i)
αυτούπροβλέπεται 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.
Εν προκείµενω, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να λάβει υπόψη το αµέσως προηγούµενο
της παράβασης έτος, ήτοι το 2008.
1634.

Η Επιτροπή επίσης σηµειώνει ότι, το διοικητικό πρόστιµο δύναται να επιβάλει

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 24(α)(i), ανέρχεται µέχρι το δέκα τοις εκατό (10%)
393

Απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου της 24ης Μαΐου 2012, Τ-111/08, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σκέψη 143. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58a5fa56e8ad249c0ae2af1f71bf
448cc.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhqSe0?text=&docid=123081&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=249336
394
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2014, C-281/12 P, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157521&pageIndex=0&doclang=EL&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249642
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του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, έχοντας λάβει υπόψη τη διάρκεια και τη φύση και
σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του
Νόµου 13(Ι)/2008. Εν προκειµένω, επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση της USB , µε
βάση την ερµηνεία που δίδει το άρθρο 2 του Νόµου, κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος
εργασιών όπως υπολογίζεται

µε βάση τις διατάξεις του περί ελέγχου των

συγκεντρώσεων Νόµου. Ως εκ τούτου, µε βάση το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω Νόµου ο
κύκλος εργασιών αναφορικά µε τράπεζα είναι το 1/10 του ισολογισµού του 2008.
Αναφορικά µε την Εµπορική Τράπεζα
Θέσεις της Εµπορικής Τράπεζας
1635.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις της Εµπορικής Τράπεζας ως προς την

πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που
εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά κάτωθι:
Γενικά σχόλια
1636.

Η Εµπορική Τράπεζα υπέβαλε τη θέση ότι η Επιτροπή υιοθετεί αναιτιολόγητα τις

θέσεις της Καταγγέλλουσας εταιρείας, οι οποίες δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε
στοιχεία. Παράλληλα, θεωρεί ότι η Επιτροποή αµφισβητεί σχεδόν κάθε επιχείρηµα της
Εµπορικής Τράπεζας το οποίο, κατά την κρίση της, δεν υποστηρίζεται από επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία, παραβιάζοντας µε αυτό τον τρόπο το δικαίωµα άµυνάς της,
σύµφωνα µε το οποίο, το βάρος απόδειξης ή στοιχειοθέτησης της καταγγελίας βαρύνει
την Επιτροπή.
1637.

Η καταγγελλόµενη έχει τη θέση ότι η ανάλυση που πραγµατοποίησε η Επιτροπή

σε σχέση µε την παράβαση είναι επιφανειακή, ασαφής, στερείται τεκµηρίωσης,
εµπεριέχει αριθµό θεµελιωδών ελαττωµάτων και αποτυχαίνει να λάβει υπόψη το
οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο στην Κύπρο.
1638. Η Εµπορική Τράπεζα εισηγείται όπως, σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει το
αίτηµα της για επανεξέταση της υπόθεσης και ανάκληση της Απόφασης, η Επιτροπή δεν
θα πρέπει να επιβάλει οποιονδήποτε διοικητικό πρόστιµο, ή θα πρέπει να επιβληθεί
απλά ένα συµβολικό πρόστιµο.
1639.

Υποστήριξε επίσης ότι, ουδέποτε απέρριψε (χωρίς εξέταση/αξιολόγηση) προτάσεις

συνεργασίας µε οποιονδήποτε οργανισµό, συµπεριλαµβανόµενης της FBMECS.
1640.

Επιπρόσθετα, η Εµπορική Τράπεζα ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει

ορθά την εφαρµογή του Κανονισµού για την απαλλαγή σε ορισµένες κατηγορίες
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κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών και δεν έχει εξετάσει το κατά πόσο
ο καθορισµός των Ε∆Π δύναται να επωφεληθεί από ατοµική εξαίρεση δυνάµει του
Άρθρου 101(3) της ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 4 του Νόµου
Παράγοντες µετριασµού του προστίµου
1641.

Η Εµπορική Τράπεζα επίσης υπέβαλε αριθµό θέσεων αναφορικά µε το νοµικό

πλαίσιο σε σχέση µε τον καθορισµό του προστίµου αναφέροντας ότι από τη
συνδυαστική εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρο 50 και 46(2)(γ) του Νόµου,
συµπεραίνεται ότι στο µέτρο που δεν έχουν εκδοθεί ειδικοί Κανονισµοί στη ∆ηµοκρατία
και δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Νόµο σχετικά µε «τον καθορισµό του τρόπου
επιβολής διοικητικών προστίµων, της απαλλαγής και/ή της µείωσης των διοικητικών
προστίµων για παραβάσεις», η Επιτροπή οφείλει να εφαρµόζει τους σχετικούς
Κανονισµούς, Κατευθυντήριες Γραµµές και νοµολογία του κοινοτικού δικαίου σε ότι
αφορά τα διοικητικά πρόστιµα. Αναφορικά µε τα κριτήρια καθορισµού προστίµου, η
Εµπορική Τράπεζα αναφέρει ότι η σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές «καθορίζεται µε βάση την κάθε περίπτωση ξεχωριστά», ότι η
επιβολή προστίµων πρέπει να είναι αναλογική (proportionate) και όχι υπερβολική και ότι
ο κύκλος εργασιών που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτός που αφορά αποκλειστικά τη
σχετική αγορά προϊόντος και τη σχετική γεωγραφική αγορά, οι οποίες επηρεάστηκαν
από την κατ’ ισχυρισµό παράβαση µίας επιχείρησης και ο οποίος καταγράφηκε το
προηγούµενο οικονοµικό έτος από αυτό στο οποίο τερµατίστηκε η παράβαση,
(παραπέµποντας στο Office of Fair Trading, guidance as to the appropriate amount of a
penalty’, OFT423, September 2012, paragraph 2.7).
1642.

Αναφορικά µε τη φύση της παράβασης ως κεντρικό κριτήριο αξιολόγησης της

σοβαρότητάς της, η Εµπορική Τράπεζα σηµείωσε ότι στην παρούσα περίπτωση, η
παράβαση αφορά κάθετες συµφωνίες, επισηµαίνοντας ότι η επιβολή ιδιαίτερα χαµηλών
προστίµων σε περιπτώσεις κάθετων συµφωνιών προβλέπεται, γενικά, λόγω: (α) του
φανερού χαρακτήρα τους και (β) των περιορισµένων, κατά κανόνα, αντιανταγωνιστικών
επιπτώσεων στην αγορά. Συνεπώς, σύµφωνα µε τις θέσεις της Εµπορικής Τράπεζας,
τυχόν επιβολή προστίµου θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την καθιερωµένη νοµολογία και
αρχές που καθορίζουν τις κάθετες συµφωνίες ως λιγότερο επιζήµιες από τη σκοπιά του
∆ικαίου του Ανταγωνισµού, κάτι που αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο µετριασµού της
οποιασδήποτε κύρωσης ήθελε επιβάλει η Επιτροπή.
1643.

Η Εµπορική Τράπεζα επίσης, αναφερόµενη στη συγχώνευση Εµπορικής

Τράπεζας µε την Alpha Bank δήλωσε ότι η Alpha Bank Cyprus Ltd, ως καθολικός
διάδοχος της Emporiki Bank-Cyprus Ltd έχει υποκαταστήσει πλήρως την τελευταία ως
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προς όλα ανεξαιρέτως τα ζητήµατα και θα ήταν παντελώς άδικο να επιβαρυνθεί µε
διοικητικό πρόστιµο σε διαδικασία που εγείρεται και εναντίον της ίδιας της Alpha Bank.
1644.

Η Εµπορική Τράπεζα περαιτέρω ανέφερε ότι συνεργάστηκε πλήρως µε την

Επιτροπή και παρείχε όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση
υπεκφυγής ή παραπλάνησης, ενώ επεσήµανε ότι δεν έχει διαπράξει στο παρελθόν
οποιαδήποτε παρόµοια ή αντίστοιχη διαπιστωµένη παράβαση.
1645.

Η Εµπορική Τράπεζα επίσης αναφέρεται στη «νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό

σύστηµα» που επήλθε από το χρόνο καταχώρισης της καταγγελίας, που θα πρέπει να
συνυπολογιστεί κατά τη λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός προστίµου
καθώς και στον υπολογισµό του ύψους αυτού.
1646.

Η Εµπορική Τράπεζα αναφέρει επίσης πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα

στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής σε σχέση µε τη συµπεριφορά /
δραστηριότητες της FBME Bank και της καταγγέλλουσας καθώς και ότι τα περιστατικά
της υπόθεσης σε σχέση µε την καταγγέλλουσα έχουν αλλάξει εφόσον η FBME Bank
τέθηκε υπό διαχείριση και η καταγγέλλουσα ανέστειλε τις εργασίες της εντός της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε σοβαρότατες κατηγορίες εναντίον της (αναφερόµενη στην
απόφαση το τµήµατος Financial Crimes Enforcement Network («FINCEN») του
Υπουργείο Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής («US Department of the
Treasury»)).
1647.

Η Εµπορική Τράπεζα, τέλος, υπέβαλε επίσης ότι η κατ’ ισχυρισµό παράβαση του

Άρθρου 3(1)(α) δεν έγινε µε πρόθεση και/ή κακόπιστα.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1648.
της

Η Επιτροπή, έχοντας καταγράψει συνοπτικά πιο πάνω τις γραπτές παραστάσεις
εταιρείας

Εµπορική

Τράπεζα,

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.
1649.

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 καταγγελλόµενης εταιρείας Εµπορικής Τράπεζας
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
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επιστολή ηµεροµηνίας 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, αλλά και από την παρούσα απόφαση.
1650.

Παραταύτα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, προτού καταλήξει σε συµπεράσµατα,

αξιολόγησε όλα τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
θέσεις των εµπλεκοµένων µερών χωρίς να προσδίδει άνιση βαρύτητα. Εξάλλου, οι
διαπιστωθείσες παραβάσεις έχουν στοιχειοθετηθεί πλήρως και µε αντικειµενικό τρόπο.
1651.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της εταιρείας ότι ουδέποτε απέρριψε προτάσεις

συνεργασίας µε την καταγγέλλουσα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει συνοπτικά κατωτέρω
τα όσα ανέφερε και στο κείµενο που κοινοποιήθηκε στην Εµπορική Τράπεζα µε
επιστολή ηµεροµηνίας 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο:
1652.

Οι τράπεζες µέτοχοι µέσα από τη δηµιουργία της JCC, αλλά και οι µη µέτοχοι, µε

την ακολουθούµενη πρακτική τους, της απόφασης της JCC ως ένωση επιχειρήσεων
σχετικά µε τις Ε∆Π, των κάθετων συµφωνιών JCC µε εκδότριες τράπεζες, και τη µη
έγκαιρη πληροφόρηση των συστηµάτων πληρωµών για τις νέες κατηγορίες εµπόρων,
επιτυγχάνουν την ανάπτυξη τεχνητών εµποδίων εισόδου σε µια ήδη δύσκολη στην
είσοδό της αγορά αποδοχής, διασφαλίζοντας την εξάλειψη κάθε είδους πραγµατικής και
δυνητικής ανταγωνιστικής πίεσης395. Προς επίρρωση αυτού, η Επιτροπή παραπέµπει
στο

γεγονός

ότι

στην

Κυπριακή

αγορά

µόνο

ένας ανταγωνιστής

της

JCC

δραστηριοποιείτο για τα έτη 2009-2014 στην εν λόγω αγορά, ήτοι η FBMECS ο οποίος
διαφαίνεται να συνάντησε εµπόδια στην είσοδο στην αγορά. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι
στην υπόθεση MasterCard το Γενικό ∆ικαστήριο εξήγησε ότι οι Π∆Π είχαν περιοριστικά
αποτελέσµατα κατά το ότι «περιορίζουν την πίεση που οι έµποροι µπορούν να ασκούν
στις αποδέκτριες τράπεζες στο πλαίσιο της διαπραγµατεύσεως σχετικά µε τις ∆ΕΠ,
µειώνοντας τις πιθανότητες µειώσεως των τιµών κάτω από ένα ορισµένο όριο» και αυτό
σε αντίθεση µε «µια αγορά αποδοχής συναλλαγών που να λειτουργεί χωρίς αυτές»396.
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση επικυρώθηκε από το ∆ΕΕ397.

395

Από τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, προκύπτει ότι προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στην αγορά
αποδοχής καρτών µία εταιρεία θα πρέπει να λάβει σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα αφού η
τελευταία ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις. ∆εν µπορεί επίσης να παραληφθεί το γεγονός ότι η
είσοδος στην αγορά αυτή προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, και υψηλό κόστος επένδυσης (π.χ. διαθεσίµων
κεφαλαίων, απόκτησης και διάθεσης τερµατικών POS κ.λπ.).
396
Απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου της 24ης Μαΐου 2012, Τ-111/08, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σκέψη 143. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58a5fa56e8ad249c0ae2af1f71bf
448cc.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhqSe0?text=&docid=123081&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=249336
397
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2014, C-281/12 P, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157521&pageIndex=0&doclang=EL&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249642
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1653.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της εταιρείας ότι η Επιτροπή δεν εφάρµοσε σωστά τον

Κανονισµό απαλλαγής για τις κάθετες συµφωνίες, η Επιτροπή επαναλαµβάνει
συνοπτικά τα όσα ανέφερε και στο κείµενο που κοινοποιήθηκε στην Εµπορική Τράπεζα
µε επιστολή ηµεροµηνίας 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο:
1654.

Η Επιτροπή αξιολογώντας τις συµφωνίες στα πλαίσια του άρθρου 3 του

Κανονισµού, καταλήγει ότι λόγω του ότι το µερίδιο της JCC υπερβαίνει το 30% της
αγοράς αποδοχής καρτών πληρωµών, δεν είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί και το µερίδιο
αγοράς της κάθε µίας εκδότριας εταιρείας ξεχωριστά που συνάπτει διµερή συµφωνία,
αφού προϋπόθεση είναι και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη να κατέχουν µερίδιο κάτω του
30%. Ιδιαίτερα λαµβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι εµπεριέχεται σε αυτές τις διµερείς
συµφωνίες περιορισµός ιδιαίτερης σοβαρότητας (hardcore restrictions), ήτοι ο
καθορισµός τιµών. Τονίζεται ότι στο άρθρο 4 του Κανονισµού περιέχεται ένας κατάλογος
περιορισµών ιδιαίτερης σοβαρότητας που συνεπάγονται αποκλεισµό της όλης κάθετης
συµφωνίας από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού απαλλαγής. Τέτοιοι περιορισµοί
δηµιουργούν τεκµήριο ότι η συµφωνία συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για τον
ανταγωνισµό και συνεπώς εµπίπτει στο άρθρο 101(1) και στο αντίστοιχο άρθρο 3 του
Νόµου. Ο πρώτος περιορισµός ιδιαίτερης σοβαρότητας είναι ο καθορισµός τιµών, όπως
στην προκείµενη περίπτωση και θεωρείται κατά κανόνας πιο βλαπτικός για τον
ανταγωνισµό σε σχέση µε άλλους κάθετους περιορισµούς.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1655.

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.»
1656.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά περίπτωση, και το
ειδικό βάρος της συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στην παράβαση.
1657.

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.
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1658.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την Εµπορική Τράπεζα 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:
1659.

Στην προκύµενη περίπτωση, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να επισηµάνει ότι στην

προκείµενη περίπτωση όλες οι εµπορικές τράπεζες στην Κύπρο έχουν συνάψει διµερείς
συµφωνίες (Service Agreements) µε την εταιρεία JCC. Με αυτές τις συµφωνίες
καθορίζεται, µεταξύ άλλων, το ύψος των Ε∆Π και οι κατηγορίες των εµπόρων.
Σηµειώνεται δε ότι οι εν λόγω συµφωνίες είναι πανοµοιότυπες σε σχέση µε το ύψος των
Ε∆Π. Η εταιρεία JCC δραστηριοποιείται στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωµών και
κάθε µια από τις Τράπεζες δραστηριοποιείται στην αγορά έκδοσης καρτών.
1660.

Επισηµαίνεται ότι, συµφωνείται επίσης όπως οι τοπικές συναλλαγές της JCC δε θα

δροµολογούνται στα κεντρικά συστήµατα VISA και MasterCard (ώστε να χρεώνονται οι
∆Π που δηµοσιεύονται από την ίδια την JCC και τις εκδότριες τράπεζες στα συστήµατα
πληρωµών VISA και MasterCard), ενώ την ίδια στιγµή οποιοσδήποτε αποδέκτη καρτών,
συµπεριλαµβανοµένου και της εταιρείας FBMECS, χρεώνεται τα DIF που δηµοσιεύονται
στα συστήµατα πληρωµών.
1661.

Ως εκ τούτου, κατά την κρίση της Επιτροπής, σε σχέση µε τη φύση και τη

σοβαρότητα της διαπιστωθείσας παράβασης, η διαπιστωθείσα παράβαση τελείται σε
κάθετο επίπεδο και αφορά τον καθορισµό ενιαίων Ε∆Π.
1662.

Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, επιδρούν αρνητικά στον ανταγωνισµό στην αγορά

έκδοσης καρτών πληρωµών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών
πληρωµών αφού όλες οι εκδότριες τράπεζες έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες µε την
εταιρεία JCC και δεν είναι διατεθειµένες να υπογράψουν άλλη διµερή συµφωνία µε άλλο
αποδέκτη καρτών για χαµηλότερα Ε∆Π, αφού οι ψηλές Ε∆Π, πλην των Ε∆Π για
προσωπικές καταναλωτικές χρεωστικές κάρτες (consumer debit) που από τις 9/12/2015
έγιναν 0,2% και για προσωπικές καταναλωτικές πιστωτικές και κάρτες προθεσµιακής
χρέωσης (consumer credit και deferred consumer debit) που από τις 9/12/2015 έγιναν
0,3%, αποτελούν σηµαντικό καθαρό εισόδηµα για τις τράπεζες έκδοσης καρτών
πληρωµών στην Κύπρο. To γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι διµερείς συµφωνίες
που έχουν συναφθεί µεταξύ JCC και εκδοτριών τραπεζών, στην προκείµενη περίπτωση
από την Εµπορική Τράπεζα, να περιορίζουν την είσοδο ξένων εταιρειών αποδοχής,
αφού δεν µπορούν να διαπραγµατευτούν χαµηλότερες Ε∆Π µε καµιά από τις εκδότριες
τράπεζες στην Κύπρο.
∆ιάρκεια της παράβασης
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1663.

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. Αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα,
κατά το οποίο η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη.
1664.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων καθώς

και δεδοµένων των δηλώσεων του δικηγόρου της καταγγελλόµενης JCC, που έχει τον
ουσιαστικό ρόλο στη σύναψη των υπό εξέταση συµφωνιών, ηµεροµηνίας 11/1/2016 και
21/1/2016, σε σχέση µε την πρόθεση της Επιτροπής για επιβολή προστίµου και
διαρθρωτικών µέτρων, έχει διαπιστώσει, ότι η εν λόγω παράβαση των καθέτων
συµφωνιών που αφορά όχι µόνο την JCC αλλά και τις εκδότριες τράπεζες µη µετόχους
της και στην προκείµενη περίπτωση την Εµπορική Τράπεζα, σε σχέση µε τον ενιαίο
καθορισµό των Ε∆Π, είναι συνεχιζόµενη, και σε σχέση µε τις καταναλωτικές χρεωστικές
κάρτες (consumer debit) και τις προσωπικές καταναλωτικές πιστωτικές και κάρτες
προθεσµιακής χρέωσης, υπό το φώς του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751, από τις 9/12/2015
οι Ε∆Π είναι 0,2% και 0,3% αντίστοιχα. Τονίζεται ωστόσο εµφαντικά από την Επιτροπή
ότι, κρίσιµο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της εν λόγω παράβασης είναι ο καθορισµός
των Ε∆Π σε ενιαίο επίπεδο µέσω των συµφωνιών που υπογράφονατι από την JCC και
τις Τράπεζες µη µετόχους συµπεριλαµβανοµένης και της Εµπορικής Τράπεζας και όχι το
ύψος τους.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1665.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία Εµπορική Τράπεζα, ως παρατέθηκε ανωτέρω,

προέβαλε λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή
µελέτησε ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου.
1666.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και

στη βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, εκτιµά ότι:
1667.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της Εµπορικής Τράπεζας, ότι η Επιτροπή οφείλει να

εφαρµόζει τους σχετικούς Κανονισµούς, κατευθυντήριες γραµµές και νοµολογία
ενωσιακού δικαίου σε σχέση µε τα διοικητικά πρόστιµα καθώς και ότι η επιβολή του
προστίµου πρέπει να είναι αναλογική και ότι ο κύκλος εργασιών που λαµβάνεται υπόψη
είναι αυτός που αφορά αποκλειστικά την σχετική αγορά και ο οποίος καταγράφηκε το
προηγούµενο έτος από αυτό στο οποίο τερµατίστηκε η παράβαση, η Επιτροπή
σηµειώνει τα ακόλουθα:
1668.

Η Επιτροπή εφαρµόζει το άρθρο 24(α) του Νόµου. Περαιτέρω, η Επιτροπή

επισηµαίνει ότι, το διοικητικό πρόστιµο είναι πάντοτε αναλογικό µε τη φύση,
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σοβαρότητα, διάρκεια της παράβασης. Αναφορικά µε τον κύκλο εργασιών που αφορά
την συγκεκριµένη σχετική αγορά προϊόντος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο Νόµος
13(Ι)/2008 ρητά και µε σαφήνεια προβλέπει στο άρθρο 24(α) ότι το διοικητικό πρόστιµο
που δύναται να επιβάλει ανέρχεται µέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης και όχι του κύκλου εργασιών της αξίας των πωλήσεων ή των προϊόντων
ή υπηρεσιών µε τις οποίες σχετίζεται η παράβαση. ∆εδοµένης της σαφήνειας των
σχετικών µε το θέµα άρθρων του Νόµου, η Επιτροπή έχει τη θέση ότι το ζήτηµα τούτο
δεν µπορεί να τύχει οποιασδήποτε άλλης ερµηνείας. Επισηµαίνεται ότι, στην προκείµενη
περίπτωση µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου 13(Ι)/2008 που καλείται να εφαρµόσει, το
διοικητικό πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση τον κύκλο εργασιών που έλαβε χώρα κατά το
έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της
παράβασης έτος. Με βάση την ερµηνεία που δίδει το άρθρο 2 του Νόµου, κύκλος
εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών όπως υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις του περί
ελέγχου των συγκεντρώσεων νόµου. Με βάση το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω Νόµου ο
κύκλος εργασιών αναφορικά µε τράπεζα είναι το 1/10 του ισολογισµού του τελευταίου
οικονοµικού έτους.
1669.

Η Εµπορική Τράπεζα ισχυρίστηκε ότι αφού συγχωνεύτηκε µε την Alpha Bank, η

οποία είναι πλέον καθολικός διάδοχός της και την έχει υποκαταστήσει πλήρως σε όλα τα
ζητήµατα, θα ήταν παντελώς άδικο να επιβαρυνθεί µε διοικητικό πρόστιµο σε διαδικασία
που γίνεται εναντίον και της Alpha Bank. Σε σχέση µε το εν λόγω θέµα, η Επιτροπή
σηµειώνει ότι, εφόσον µία επιχείρηση, η οποία ήταν υπεύθυνη για µία παράβαση
συνεχίζει να υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο, παραµένει η ίδια υπεύθυνη για την
παράβαση αυτή και όχι ο αγοραστής της. Το κατά πόσον οι µέτοχοι της Εµπορικής
Τράπεζας που είναι υπεύθυνη για την προκείµενη παράβαση έχουν προβει σε
παραβατική συµπεριφορά για την οποία είναι υπόλογοι σε επιβολή διοικητικού
προστίµου398 που είναι άµεσα οι ίδιοι µέτοχοι υπεύθυνοι όπως στην παράβαση της
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, δεν αποτελεί ελαφρυντικό παράγοντα που αξιολογεί η
Επιτροπή για τη µείωση του προστίµου.
1670.

Σε σχέση το ζήτηµα της συνεργασίας, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα

έχουν προβληθεί έχουν τεθεί ενώπιον της, εκτιµά ότι, αυτή η συνεργασία ήταν στα
πλαίσια των νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από
τον Νόµο και τον Κανονισµό 1/2003.
1671.

Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του

προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει ότι, αποτελεί ελαφρυντική
398

Βλέπε υπόθεση C-279/98 P Cascades v Commission (2000) ECR I -9693, para.78. Βλ. επίσης Zinc
Phosphate OJ 2003 L 153/1.
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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. Στην προκείµενη περίπτωση η Εµπορική
Τράπεζα συνεργάστηκε µε την Επιτροπή στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της
και µόνο. Συνεπώς κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός
παράγοντας.
1672.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό αναφορικά µε την νέα τάξη πραγµάτων, η Επιτροπή

κατέληξε πως, ο εν λόγω παράγοντας δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός ως ελαφρυντικός
ως προς την επιβολή διοικητικού προστίµου. Εν πρώτοις, ο εν λόγω ισχυρισµός ως
τέθηκε είναι γενικός και ασαφής και δεν καθιστά αντιληπτό µε ποιο τρόπο ή και γιατί η
ουσία αυτού αφορά την παραβατική συµπεριφορά της Εµπορικής Τράπεζας. Εν
δευτέροις, η ουσία της εν λόγω θέσης δεν φαίνεται να αφορά την οικονοµική ευχέρεια για
πληρωµή οποιουδήποτε προστίµου εφόσον αυτό δεν αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν
αποστέλλονται οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επί τούτου.
1673.

Σε σχέση µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της Εµπορικής Τράπεζας σε σχέση µε

τις δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εν λόγω
ζήτηµα έχει απαντηθεί κατά την εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων και
επαναλαµβάνει ότι είναι άνευ σηµασίας για την παρούσα καταγγελία, υπό την έννοια ότι
αυτή αφορά θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού. Η Επιτροπή οφείλει να ενεργεί στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχής, τα οποία
αφορούν αποκλειστικά την εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου του ανταγωνισµού
και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται να τον αποδεχτεί
ως ελαφρυντικό παράγοντα.
1674.

Σε σχέση µε την επικληθείσα ελαφρυντική περίσταση της µη ύπαρξης πρόθεσης

περιορισµού του ανταγωνισµού, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία δεν έχει αποδείξει
ότι η εν λόγω περιοριστική συµφωνία προήλθε από αµέλεια, όπως ορίζει σχετικά η
παράγραφος 29 των κατευθυντήριων γραµµών για την µέθοδο υπολογισµού του
προστίµου από την Ε.Ε. Ανεξαρτήτως τούτου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, αυτό που
αναµένεται από επιχείριση που ενήργησε εξ αµελείας είναι η λήψη άµεσα µέτρων
θεραπείας της αµέλειας κατά το αρχικό στάδιο της υπόθεσης, πράγµα που στην υπό
εξέταση υποόθεση δεν έγινε.
Αναφορικά µε τη Societe
Θέσεις της Societe
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1675.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο

δικηγόρος της Societe, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό
πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα
οποία καταγράφει συνοπτικά κάτωθι:
1676.

Η Societe διαφωνεί µε το συµπέρασµα της Επιτροπής ότι δηλαδή παραβίασε τους

κανόνες του ανταγωνισµού στην Κύπρο. Η Societe έχει τη θέση ότι η απόφαση της
Επιτροπής παραβιάζει, µεταξύ άλλων, την αρχή της υποχρέωσης της αιτιολογίας και ότι
η Επιτροπή υιοθετεί αναιτιολόγητα τις θέσεις της καταγγέλλουσας εταιρείας, οι οποίες δε
συνοδεύονται από οποιαδήποτε στοιχεία, ενώ παράλληλα, αµφισβητεί σχεδόν κάθε
επιχείρηµα της Societe το οποίο, κατά την κρίση της, δεν υποστηρίζεται από επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία, παραβιάζοντας µε αυτό τον τρόπο το δικαίωµα άµυνας της
Societe. Η καταγγελλόµενη προσθέτει ότι η Επιτροπή βασίζεται αυθαίρετα στις θέσεις
της καταγγέλουσας και όχι στα αποδεικτικά στοιχεία της Societe. Η Societe επανέλαβε
από προηγούµενες θέσεις της, δηλώσεις της Επιτροπής, ότι δηλαδή οι τράπεζες δεν
επιθυµούσαν να συνεργαστούν µε την FBMECS εξαιτίας του υψηλού κέρδους που
προέκυπτε για αυτές δυνάµει των Service Agreements παρόλα αυτά η Societe υπέβαλε
συγκεκριµένα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το κέρδος της στο πλαίσιο αυτό ήταν
οριακό.
1677.

Η Societe ανέφερε ότι η Επιτροπή είχε την υποχρέωση να εξειδικεύσει την

ανάλυσή της στο Service Agreement µεταξύ της Societe και της JCC εξηγώντας πώς
αυτό οδηγεί σε κατ΄ ισχυρισµό ουσιώδη επηρεασµό του ενδοενωσιακού εµπορίου,
επισηµαίνοντας ότι η Επιτροπή, παρέλειψε να εξειδικεύσει και να αιτιολογήσει τις
διαπιστώσεις που αφορούν τη Societe και συµπέρανε ότι οι συµφωνίες µε τις τράπεζες
µετόχους και οι συµφωνίες µε τις τράπεζες µη µετόχους οδηγούν στις ίδιες κατ’
ισχυρισµό επιπτώσεις στον ανταγωνισµό και ως αποτέλεσµα παραβιάζεται η αρχή της
ίσης µεταχείρισης. Επί τούτου, η Societe επαναλαµβάνει τις προηγούµενες θέσεις της,
αναφέρει ότι η περίπτωση της είναι ουσιωδώς διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες
καταγγελλόµενες εταιρείες τουλάχιστον διότι: (α) δεν είναι τράπεζα-µέτοχος της JCC µε
δυνατότητα συµµετοχής στον καθορισµό των Ε∆Π, (β) δεν είχε οποιαδήποτε
επικοινωνία και δε συµµετείχε σε οποιαδήποτε συνάντηση µε τη JCC ή/και άλλες
τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στις οποίες να συζητήθηκε ο
καθορισµός των διατραπεζικών προµηθειών και/ή τυχόν συνεργασία ή αποκλεισµός της
FBMECS από τη σχετική αγορά και εποµένως, η περίπτωση της διαφοροποιείται από τις
αντίστοιχες άλλων καταγγελλόµενων εταιρειών που τυχόν να είχαν τέτοιες επικοινωνίες
ή συµµετείχαν σε τέτοιες συναντήσεις, (γ) δεν είχε προσέγγιση ή επικοινωνία µε την
FBMECS κατά τον ουσιώδη χρόνο, και (δ) ο µικρός κύκλος εργασιών της δεν της
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επέτρεπε να έχει οποιαδήποτε ικανότητα επηρεασµού ή και να λάβει µέρος σε λήψη
αποφάσεων ως προς το ύψος των Ε∆Π.
1678.

Ως προς την πρόθεση της Επιτροπής για επιβολή διοικητικού προστίµου, η

Societe αναφέρει ότι από τη συνδυαστική εφαρµογή των άρθρων 50 και 42(2)(γ) του
Νόµου καθώς επίσης και λόγω της απουσίας σχετικών κανονισµών αναφορικά µε την
επιβολή προστίµου, η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρµόζει τους σχετικούς Κανονισµούς,
Κατευθυντήριες Γραµµές, Αποφάσεις και νοµολογία του Ενωσιακού δικαίου, τα οποία
ερµηνεύουν και συγκεκριµενοποιούν τον τρόπο επιβολής/απαλλαγής/µείωσης των
διοικητικών προστίµων.
1679.

Η Societe έχει τη θέση ότι η σοβαρότητα της παράβασης «καθορίζεται µε βάση την

κάθε περίπτωση ξεχωριστά», (παραπέµποντας στις Κατευθυντήριες γραµµές για την
µέθοδο καθορισµού προστίµου που επιβάλλονται κατ΄εφαρµογή του άρθρου 23(2)(α)
του Κανονισµού 1/2003, παράγ. 20), ότι τα επιβαλλόµενα πρόστιµα πρέπει να είναι
αναλογικά και όχι υπερβολικά και ότι ο κύκλος εργασιών που λαµβάνεται υπόψη είναι
αυτός που αφορά αποκλειστικά τη σχετική αγορά προϊόντος και τη σχετική γεωγραφική
αγορά, οι οποίες επηρεάστηκαν από την κατ’ ισχυρισµό παράβαση µίας επιχείρησης και
ο οποίος καταγράφηκε το προηγούµενο οικονοµικό έτος από αυτό στο οποίο
τερµατίστηκε η παράβαση, (παραπέµποντας στο Office of Fair Trading, ‘guidance as to
the appropriate amount of a penalty’, OFT423, September 2012, paragraph 2.7.)
1680.

Η Societe αναφέρθηκε στον πρωτοφανή χαρακτήρα της παράβασης ως

παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, καταγράφοντας σχετική νοµολογία
της Επιτροπής και του Γενικού ∆ικαστηρίου που υποδεικνύει ότι όταν καλείται η
Επιτροπή να αποφασίσει για πρώτη φορά ότι µία συγκεκριµένη πρακτική αντιβαίνει
στους κανόνες του ανταγωνισµού ή/και να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο στη βάση αυτή,
δικαιολογείται να µην επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο ή να µην επιβληθεί τίποτα
περισσότερο από ένα συµβολικό διοικητικό πρόστιµο. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι, ο
χαρακτήρας της παράβασης στην οποία καταλήγει η Επιτροπή είναι πρωτοφανής και
ανάγεται σε ένα είδος και µια κατηγορία παράβασης, η οποία ουδέποτε στο παρελθόν
είχε διαπιστωθεί από την Επιτροπή. Εποµένως, η Societe έχει τη θέση ότι, εάν η
Επιτροπή εµµείνει στην απόφασή της να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, θα είναι πρώτη
φορά που θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο σε υπόθεση όπου αµφισβητείται η
νοµιµότητα των Service Agreements µεταξύ των τραπεζών και της JCC στην αγορά
αποδοχής καρτών πληρωµών. Επαναλαµβάνει δε, προηγούµενες θέσεις της, ότι η
σύναψη διµερών εµπορικών σχέσεων µεταξύ αποδεκτριών εταιρειών (acquirers) και
τραπεζών γενικά θεωρείται ευρέως ως συνήθης εµπορική πρακτική στην αγορά
παροχής υπηρεσιών καρτών πληρωµών που δεν έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό
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του ανταγωνισµού και ότι εποµένως, το Service Agreement δεν µπορεί να έχει από τη
φύση του ως αντικείµενο, τον περιορισµό του ανταγωνισµού, αλλά µπορεί να είναι µόνο
κατ’ ισχυρισµό αποτέλεσµα του Service Agreement. Η Societe προσθέτει ότι όχι µόνο δε
γνώριζε τον κατ’ ισχυρισµό παράνοµο χαρακτήρα του Service Agreement αλλά ούτε και
ήταν αντικειµενικά δυνατό ή εύλογο να τον γνωρίζει ή να τον προβλέψει, αναφέροντας
ότι δεν δύναται να υποβληθεί διοικητικό πρόστιµο στη βάση µίας παράβασης όταν
διαπιστώνεται ότι η καταγγελλόµενη εταιρεία δεν είναι καν αµελής. Εποµένως, σύµφωνα
µε την καταγγελλόµενη, δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο στη Societe
Generale, σύµφωνα µε το άρθρο 23(2)(α) του Κανονισµού 1/2003.
1681.

Η καταγγελλόµενη επίσης παραθέτει την παρούσα κατάσταση της µητρικής

εταιρείας της καταγγέλλουσας και τα γεγονότα που αφορούν αυτή και επισηµαίνει ότι
εφόσον υπάρχει ένα ορατό ενδεχόµενο διάλυσης της µόνης ανταγωνίστριας εταιρείας
της JCC, η επιβολή οποιουδήποτε διοικητικού προστίµου στην Societe δεν αποτελεί,
σύµφωνα µε την καταγγελλόµενη, πρόσφορη ποινή και δε θα συµβάλλει στην ενίσχυση
του ανταγωνισµού.
1682.

Η Societe παραθέτει τα ακόλουθα ως παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν

υπόψη σε περίπτωση που αποφασιστεί να επιβληθεί χρηµατική κύρωση:
1683.

Σε περιπτώσεις κάθετων περιορισµών προβλέπεται, γενικά, η επιβολή ιδιαίτερα

χαµηλών προστίµων λόγω: (α) του φανερού χαρακτήρα τους και (β) των περιορισµένων,
κατά κανόνα, αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων στην αγορά. Οι εµπορικές σχέσεις
παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωµών δεν αποτελούν, «µυστικές
συµφωνίες». Αντιθέτως, οι εν λόγω εµπορικές σχέσεις είναι ανοιχτές και γνωστές προς
το κοινό και τους λοιπούς ανταγωνιστές, παρέχοντας, έτσι, τη δυνατότητα άµεσης
υποβολής καταγγελίας εκ µέρους όσων κρίνουν ότι θίγονται από αυτή όσο και τη
διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας από τις αρχές ανταγωνισµού
1684.

Οι ενδεχόµενες κυρώσεις που επιβάλλονται για µία παράβαση πρέπει, σύµφωνα

µε την Societe, να είναι ανάλογες και να αντανακλούν τις πραγµατικές δυσµενείς
επιπτώσεις που προέκυψαν στον ανταγωνισµό ως αποτέλεσµα της εν λόγω
παράβασης399. Τα ίδια τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως για παράδειγµα
το µικρό µέγεθος των δραστηριοτήτων της Societe στην κυπριακή αγορά, δεικνύουν ότι
η κατ’ ισχυρισµό παράβαση της Societe στην πράξη δεν επέφερε οποιεσδήποτε
δυσµενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισµό.

399

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, ‘Κατευθυντήριες γραµµές για τον
υπολογισµό των προστίµων που επιβάλλονται δυνάµει του άρθρου 9 του ν. 703/1977, όπως ισχύει’, 12
Μαΐου 2006, παράγραφος 10.
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1685.

Η κατ’ ισχυρισµό παράβαση δεν αντανακλά την «υποτροπή400» της Societe,

καθώς η τελευταία δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παρελθούσα διαπιστωµένη σχετική
παράβαση και επίσης δεν έχει διαπράξει οποιαδήποτε αντίστοιχη κατ’ ισχυρισµό
παράβαση στο παρελθόν.
1686.

Η Societe, όχι µόνο δεν είχε γνώση ή/και πρόθεση να προβεί στην κατ’ ισχυρισµό

παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού αλλά ούτε ήταν αντικειµενικά δυνατό ή
εύλογο να γνωρίζει ότι το Service Agreement δύναται να έχει ως αποτέλεσµα τον
περιορισµό του ανταγωνισµού. Επιπροσθέτως, ο φανερός χαρακτήρας του Service
Agreement δεικνύει ότι η Societe πίστευε καλόπιστα ότι δεν παραβίαζε τους κανόνες του
ανταγωνισµού401, ενώ επισηµαίνεται ότι, κατά το χρόνο υπογραφής του Service
Agreement, η Societe δεν είχε δυνατότητα διαπραγµάτευσης των όρων, καθώς η JCC
ήταν η µόνη αποδέκτρια εταιρεία που δραστηριοποιείτο στην Κύπρο
1687.

Η Societe συνεργάστηκε πλήρως µε την Επιτροπή και παρείχε όλες τις

απαιτούµενες πληροφορίες χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση υπεκφυγής ή παραπλάνησης.
1688.

Η Societe δεν αποκόµισε αδικαιολόγητο ή καταχρηστικό όφελος. Η Societe

επαναλαµβάνει προηγούµενες θέσεις της και αναφέρει ότι τα έσοδα της από τις
διατραπεζικές προµήθειες δεν µπορούν να θεωρηθούν ως τέτοιας σηµασίας ώστε να
αποδεικνύουν ή έστω δεικνύουν ότι, η Societe επιθυµεί στη διατήρηση των υφιστάµενων
µεγεθών των διατραπεζικών προµηθειών.
1689.

∆εν υπήρξαν δυσµενείς συνέπειες στους καταναλωτές και δεν έχει προβληθεί

οποιοδήποτε στοιχείο ή µαρτυρία είτε από την Υπηρεσία της Επιτροπής είτε από την
καταγγέλλουσα εταιρεία από το οποίο να προκύπτει ότι το Service Agreement επέφερε
δυσµενή

αποτελέσµατα

στους

καταναλωτές.

Περαιτέρω,

δεν

έχει

διαπιστωθεί

οποιαδήποτε ποσοτικοποιηµένη (quantifiable) ζηµία της καταγγέλλουσας εταιρείας, η
οποία να οφείλεται στο Service Agreement.
1690.

Η Societe αναφέρει ότι, σύµφωνα µε την νοµολογία του ∆ΕΕ, η διάρκεια της

διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής θα πρέπει να αποτελέσει επιµεριστικό
παράγοντα που συνδράµει στη µείωση του προστίµου.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1691.

Η Επιτροπή, έχοντας καταγράψει συνοπτικά πιο πάνω τις γραπτές παραστάσεις

της εταιρείας Societe προτού προχωρήσει στην εξέταση των προϋποθέσεων που θέτει ο
400

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΕ, «η υποτροπή δεν αποτελεί απλώς στοιχείο που ασκεί επιρροή, αλλά
και στοιχείο ιδιαίτερης σηµασίας και πολύ σηµαντικό δείκτη της σοβαρότητας της επίδικης συµπεριφοράς ως
προς την εκτίµηση του ποσού του προστίµου για την επίτευξη αποτρεπτικού αποτελέσµατος» Υπόθεση C3/06 P, Groupe Danone v. Commission [2007] ECR I-1331, παρα. 47.
401
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8.07.2009 (COMP/39.401 - E.ON/GDF, 2009/C 248/05),
παρα. 288.
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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.
1692.

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

καταγγελλόµενης

εταιρείας

Societe

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 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, αλλά και το κείµενο της παρούσας απόφασης.
1693.

Παραταύτα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει συνοπτικά ότι, προτού καταλήξει σε

συµπεράσµατα, αξιολόγησε όλα τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας
υπόψη όλες τις θέσεις των εµπλεκοµένων µερών χωρίς να προσδίδει άνιση βαρύτητα.
Εξάλλου οι διαπιστωθείσες παραβάσεις έχουν στοιχειοθετηθεί πλήρως και µε
αντικειµενικό τρόπο.
1694.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της εταιρείας ότι ουδέποτε απέρριψε προτάσεις

συνεργασίας µε την καταγγέλλουσα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει συνοπτικά κατωτέρω
τα όσα ανέφερε στο κείµενο που κοινοποιήθηκε στην Societe Generale µε επιστολή
ηµεροµηνίας 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο:
1695.

Οι τράπεζες µέτοχοι µέσα από τη δηµιουργία της JCC, αλλά και οι µη µέτοχοι, µε

την ακολουθούµενη πρακτική τους, της απόφασης της JCC ως ένωση επιχειρήσεων
σχετικά µε τα Ε∆Π, των κάθετων συµφωνιών JCC µε εκδότριες τράπεζες, και τη µη
έγκαιρη πληροφόρηση των συστηµάτων πληρωµών για τις νέες κατηγορίες εµπόρων,
επιτυγχάνουν την ανάπτυξη τεχνητών εµποδίων εισόδου σε µια ήδη δύσκολη στην
είσοδό της αγορά αποδοχής, διασφαλίζοντας την εξάλειψη κάθε είδους πραγµατικής και
δυνητικής ανταγωνιστικής πίεσης402. Προς επίρρωση αυτού σηµειώνεται το γεγονός ότι
στην Κυπριακή αγορά µόνο ένας ανταγωνιστής της JCC δραστηριοποιείτο για τα έτη
2009-2014 στην εν λόγω αγορά, ήτοι η FBMECS ο οποίος διαφαίνεται να συνάντησε
εµπόδια στην είσοδο στην αγορά που προέρχονται κυρίως από την συµπεριφορά της
402

Όπως έχει προκύψει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η λήψη άδειας για µια εταιρεία
προκειµένου να δραστηριοποιηθεί στην αγορά αποδοχής υπόκειται σε αυστηρό νοµικό πλαίσιο. ∆εν µπορεί
επίσης να παραληφθεί το γεγονός ότι η είσοδος στην αγορά αυτή προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, και υψηλό
κόστος επένδυσης (π.χ. διαθεσίµων κεφαλαίων, απόκτησης και διάθεσης τερµατικών POS κ.λπ.).
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ανταγωνίστριας JCC αλλά και των τραπεζών εκδοτριών καρτών. Η Επιτροπή σηµειώνει
ότι στην υπόθεση MasterCard το Γενικό ∆ικαστήριο εξήγησε ότι οι Π∆Π είχαν
περιοριστικά αποτελέσµατα κατά το ότι «περιορίζουν την πίεση που οι έµποροι µπορούν
να ασκούν στις αποδέκτριες τράπεζες στο πλαίσιο της διαπραγµατεύσεως σχετικά µε τις
∆ΕΠ, µειώνοντας τις πιθανότητες µειώσεως των τιµών κάτω από ένα ορισµένο όριο» και
αυτό σε αντίθεση µε «µια αγορά αποδοχής συναλλαγών που να λειτουργεί χωρίς
αυτές»403. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση επικυρώθηκε από το ∆ΕΕ404.
1696.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της εταιρείας ότι η Επιτροπή δεν εφαρµόστικε σωστά ο

Κανονισµός απαλλαγής για τις κάθετες συµφωνίες, η Επιτροπή επαναλαµβάνει
κατωτέρω τα όσα ανέφερε στο κείµενο που κοινοποιήθηκε στην Societe Generale µε
επιστολή ηµεροµηνίας 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, επισηµαίνοντας, ότι ο εν λόγω ισχυρισµός δεν µπορεί να
αποτελέσει ελαφρυντικό παράγοντα για το ύψος του προστίµου.
1697.

Η Επιτροπή αξιολογώντας τις συµφωνίες στα πλαίσια του άρθρου 3 του

Κανονισµού, αναφέρει ότι λόγω του ότι το µερίδιο της JCC υπερβαίνει το 30% της
αγοράς αποδοχής καρτών πληρωµών, δεν είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί και το µερίδιο
αγοράς της κάθε µίας εκδότριας εταιρείας ξεχωριστά που συνάπτει διµερή συµφωνία,
αφού προϋπόθεση είναι και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη να κατέχουν µερίδιο κάτω του
30%. Ιδιαίτερα λαµβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι εµπεριέχεται σε αυτές τις διµερείς
συµφωνίες περιορισµός ιδιαίτερης σοβαρότητας (hardcore restrictions), ήτοι ο
καθορισµός τιµών. Τονίζεται ότι στο άρθρο 4 του Κανονισµού περιέχεται ένας κατάλογος
περιορισµών ιδιαίτερης σοβαρότητας που συνεπάγονται αποκλεισµό της όλης κάθετης
συµφωνίας από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού απαλλαγής. Τέτοιοι περιορισµοί
δηµιουργούν τεκµήριο ότι η συµφωνία συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για τον
ανταγωνισµό και συνεπώς εµπίπτει στο άρθρο 101 παράγραφος 1 και στο αντίστοιχο
άρθρο 3 του Νόµου. Ο πρώτος περιορισµός ιδιαίτερης σοβαρότητας είναι ο καθορισµός
τιµών, όπως στην προκείµενη περίπτωση και θεωρείται κατά κανόνας πιο βλαπτικός για
τον ανταγωνισµό σε σχέση µε άλλους κάθετους περιορισµούς.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης

403

Απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου της 24ης Μαΐου 2012, Τ-111/08, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σκέψη 143. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d58a5fa56e8ad249c0ae2af1f71bf
448cc.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhqSe0?text=&docid=123081&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=249336
404
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2014, C-281/12 P, MasterCard Inc κ.λπ. v. Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. ∆ιαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157521&pageIndex=0&doclang=EL&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249642
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1698.

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.»
1699.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά περίπτωση, και το
ειδικό βάρος της συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στην παράβαση.
1700.

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.
1701.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την Societe 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:
1702.

Η νοµολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ∆ΕΕ έχουν κρίνει ότι

περισσότερο επιζήµιες και εποµένως πιο σοβαρές είναι οι οριζόντιες συµπράξεις. Η
παράγραφος 23 των Κατευθυντήριων Γραµµών της Επιτροπής για τη µέθοδο
υπολογισµού προστίµων προβλέπει ότι «οι οριζόντιες συµφωνίες καθορισµού τιµών,
κατανοµής αγορών και περιορισµού της παραγωγής, που είναι κατά κανόνα µυστικές,
είναι, από την ίδια τη φύση τους, µεταξύ των πλέον επιζήµιων περιορισµών του
ανταγωνισµού» και γι’ αυτό ως «ζήτηµα πολιτικής [...] τιµωρούνται µε βαριά πρόστιµα». Η
θέση αυτή έχει τύχει εφαρµογής σε σειρά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.405
1703.

Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τους κάθετους

περιορισµούς τονίζεται ότι οι «κάθετοι περιορισµοί είναι, κατά κανόνα, λιγότερο
επιζήµιοι από τους οριζόντιους και ενδέχεται να ευνοήσουν σηµαντικά τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας».
1704.

Στην προκείµενη περίπτωση, όλες οι εµπορικές τράπεζες στην Κύπρο έχουν

συνάψει διµερείς συµφωνίες (Service Agreements) µε την εταιρεία JCC. Με αυτές τις
συµφωνίες καθορίζεται, µεταξύ άλλων, το ύψος των Ε∆Π και οι κατηγορίες των
εµπόρων. Σηµειώνεται δε ότι οι εν λόγω συµφωνίες είναι πανοµοιότυπες σε σχέση µε το
ύψος των Ε∆Π. Η εταιρεία JCC δραστηριοποιείται στην αγορά αποδοχής καρτών
405

Βλ. απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.10.2008 (COMP/39.188-Bananas, 2009/C 189/06)
παρα. 455, απόφαση της 18.01.2009 (COMP/39.406 - Marine Hoses, 2009/C 168/05) παρα. 439-440,
απόφαση της 7.10.2009 (COMP/C.39129 - Power Transformers, 2009/C 296/08) παρα. 242-243.
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πληρωµών και κάθε µια από τις Τράπεζες δραστηριοποιείται στην αγορά έκδοσης
καρτών.
1705.

Επισηµαίνεται ότι, συµφωνείται επίσης όπως οι τοπικές συναλλαγές της JCC δε θα

δροµολογούνται στα κεντρικά συστήµατα VISA και MasterCard (ώστε να χρεώνονται οι
∆Π που δηµοσιεύονται από την ίδια την JCC και τις εκδότριες τράπεζες στα συστήµατα
πληρωµών VISA και MasterCard), ενώ την ίδια στιγµή οποιοσδήποτε αποδέκτης
καρτών, συµπεριλαµβανοµένου και της εταιρείας FBMECS, χρεώνεται τα DIF που
δηµοσιεύονται στα συστήµατα πληρωµών.
1706.

Ως εκ τούτου, κατά την κρίση της Επιτροπής, σε σχέση µε τη φύση και τη

σοβαρότητα της διαπιστωθείσας παράβασης, η διαπιστωθείσα παράβαση τελείται σε
κάθετο επίπεδο και αφορά τον καθορισµό ενιαίων Ε∆Π.
1707.

Οι εν λόγω κάθετες συµφωνίες, επιδρούν αρνητικά στον ανταγωνισµό στην αγορά

έκδοσης καρτών πληρωµών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών
πληρωµών αφού όλες οι εκδότριες τράπεζες έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες µε την
εταιρεία JCC και δεν είναι διατεθειµένες να υπογράψουν άλλη διµερή συµφωνία µε άλλο
αποδέκτη καρτών για χαµηλότερα Ε∆Π, αφού οι ψηλές Ε∆Π αποτελούν σηµαντικό
καθαρό εισόδηµα για τις τράπεζες έκδοσης καρτών πληρωµών στην Κύπρο. To γεγονός
αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι διµερείς συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ JCC και
εκδοτριών τραπεζών στην προκείµενη περίπτωση την Societe Generale, να περιορίζουν
την είσοδο ξένων εταιρειών αποδοχής, αφού δεν µπορούν να διαπραγµατευτούν
χαµηλότερες Ε∆Π µε καµιά από τις εκδότριες τράπεζες στην Κύπρο.
∆ιάρκεια της παράβασης
1708.

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 στην πράξη.
1709.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων καθώς

και δεδοµένων των δηλώσεων του δικηγόρου της καταγγελλόµενης JCC, που έχει τον
ουσιαστικό ρόλο στη σύναψη των υπό εξέταση συµφωνιών, ηµεροµηνίας 11/1/2016 και
21/1/2016, σε σχέση µε την πρόθεση της Επιτροπής για επιβολή προστίµου και
διαρθρωτικών µέτρων, έχει διαπιστώσει, ότι η εν λόγω παράβαση των καθέτων
συµφωνιών που αφορά όχι µόνο την JCC αλλά και τις εκδότριες τράπεζες µη µετόχους
της και στην προκείµενη περίπτωση την Societe, σε σχέση µε τον ενιαίο καθορισµό των
Ε∆Π, είναι συνεχιζόµενη, και σε σχέση µε τις καταναλωτικές χρεωστικές κάρτες
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debit)

και

τις

προσωπικές

καταναλωτικές

πιστωτικές

και

κάρτες

προθεσµιακής χρέωσης, υπό το φώς του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751, από τις 9/12/2015
οι Ε∆Π είναι 0,2% και 0,3% αντίστοιχα. Επισηµαίνεται ωστόσο εµφαντικά από την
Επιτροπή ότι, κρίσιµο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της εν λόγω παράβασης είναι ο
καθορισµός των Ε∆Π σε ενιαίο επίπεδο µέσω των συµφωνιών που υπογράφονται από
τη JCC και τις τάπεζες µη µετόχους, συµπεριλαµβανοµένης και της Societe και όχι το
ύψος τους.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1710.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία Societe, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους

για την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε
ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του διοικητικού προστίµου.
1711.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την εταιρεία και

στη βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, εκτιµά ότι η εταιρεία Societe δεν έχει
προβεί στο παρελθόν σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωµένη παράβαση του Νόµου εντός
της σχετικής γεωγραφικής αγοράς. ∆ιαπιστώνεται ακόµα ότι, η παρούσα παράβαση του
Νόµου

δεν

είναι

αποτέλεσµα

συνέχισης

ή

επανάληψης

µίας

προηγουµένως

διαπιστωµένης ίδιας ή παρόµοιας παράβασης εκ µέρους της καταγγελλόµενης εταιρείας.
1712.

Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του

προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει 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. Στην προκείµενη περίπτωση η Societe
συνεργάστηκε στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της και µόνο. Συνεπώς κάτι
τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας.
1713.

Η Επιτροπή τονίζει το γεγονός ότι, η παράβαση είναι συνεχιζόµενη και πως αυτή

δεν έχει παύσει.
1714.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της Societe ότι η Επιτροπή οφείλει να εφαρµόζει τους

σχετικούς Κανονισµούς, κατευθυντήριες γραµµές και νοµολογία ενωσιακού δικαίου σε
σχέση µε τα διοικητικά πρόστιµα καθώς και ότι η επιβολή του διοικητικού προστίµου
πρέπει να είναι αναλογική και ότι ο κύκλος εργασιών που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτός
που αφορά αποκλειστικά την σχετική αγορά και ο οποίος καταγράφηκε το προηγούµενο
έτος από αυτό στο οποίο τερµατίστηκε η παράβαση, η Επιτροπή σηµειώνει τα
ακόλουθα:
1715.

Η Επιτροπή εφαρµόζει το άρθρο 24(α) του Νόµου. Περαιτέρω σηµειώνει ότι, το

διοικητικό πρόστιµο είναι πάντοτε αναλογικό µε τη φύση, σοβαρότητα, διάρκεια της
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παράβασης. Αναφορικά µε τον κύκλο εργασιών που αφορά την συγκεκριµένη σχετική
αγορά προϊόντος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο Νόµος 13(Ι)/2008 ρητά και µε σαφήνεια
προβλέπει στο άρθρο 24(α) ότι το διοικητικό πρόστιµο που δύναται να επιβάλει
ανέρχεται µέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και όχι
του κύκλου εργασιών της αξίας των πωλήσεων ή των προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις
οποίες σχετίζεται η παράβαση. ∆εδοµένης της σαφήνειας των σχετικών µε το θέµα
άρθρων του Νόµου, η Επιτροπή έχει τη θέση ότι το ζήτηµα τούτο δεν µπορεί να τύχει
οποιασδήποτε άλλης ερµηνείας. Επισηµαίνεται ότι, στην προκείµενη περίπτωση µε
βάση τις πρόνοιες του Νόµου 13(Ι)/2008 που καλείται να εφαρµόσει, το διοικητικό
πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση τον κύκλο εργασιών που έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα
στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης
έτος. Με βάση την ερµηνεία που δίδει το άρθρο 2 του Νόµου, κύκλος εργασιών νοείται ο
κύκλος εργασιών όπως υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις του περί ελέγχου των
συγκεντρώσεων νόµου. Με βάση το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω Νόµου ο κύκλος
εργασιών αναφορικά µε τράπεζα είναι το 1/10 του ισολογισµού του τελευταίου
οικονοµικού έτους.
1716.

Σε σχέση µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της Societe σύµφωνα µε την οποίο

[…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………..,] η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και
εξουσιών της Επιτροπής, ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, αφορούν αποκλειστικά την
εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου του ανταγωνισµού και του αντίστοιχου
Ευρωπαϊκού και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της στη βάση του άρθρου 24 του
Νόµου. Το ορατό ενδεχόµενο διάλυσης ανταγωνιστή, που υποστιρίζει η Societe δεν
οδηγεί την Επιτροπή στο συµπέρασµα ότι για τις οποιεσδήποτε παραβάσεις δεν πρέπει
να επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο, λαµβανοµένου υπόψη και του γεγονότος του
επηρεασµού της αγοράς ως αποτέλεσµα της εν λόγω παραβατικής συµπεριφοράς.
1717.

Αναφορικά µε τον ισχυρισµό της Societe, στα µικρής σηµασίας έσοδά της από τις

διατραπεζικές προµήθειες, και ότι αυτή δεν αποκόµισε αδικαιολόγητο ή καταχρηστικό
όφελος αλλά και πως αυτά δεν µορούν να θεωρηθούν ως τέτοιας σηµασίας ώστε να
δεικνύουν ότι η Societe επιθυµεί τη διατήρηση των υφιστάµενων µεγεθών των
διατραπεζικών προµηθειών, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, ως αποτέλεσµα των
υψηλών Ε∆Π όλες οι τράπεζες αποκόµισαν σχετικό όφελος, ανεξάρτητα από τα έσοδα
τους σε σχέση µε τις διατραπεζικές προµήθειες.
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1718.

Σε σχέση µε την επικληθείσα ελαφρυντική περίσταση της µη ύπαρξης πρόθεσης

περιορισµού του ανταγωνισµού, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία δεν έχει αποδείξει
ότι η εν λόγω περιοριστική συµφωνία προήλθε από αµέλεια, όπως ορίζει σχετικά η
παράγραφος 29 των κατευθυντήριων γραµµών για την µέθοδο υπολογισµού του
προστίµου από την Ε.Ε. Ανεξαρτήτως τούτου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, αυτό που
αναµένεται από επιχείριση που ενήργησε εξ αµελείας είναι η λήψη άµεσα µέτρων
θεραπείας της αµέλειας κατά το αρχικό στάδιο της υπόθεσης, πράγµα που στην υπό
εξέταση υπόθεση δεν έγινε.
1719. Αναφορικά µε το ζήτηµα που τίθεται σε σχέση µε την παρέλευση χρόνου για την
εξέταση της καταγγελίας, 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 γίνονται 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.
1720. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή οφείλει να σηµειώσει ότι θεωρεί ότι η
διαδικασία ολοκληρώθηκε µέσα σε εύλογο, υπό τις περιστάσεις, χρονικό διάστηµα,
λαµβάνοντας υπόψη και τον αριθµό των παρατάσεων προθεσµιών που δόθηκαν από
την Επιτροπή ανεξαιρέτως σε όλες τις καταγγελλόµενες εταιρείες µετά από διάφορα
σχετικά αιτήµατα τους, οι οποίες παρατάσεις αποσκοπούσαν στη διασφάλιση των
δικαιωµάτων άµυνας των µερών. Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι, η εν λόγω υπόθεση
αφορούσε περίπλοκες σχετικές αγορές, η δέουσα προκαταρκτική έρευνα των οποίων
έπρεπε να πραγµατοποιηθεί κατά άρτιο και ενδελεχή τρόπο. Επίσης, η πολυπλοκότητα
και η έκταση των θεµάτων που θίγονταν στην καταγγελία, η οποία αφορούσε δέκα (10)
καταγγελλοµένους, 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, την κατάρτιση δέκα (10) ξεχωριστών εκθέσεων αιτιώσεων, το
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διαχωρισµό και την επεξεργασία των εµπιστευτικών στοιχείων του φακέλου, την
επιθεώρηση του διοικητικού φακέλου από τους δικηγόρους της κάθε καταγγελλόµενης
εταιρείας ξεχωριστά (για την οποία δόθηκαν προσβάσεις σε έκαστη καταγγελλοµένη
εταιρεία πλειστάκις) και το στάδιο της προφορικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής
για κάθε παράβαση ξεχωριστά και της έκδοσης της σχετικής απόφασης, απαιτούσαν
εύλογο υπό τις περιστάσεις χρόνο, ώστε να τύχουν της δέουσας και πρέπουσας υπό τις
περιστάσεις επιµέλειας και µελέτης.
Γ) Η JCC παραβαίνει το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ µέσω της
επιβολής αθέµιτων τιµών στις χρεώσεις που αφορούν τα ∆ΕΠ και/ή της
πρακτικής της ληστρικής τιµολόγησης, χωρίς την ύπαρξης οποιασδήποτε
αντικειµενικής δικαιολόγησης.
Θέσεις της JCC
1721.

H JCC στις γραπτές της θέσεις επί της πρόθεσης της Επιτροπής για επιβολή

προστίµου, ηµεροµηνίας 11/1/2016 υποστήριξε τα ακόλουθα:
Γενικά σχόλια
1722.

Καταρχάς η JCC, θεώρησε σκόπιµο ασχέτως της ακόλουθης καταγραφής των

σχολίων της για τους παράγοντες µετριασµού της ποινής, να επαναλάβει κάποιες από
τις ήδη υποβληθείσες θέσεις της όπως αυτές έχουν καταγραφεί στις Γραπτές της
Παραστάσεις ηµεροµηνίας 26/1/2015 καθώς και στο Υπόµνηµα Απαντητικών Θέσεων
ηµεροµηνίας 24/4/2015 σε σχέση µε τις διαπιστωθείσες παραβάσεις για να καταλήξει ότι
η επιβολή προστίµου είναι αδικαιολόγητη.
1723.

Αναφορικά µε τις θέσεις της Επιτροπής επί της παράβασης του Άρθρου 6(1)(α)

του Νόµου (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης- ληστρική τιµολόγηση) η JCC υιοθέτει και
επαναλαµβάνει όλες τις θέσεις της όπως αυτές τέθηκαν γραπτώς ή προφορικώς. Όσον
αφορά τις υπηρεσίες POS Rental, η JCC δεν διαφωνεί µε το γεγονός ότι [………………..
…………..………………………………………………………………….........……………………………
…. ……………………………………….………………]. Επίσης, η JCC έχει τη θέση πώς:

[……………..…………………………………………………..……………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………...…………………………………...]
Στη προκειµένη περίπτωση για τον κοστοστρεφή προσδιορισµό των ∆ΕΠ, µόνο [……….
……………………………………………………………………………………..] θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη. Η JCC επίσης τονίζει ότι, αναφορικά µε τον ισχυρισµό της
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Επιτροπής στην παράγραφο 241 της Απόφασης ότι έχει εντοπίσει στην µελέτη της
KPMG παράρτηµα µε αριθµητικές προσθέσεις, τα αποτελέσµατα των οποίων δεν
συνάδουν µε τα αριθµητικά νούµερα που υπάρχουν στο κείµενο αυτής, σηµειώνουµε ότι
τόσο η JCC όσο και η KPMG έχουν επανελέγξει τα στοιχεία που παρατίθενται στα
διάφορα παραρτήµατα της επιστολής/κοστολογικής µελέτης της KPMG και δεν έχουν
εντοπίσει κάποια απόκλιση µε τα αριθµητικά νούµερα που παρουσιάζονται στο κείµενο
αυτής.»
Παράγοντες µετριασµού του προστίµου
Η JCC συνεργάστηκε πλήρως µε την Επιτροπή και παρείχε όλες τις Απαιτούµενες
πληροφορίες
1724.

Σε σχέση µε τους παράγοντες µετριασµού η JCC ανέφερε καταρχάς ότι,

συνεργάστηκε πλήρως µε όλα τα αιτήµατα της Επιτροπής κατά όλα τα στάδια της
έρευνας. Ειδικότερα, η JCC ισχυρίζεται ότι, απάντησε σε όλα τα ερωτήµατα που της
υποβλήθηκαν από την Επιτροπή εµπρόθεσµα και ολοκληρωµένα, συνεργάστηκε
πλήρως µε τις οδηγίες της και κατέβαλε κάθε προσπάθεια να διεκπεραιωθεί η
προφορική διαδικασία χωρίς περιττές καθυστερήσεις και άρα ο εν λόγω µετριαστικός
παράγοντας τυγχάνει εφαρµογής και πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή.
Β. Νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό σύστηµα
1725.

Η JCC ισχυρίζεται ότι, το τραπεζικό σύστηµα της Κύπρου έχει υποστεί µεγάλη

αλλαγή από το χρόνο καταχώρισης της καταγγελίας. Ειδικότερα, η Λαϊκή Τράπεζα
κατέρρευσε, ο Συνεργατισµός πέρασε στον έλεγχο του κράτους, η Alpha Bank
προχώρησε στην εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας, άλλαξε η µετοχική δοµή της
Ελληνικής Τράπεζας και το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου ουσιαστικά
διαφοροποιήθηκε µε σηµαντικό κούρεµα καταθέσεων και άλλα µέτρα εξυγίανσης.
Περαιτέρω, ως αποτέλεσµα της απόκτησης ορισµένων εργασιών της Λαϊκής από την
Τράπεζα Κύπρου έχει περιέλθει αλλαγή και στη µετοχική δοµή της JCC, καθότι οι
µετοχές της Λαϊκής Τράπεζας στην JCC έχουν µεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, η
οποία κατέχει το 75% του µετοχικού κεφαλαίου της JCC.
1726.

Κατά την άποψη της JCC, τα δεδοµένα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη

λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός προστίµου καθώς και στον υπολογισµό
του ύψους αυτού. Και αυτό διότι τυχόν επιβολή προστίµου εναντίον της JCC θα
επηρεάσει δυσµενώς την Τράπεζα Κύπρου της οποίας η αξία ενός περιουσιακού
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στοιχείου, η αξία δηλαδή των µετοχών της JCC, ενδεχοµένως να µειωθεί για πράξεις
που έλαβαν χώρα πριν από την απόκτηση του 75% των µετοχών της JCC. Με άλλα
λόγια, τυχόν επιβολή προστίµου στην JCC θα είναι άδικη προς τον µέτοχο πλειοψηφίας
της JCC και θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην οικονοµία.
Γ. Οι δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας
1727.

Η JCC ισχυρίζεται ότι, τα περιστατικά της υπόθεσης σε σχέση µε την FBME Bank

και την καταγγέλλουσα έχουν αλλάξει άρδην από την καταχώρηση της καταγγελίας.
Μεταξύ άλλων η FBME Bank τέθηκε υπό διαχείριση και η καταγγέλλουσα ανέστειλε τις
εργασίες της εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε σοβαρότατες κατηγορίες εναντίον
της.
1728.

Η JCC προέβαλε ότι, η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να λάβει υπόψη της τα στοιχεία

και πληροφορίες και ισχυρισµούς µιας εταιρείας που έχει κριθεί, έστω εκ πρώτης όψεως,
από την πολιτεία αλλά και από ξένες αρχές ως εταιρεία που ασχολείτο (µέχρι την
αναστολή των εργασιών της) µε παράνοµες δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι η
Επιτροπή, όργανο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, επικροτεί τη συµπεριφορά ενός
διοικούµενού που έχει ήδη κριθεί από άλλα όργανα της ∆ηµοκρατίας ως παράνοµο
όχηµα που εξυπηρετούσε παράνοµους στόχους. Εισηγήθηκε ακόµα ότι, η Επιτροπή ως
διοικητικό όργανο που λειτουργεί εντός της ∆ηµοκρατίας, είναι καθόλα ορθό και νόµιµο
να επικοινωνήσει µε το Γενικό Εισαγγελέα και τη ∆ιοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας για
να λάβει στοιχεία και πληροφορίες που ενδεχόµενα να είναι χρήσιµες αλλά να µην είναι
διαθέσιµες στους καταγγελλόµενους.
∆. Η φύση της παράβασης ως κεντρικό κριτήριο αξιολόγησης της σοβαρότητάς της
1729.

Η JCC ανέφερε ότι, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, η φύση της παράβασης

αποτελεί το καθοριστικό κριτήριο στη βάση του οποίου αξιολογείται η σοβαρότητα µίας
παράβασης. Σηµείωσε ακόµα ότι, η επιβολή ιδιαίτερα χαµηλών προστίµων σε
περιπτώσεις κάθετων συµφωνιών προβλέπεται, γενικά, λόγω: (α) του φανερού
χαρακτήρα τους και (β) των περιορισµένων, κατά κανόνα, αντιανταγωνιστικών
επιπτώσεων στην αγορά, και πώς αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή
στο στάδιο υπολογισµού του προστίµου σε σχέση και µε τις τρεις κατ’ ισχυρισµό
παραβάσεις εναντίον της JCC αλλά ειδικότερα στη περίπτωση της κατ’ ισχυρισµό
παράβασης του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου που σχετίζεται µε τις κάθετες συµφωνίες
µεταξύ της JCC και των τραπεζών µη µετόχων της.
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Ε. Καταδικαστέα συµπεριφορά ήταν σε ευθυγράµµιση µε προηγούµενες ∆εσµεύσεις της
JCC στην Επιτροπή:
1730.

Η JCC ισχυρίζεται ότι, είναι αδιανόητο να επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο σε ένα

διοικούµενο διότι συµµορφώθηκε µε προηγούµενες δεσµεύσεις του ενώπιον του ίδιου
διοικητικού οργάνου. Η JCC επίσης ισχυρίζεται ότι, η Επιτροπή µε την Απόφαση της
ηµερ. 23/11/2005: «ουσιαστικά ευλόγησε τις σηµερινές εργασίες και πρακτικές της JCC».
Ανέφερε ακόµα, ότι οι σηµερινές πρακτικές/ εργασίες της JCC τροχοδροµήθηκαν από
την Επιτροπή µε την ετοιµασία, µαζί µε την JCC, µιας δέσµης δεσµεύσεων που θα
υλοποιούνταν κατά την περίοδο 2005-2009.
1731.

Η JCC προέβαλε τη θέση πώς δεν συνάδει µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης,

της καλής πίστης και της αναλογικότητας, η επιβολή τιµωρίας σε αυτή επειδή εφάρµοσε
επί λέξει της εν λόγω δεσµεύσεις. Ισχυρίστηκε ότι, η Επιτροπή δηµιούργησε εύλογες
προσδοκίες (legitimate expectations) στην JCC µε την αποδοχή των δεσµεύσεων του
2005, «ότι δηλαδή συµµόρφωση µε τις εν λόγω δεσµεύσεις θα ισοδυναµούσε µε άρση
οιασδήποτε αµφιβολίας ότι η συµπεριφορά της θα ήτο νόµιµη και θεµιτή. Αλλά τολµούµε
να πούµε ότι η ΕΠΑ όχι µόνο δηµιούργησε εύλογες προσδοκίες, αλλά και ότι κωλύεται
από το να καταδικάζει σήµερα την JCC για συµπεριφορές που ήδη ενέκρινε µε την
αποδοχή των δεσµεύσεων του 2005.»
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1732.

Αναφορικά µε τα γενικά σχόλια της JCC, σε σχέση µε τις διαπιστωθείσες

παραβάσεις, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να τονίσει ότι, για την καταγραφή των
συµπερασµάτων της προέβη σε ενδελεχή εξέταση όλων των στοιχείων του ∆ιοικητικού
Φακέλου και ιδιαίτερα των αποδεικτικών στοιχείων που απέστειλε η καταγγελλόµενη
JCC.
1733.

Η Επιτροπή σε σχέση µε τον ισχυρισµό για τις υπηρεσίες POS Rental,

επαναλαµβάνει ότι δεν έλαβε υπόψη της το κόστος για τις υπηρεσίες POS Rental στους
υπολογισµούς της για τη στοιχειοθέτηση της ληστρικής τιµολόγησης. Επιπρόσθετα, η
Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, οι υπηρεσίες που καταγράφονται ως δευτερεύουσες στην
έκθεση της KPMG που υπέβαλε η καταγγελλόµενη δεν µπορούν να γίνουν όλες
αποδεκτές γιατί κατά την άποψη της Επιτροπής κάποιες από αυτές που καταγράφονται
σχετίζονται άµεσα µε την υπηρεσία αποδοχής καρτών, όπως […………………………..
………..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………]. Σε σχέση µε αυτά η Επιτροπή
σηµειώνει ότι στα Service Agreements της JCC µε τις εκδότριες τράπεζες περιλαµβάνει
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τα εξής: […………………………………………………………………………………………..
………..……………………………………………………………………………………………………..
………..……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….] Είναι φανερό ότι οι υπηρεσίες
αυτές σχετίζονται άµεσα και είναι αναπόσπαστο µέρος της υπηρεσίας αποδοχής
καρτών. Σηµειώνεται και η αναφορά του δικηγόρου της FBME που δήλωσε ότι το κόστος
µιας εγχώριας συναλλαγής µε βάση τους κανονισµούς των συστηµάτων πληρωµών
VISA και MasterCard συµπεριλαµβάνει τις ακόλουθες χρεώσεις: […………………………
………………………………………………………..]. Επίσης αυτές καταγράφονται και στο
Appendix A των Service Agreements της JCC µε τις εκδότριες τράπεζες. Ως εκ τούτου, ο
επιµερισµός των κόστων στον οποίο προέβη η KPMG, µεταξύ […….…………………..
………..…………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………..]
1734.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σύµφωνα και µε την νοµολογία επιχείρηση που κατέχει

δεσπόζουσα θέση σε µια αγορά οφείλει να συµπεριφέρεται µε τρόπο που να µην
περιορίζει τον ανταγωνισµό και/ή να µην δηµιουργεί εµπόδια στην δηµιουργία
ανταγωνισµού και ιδιαίτερα στην παρούσα περίπτωση όπου η JCC για χρόνια κατείχε
µονοπωλιακή θέση στην αγορά µε την είσοδο του πρώτου και µόνου ανταγωνιστή της
θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στις κινήσεις της έναντι του. Οπόταν στην
παρούσα περίπτωση όπου οι Ε∆Π /DIF διατηρούνταν από τις Τράπεζες µετόχους αλλά
και µη µετόχους σε υψηλά επίπεδα και ταυτόχρονα αυτές δεν ήταν διαθετηµένες να
προσέλθουν σε οποιαδήποτε συµφωνία διαφοριοποίησης τους, οι χρεώσεις ∆ΕΠ ήταν
πολύ σηµαντικές για την ανταγωνίστρια εταιρεία ούτως ώστε να δύναται να ανταγωνιστεί
και να παραµείνει στην αγορά. Γι’ αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν θα έπρεπε τα ∆ΕΠ να
προσεγγίζουν τα µεταβλητά κόστη της JCC αλλά θα έπρεπε να κάλυπταν όλα τα κόστη
της εταιρείας για να δίνεται η ευκαιρία στην ανταγωνίστρια επιχείρηση να πραγµατοποιεί
κέρδη και να παραµείνει στην αγορά.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1735.

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.»
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1736.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης.
1737.

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.
1738.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την JCC 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:
1739.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η εταιρεία JCC κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική

αγορά της αποδοχής για συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών Visa και MasterCard εντός
Κύπρου και µάλιστα σε µονοπωλιακό βαθµό.
1740.

Περαιτέρω, η προκείµενη καταχρηστική συµπεριφορά της που αφορά την επιβολή

αθέµιτων

τιµών

µέσω

ληστρικής

τιµολόγησης,

έχει

χαρακτήρα

συµπεριφοράς

αποκλεισµού αφού σε ορισµένες κατηγορίες εµπόρων υπήρξε αδιαφάνεια λόγω της µη
έγκαιρης ενηµέρωσης των συστηµάτων πληρωµών από την JCC σε σχέση µε τις
χρεώσεις των DIF, µε αποτέλεσµα η FBMECS να αποκλείεται από τον ανταγωνισµό
λόγω του ότι αναγκαζόταν να πληρώνει στις τράπεζες πιο ψηλές ∆Π και κατά συνέπεια
να επιβάλλει πιο ψηλά ∆ΕΠ στους εµπόρους πελάτες της από την εταιρεία JCC.
1741.

Αυτό

δεδοµένου

ότι,

η

καταχρηστική

συµπεριφορά

αφορά

συµπεριφορά

αποκλεισµού η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της
ευρωπαϊκής επιτροπής για την εφαρµογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ406, οι καταχρηστικές
συµπεριφορές αποκλεισµού αποτελούν σαφή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έναντι εκµεταλλευτικών καταχρηστικών συµπεριφορών. Αυτό διότι οι
καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού έχουν σηµαντικότερες επιπτώσεις στην
αγορά έναντι των αντίστοιχων εκµεταλλευτικών.
∆ιάρκεια της παράβασης
1742.

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
406

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση µε τις προτεραιότητες της κατά τον έλεγχο της εφαρµογής
του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν
δεσπόζουσας επιχειρήσεις.
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τη διάρκεια της παράβασης. Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό
διάστηµα, κατά το οποίο η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη.
1743.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, στη βάση των ενώπιον της

στοιχείων, ότι η εν λόγω παράβαση της ληστρικής τιµολόγησης από µέρους της
καταγγελλόµενης εταιρείας JCC εκτείνεται µόνο κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεδοµένου ότι
τα οικονοµικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή, επέτρεπαν την
πραγµατοποίηση σχετικής ανάλυσης µόνο για το διάστηµα του ουσιώδους χρόνου.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1744.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία JCC, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για

την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς
και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου.
1745.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την JCC και στη

βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, εκτιµά ότι σε σχέση µε την επικληθείσα
από την JCC συνεργασία της µε την Επιτροπή, αυτή ήταν στα πλαίσια των νοµίµων
υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον
Κανονισµό 1/2003.
1746.

Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του

προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει 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. Στην προκείµενη περίπτωση η εταιρεία JCC
συνεργάστηκε στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της και µόνο. Συνεπώς κάτι
τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας.
1747.

Σε σχέση µε την νέα τάξη πραγµάτων και την αύξηση του µετοχικού ποσοστού της

τράπεζας Κύπρου στην JCC λόγω της απόκτησης των αντίστοιχων µετοχών της Λαϊκής
Τράπεζας, ο εν λόγω παράγοντας δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός ως ελαφρυντικός
παράγοντας ως προς την επιβολή διοικητικού προστίµου. Εν πρώτοις, ο εν λόγω
ισχυρισµός είναι γενικός και ασαφής και δεν γίνεται αντιληπτό µε πιο τρόπο ή και γιατί η
ουσία αυτού αφορά την παραβατική συµπεριφορά της JCC. Εν δευτέροις, η ουσία της εν
λόγω θέσης δεν φαίνεται να αφορά την οικονοµική ευχέρεια για πληρωµή οποιουδήποτε
προστίµου εφόσον αυτό δεν αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν αποστέλλονται οποιαδήποτε
αποδεικτικά στοιχεία επί τούτου.
1748.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της JCC σε σχέση µε τις

δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εν λόγω
ζήτηµα έχει απαντηθεί κατά την εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων και
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επαναλαµβάνει ότι είναι άνευ σηµασίας για την παρούσα καταγγελία, υπό την έννοια ότι
αυτή αφορά θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού. Ακόµα και αν τελούσε υπό καθεστώς
έρευνας ή/και είχε προβεί σε οποιοδήποτε έτερο αδίκηµα, θα ήταν αδιάφορο για την
Επιτροπή, καθότι τα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητης
διοικητικής αρχής, αφορούν αποκλειστικά την εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου
του ανταγωνισµού και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται
να τον αποδεχτεί ως ελαφρυντικό παράγοντα.
1749.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της JCC ότι, η καταδικαστέα

συµπεριφορά ήταν σε ευθυγράµµιση µε προηγούµενες δεσµεύσεις της προς την
Επιτροπή,
ηµεροµηνίας

η

Επιτροπή επαναλαµβάνει
23/11/2005,

αφορούσε

ότι

η

προαναφερθείσα

αυτεπάγγελτη

έρευνα

της

απόφαση της
Επιτροπής

µε

διαφορετική νοµική βάση και άλλα πραγµατικά περιστατικά εντός διαφορετικής χρονικής
περιόδου.
1750.

Συγκεκριµένα, η εν λόγω απόφαση αφορούσε παραβάσεις των άρθρων 6(1) και

6(2)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε
τότε, από πλευράς JCC λόγω της κατάχρησης της δεσπόζουσας της θέσης µέσω της
επιβολής αθέµιτων τιµών/χρεώσεων σε εµπόρους για την υπηρεσία αποδοχής τους για
συναλλαγές µε κάρτες και αθέµιτες χρεώσεις ενοικίων για τα τερµατικά καρτών.
Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής αναφερόταν σε παραβάσεις
των άρθρων 6(1) και 6(2)(β) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (αρ.
207/1989), ως ίσχυε τότε, από µέρους της JCC, λόγω της κατάχρησης της δεσπόζουσας
της θέσης µέσω της σύναψης συµφωνιών από πλευράς της µε τις Τράπεζες για παροχή
υπηρεσιών στον τοµέα αποδοχής των εµπόρων για συναλλαγές µε κάρτες και
διαχείρισης, διεκπεραίωσης και αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες διεθνών
σηµάτων στις οποίες περιλαµβανόταν ο αντι-ανταγωνιστικός όρος: «JCC may terminate
the agreement immediately, upon written notice to the Bank, if the Bank becomes
directly or indirectly a competitor in the Merchant Acquiring Business in Cyprus», µε
αποτέλεσµα τον περιορισµό της διάθεσης των υπηρεσιών της αποδοχής των εµπόρων
για συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών και της διαχείρισης, διεκπεραίωσης και
αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες, προς ζηµιά των καταναλωτών.
1751.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώσε ότι η πιο πάνω απόφαση, που

εκδόθηκε το έτος 2005, δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα
καταγγελία, που υποβλήθηκε από την εταιρεία FBMECS, το έτος 2010 και αναφέρεται σε
πιθανολογούµενες παραβάσεις του Νόµου στα έτη 2009-2010.
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∆) οι τράπεζες µέτοχοι της εταιρείας JCC, ήτοι οι Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα,
Ελληνική

Τράπεζα,

Alpha

Bank,

Εθνική

Τράπεζα

κατέχουν

συλλογική

δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της έκδοσης καρτών και παραβαίνουν το
άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ µε την επιβολή αθέµιτων τιµών
και/ή της πρακτικής της υπερβολικής τιµολόγησης στις χρεώσεις που αφορούν
τις Ε∆Π
Αναφορικά µε την Τράπεζα Κύπρου
Θέσεις της Τράπεζας Κύπρου
1752.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο

δικηγόρος της Τράπεζας Κύπρου, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν
λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά κάτωθι:
Γενικά Σχόλια
1753.

Η Τράπεζα Κύπρου υπέβαλε τη θέση ότι, η Επιτροπή υιοθετεί αναιτιολόγητα τις

θέσεις της Καταγγέλλουσας εταιρείας, οι οποίες δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε
στοιχεία. Παράλληλα, θεωρεί ότι η Επιτροπή αµφισβητεί σχεδόν κάθε επιχείρηµα της
Τράπεζας Κύπρου το οποίο, κατά την κρίση της, δεν υποστηρίζεται από επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία. Η Τράπεζα Κύπρου θεωρεί ότι η Επιτροπή, µε την Απόφαση της,
αγνοεί και/ή παρερµηνεύει τα αποδεικτικά στοιχεία και επιχειρήµατα της Τράπεζας,
υιοθετεί και θεωρεί ως δεδοµένα τα συµπεράσµατα της Υπηρεσίας. Περαιτέρω, έχει τη
θέση ότι η Επιτροπή έχει παραλείψει και αποτύχει να αποσίσει το βάρος απόδειξης της
κατ’ ισχυρισµό παράβασης, ενώ στην Απόφαση της «φάσκει και αντιφάσκει και/ή
προβαίνει σε πρόδηλα νοµικά και πραγµατικά λάθη καθώς και σε εσφαλµένες
εκτιµήσεις».
1754.

Αναφορικά µε την παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου, η Τράπεζα Κύπρου

θεωρεί

ότι

η

Επιτροπή

δεν

έχει

πραγµατοποιήσει

ουσιαστική

ανάλυση

του

προσδιορισµού της αγοράς και ότι η Απόφαση της Επιτροπής εµπεριέχει µόνο
επιφανειακή αξιολόγηση της αµφιλεγόµενης έννοιας της συλλογικής δεσπόζουσας
θέσης, αναφέροντας ότι η Επιτροπή όφειλε να εξετάσει αντικειµενικά τα πραγµατικά
στοιχεία και να προβεί σε ουσιαστική ανάλυση των επιπτώσεων των δεσµών που είχε
αναγνωρίσει. Αντί αυτού, σύµφωνα µε την Τράπεζα Κύπρου, η Επιτροπή, απλώς
επανέλαβε τους δεσµούς µεταξύ των τραπεζών µετόχων της JCC και καταλήγει ότι οι
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τράπεζες µέτοχοι της JCC ενεργούν από κοινού σαν συλλογική οντότητα και ότι αυτό
βασίζεται κυρίως σε συνδετικό παράγοντα, δηλαδή την JCC.
1755.

Η Τράπεζα Κύπρου σηµείωσε ότι το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ σπάνια έχει

χρησιµοποιηθεί για να καταδικάσει συµπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσµα την άµεση
εκµετάλλευση των καταναλωτών (π.χ. χρέωση υπερβολικά υψηλών/αθέµιτων τιµών),
αναφέροντας ότι στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή καταλήγει ότι οι Ε∆Π ήταν
υπερβολικές, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε απόδειξη προς τούτο. Συγκεκριµένα, η
Τράπεζα Κύπρου ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή υποβαθµίζει τα σχετικά έξοδα των
Τραπεζών, υπερεκτιµά τα σχετικά επίπεδα κερδοφορίας, και δεν προσδιορίζει τι θα ήταν
ένα εύλογο περιθώριο κέρδους προς αξιολόγηση. Περαιτέρω, αναφέρει ότι η Επιτροπή
δεν έχει προβεί σε δέουσα αξιολόγηση της «οικονοµική αξίας» των σχετικών υπηρεσιών
καρτών, αλλά αντί αυτού έχει διενεργήσει συγκρίσεις µε άλλες ∆Π (ενδοπεριφερειακές)
χωρίς να θεωρήσει εάν εκείνες οι συγκρίσεις έχουν σηµασία ή αν είναι βάσιµες.
1756.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει τη θέση ότι η Επιτροπή όφειλε να λάβει υπόψη της στην

αξιολόγηση της το ότι υπάρχει ισχυρός ανταγωνισµός µεταξύ των µελών τραπεζών της
JCC στην αγορά έκδοσης, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες µέλη της JCC (καθώς και
τράπεζες µη µέλη) επιδιώκουν συνεχώς να ενισχύουν το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες ανταγωνιστικές τράπεζες στην αγορά, µέσω διαφόρων
τραπεζικών στρατηγικών συµπεριλαµβανοµένων επιτοκίων, τιµολόγησης, προϊόντων
καρτών, και ούτω καθεξής.
Παράγοντες µετριασµού του προστίµου
1757.

Αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο σε σχέση µε τον καθορισµό του προστίµου, η

Τράπεζα Κύπρου υποβάλλει τη θέση ότι, από τη συνδυαστική εφαρµογή των διατάξεων
του Άρθρο 50 και 46(2)(γ) του Νόµου, συµπεραίνεται ότι στο µέτρο που δεν έχουν
εκδοθεί ειδικοί Κανονισµοί στη ∆ηµοκρατία και δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Νόµο
σχετικά µε «τον καθορισµό του τρόπου επιβολής διοικητικών προστίµων, της απαλλαγής
και/ή της µείωσης των διοικητικών προστίµων για παραβάσεις», η Επιτροπή οφείλει να
εφαρµόζει τους σχετικούς Κανονισµούς, Κατευθυντήριες Γραµµές και νοµολογία του
κοινοτικού δικαίου σε ότι αφορά τα διοικητικά πρόστιµα.
1758.

Η Τράπεζα Κύπρου σηµειώνει ότι η σοβαρότητα της παράβασης «καθορίζεται µε

βάση την κάθε περίπτωση ξεχωριστά», (παραπέµποντας στις Κατευθυντήριες Γραµµές
για την επιβολή προστίµων), και ότι η επιβολή προστίµων πρέπει να είναι αναλογική
(proportionate) και όχι υπερβολική, (παραπέµποντας στα όσα ανέφερε στο Γενικό
∆ικαστήριο στην υπόθεση Brasserie Nationale. Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις Τ-49/02
έως Τ-51/02, Brasserie Nationale v. Commission [2005] ECR II- 3033, παρα. 170, και
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στις Κατευθυντήριες Γραµµές για τα Πρόστιµα), ενώ πρόσθεσε ότι ο κύκλος εργασιών
που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτός που αφορά αποκλειστικά τη σχετική αγορά
προϊόντος και τη σχετική γεωγραφική αγορά, οι οποίες επηρεάστηκαν από την κατ’
ισχυρισµό παράβαση µίας επιχείρησης και ο οποίος καταγράφηκε το προηγούµενο
οικονοµικό έτος από αυτό στο οποίο τερµατίστηκε η παράβαση, παραπέµποντας στο
Office of Fair Trading, guidance as to the appropriate amount of a penalty’, OFT423,
September 2012, paragraph 2.7.
1759.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει τα ακόλουθα ως παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να

προσµετρήσουν στο ύψος του προστίµου:
1760.

Συνεργάστηκε πλήρως µε την Επιτροπή και παρείχε όλες τις απαιτούµενες

πληροφορίες χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση υπεκφυγής ή παραπλάνησης και κατέβαλε
κάθε προσπάθεια

να

διεκπεραιωθεί

η

προφορική

διαδικασία

χωρίς

περιττές

καθυστερήσεις.
1761.

Η παράβαση δεν ήταν προφανής και δεν διαπράχθηκε µε πρόθεση και/ή κακόπιστα.

Η Τράπεζα Κύπρου όχι µόνο δεν είχε γνώση ή/και πρόθεση να προβεί στην κατ’
ισχυρισµό παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού αλλά ούτε ήταν αντικειµενικά
δυνατό ή εύλογο να γνωρίζει ότι τα υπό κρίση επίπεδα Ε∆Π που είχαν κριθεί ως
επιτρεπτά και εύλογα το 2005 θα θεωρούνταν αθέµιτα ή/και υπερβολικά το 2008 και το
2009.
1762.

Η Τράπεζα Κύπρου επίσης αναφέρεται στη «νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό

σύστηµα» που επήλθε από το χρόνο καταχώρησης της καταγγελίας, που θα πρέπει να
συνυπολογιστεί κατά τη λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός προστίµου
καθώς και στον υπολογισµό του ύψους αυτού. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι η Λαϊκή
Τράπεζα κατέρρευσε, ο Συνεργατισµός πέρασε στον έλεγχο του κράτους, η Alpha Bank
προχώρησε στην εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας, άλλαξε η µετοχική δοµή της
Ελληνικής Τράπεζας και το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου ουσιαστικά
διαφοροποιήθηκε, µε σηµαντικό κούρεµα των καταθέσεων. Επίσης, οι εργασίες της
Λαϊκής Τράπεζας έχουν µεταβιβαστεί ή µεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου. Ως
αποτέλεσµα της απόκτησης ορισµένων εργασιών της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου
έχει περιέλθει αλλαγή και στη µετοχική δοµή της JCC, καθότι οι µετοχές της Λαϊκής
Τράπεζας στην JCC έχουν µεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία κατέχει το 75%
της JCC.
1763.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει επίσης πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα

στοιχεία

που

τέθηκαν

ενώπιον

της

Επιτροπής

σε

σχέση

µε

τη

συµπεριφορά/δραστηριότητες της FBME Bank και της καταγγέλλουσας καθώς και ότι τα
περιστατικά της υπόθεσης σε σχέση µε την καταγγέλλουσα έχουν αλλάξει εφόσον η
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FBME Bank τέθηκε υπό διαχείριση και η καταγγέλλουσα ανέστειλε τις εργασίες της εντός
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε σοβαρότατες κατηγορίες εναντίον της (αναφερόµενη
στην απόφαση το τµήµατος Financial Crimes Enforcement Network («FINCEN») του
Υπουργείο Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής («US Department of the
Treasury»)).
1764.

Η Τράπεζα Κύπρου τέλος αναφέρει ότι

τα ακόλουθα θα οδηγήσουν σε

συµµόρφωση µε την απόφαση της Επιτροπής: Πλήρης συµµόρφωση εκ µέρους της
Τράπεζας µε τις πρόνοιες του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015, µε τον οποίο γίνεται µείωση
των Ε∆Π σε 0,2% για προσωπικές χρεωστικές κάρτες και 0,3% για προσωπικές
πιστωτικές και κάρτες προθεσµιακής χρέωσης, µε το εν λόγω όριο να ισχύει τόσο για τις
διασυνοριακές όσο και για τις εγχώριες πληρωµές µέσω των καρτών και ότι η
προαναφεροµένη µείωση έχει τεθεί σε ισχύ από τις 9/12/2015.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1765.

Η Επιτροπή, έχοντας καταγράψει συνοπτικά πιο πάνω τις γραπτές παραστάσεις

της Τράπεζας Κύπρου, 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.
1766.

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 καταγγελλόµενης εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
επαναλαµβάνονται και θίγονται θέµατα που η Επιτροπή, στο πλαίσιο εξέτασης της
παρούσας υπόθεσης, διεξήλθε µε ιδιαίτερη προσοχή και αυτό άλλωστε µπορεί να
διαφανεί και µέσα από το κείµενο που κοινοποιήθηκε στις καταγγελλόµενες εταιρείες µε
επιστολή ηµεροµηνίας 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, αλλά και από την παρούσα απόφαση.
1767.

Παραταύτα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, προτού καταλήξει σε συµπεράσµατα,

αξιολόγησε όλα τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
θέσεις των εµπλεκοµένων µερών χωρίς να προσδίδει άνιση βαρύτητα. Εξάλλου οι
διαπιστωθείσες παραβάσεις και η οριοθέτησης της αγοράς έχουν στοιχειοθετηθεί
πλήρως µε αντικειµενικό τρόπο.
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1768.

Επίσης η Επιτροπή τονίζει ότι, συµπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσµα την

άµεση εκµετάλλευση των καταναλωτών όπως εν προκειµένω, δύνανται να αποτελούν
παράβαση του άρθρου 6(1)(α) και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. Ο ρόλος της Επιτροπής να
επεµβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ιδίως όταν η προστασία
των καταναλωτών και η λειτουργία της αγοράς δεν δύνανται να εξασφαλιστούν εξίσου
αποτελεσµατικά µε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα από την συχνότητα εµφάνισης τέτοιου
είδους συµπεριφορών.407
1769.

Αναφορικά µε τη θέση της Τράπεζας Κύπρου για το εφαρµοστέο δίκαιο για τον

καθορισµό του προστίµου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η νοµική βάση για την επιβολή
προστίµου είναι το άρθρο 24(α) του Νόµου το οποίο προνοεί ξεκάθαρα περί της
επιβολής διοικητικού προστίµου και άρα δεν απαιτείται η εφαρµογή του άρθρου 50 του
Νόµου. Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, το διοικητικό πρόστιµο είναι πάντοτε
αναλογικό µε τη φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης. Αναφορικά µε τον
κύκλο εργασιών που αφορά την συγκεκριµένη σχετική αγορά προϊόντος, η Επιτροπή
επισηµαίνει ότι ο Νόµος 13(Ι)/2008 ρητά και µε σαφήνεια προβλέπει στο άρθρο 24(α) ότι
το διοικητικό πρόστιµο που δύναται να επιβάλει ανέρχεται µέχρι το δέκα τοις εκατό
(10%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και όχι του κύκλου εργασιών της αξίας των
πωλήσεων ή των προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις οποίες σχετίζεται η παράβαση.
∆εδοµένης της σαφήνειας των σχετικών µε το θέµα άρθρων του Νόµου, η Επιτροπή έχει
τη θέση ότι το ζήτηµα τούτο δεν µπορεί να τύχει οποιασδήποτε άλλης ερµηνείας.
Επισηµαίνεται ότι, στην προκείµενη περίπτωση µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου
13(Ι)/2008 που η Επιτροπή καλείται να εφαρµόσει, το διοικητικό πρόστιµο υπολογίζεται
µε βάση τον κύκλο εργασιών που έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο
συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος. Με
βάση την ερµηνεία που δίδει το άρθρο 2 του Νόµου, κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος
εργασιών όπως υπολογίζεται

µε βάση τις διατάξεις του περί ελέγχου των

συγκεντρώσεων νόµου. Με βάση το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω Νόµου ο κύκλος
εργασιών αναφορικά µε τράπεζα είναι το 1/10 του ισολογισµού του τελευταίου
οικονοµικού έτους.
1770.

Αναφορικά µε τα µέτρα/δεσµεύσεις που επικαλείται η Τράπεζα Κύπρου και τα

οποία θεωρεί ότι θα οδηγήσουν σε συµµόρφωση προς την απόφαση της Επιτροπής, η
Επιτροπή αφού τα µελέτησε διεξωδικά κρίνει ότι αυτά δεν αποτελούν δεσµεύσεις κατά το
άρθρο 25 του Νόµου και το άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΕ) 1/2003.

407

Βλ. παρα.7 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής αναφορικά µε τις προτεραιότητές της κατά τον έλεγχο της
εφαρµογής του άρθρου 82 της ΣυνθΕΚ (ήδη ΣΛΕΕ).
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1771.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το σχετικό Memorandum (Memo/04/217

Ευρωπαϊκής Επιτροπής) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει: (α) να
διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατά την προκαταρκτική της
εκτίµηση να εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο δράσης των ελεγχόµενων επιχειρήσεων,
και οι αναλαµβανόµενες υπ’ αυτών δεσµεύσεις να είναι ικανές να άρουν αυτές τις
ανησυχίες, (β) να µην πρόκειται για περίπτωση όπου το διοικητικό πρόστιµο θεωρείται
επιβεβληµένο, άρα για σοβαρές παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού (hardcore
cases), και (γ) λόγοι αποτελεσµατικότητας να επιβάλλουν την υιοθέτηση δεσµεύσεων και
όχι την έκδοση µιας επίσηµης απαγορευτικής απόφασης.
1772.

Στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα µέτρα/δεσµεύσεις της

Τράπεζας Κύπρου υποβλήθηκαν στο τελικό στάδιο της ενώπιον της Επιτροπής
διαδικασίας και αυτά αφορούν την συµµόρφωση της µε το άρθρο 4 του κανονισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/751 της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε τις διατραπεζικές
προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες408, που αποτελεί υποχρέωση της. Η
Επιτροπή τονίζει ότι, δεν µπορεί να παραγνωρίσει τα όσα προβλέπονται στην
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για την διεξαγωγή των
διαδικασιών που αφορουν τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ ηµεροµηνίας 20/10/2011409,
και προς τούτο υπογραµµίζει πως, η υποβολή των δεσµευσεων γίνεται µετά την
κοινοποίηση της προκαταρτικής εκτίµησης της Επιτροπής (που ουσιαστικά αυτό
διατυπώνεται µε την Έκθεση Αιτιάσεων), πράγµα που δεν έχει γίνει στην υπό εξέταση
υπόθεση.
1773.

Ως εκ τούτου, τα ως άνω δεν µπορούν να θεωρηθούν από την Επιτροπή ως

δεσµεύσεις στη βάση του άρθρου 25 του Νόµου αλλά και ούτε µπορούν να
προσµετρηθούν αυτές καθ’ εαυτές στον καθορισµό του ύψους του διοικητικού
προστίµου.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1774.

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.»
408

Κανονισµός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015,
σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες, OJ L 123, 19.5.2015, p. 1–15.
409
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που
αφορούν τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, 2011/C 308/06, της 20 Οκτωβρίου 2011, OJ C 308, 20.10.2011,
p. 6–32.
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1775.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης.
1776.

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.
1777.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όλα όσα υποβλήθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου

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:
1778.

Κατά την αξιολόγηση της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνεται

υπόψη ο χαρακτήρας και ο αντίκτυπος που έχουν στην αγορά. Συγκεκριµένα:
(α) Η Τράπεζα Κύπρου κατέχει συλλογική δεσπόζουσα θέση και λειτουργεί ως µία οντότητα
στην έκδοση καρτών µαζί µε τις υπόλοιπες τράπεζες, η απουσία ανταγωνισµού δύναται
να καθιστά τις καταγγελλόµενες εταιρείες λιγότερο αποτελεσµατικές, ενώ την ίδια στιγµή
στερούνται κινήτρων για πραγµατοποίηση επενδύσεων και για να καταστούν πιο
ανταγωνιστικές και αποδοτικές, µε αποτέλεσµα τη µη βελτίωση της θέσης των τελικών
καταναλωτών είτε αυτοί αποτελούν τους πελάτες των εκδοτριών τραπεζών είτε αφορούν
τους πελάτες της JCC, παραβιάζοντας µε τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου
και το άρθρο 102 ΣΛΕΕ προς ζηµιά των καταναλωτών.
(β) Από τα εξασφαλισµένα έσοδα των υψηλών Ε∆Π προκύπτει περιορισµός των κινήτρων
των εκδοτριών τραπεζών να µειώσουν τα κόστη τους και ιδίως να µειώσουν το
λειτουργικό κόστος που σχετίζεται µε την έκδοση καρτών VISA και MasterCard. Η
Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, δύναται να περιορίζονται και τα κίνητρα
των εκδοτριών τραπεζών µετόχων για επενδύσεις σε τεχνολογία που θα βελτίωναν τις
παρεχόµενες υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών προς όφελος των καταναλωτών.
(γ) Η επιβολή υπερβολικά υψηλών Ε∆Π σε συνδυασµό µε τα χαµηλά ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις
Ε∆Π), διασφαλίζει υψηλότερα έσοδα για τις τράπεζες µετόχους, ενώ ταυτόχρονα
συµπιέζει την κερδοφορία της FBMECS, του µοναδικού ανταγωνιστή της JCC και κατ’
επέκταση διαµορφώνει τέτοιες συνθήκες στην αγορά αποδοχής καρτών ώστε να είναι
ασύµφορο ή ικανοποιητικά κερδοφόρο για έναν ανταγωνιστή (δυνητικό και/ή
πραγµατικό) της JCC να δραστηριοποιηθεί στην εν λόγω αγορά.
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∆ιάρκεια της παράβασης
1779.

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.
1780.

Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο

η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη.
1781.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, στη βάση των ενώπιον της

στοιχείων, ότι όσον αφορά την παράβαση της υπερβολικής τιµολόγησης η οποία αφορά
την Τράπεζα Κύπρου, αυτή εκτείνεται µόνο κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεδοµένου ότι τα
οικονοµικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή, της επέτρεπαν την
πραγµατοποίηση σχετικής ανάλυσης µόνο για το διάστηµα του ουσιώδους χρόνου.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1782.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία Τράπεζα Κύπρου, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε

λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε
ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου.
1783.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την Τράπεζα

Κύπρου, και στη βάση των στοιχείων του δοικητικού φακέλου, εκτιµά ότι σε σχέση µε την
επικληθείσα συνεργασία της µε την Επιτροπή, σηµειώνει ότι, αυτή ήταν στα πλαίσια των
νοµίµων υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο
και τον Κανονισµό 1/2003.
1784.

Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του

προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει ότι, αποτελεί ελαφρυντική
περίσταση, όταν η εµπλεκοµένη επιχείρηση συνεργάστηκε αποτελεσµατικά µε την
Επιτροπή πέραν του πεδίου εφαρµογής της Ανακοίνωσης περί επιείκειας και πέραν των
νοµίµων υποχρεώσεων της να συνεργαστεί. Στην προκείµενη περίπτωση η Τράπεζα
Κύπρου συνεργάστηκε στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της και µόνο. Συνεπώς
κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας.
1785.

Η Τράπεζα Κύπρου επίσης αναφέρεται στη «νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό

σύστηµα» που επήλθε από το χρόνο καταχώρησης της καταγγελίας µέχρι σήµερα, που
θα πρέπει να συνυπολογιστεί κατά τη λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός
προστίµου καθώς και στον υπολογισµό του ύψους αυτού. Ο εν λόγω παράγοντας δεν
µπορεί να γίνει αποδεκτός ως ελαφρυντικός παράγοντας ως προς την επιβολή
διοικητικού προστίµου. Εν πρώτοις, ο εν λόγω ισχυρισµός είναι γενικός και ασαφής και
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δεν γίνεται αντιληπτό µε πιο τρόπο ή και γιατί η ουσία αυτού αφορά την παραβατική
συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου. Εν δευτέροις, η ουσία της εν λόγω θέσης δεν
φαίνεται να αφορά την οικονοµική ευχέρεια για πληρωµή οποιουδήποτε προστίµου
εφόσον αυτό δεν αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν αποστέλλονται οποιαδήποτε αποδεικτικά
στοιχεία επί τούτου.
1786.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της Τράπεζας Κύπρου σε σχέση µε

τις δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εν λόγω
ζήτηµα έχει απαντηθεί κατά την εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων και
επαναλαµβάνει ότι είναι άνευ σηµασίας για την παρούσα καταγγελία, υπό την έννοια ότι
αυτή αφορά θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού. Η Επιτροπή, οφείλει να ενεργεί στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τα οποία
αφορούν αποκλειστικά την εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου του ανταγωνισµού
και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού.
1787. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή οφείλει να σηµειώσει ότι θεωρεί ότι η
διαδικασία ολοκληρώθηκε µέσα σε εύλογο, υπό τις περιστάσεις, χρονικό διάστηµα,
λαµβάνοντας υπόψη και τον αριθµό των παρατάσεων προθεσµιών που δόθηκαν από
την Επιτροπή ανεξαιρέτως σε όλες τις καταγγελλόµενες εταιρείες µετά από διάφορα
σχετικά αιτήµατα τους, οι οποίες παρατάσεις αποσκοπούσαν στη διασφάλιση των
δικαιωµάτων άµυνας των µερών. Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι, η εν λόγω υπόθεση
αφορούσε περίπλοκες σχετικές αγορές, η δέουσα προκαταρκτική έρευνα των οποίων
έπρεπε να πραγµατοποιηθεί κατά άρτιο και ενδελεχή τρόπο. Επίσης, η πολυπλοκότητα
και η έκταση των θεµάτων που θίγονταν στην καταγγελία, η οποία αφορούσε δέκα (10)
καταγγελλόµενους, 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 δέκα
(10) ξεχωριστών Εκθέσεων Αιτιάσεων, την κατάρτιση, το διαχωρισµό και την
επεξεργασία των εµπιστευτικών στοιχείων του φακέλου, την επιθεώρηση του διοικητικού
φακέλου από τους δικηγόρους της κάθε καταγγελλόµενης εταιρείας ξεχωριστά (για την
οποίαδόθηκαν προσβάσεις σε έκαστη εταιρεία πλειστάκις) και το στάδιο της προφορικής
διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής για κάθε παράβαση ξεχωριστά και της έκδοσης της
σχετικής απόφασης, απαιτούσαν εύλογο υπό τις περιστάσεις χρόνο, ώστε να τύχουν της
δέουσας και πρέπουσας υπό τις περιστάσεις επιµέλειας και µελέτης.
1788.

Σε σχέση µε την επικληθείσα ελαφρυντική περίσταση της µη ύπαρξης πρόθεσης

περιορισµού του ανταγωνισµού, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία δεν έχει αποδείξει
ότι η εν λόγω συµπεριφορά προήλθε από αµέλεια, όπως ορίζει σχετικά η παράγραφος
29 των κατευθυντήριων γραµµών για την µέθοδο υπολογισµού του προστίµου από την
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Ε.Ε. Ανεξαρτήτως τούτου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, αυτό που αναµένεται από
επιχείριση που ενήργησε εξ αµελείας είναι η λήψη άµεσα µέτρων θεραπείας της
αµέλειας κατά το αρχικό στάδιο της υπόθεσης, πράγµα που στην υπό εξέταση
υποόθεση δεν έγινε.
Αναφορικά µε την Λαϊκή Τράπεζα
Θέσεις της Λαϊκής Τράπεζας
1789.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο

δικηγόρος της Λαϊκής Τράπεζας, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν
λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά κάτωθι:
Γενικά σχόλια
1790.

H Λαϊκή Τράπεζα επικεντρώνει τις θέσεις της στο καθεστώς εξυγίανσης στο οποίο

βρίσκεται και στη σχετική νοµοθεσία που εφαρµόζεται, παραθέτοντας παράλληλα τις
θέσεις της αναφορικά µε την εφαρµογή της νοµολογίας του ∆ΕΕ σε ό, τι αφορά το θέµα
της «διαδοχής», ως ακολούθως:
1791.

Ισχυθρίστικε ότι, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του Νόµου Εξυγίανσης δυνάµει

του οποίου η Λαϊκή Τράπεζα τέθηκε υπό το καθεστώς εξυγίανσης, έπαυσε να παρέχει
οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες παρά το ότι η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε την άδεια
της σε ισχύ τροποποιώντας την ούτως ώστε να µην µπορεί να προβαίνει στην ανάληψη
νέων υποχρεώσεων έναντι του κοινού. Όλες οι τραπεζικές της εργασίες µετεφέρθησαν
και µεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ και τα υπόλοιπα
περιουσιακά της στοιχεία τέθηκαν υπό ειδική διαχείριση. Συνεπώς, τα δικαιώµατα που
κατείχε η Λαϊκή Τράπεζα στην JCC έχουν από τις 29/03/2013 δυνάµει της Κ.∆.Π
104/2013 µεταβιβαστεί στην Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ και κατ'
επέκταση η παρούσα καταγγελία δεν δύναται να στρέφεται ούτε να εµπλέκει την Λαϊκή
Τράπεζα. Η Λαϊκή Τράπεζα υπό την σηµερινή της υπόσταση, δηλαδή ως ίδρυµα υπό
εξυγίανση, ουδεµία σχέση έχει µε την JCC και συγκεκριµένα κατά την δεδοµένη χρονική
στιγµή που έγινε η καταγγελία εκ µέρους της FBMECS. Ισχυρίζεται περαιτέρω επί λέξει
ότι «Συνεπεία του καθεστώτος υπό εξυγίανσης εποµένως είναι το γεγονός ότι δεν µπορεί
να επηρεάζει την στάση ή/και τις πράξεις των µετόχων της FBMECS µεταξύ τους ή/και
κεχωρισµένα εφόσον δεν έχει πλέον καµία σχέση µε την FBMECS ούτε σαν µέτοχος ούτε
σαν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.» (Η Επιτροπή υποθέτει ότι η αναφορά εδώ
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γίνεται για την JCC και όχι για την FBMECS).
1792.

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 28 του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και

Άλλων Ιδρυµάτων Νόµου 17(Ι)/2013410, οποιαδήποτε αγωγή, διαιτησία ή άλλη
διαδικασία και οποιοδήποτε αγώγιµο δικαίωµα που κατά το χρόνο µεταβίβασης
περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων εκκρεµεί ή υφίσταται από ή
εναντίον ή προς όφελος του ιδρύµατος που υπόκειται σε εξυγίανση, δεν τερµατίζεται µε
οποιοδήποτε τρόπο ένεκα της εφαρµογής των διατάξεων του Περί Εξυγίανσης νόµου,
αλλά µπορεί να καταχωρείται ή να συνεχίζεται ή να εκτελείται από η εναντίον του
αποκτώντος προσώπου ή της ενδιάµεσης τράπεζας ή της εταιρείας διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα µε την περίπτωση.
1793.

Είναι η θέση της Λαϊκής Τράπεζας ότι, το συγκεκριµένο Άρθρο του Περί

Εξυγίανσης Νόµου επιβάλλει την συνέχιση της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής
εναντίον της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ ως το αποκτών πρόσωπο σε
σχέση µε συγκεκριµένη καταγγελία και διαδικασία που άρχισε κατά της Λαϊκής Τράπεζας
και εκκρεµούσε πριν την υπαγωγή της Λαϊκής Τράπεζας σε καθεστώς εξυγίανσης και
την πώληση εργασιών προς την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ.
1794.

Επίσης, η Λαϊκή Τράπεζα αναφέρει ότι, παρά τη γενικότητα του Άρθρου 28 σε

σχέση µε οποιαδήποτε διαδικασία ανεξάρτητα από την µεταβίβαση συγκεκριµένων
υποχρεώσεων και/ή δικαιωµάτων, µετά τα διατάγµατα µε τα οποία η συµµετοχή της
Λαϊκής Τράπεζας στην JCC Payment Systems Ltd έχει µεταβιβαστεί στην Τράπεζα
Κύπρου ως το αποκτών πρόσωπο επιβάλλεται η αντιµετώπιση του αποκτώντος
προσώπου ως να είναι το ίδιο πρόσωπο µε το ίδρυµα που υπόκειται σε εξυγίανση
δηλαδή την Λαϊκή Τράπεζα.
1795.

Η υπαγωγή ενός πιστωτικού ιδρύµατος σε καθεστώς εξυγίανσης αποτελεί µια

εναλλακτική διαδικασία σε σχέση µε τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
1796.

Μετά το 2012 η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει καταστεί µεγαλοµέτοχος της CPB µε

ποσοστό πέραν του 86%. Πέραν τούτου όµως, µετά την υπαγωγή της CPB σε καθεστώς
εξυγίανσης και σύµφωνα µε τον Περί Εξυγίανσης Νόµο Άρθρο 5(7), εφόσον ληφθούν
µέτρα εξυγίανσης σε επηρεαζόµενο ίδρυµα όλες οι εξουσίες, καθήκοντα και ευθύνες των
µετόχων και των διευθυντών του ιδρύµατος που υπόκειται σε εξυγίανση δύναται να
ασκούνται από την Αρχή Εξυγίανσης και από τον Ειδικό ∆ιαχειριστή. Επισηµαίνεται ότι
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Λαϊκής Τράπεζας έχουν παραιτηθεί.
1797.

Η Λαϊκή Τράπεζα παραθέτει νοµολογία για να υποστηρίξει το γεγονός ότι αν και η

Λαϊκή Τράπεζα υφίσταται ως νοµική οντότητα αυτό δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι οι
οικονοµικές της δραστηριότητες και/ή τραπεζικές της εργασίες µεταβιβάστηκαν, δυνάµει
410
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της παραγράφου 5 της Κ.∆.Π 104/2013 στην διάδοχό της ήτοι Τράπεζα Κύπρου ως
αποκτών πρόσωπο.
1798.

Στην περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας, όπως και η Eisenwerk-Gesellschaft δεν

διαγράφηκε από το µητρώο αλλά και πάλιν δεν αµφισβητείται, όπως και στην υπόθεση
ΝΜΗ, ότι τα κύρια άυλα και ανθρώπινα στοιχεία που επέτρεπαν στην Λαϊκή να συνεχίζει
τις τραπεζικές της δραστηριότητες µεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Κύπρου δυνάµει του
∆ιατάγµατος και

συνεπεία

του

οποίου η

Λαϊκή έπαυσε τις τραπεζικές της

δραστηριότητες. Γι' αυτό και ο καταλογισµός του διοικητικού προστίµου θα πρέπει να
απευθυνθεί στον οικονοµικό της διάδοχο ήτοι την Τράπεζα Κύπρου έστω κι αν η Λαϊκή
Τράπεζα δεν έχει παύσει να υφίσταται κατά την ηµεροµηνία εκδόσεως της αποφάσεως
της εν λόγω αποφάσεως.
1799.

Στην παρούσα περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αν και

η Λαϊκή Τράπεζα υφίσταται ως νοµική οντότητα αυτό δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι οι
οικονοµικές της δραστηριότητες και/ή τραπεζικές της εργασίες µεταβιβάστηκαν, δυνάµει
της παραγράφου 5 της Κ.∆.Π. 104/2013 στην διάδοχό της ήτοι Τράπεζα Κύπρου ως
αποκτών πρόσωπο.
1800.

Η Λαϊκή Τράπεζα υποστηρίζει ότι, στη βάση της σχετικής νοµολογίας, στην

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, ως οικονοµικός ή/και άλλος διάδοχος της
Λαϊκής Τράπεζας, πρέπει να καταλογιστεί το διοικητικό πρόστιµο που προτίθεται να
επιβληθεί στη Λαϊκή Τράπεζα καθότι όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα
νοµολογία αυτή, η Λαϊκή Τράπεζα είναι νοµικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι πλέον
οικονοµικά ενεργό, έχει παύσει να είναι οικονοµικά δραστήριο και πιθανή επιβολή
διοικητικού προστίµου να µην έχει αποτρεπτικό αποτέλεσµα.
1801.

Η Λαϊκή Τράπεζα υποστηρίζει ότι, αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση και υπό την

σηµερινή της υπόσταση, δηλαδή ως ίδρυµα υπό εξυγίανση, δεν λειτουργεί ως τραπεζικό
ίδρυµα υπό την έννοια που λειτουργούσε κατά τον ουσιώδη χρόνο της παράβασης, δεν
εργοδοτεί προσωπικό αλλά λειτουργεί µε ειδικές σύµβασης παροχής υπηρεσιών προς
τον ειδικό διαχειριστή µε το απολύτως απαραίτητο προσωπικό που δεν ξεπερνά τα 15
άτοµα µε µοναδικό σκοπό την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των µέτρων εξυγίανσης,
δεν µπορεί η ίδια να λαµβάνει αποφάσεις και βάσει του ∆ιατάγµατος βρίσκεται υπό τον
έλεγχο του Ειδικού ∆ιαχειριστή µε την βοήθεια µιας µικρής οµάδας ανθρώπων ούτως
ώστε να επιτυγχάνεται η εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης. Εν τέλει όλα τα περιουσιακά
της στοιχεία θα πωληθούν µε αποτέλεσµα να µην παράγει κάτι και τυχόν επιβολή
διοικητικού προστίµου θα έχει ως µόνο αποτέλεσµα την µείωση των περιουσιακών της
στοιχείων µε αποτέλεσµα οι µόνοι οι οποίοι να επηρεάζονται δυσµενώς από τυχόν
επιβολή προστίµου στη Λαϊκή Τράπεζα είναι οι µη εξασφαλισµένοι πιστωτές της.
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1802.

Επίσης, αναφέρεται ότι σε σχέση µε την JCC, κανένας έλεγχος δεν ασκείται και

καµία σχέση υπάρχει µεταξύ της Λαϊκής Τράπεζας και της JCC. Συνεπώς, η επιβολή
διοικητικού προστίµου δεν δύναται να στρέφεται ούτε να εµπλέκει την Λαϊκή Τράπεζα
αλλά το αποκτών πρόσωπο όπως αυτό προορίζεται µε βάση το ∆ιάταγµα, ήτοι την
Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ.
1803.

Η Λαϊκή Τράπεζα διαζευκτικά υποβάλλει ότι, στην περίπτωση που η Επιτροπή

αποφασίσει ότι δεν πρέπει να υποκαταστήσει στην διαδικασία την Λαϊκή Τράπεζα µε το
αποκτών πρόσωπο, δεδοµένου του καθεστώτος εξυγίανσης υπό το οποίο βρίσκεται η
Λαϊκή Τράπεζα από τον Μάρτιο του 2013 κανένα διοικητικό πρόστιµο δεν είναι λογικό
και δίκαιο να επιβληθεί κατά της Λαϊκή Τράπεζα καθώς µια τέτοια ενέργεια δεν θα
επιφέρει σε καµία περίπτωση τα ζητούµενα αποτελέσµατα που επιδιώκει η Επιτροπή και
η σχετική Νοµοθεσία σε περίπτωση επιβολής προστίµων για παράβαση της νοµοθεσίας
του ανταγωνισµού.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1804.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, σε σχέση µε τον ισχυρισµό της Λαϊκής Τράπεζας, ότι,

ο καταλογισµός του διοικητικού προστίµου θα πρέπει να απευθυνθεί στον οικονοµικό
της διάδοχο ήτοι την Τράπεζα Κύπρου, αφού οι οικονοµικές δραστηριότητες και/ή
τραπεζικές εργασίες µεταβιβάστηκαν στην τελευταία, σηµειώνει τα ακόλουθα:
1805.

Η βάση για τον υπολογισµό του διοικητικού προστίµου εναντίον της εν λόγω

τράπεζας αφορά το έτος 2008 κατά το οποίο η εν λόγω τράπεζα ήταν ενεργή. Στα
πλαίσια του Νόµου και δη του άρθρου 24(α)(i) αυτούπροβλέπεται 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. Εν προκείµενω, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο
να λάβει υπόψη το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος, ήτοι το 2008.
1806.

Σε σχέση µε το ζήτηµα για την οικονοµική διαδοχή, η Επιτροπή παραπέµπει στην

απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση Hoechst411 στην οποία κρίθηκε
ότι:
«Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων περί ανταγωνισµού, µπορεί να καταστεί
αναγκαίο να καταλογισθεί σύµπραξη κατ’ εξαίρεση στο νέο φορέα της επιχείρησης που
µετέχει στη σύµπραξη αντί του αρχικού φορέα εκµετάλλευσης στην περίπτωση κατά την
οποία ο νέος αυτός φορέας, από οικονοµικής άποψης, µπορεί πράγµατι να θεωρηθεί ως
411

ης

Απόφαση Πρωτοδικείου της 30 Σεπτεµβρίου 2009, Τ-161/05, Hoechst GmbH v. Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2009] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. ΙΙ-3555.
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διάδοχος του αρχικού φορέα εκµετάλλευσης, αν δηλαδή εξακολουθεί να εκµεταλλεύεται
την εµπλεκόµενη επιχείρηση. Αν δεν προβλεπόταν καµιά άλλη δυνατότητα επιβολής
κυρώσεων σε άλλον φορέα πλην του τελούντος την παράβαση, οι επιχειρήσεις θα
µπορούσαν να αποφύγουν κυρώσεις επικαλούµενες απλώς τη µεταβολή της ταυτότητάς
τους λόγω αναδιαρθρώσεων, εκχωρήσεων ή άλλων νοµικών ή οργανωτικών
αλλαγών».412
1807.

Η πιο πάνω προσέγγιση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στην απόφασή της υπ’

αριθµό 36/2013413. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή απέρριψε σχετικό ισχυρισµό της Wyeth
Hellas Cyprus Branch (καταγγελλόµενη εταιρεία) ότι έπαψε να υφίσταται και ότι ως εκ
τούτου θα έπρεπε να τερµατιστεί η διοικητική διαδικασία εναντίον της. Η Επιτροπή στην
απόφασή της σηµείωσε ότι, η διάδοχος της Wyeth Hellas Cyprus Branch, ήτοι η Pfizer
Hellas Cyprus Branch, αποτελούσε την οικονοµική της συνέχεια.
1808.

Σχετική προς το θέµα είναι και η απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Autoritá

Garante della Concurrenza e del Mercato414, όπου οι εργασίες µιας επιχείρησης
µεταφέρθηκαν µέσω νοµοθετικού διατάγµατος (Decree-Law) σε άλλο οργανισµό. Στη
απόφασή του το ∆ικαστήριο τόνισε ότι: «Οσάκις αυτός ο φορέας παραβιάζει τους
κανόνες του ανταγωνισµού, ευθύνεται, κατά την αρχή της προσωπικής ευθύνης, για την
παράβαση αυτή (βλ., επ' αυτού, αποφάσεις της 8ης Ιουλίου 1999, C-49/92 Ρ, Επιτροπή
κατά Anic Partecipazioni, Συλλογή 1999, σ. Ι-4125, σκέψη 145, και της 16ης Νοεµβρίου
2000, C-279/98 Ρ, Cascades κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. Ι-9693, σκέψη 78). 40
Ως προς το ερώτηµα υπό ποίες περιστάσεις µπορεί να επιβληθεί παρά ταύτα κύρωση σε
φορέα για παράβαση της οποίας αυτός δεν είναι ο δράστης, επιβάλλεται κατ' αρχάς η
διαπίστωση ότι αυτή η περίπτωση συντρέχει αν ο φορέας που διέπραξε την παράβαση
έπαυσε να υφίσταται νοµικώς (βλ., επ' αυτού, προπαρατεθείσα απόφαση Επιτροπή κατά
Anic Partecipazioni, σκέψη 145) ή οικονοµικώς. Ως προς το τελευταίο σηµείο πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι κύρωση που επιβλήθηκε σε επιχείρηση, η οποία εξακολουθεί να
υφίσταται νοµικώς αλλά έπαυσε να ασκεί οικονοµικές δραστηριότητες, κινδυνεύει να µην
έχει αποτρεπτικό αποτέλεσµα.».415

412

Ibid, σκέψη 51.
Απόφαση Επιτροπής υπ’ αριθµό 36/2013, Καταγγελία Άκης Παναγιώτου & Υιός Λτδ εναντίον των
εταιρειών 1) ΟΥΑΪΕΘ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΪΟΝΤΩΝ ΛΤ∆ (Wyeth Hellas Cyprus Branch) δια της διαδόχου της ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΛΤ∆ (Pfizer Hellas Cyprus Branch) και 2) Phadisco Ltd, ηµεροµηνίας 12/4/2013.
414
Απόφαση ∆ικαστηρίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007, C-280/06, Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato v. Ente tabacchi italiani - ETI SpA and άλλοι και Philip Morris Products SA και άλλοι v. Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato και αλλοι, [2007] Συλλογή Νοµολογίας ∆ικαστηρίου, σελ. Ι-10893.
415
Ibid, σκέψεις 39-40.
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1809.

Το ∆ικαστήριο τόνισε επίσης ότι: «Είναι επίσης αλυσιτελές το γεγονός ότι µία

µεταβίβαση δραστηριοτήτων δεν αποφασίστηκε από ιδιώτες αλλά από τον νοµοθέτη µε
την

προοπτική

ιδιωτικοποιήσεως.

Πράγµατι,

τα

µέτρα

αναδιαρθρώσεως

ή

αναδιοργανώσεως επιχειρήσεως που θέσπισαν οι αρχές κράτους µέλους δεν µπορούν
νοµίµως να έχουν ως συνέπεια να διακυβεύεται η πρακτική αποτελεσµατικότητα του
κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού (βλ., σχετικώς, απόφαση της 12ης Μαΐου 2005, C415/03, Συλλογή 2005, σ. Ι-3875, σκέψεις 33 και 34)».416
1810.

Συνεπώς, στη βάση όλων των ανωτέρων, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι ο

καταλογισµός του διοικητικού προστίµου πρέπει να απευθυνθεί στην Τράπεζα Κύπρου,
και ως εκ τούτου, ο πιο πάνω ισχυρισµός της απορρίπτεται από την Επιτροπή.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1811.

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.»
1812.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης.
1813.

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.
1814.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όλα όσα υποβλήθηκαν από την Λαϊκή Τράπεζα 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:
1815.

Κατά την αξιολόγηση της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνεται

υπόψη ο χαρακτήρας και ο αντίκτυπος που έχουν στην αγορά. Συγκεκριµένα:
(α) Η Λαϊκή Τράπεζα κατείχε συλλογική δεσπόζουσα θέση και λειτουργούσε ως µία οντότητα
στην έκδοση καρτών µαζί µε τις υπόλοιπες τράπεζες, η απουσία ανταγωνισµού δύναται
να καθιστά τις καταγγελλόµενες εταιρείες λιγότερο αποτελεσµατικές, ενώ την ίδια στιγµή
στερούνται κινήτρων για πραγµατοποίηση επενδύσεων και για να καταστούν πιο
416

*

Ibid, σκέψη 44.
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ανταγωνιστικές και αποδοτικές, µε αποτέλεσµα τη µη βελτίωση της θέσης των τελικών
καταναλωτών είτε αυτοί αποτελούν τους πελάτες των εκδοτριών τραπεζών είτε αφορούν
τους πελάτες της JCC, παραβιάζοντας κατά τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου
και το άρθρο 102 ΣΛΕΕ προς ζηµιά των καταναλωτών.
(β) Η επιβολή υπερβολικά υψηλών Ε∆Π σε συνδυασµό µε τα χαµηλά ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις
Ε∆Π), διασφαλίζει υψηλότερα έσοδα για τις τράπεζες µετόχους, ενώ ταυτόχρονα
συµπιέζει την κερδοφορία της FBMECS, του µοναδικού ανταγωνιστή της JCC και κατ’
επέκταση διαµορφώνει τέτοιες συνθήκες στην αγορά αποδοχής καρτών ώστε να είναι
ασύµφορο ή ικανοποιητικά κερδοφόρο για έναν ανταγωνιστή (δυνητικό και/ή
πραγµατικό) της JCC να δραστηριοποιηθεί στην εν λόγω αγορά.
(γ) Από τα εξασφαλισµένα έσοδα των υψηλών Ε∆Π προκύπτει περιορισµός των κινήτρων
των εκδοτριών τραπεζών να µειώσουν τα κόστη τους και ιδίως να µειώσουν το
λειτουργικό κόστος που σχετίζεται µε την έκδοση καρτών VISA και MasterCard. Η
Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, δύναται να περιορίζονται και τα κίνητρα
των εκδοτριών τραπεζών µετόχων για επενδύσεις σε τεχνολογία που θα βελτίωναν τις
παρεχόµενες υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών προς όφελος των καταναλωτών.
∆ιάρκεια της παράβασης
1816.

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.
1817.

Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο

η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη.
1818.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, στη βάση των ενώπιον της

στοιχείων, ότι όσον αφορά την παράβαση της υπερβολικής τιµολόγησης η οποία αφορά
τη Λαϊκή Τράπεζα,και ότι αυτή εκτείνεται µόνο κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεδοµένου ότι
τα οικονοµικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή, της επέτρεπαν την
πραγµατοποίηση σχετικής ανάλυσης µόνο για το διάστηµα του ουσιώδους χρόνου.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1819.

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η εν λόγω τράπεζα, δεν έχει θέσει υπόψη της

Επιτροπής οποιουσδήποτε ελαφρυντικούς παράγοντες, παρά το ότι η εν λόγω τράπεζα
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δια του συνηγόρου της αιτήθηκε και σχετική παράταση για να υποβάλει τις θέσεις της επί
της πρόθεσης της Επιτροπής για επιβολή διοικητικού προστίµου.
Αναφορικά µε την Ελληνική Τράπεζα
Θέσεις της Ελληνικής Τράπεζας
1820.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο

δικηγόρος της Ελληνικής Τράπεζας, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν
λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά κάτωθι:
Γενικό Σχόλιο
1821.

Η Ελληνική Τράπεζα είχε τη θέση ότι η διαδικασία δεν έπρεπε να θεωρηθεί ως

περατωθείσα, χωρίς προφορικές ταυτόχρονες παραστάσεις ενώπιον της Επιτροπής
από όλους τους ενδιαφεροµένους.
Παράγοντες για µετριασµό του προστίµου
1822.

Η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει τα ακόλουθα ως παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει

να προσµετρήσουν στο ύψος του προστίµου:
1823.

Συνεπεία των γεγονότων και αποφάσεων της Κυβέρνησης και του EUROGROUP,

η Ελληνική Τράπεζα εξαναγκάσθηκε να πωλήσει [………….] τις τραπεζικές της εργασίες
στην Ελλάδα, […………………………………………………………………………………….
………..………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………
……...] Συγκεκριµένα, κατά τα έτη από το 2013-2014 η Ελληνική Τράπεζα ισχυρίστηκε
ότι σηµείωσε σηµαντικές ζηµιές ως αποτέλεσµα των δυσµενών οικονοµικών εξελίξεων
και ιδίως της απρόσµενης πώλησης του ∆ικτύου Καταστηµάτων της στην Ελλάδα. Η
Ελληνική Τράπεζα ισχυρίζεται ότι, η ζηµιά του Οµίλου µετά την αναγνώριση των ζηµιών
αποµείωσης και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και µετά τη
φορολογία για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, ανήλθε σε €118,4 εκατ. σε
σύγκριση µε €158,4 εκατ. για το έτος 2013.Το αποτέλεσµα ήταν η σηµαντική απώλεια
της αξίας των µετοχών στο κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας, και κατ’ επέκταση
τεράστια ζηµία και για όσους ήταν τότε µέτοχοί της. Εποµένως, όπως αναφέρει η
Ελληνική Τράπεζα, το οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιµο θα είναι αφ’ ενός µεν νέο
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πλήγµα κατά των εν λόγω παλαιών µετόχων και ταυτόχρονα απρόσµενο και άδικο
πλήγµα για τους νέους µετόχους, αφού δεν ήσαν µέτοχοι κατά την υπό αναφορά
περίοδο. Η Ελληνική Τράπεζα θεωρεί τα εν λόγω γεγονότα θα πρέπει να
προσµετρήσουν σοβαρότατα στην αποτίµηση της διοικητικής κύρωσης, σηµειώνοντας
ότι οι παλαιοί µέτοχοι (οι προ του Μαρτίου 2013) είδαν την µετοχική τους περιουσία κατά
κυριολεξία να εξαφανίζεται και έτσι, κατ’ επέκταση, το οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιµο
δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά αφ’ ενός µεν νέο πλήγµα κατά των εν λόγω παλαιών
µετόχων και ταυτόχρονα και καθ’ όσον αφορά τους διασώστες της Ελληνικής Τράπεζας
νέους µετόχους απρόσµενο και άδικο πλήγµα, αφού δεν ήταν µέτοχοι κατά την υπό
αναφορά περίοδο.
1824.

Η συµµετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στην JCC είναι µειοψηφική εφόσον είναι

µέτοχος στο κεφάλαιο αυτής µόνον κατά […….]%. Άρα δεν µπορούσε από µόνη της να
επιβάλει οποιαδήποτε απόφαση ή να χαράξει πολιτική ως προς τις αποφάσεις της
εταιρείας JCC. Συνεπώς, η παράβαση, που αφορά την Ελληνική κρίθηκε εκ του
αποτελέσµατος,

δηλαδή

από

κριτήρια

κρινόµενα

ή

φερόµενα

ως

κρινόµενα

αντικειµενικώς και δεν µπορεί να αποδοθεί σε πταίσµα ή σε ένοχη διάνοια (mens rea)
της Ελληνικής Τράπεζας. Η Ελληνική Τράπεζα σηµειώνει ότι δεν υπάρχει καν
υπαινιγµός για ένοχη διάνοια της, και η απουσία ένοχης διάνοιας θα πρέπει να
προσµετρηθεί κατά την αποτίµηση του δέοντος διοικητικού µέτρου καθώς και ότι
δεδοµένου του γεγονότος της µειοψηφικής συµµετοχής της Ελληνικής Τράπεζας, η
οποία τιµωρία της, επιβάλλεται να είναι αναλογική.
1825.

Το έτος 2005 είχε ξανά κριθεί η φύση της JCC και των τραπεζών µετόχων της

αναφορικά µε το ίδιο θέµα, ήτοι τις χρεώσεις για Visa και Mastercard. Σύµφωνα µε την
Ελληνική Τράπεζα η Απόφαση του 2005 και η παρούσα υπόθεση, αφορούν σε όµοιο ή
έστω οµοειδές και άµεσα συνδεδεµένο ζήτηµα, το οποίο κρίθηκε ήδη από την Επιτροπή.
Υπήρξε τιµωρία προστίµου για το παρελθόν (για διάστηµα πριν το 2005) και ταυτόχρονα
ανάληψη υλοποίησης δεσµεύσεων για το µέλλον (διάστηµα µετά το 2005). Ως εκ των
ανωτέρω, η Ελληνική επικαλείται την παραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και
προσθέτει ότι θα ήταν εξαιρετικά άδικη η επιβολή διοικητικού προστίµου στην Ελληνική
για ισχυριζόµενες παραβάσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να είχαν εντοπιστεί έκτοτε και
να είχε αναληφθεί δέσµευση προς το θέµα τούτο που να ικανοποιεί την Επιτροπή.
1826.

Η Ελληνική Τράπεζα, όπως και οι άλλοι µέτοχοι της JCC θα υποστούν δύο

τιµωρίες, µία ευθέως, δηλαδή επιβολή κυρώσεως που θα βαρύνει αποκλειστικά την ίδια,
και µία εµµέσως, αντανακλαστικά και αναπότρεπτα συνεπεία της οποιασδήποτε
κυρώσεως κατά της JCC. Η Ελληνική θεωρεί ότι το γεγονός αυτό αντίκειται σε
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γενικότερους κανόνες δικαίου, που απαγορεύουν την επιβολή διπλής τιµωρίας σε σχέση
µε τα ίδια ή ουσιαστικά όµοια γεγονότα.
1827.

Υποβάλλεται εισήγηση όπως η Επιτροπή αποφύγει την επιβολή προστίµου και/ή

κυρώσεων στην Ελληνική Τράπεζα και όπως αντ’ αυτού αποφασίσει την λήψη µέτρων
συµπεριφοράς και/ή την παροχή δεσµεύσεων δυνάµει των άρθρων 7 και/ή 9 του
Κανονισµού αρ. 1/2003 και του άρθρου 24(β) και (γ) του Νόµου. Η Ελληνική Τράπεζα
εισηγείται όπως, στη βάση του άρθρου 52 του περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού
∆ικαίου Νόµου του 1999, η Επιτροπή χρησιµοποιήσει µία εκ των λιγότερο επαχθών
λύσεων, ως αυτές καταγράφονται στο άρθρο 24(β) και (γ) του Νόµου, αναλογιζόµενη την
παρούσα κρίσιµη οικονοµική συγκυρία για τον τραπεζικό τοµέα.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1828.

Η Επιτροπή, έχοντας καταγράψει συνοπτικά πιο πάνω τις γραπτές παραστάσεις

της Ελληνικής Τράπεζας, 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.
1829.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, προτού καταλήξει σε συµπεράσµατα, αξιολόγησε όλα

τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις των
εµπλεκοµένων µερών χωρίς να προσδίδει άνιση βαρύτητα. Εξάλλου, οι διαπιστωθείσες
παραβάσεις έχουν στοιχειοθετηθεί πλήρως και µε αντικειµενικό τρόπο και ότι έχουν
τηρηθεί όλα τα διαδικαστικά δικαιώµατα των εµπλεκοµένων µερών και ιδίως το δικαίωµα
ακρόασης.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1830.

Όπως συνάγεται από το Νόµο 13(Ι)/2008 και 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.»
1831.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης.
1832.

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
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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.
1833.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα και

µελέτησε όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα σηµεία, λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, τα
ενώπιόν της στοιχεία, καθώς και τη σχετική νοµολογία, έχει αποφασίσει ότι:
1834.

Κατά την αξιολόγηση της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνεται

υπόψη ο χαρακτήρας και ο αντίκτυπος που έχουν στην αγορά. Συγκεκριµένα:
(α) Η Ελληνική Τράπεζα κατέχει συλλογική δεσπόζουσα θέση και λειτουργεί ως µία οντότητα
στην έκδοση καρτών µαζί µε τις υπόλοιπες τράπεζες, η απουσία ανταγωνισµού δύναται
να καθιστά τις καταγγελλόµενες εταιρείες λιγότερο αποτελεσµατικές, ενώ την ίδια στιγµή
στερούνται κινήτρων για πραγµατοποίηση επενδύσεων και για να καταστούν πιο
ανταγωνιστικές και αποδοτικές, µε αποτέλεσµα τη µη βελτίωση της θέσης των τελικών
καταναλωτών είτε αυτοί αποτελούν τους πελάτες των εκδοτριών τραπεζών είτε αφορούν
τους πελάτες της JCC,τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και το άρθρο 102
ΣΛΕΕ προς ζηµιά των καταναλωτών.
(β) Από τα εξασφαλισµένα έσοδα των υψηλών Ε∆Π προκύπτει περιορισµός των κινήτρων
των εκδοτριών τραπεζών να µειώσουν τα κόστη τους και ιδίως να µειώσουν το
λειτουργικό κόστος που σχετίζεται µε την έκδοση καρτών VISA και MasterCard. Η
Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, δύναται να περιορίζονται και τα κίνητρα
των εκδοτριών τραπεζών µετόχων για επενδύσεις σε τεχνολογία που θα βελτίωναν τις
παρεχόµενες υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών προς όφελος των καταναλωτών.
(γ) Η επιβολή υπερβολικά υψηλών Ε∆Π σε συνδυασµό µε τα χαµηλά ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις
Ε∆Π), διασφαλίζει υψηλότερα έσοδα για τις τράπεζες µετόχους, ενώ ταυτόχρονα
συµπιέζει την κερδοφορία της FBMECS, του µοναδικού ανταγωνιστή της JCC και κατ’
επέκταση διαµορφώνει τέτοιες συνθήκες στην αγορά αποδοχής καρτών ώστε να είναι
ασύµφορο ή ικανοποιητικά κερδοφόρο για έναν ανταγωνιστή (δυνητικό και/ή
πραγµατικό) της JCC να δραστηριοποιηθεί στην εν λόγω αγορά.
∆ιάρκεια της παράβασης
1835.

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η διάρκεια της παράβασης είναι ένας παράγοντας

που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό του κατάλληλου ύψους του
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διοικητικού προστίµου, καθότι οι επιπτώσεις της παράβασης στην αγορά συναρτώνται
µε τη διάρκεια της παράβασης.
1836.

Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο

η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη.
1837.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, στη βάση όλων των

ενώπιον της στοιχείων, ότι όσον αφορά την παράβαση της υπερβολικής τιµολόγησης,
εκτείνεται µόνο κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεδοµένου ότι τα οικονοµικά στοιχεία που είχε
στη διάθεσή της η Επιτροπή, της επέτρεπαν την πραγµατοποίηση σχετικής ανάλυσης
µόνο για το διάστηµα του ουσιώδους χρόνου.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1838.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε λόγους για την

ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς και
συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου.
1839.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό της εταιρείας για την οικονοµική της κατάσταση και ότι

από το 2013 µέχρι το 2014 παρουσιάζει ζηµίες, [……………………………………………
…………………………………………………………………….], η Επιτροπή επισηµαίνει ότι
θα επιβάλει αναλογικό διοικητικό πρόστιµο το οποίο σε καµία περίπτωση δεν θα θέσει
ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο [……………………………………………………..]. Η Επιτροπή
σηµειώνει ωστόσο ότι, στα πλαίσια του Νόµου και δη του άρθρου 24(α)(i) αυτού
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. Εν
προκείµενω, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να λάβει υπόψη το αµέσως προηγούµενο της
παράβασης έτος, ήτοι το 2008.
1840.

Η Επιτροπή επίσης σηµειώνει ότι, το διοικητικό πρόστιµο 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 και τη φύση και
σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του
Νόµου 13(Ι)/2008. Εν προκειµένω, επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση της Ελληνική
Τράπεζα, µε βάση την ερµηνεία που δίδει το άρθρο 2 του Νόµου, κύκλος εργασιών
νοείται ο κύκλος εργασιών όπως υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις του περί ελέγχου
των συγκεντρώσεων Νόµου. Ως εκ τούτου, µε βάση το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω Νόµου
ο κύκλος εργασιών αναφορικά µε τράπεζα είναι το 1/10 του ισολογισµού του 2008.
1841.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι εφόσον µία παράβαση έχει διαπραχθεί από

περισσότερες επιχειρήσεις ότι πρέπει να εξετάζεται η σχετική βαρύτητα κάθε µίας από
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αυτές στην παράβαση και στην περίπτωση της Ελληνικής Τράπεζας θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη το µικρό ποσοστό συµµετοχής της στο ∆Σ, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η
Ελληνική Τράπεζα εκπροσωπείτο στο ∆Σ ως µέλος του Consortium και άρα
συναποφάσιζε για τις Ε∆Π και υπέγραφε το έγγραφο ενηµέρωσης των συστηµάτων
πληρωµών, εφάρµοζε τις Ε∆Π και υπέγραφε τις σχετικές διµερείς συµφωνίες που
αφορούσαν τα Ε∆Π. Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει ότι ο εν λόγω ισχυρισµός δεν
δύναται να θεωρηθεί ως µετριαστικός παράγοντας.
1842.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της Ελληνικής Τράπεζας ότι η

καταδικαστέα συµπεριφορά ήταν σε ευθυγράµµιση µε προηγούµενες δεσµεύσεις της
προς την Επιτροπή, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι η προαναφερθείσα απόφαση της
ηµεροµηνίας

23/11/2005,

αφορούσε

αυτεπάγγελτη

έρευνα

της

Επιτροπής

µε

διαφορετική νοµική βάση και άλλα πραγµατικά περιστατικά εντός διαφορετικής χρονικής
περιόδου.
1843.

Συγκεκριµένα, η εν λόγω απόφαση αφορούσε παραβάσεις των άρθρων 6(1) και

6(2)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (αρ. 207/1989), ως ίσχυε
τότε, από πλευράς JCC λόγω της κατάχρησης της δεσπόζουσας της θέσης µέσω της
επιβολής αθέµιτων τιµών/χρεώσεων σε εµπόρους για την υπηρεσία αποδοχής τους για
συναλλαγές µε κάρτες και αθέµιτες χρεώσεις ενοικίων για τα τερµατικά καρτών.
Επιπρόσθετα, η προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής αναφερόταν σε παραβάσεις
των άρθρων 6(1) και 6(2)(β) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (αρ.
207/1989), ως ίσχυε τότε, από µέρους της JCC, λόγω της κατάχρησης της δεσπόζουσας
της θέσης µέσω της σύναψης συµφωνιών από πλευράς της µε τις Τράπεζες για παροχή
υπηρεσιών στον τοµέα αποδοχής των εµπόρων για συναλλαγές µε κάρτες και
διαχείρισης, διεκπεραίωσης και αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες διεθνών
σηµάτων στις οποίες περιλαµβανόταν ο αντι-ανταγωνιστικός όρος: «JCC may terminate
the agreement immediately, upon written notice to the Bank, if the Bank becomes
directly or indirectly a competitor in the Merchant Acquiring Business in Cyprus», µε
αποτέλεσµα τον περιορισµό της διάθεσης των υπηρεσιών της αποδοχής των εµπόρων
για συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών και της διαχείρισης, διεκπεραίωσης και
αποπληρωµής των συναλλαγών µε κάρτες, προς ζηµιά των καταναλωτών.
1844.

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώσε ότι η πιο πάνω απόφαση, που

εκδόθηκε το έτος 2005, δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την παρούσα
καταγγελία, που υποβλήθηκε από την εταιρεία FBMECS, το έτος 2010 και αναφέρεται σε
πιθανολογούµενες παραβάσεις του Νόµου στα έτη 2009-2010.
1845.

Σε σχέση µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό ότι η Ελληνική Τράπεζα και οι λοιποί

µέτοχοι της JCC θα υποστούν διπλές τιµωρίες, η Επιτροπή επαναλαµβάνει συνοπτικά
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τα όσα ανέφερε στο κείµενο που κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Τράπεζα µε επιστολή της
αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο,
επισηµαίνοντας, ότι στην προκείµενη περίπτωση δεν υφίσταται ταυτότητα νοµικής
βάσης. Αντιθέτως, τα ίδια πραγµατικά περιστατικά επισύρουν την εφαρµογή
διαφορετικών κανόνων δικαίου και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να τεθεί ζήτηµα
παραβίασης της αρχής ne bis in idem. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι υφίσταται δυνατότητα
σωρευτικής εφαρµογής των σχετικών διατάξεων των άρθρων 3 του Νόµου και 101
ΣΛΕΕ µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 6 του Νόµου και 102 ΣΛΕΕ417, καθώς οι εν
λόγω διατάξεις αποτελούν διακριτές νοµικές βάσεις µε διαφορετικό αντικείµενο
προστασίας, χωρίς να ενέχουν οποιαδήποτε σχέση υποκατάστασης.
1846.

Σε σχέση µε την εισήγηση της Ελληνικής προς την Επιτροπή να επιβάλει λιγότερο

επαχθή κύρωση, και συγκεκριµένα να αποφύγει την επιβολή προστίµου και να
υιοθετήσει µέτρα συµπεριφοράς, η Επιτροπή σηµειώνει όπως προκύπτει από το άρθρο
24(α)-(γ) του Νόµου αλλά και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού 1/2003, η
επιβολή διοικητικού πρόστιµου για ουσιαστικές παραβάσεις του Νόµου δεν δύναται να
υποκατασταθεί από µέτρα συµπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα. Τα τελευταία
σύµφωνα µε το άρθρο 24(γ) του Νόµου είναι συνδεδεµένα και αναγκαία µε την παύση
της διαπιστωθείσας ουσιαστικής παράβασης.
Αναφορικά µε τη Alpha Bank
Θέσεις της Alpha Bank
1847.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο

δικηγόρος της Alpha Bank, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό
πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα
οποία καταγράφει συνοπτικά κάτωθι:
1848.

Η Alpha Bank δήλωσε ότι, η Επιτροπή υιοθετεί αναιτιολόγητα τις θέσεις της

Καταγγέλλουσας εταιρείας, οι οποίες δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε στοιχεία.
Παράλληλα, θεωρεί πως η Επιτροπή αµφισβητεί σχεδόν κάθε επιχείρηµα της Alpha
Bank το οποίο, κατά την κρίση της, δεν υποστηρίζεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.
Η Alpha Bank, επίσης, ανέφερε ότι, θεωρεί ότι η Επιτροπή, µε την Απόφαση της, αγνοεί
και/ή παρερµηνεύει τα αποδεικτικά στοιχεία και επιχειρήµατα της Τράπεζας, υιοθετεί και
θεωρεί ως δεδοµένα τα συµπεράσµατα της Υπηρεσίας, έχει παραλείψει και αποτύχει να
417

Βλ. µεταξύ άλλων υποθ. 85/76 Hoffmann-LaRoche & Co. AG v Επιτροπής, Συλλ. 1979 σελ. Ι-215, σκ.
116, υποθ. C-395/96 P και 396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports SA κ.ά. v Επιτροπής, Συλλ.
2000 σελ. Ι-1365, σκ. 33, υποθ. T-65/98 Van den Bergh Foods Ltd v Επιτροπής, Συλλ. 2003 σελ. ΙΙ-4653,
σκ. 162 και 171 και Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισµού 520/VI/2011.
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αποσίσει το βάρος απόδειξης της κατ’ ισχυρισµό παράβασης, ενώ στην Απόφαση της
«φάσκει και αντιφάσκει και/ή προβαίνει σε πρόδηλα νοµικά και πραγµατικά λάθη καθώς
και σε εσφαλµένες εκτιµήσεις».
1849.

Αναφορικά µε την παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου, η Alpha Bank θεωρεί

ότι η Επιτροπή δεν έχει πραγµατοποιήσει ουσιαστική ανάλυση του προσδιορισµού της
αγοράς και ότι η Απόφαση της Επιτροπής εµπεριέχει µόνο επιφανειακή αξιολόγηση της
αµφιλεγόµενης έννοιας της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, αναφέροντας ότι η
Επιτροπή όφειλε να εξετάσει αντικειµενικά τα πραγµατικά στοιχεία και να προβεί σε
ουσιαστική ανάλυση των επιπτώσεων των δεσµών που είχε αναγνωρίσει. Αντί αυτού,
σύµφωνα µε την Alpha Bank, η Επιτροπή, απλώς επανέλαβε τους δεσµούς µεταξύ των
τραπεζών µετόχων της JCC και καταλήγει ότι οι τράπεζες µέτοχοι της JCC ενεργούν
από κοινού σαν συλλογική οντότητα και ότι αυτό βασίζεται κυρίως σε συνδετικό
παράγοντα, δηλαδή την JCC.
1850.

Η Alpha Bank σηµείωσε ότι το άρθρο 102 τη ΣΛΕΕ σπάνια έχει χρησιµοποιηθεί για

να καταδικάσει συµπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσµα την άµεση εκµετάλλευση των
καταναλωτών (π.χ. χρέωση υπερβολικά υψηλών/αθέµιτων τιµών), αναφέροντας ότι στην
παρούσα υπόθεση η Επιτροπή καταλήγει ότι οι Ε∆Π ήταν υπερβολικές, χωρίς να προβεί
σε οποιαδήποτε απόδειξη προς τούτο. Συγκεκριµένα, η Alpha Bank ισχυρίζεται ότι η
Επιτροπή υποβαθµίζει τα σχετικά έξοδα των Τραπεζών, υπερεκτιµά τα σχετικά επίπεδα
κερδοφορίας, και δεν προσδιορίζει τι θα ήταν ένα εύλογο περιθώριο κέρδους προς
αξιολόγηση. Περαιτέρω, αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε δέουσα αξιολόγηση
της «οικονοµική αξίας» των σχετικών υπηρεσιών καρτών, αλλά αντί αυτού έχει
διενεργήσει συγκρίσεις µε άλλες ∆Π (ενδοπεριφερειακές) χωρίς να θεωρήσει εάν εκείνες
οι συγκρίσεις έχουν σηµασία ή αν είναι βάσιµες.
1851.

Η Alpha Bank έχει τη θέση ότι η Επιτροπή όφειλε να λάβει υπόψη της στην

αξιολόγηση της το ότι υπάρχει ισχυρός ανταγωνισµός µεταξύ των µελών τραπεζών της
JCC στην αγορά έκδοσης, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες µέλη της JCC (καθώς και
τράπεζες µη µέλη) επιδιώκουν συνεχώς να ενισχύουν το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες ανταγωνιστικές τράπεζες στην αγορά, µέσω διαφόρων
τραπεζικών στρατηγικών συµπεριλαµβανοµένων επιτοκίων, τιµολόγησης, προϊόντων
καρτών, και ούτω καθεξής.
1852.

Αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο σε σχέση µε τον καθορισµό του προστίµου, η

Alpha Bank υποβάλλει τη θέση ότι, από τη συνδυαστική εφαρµογή των διατάξεων των
Άρθρων 50 και 46(2)(γ) του Νόµου, συµπεραίνεται ότι στο µέτρο που δεν έχουν εκδοθεί
ειδικοί Κανονισµοί στη ∆ηµοκρατία και δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Νόµο σχετικά
µε «τον καθορισµό του τρόπου επιβολής διοικητικών προστίµων, της απαλλαγής και/ή
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της µείωσης των διοικητικών προστίµων για παραβάσεις», η Επιτροπή οφείλει να
εφαρµόζει τους σχετικούς Κανονισµούς, Κατευθυντήριες Γραµµές και νοµολογία του
κοινοτικού δικαίου σε ότι αφορά τα διοικητικά πρόστιµα.
1853.

Η Alpha Bank σηµειώνει ότι η σοβαρότητα της παράβασης «καθορίζεται µε βάση

την κάθε περίπτωση ξεχωριστά», (παραθέτοντας τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Επιβολή Προστίµων), και ότι η επιβολή προστίµων πρέπει να είναι αναλογική
(proportionate) και όχι υπερβολική, (παραθέτοντας τα όσα ανέφερε στο Γενικό
∆ικαστήριο στην υπόθεση Brasserie Nationale και τις Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις Τ49/02 έως Τ-51/02, Brasserie Nationale v. Commission [2005] ECR II- 3033, παρα. 170,
ως και τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τα Πρόστιµα, παρα.13), ενώ πρόσθεσε ότι ο
κύκλος εργασιών που λαµβάνεται υπόψη είναι αυτός που αφορά αποκλειστικά τη
σχετική αγορά προϊόντος και τη σχετική γεωγραφική αγορά, οι οποίες επηρεάστηκαν
από την κατ’ ισχυρισµό παράβαση µίας επιχείρησης και ο οποίος καταγράφηκε το
προηγούµενο οικονοµικό έτος από αυτό στο οποίο τερµατίστηκε η παράβαση,
(παραθέτοντας την αναφορά του Office of Fair Trading, guidance as to the appropriate
amount of a penalty’, OFT423, September 2012, paragraph 2.7). H Alpha Bank θεωρεί
ότι «Ούτε πρέπει ούτε µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο επί του συνόλου του κύκλου
εργασιών της Τράπεζας, αλλά θα πρέπει το πρόστιµο να υπολογιστεί µόνο στη βάση του
κύκλου εργασιών της Τράπεζας στη σχετική αγορά.»
1854.

Η Alpha Bank αναφέρει τα ακόλουθα ως παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να

προσµετρήσουν στο ύψος του προστίµου:
1855.

Άπαξ µια παράβαση έχει διαπραχθεί από πλείονες επιχειρήσεις, πρέπει να

εξετάζεται η σχετική βαρύτητα της συµµετοχής καθεµιάς απ' αυτές, παραθέτοντας
σχετικά την απόφαση της 16ης ∆εκεµβρίου 1975, 40/73 έως 48/73, 50/73, 54/73, 55/73,
56/73, 111/73, 113/73 και 114/73, Suiker Unie κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος
1975, σ. 507, σκέψη 623) και στην περίπτωση της Alpha Bank θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη το µικρό ποσοστό συµµετοχής της Τράπεζας στο ∆Σ της JCC το οποίο
κυµαίνεται στο 9,806% καθώς και το γεγονός ότι δεν υπήρχε δυνατότητα επηρεασµού
αποφάσεων του ∆Σ από την Τράπεζα.
1856.

Η Alpha Bank συνεργάστηκε πλήρως µε την Επιτροπή και παρείχε όλες τις

απαιτούµενες πληροφορίες χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση υπεκφυγής ή παραπλάνησης
και κατέβαλε κάθε προσπάθεια να διεκπεραιωθεί η προφορική διαδικασία χωρίς περιττές
καθυστερήσεις.
1857.

Η παράβαση δεν ήταν προφανής και δεν διαπράχθηκε µε πρόθεση και/ή κακόπιστα.

Η Alpha Bank όχι µόνο δεν είχε γνώση ή/και πρόθεση να προβεί στην κατ’ ισχυρισµό
παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού αλλά ούτε ήταν αντικειµενικά δυνατό ή
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εύλογο να γνωρίζει ότι τα υπό κρίση επίπεδα Ε∆Π που είχαν κριθεί ως επιτρεπτά και
εύλογα το 2005 θα θεωρούνταν αθέµιτα ή/και υπερβολικά το 2008 και το 2009.
1858.

Η Alpha Bank επίσης αναφέρεται στη «νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό

σύστηµα» που επήλθε από το χρόνο καταχώρησης της καταγγελίας, που θα πρέπει να
συνυπολογιστεί κατά τη λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός προστίµου
καθώς και στον υπολογισµό του ύψους αυτού. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι η Λαϊκή
Τράπεζα κατέρρευσε, ο Συνεργατισµός πέρασε στον έλεγχο του κράτους, η Alpha Bank
προχώρησε στην εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας, άλλαξε η µετοχική δοµή της
Ελληνικής Τράπεζας και το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου ουσιαστικά
διαφοροποιήθηκε, µε σηµαντικό κούρεµα των καταθέσεων. Επίσης, οι εργασίες της
Λαϊκής Τράπεζας έχουν µεταβιβαστεί ή µεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου. Ως
αποτέλεσµα της απόκτησης ορισµένων εργασιών της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου
έχει περιέλθει αλλαγή και στη µετοχική δοµή της JCC, καθότι οι µετοχές της Λαϊκής
Τράπεζας στην JCC έχουν µεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία κατέχει το 75%
της JCC.
1859.

Αναφορικά µε τη συγχώνευση Εµπορικής Τράπεζας µε Alpha Bank Cyprus Limited,

η οποία σύµφωνα µε τις θέσεις της Alpha Bank θα πρέπει να συνυπολογιστεί κατά τη
λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός προστίµου καθώς και στον υπολογισµό
του ύψους αυτού, η Alpha Bank υποβάλλει ότι «Η Alpha Bank Cyprus Ltd, ως καθολικός
διάδοχος της Emporiki Bank-Cyprus Ltd έχει υποκαταστήσει πλήρως την τελευταία ως
προς όλα ανεξαιρέτως τα ζητήµατα και θα ήταν παντελώς άδικο να επιβαρυνθεί µε
πρόστιµο σε διαδικασία που εγείρεται και εναντίον της ίδιας της Alpha Bank».418
1860.

Η Alpha Bank αναφέρει επίσης πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία

που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής σε σχέση µε τη συµπεριφορά/δραστηριότητες της
FBME Bank και της καταγγέλλουσας καθώς και ότι τα περιστατικά της υπόθεσης σε
σχέση µε την καταγγέλλουσα έχουν αλλάξει εφόσον η FBME Bank τέθηκε υπό
διαχείριση και η καταγγέλλουσα ανέστειλε τις εργασίες της εντός της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας µε σοβαρότατες κατηγορίες εναντίον της (αναφερόµενη στην απόφαση το
τµήµατος Financial Crimes Enforcement Network («FINCEN») του Υπουργείου
Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής («US Department of the Treasury»)).
1861.

Είναι επίσης θέση της Alpha Bank ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι

δεν έχει διαπράξει στο παρελθόν οποιαδήποτε παρόµοια ή αντίστοιχη διαπιστωµένη
παράβαση.
1862.

Η Alpha Bank τέλος αναφέρει ότι τα ακόλουθα θα οδηγήσουν σε συµµόρφωση µε

418

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Alpha Bank Cyprus Ltd και της Emporiki Bank-Cyprus Ltd
και σύµφωνα µε σχετικό ∆ιάταγµα, η επιχείρηση, η περιουσία καθώς και όλα τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις της Emporiki Bank-Cyprus Ltd µεταβιβάστηκαν, αυτοµάτως, στην Alpha Bank Cyprus Ltd.
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την απόφαση της Επιτροπής: Πλήρης συµµόρφωση εκ µέρους της Τράπεζας µε τις
πρόνοιες του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 µε τον οποίο γίνεται µείωση των Ε∆Π σε 0,2% για
προσωπικές χρεωστικές κάρτες και 0,3% για προσωπικές πιστωτικές και κάρτες
προθεσµιακής χρέωσης, το εν λόγω όριο θα ισχύει τόσο για τις διασυνοριακές όσο και
για τις εγχώριες πληρωµές µέσω των καρτών και ότι η προαναφεροµένη µείωση έχει
τεθεί σε ισχύ από τις 9/12/2015.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1863.

Η Επιτροπή, έχοντας καταγράψει συνοπτικά πιο πάνω τις γραπτές παραστάσεις

της Alpha Bank, 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.
1864.

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 καταγγελλόµενης εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
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 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο.
1865.

Παραταύτα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, προτού καταλήξει σε συµπεράσµατα,

αξιολόγησε όλα τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
θέσεις των εµπλεκοµένων µερών χωρίς να προσδίδει άνιση βαρύτητα. Εξάλλου οι
διαπιστωθείσες παραβάσεις και η οριοθέτηση της αγοράς έχουν στοιχειοθετηθεί πλήρως
µε αντικειµενικό τρόπο.
1866.

Αναφορικά µε τη θέση της Alpha Bank για το εφαρµοστέο δίκαιο για τον καθορισµό

του προστίµου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η νοµική βάση για την επιβολή προστίµου
είναι το άρθρο 24(α) του Νόµου το οποίο προνοεί ξεκάθαραπερί της επιβολής
διοικητικού προστίµου και άρα δεν απαιτείται η εφαρµογή του άρθρου 50 του Νόµου.
Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, το διοικητικό πρόστιµο είναι πάντοτε αναλογικό µε
τη φύση, σοβαρότητα, και διάρκεια της παράβασης. Αναφορικά µε τον κύκλο εργασιών
που αφορά την συγκεκριµένη σχετική αγορά προϊόντος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο
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Νόµος 13(Ι)/2008 ρητά και µε σαφήνεια προβλέπει στο άρθρο 24(α) ότι το διοικητικό
πρόστιµο που δύναται να επιβάλει ανέρχεται µέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης και όχι του κύκλου εργασιών της αξίας των πωλήσεων ή των
προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις οποίες σχετίζεται η παράβαση. ∆εδοµένης της σαφήνειας
των σχετικών µε το θέµα άρθρων του Νόµου, η Επιτροπή έχει τη θέση ότι το ζήτηµα
τούτο δεν µπορεί να τύχει οποιασδήποτε άλλης ερµηνείας. Επισηµαίνεται ότι, στην
προκείµενη περίπτωση µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου 13(Ι)/2008 που η Επιτροπή
καλείται να εφαρµόσει, το διοικητικό πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση τον κύκλο εργασιών
που έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το
αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος. Με βάση δε την ερµηνεία που δίδει το
άρθρο 2 του Νόµου, κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών όπως υπολογίζεται µε
βάση τις διατάξεις του περί ελέγχου των συγκεντρώσεων νόµου. Με βάση το παράρτηµα
ΙΙ του εν λόγω Νόµου ο κύκλος εργασιών αναφορικά µε τράπεζα είναι το 1/10 του
ισολογισµού του τελευταίου οικονοµικού έτους.
1867.

Επίσης, η Επιτροπή τονίζει ότι, συµπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσµα την

άµεση εκµετάλλευση των καταναλωτών όπως εν προκειµένω, δύνανται να αποτελούν
παράβαση του άρθρου 6(1)(α) και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. Ο ρόλος της Επιτροπής να
επεµβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ιδίως όταν η προστασία
των καταναλωτών και η λειτουργία της αγοράς δεν δύνανται να εξασφαλιστούν εξίσου
αποτελεσµατικά µε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα από την συχνότητα εµφάνισης τέτοιου
είδους συµπεριφορών.419
1868.

Αναφορικά µε τα µέτρα/δεσµεύσεις που επικαλείται η Alpha Bank και τα οποία

θεωρεί ότι θα οδηγήσουν σε συµµόρφωση προς την απόφαση της Επιτροπής, η
Επιτροπή αφού τα µελέτησε διαξοδικά κρίνει ότι αυτά δεν αποτελούν δεσµεύσεις κατά το
άρθρο 25 του Νόµου και το άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΕ) 1/2003.
1869.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το σχετικό Memorandum (Memo/04/217

Ευρωπαϊκής Επιτροπής) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει: (α) να
διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατά την προκαταρκτική της
εκτίµηση να εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο δράσης των ελεγχόµενων επιχειρήσεων,
και οι αναλαµβανόµενες υπ’ αυτών δεσµεύσεις να είναι ικανές να άρουν αυτές τις
ανησυχίες, (β) να µην πρόκειται για περίπτωση όπου το διοικητικό πρόστιµο θεωρείται
επιβεβληµένο, άρα για σοβαρές παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού (hardcore
cases), και (γ) λόγοι αποτελεσµατικότητας να επιβάλλουν την υιοθέτηση δεσµεύσεων και
όχι την έκδοση µιας επίσηµης απαγορευτικής απόφασης.
419

Βλ. παρα.7 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής αναφορικά µε τις προτεραιότητές της κατά τον έλεγχο της
εφαρµογής του άρθρου 82 της ΣυνθΕΚ (ήδη ΣΛΕΕ).
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1870.

Στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα µέτρα/δεσµεύσεις της

Alpha Bank υποβλήθηκαν στο τελικό στάδιο της ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίαςκαι
αυτά αφορούν µε την συµµόρφωση της µε το άρθρο 4 του κανονισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 2015/751 της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για
πράξεις πληρωµών µε κάρτες, που αποτελεί υποχρέωση της420. Η Επιτροπή τονίζει ότι,
δεν µπορεί να παραγνωρίσει τα όσα προβλέπονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για την διεξαγωγή των διαδικασιών που αφορουν τα
άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ ηµεροµηνίας 20/10/2011421, και προς τούτο υπογραµµίζει
πως, η υποβολή των δεσµευσεων γίνεται µετά την κοινοποίηση της προκαταρτικής
εκτίµησης της Επιτροπής (που ουσιαστικά αυτό διατυπώνεται µε την Έκθεση
Αιτιάσεων), πράγµα που δεν έχει γίνει στην υπό εξέταση υπόθεση.
1871.

Ως εκ τούτου, τα ως άνω δεν µπορούν να θεωρηθούν από την Επιτροπή ως

δεσµεύσεις στη βάση του άρθρου 25 του Νόµου αλλά και ούτε µπορούν να
προσµετρηθούν αυτές καθ’ εαυτές στον καθορισµό του ύψους του διοικητικού
προστίµου.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1872.

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.»
1873.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης.
1874.

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.

420

Κανονισµός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015,
σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες, OJ L 123, 19.5.2015, p. 1–15.
421
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που
αφορούν τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, 2011/C 308/06, της 20 Οκτωβρίου 2011, OJ C 308, 20.10.2011,
p. 6–32.
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1875.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όλα όσα υποβλήθηκαν από την Alpha Bank και

µελέτησε όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα σηµεία, λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, τα
ενώπιόν της στοιχεία, καθώς και τη σχετική νοµολογία, έχει αποφασίσει ότι:
1876.

Κατά την αξιολόγηση της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνεται

υπόψη ο χαρακτήρας και ο αντίκτυπος που έχουν στην αγορά. Συγκεκριµένα:
(α) Η Alpha Bank κατέχει συλλογική δεσπόζουσα θέση και λειτουργεί ως µία οντότητα στην
έκδοση καρτών µαζί µε τις υπόλοιπες τράπεζες, η απουσία ανταγωνισµού δύναται να
καθιστά τις καταγγελλόµενες εταιρείες λιγότερο αποτελεσµατικές, ενώ την ίδια στιγµή
στερούνται κινήτρων για πραγµατοποίηση επενδύσεων και για να καταστούν πιο
ανταγωνιστικές και αποδοτικές, µε αποτέλεσµα τη µη βελτίωση της θέσης των τελικών
καταναλωτών είτε αυτοί αποτελούν τους πελάτες των εκδοτριών τραπεζών είτε αφορούν
τους πελάτες της JCC, παραβιάζοντας κατά τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου
και το άρθρο 102 ΣΛΕΕ προς ζηµιά των καταναλωτών.
(β) Από τα εξασφαλισµένα έσοδα των υψηλών Ε∆Π προκύπτει περιορισµός των κινήτρων
των εκδοτριών τραπεζών να µειώσουν τα κόστη τους και ιδίως να µειώσουν το
λειτουργικό κόστος που σχετίζεται µε την έκδοση καρτών VISA και MasterCard. Η
Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, δύναται να περιορίζονται και τα κίνητρα
των εκδοτριών τραπεζών µετόχων για επενδύσεις σε τεχνολογία που θα βελτίωναν τις
παρεχόµενες υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών προς όφελος των καταναλωτών.
(γ) Η επιβολή υπερβολικά υψηλών Ε∆Π σε συνδυασµό µε τα χαµηλά ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις
Ε∆Π),

διασφαλίζει

υψηλότερα

έσοδα

για

τις

τράπεζες

µετόχους

της

JCC

συµπεριλαµβανοµένης και της Alpha Bank, ενώ ταυτόχρονα συµπιέζει την κερδοφορία
της FBMECS, του µοναδικού ανταγωνιστή της JCC και κατ’ επέκταση διαµορφώνει
τέτοιες συνθήκες στην αγορά αποδοχής καρτών ώστε να είναι ασύµφορο ή
ικανοποιητικά κερδοφόρο για έναν ανταγωνιστή (δυνητικό και/ή πραγµατικό) της JCC να
δραστηριοποιηθεί στην εν λόγω αγορά.
∆ιάρκεια της παράβασης
1877.

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.
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1878.

Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο

η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη.
1879.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, στη βάση των ενώπιον της

στοιχείων, ότι όσον αφορά την παράβαση της υπερβολικής τιµολόγησης η οποία αφορά
την Alpha Bank, αυτή εκτείνεται µόνο κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεδοµένου ότι τα
οικονοµικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή, της επέτρεπαν την
πραγµατοποίηση σχετικής ανάλυσης µόνο για το διάστηµα του ουσιώδους χρόνου.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1880.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία Alpha Bank, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε

λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε
ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του διοικητικού προστίµου.
1881.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την Alpha Bank,

και στη βάση των στοιχείων του διοιλητικού φακέλου, εκτιµά ότι σε σχέση µε την
επικληθείσα συνεργασία της µε την Επιτροπή, αυτή ήταν στα πλαίσια των νοµίµων
υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον
Κανονισµό 1/2003.
1882.

Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του

προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει 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. Στην προκείµενη περίπτωση η Alpha Bank
συνεργάστηκε στα πλαίσια των νοµίµων υποχρεώσεων της και Alpha Bank. Συνεπώς
κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας
1883.

Η Alpha Bank επίσης αναφέρεται στη «νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό

σύστηµα» που επήλθε από το χρόνο καταχώρησης της καταγγελίας, που ως εισηγείται
πρέπει να συνυπολογιστεί κατά τη λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός
διοικητικού προστίµου καθώς και στον υπολογισµό του ύψους αυτού. Η Επιτροπή
κατέληξε ότι, ο εν λόγω παράγοντας δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός ως ελαφρυντικός ως
προς την επιβολή διοικητικού προστίµου. Εν πρώτοις, ο εν λόγω ισχυρισµός ως τέθηκε
είναι γενικός και ασαφής και δεν καθστά αντιληπτό µε πιο τρόπο ή και γιατί η ουσία
αυτού αφορά την παραβατική συµπεριφορά της Alpha Bank. Εν δευτέροις, η ουσία της
εν λόγω θέσης δεν φαίνεται να αφορά την οικονοµική ευχέρεια για πληρωµή
οποιουδήποτε προστίµου εφόσον αυτό δεν αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν αποστέλλονται
οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επί τούτου.
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1884.

Αναφορικά µε την συγχώνευση της Εµπορικής Τράπεζας µε την Alpha Bank, η

οποία είναι πλέον καθολικός διάδοχός της και την έχει υποκαταστήσει πλήρως σε όλα τα
ζητήµατα, θα ήταν παντελώς άδικο να επιβαρυνθεί µε διοικητικό πρόστιµο σε διαδικασία
που γίνεται εναντίον της Εµπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank, η Επιτροπή
σηµειώνει ότι, εφόσον µία επιχείρηση, η οποία ήταν υπεύθυνη για µία παράβαση
συνεχίζει να υφίσταται ως νοµικό πρόσωπο, παραµένει η ίδια υπεύθυνη για την
παράβαση αυτή και όχι ο αγοραστής της. Το κατά πόσον οι µέτοχοι της Εµπορικής
Τράπεζας, που είναι υπεύθυνη για την προκείµενη παράβαση, επιβαρύνονται και µε
άλλο διοικητικό πρόστιµο που είναι άµεσα οι ίδιοι µέτοχοι υπεύθυνοι όπως στην
παράβαση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, δεν αποτελεί ελαφρυντικό παράγοντα
που αξιολογεί η Επιτροπή για τη µείωση του προστίµου.422 Εν πάση περιπτώσει, η
Alpha Bank γνώριζε για την έρευνα της Επιτροπής σε σχέση µε την Εµπορική Τράπεζα
για το εν λόγω θέµα.
1885.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της Alpha Bank σε σχέση µε τις

δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εν λόγω
ζήτηµα έχει απαντηθεί κατά την εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων και
επαναλαµβάνει ότι είναι άνευ σηµασίας για την παρούσα καταγγελία, υπό την έννοια ότι
αυτή αφορά θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού. Η Επιτροπή, οφείλει να ενεργεί στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τα οποία
αφορούν αποκλειστικά την εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου του ανταγωνισµού
και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού.
1886.

Σε σχέση µε την επικληθείσα ελαφρυντική περίσταση της µη ύπαρξης πρόθεσης

περιορισµού του ανταγωνισµού, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία δεν έχει αποδείξει
ότι η συµπεριφορά της προήλθε από αµέλεια, όπως ορίζει σχετικά η παράγραφος 29
των κατευθυντήριων γραµµών για την µέθοδο υπολογισµού του προστίµου από την Ε.Ε.
Ανεξαρτήτως τούτου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, αυτό που αναµένεται από επιχείριση
που ενήργησε εξ αµελείας είναι η λήψη άµεσα µέτρων θεραπείας της αµέλειας κατά το
αρχικό στάδιο της υπόθεσης, πράγµα που στην υπό εξέταση υποόθεση δεν έγινε.
1887.

Σε σχέση µε τον ισχυρισµό ότι εφόσον µία παράβαση έχει διαπραχθεί από

περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζεται η σχετική βαρύτητα κάθε µίας από
αυτές στην παράβαση και στην περίπτωση της Alpha Bank θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
το µικρό ποσοστό συµµετοχής της στο ∆Σ, η Επιτροπή σηµειώνει πως, στην παρούσα
περίπτωση οι τράπεζες µέτοχοι της JCC κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση και
λειτουργούν ενιαία ως µία οντότητα που υιοθετεί κοινή στρατηγική σε σχέση µε τον
422
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καθορισµό ψηλών Ε∆Π, παραβιάζοντας το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και το άρθρο 102
της ΣΛΕΕ. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο εν λόγω ισχυρισµός δεν δύναται να
θεωρηθεί ως µετριαστικός παράγοντας.
Αναφορικά µε την Εθνική Τράπεζα
Θέσεις της Εθνικής Τράπεζας
1888.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο

δικηγόρος της Εθνικής Τράπεζας, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο και εξέτασε τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν
λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά κάτωθι:
1889.

Η Εθνική Τράπεζα δήλωσε ότι η Επιτροπή υιοθετεί αναιτιολόγητα τις θέσεις της

Καταγγέλλουσας εταιρείας, οι οποίες δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε στοιχεία, ενώ
παράλληλα, αµφισβητεί σχεδόν κάθε επιχείρηµα της Εθνικής Τράπεζας το οποίο, κατά
την κρίση της, δεν υποστηρίζεται από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Η Εθνική Τράπεζα
επίσης ανέφερε ότι θεωρεί ότι η Επιτροπή, µε την Απόφαση της, αγνοεί και/ή
παρερµηνεύει τα αποδεικτικά στοιχεία και επιχειρήµατα της Τράπεζας, υιοθετεί και
θεωρεί ως δεδοµένα τα συµπεράσµατα της Υπηρεσίας, έχει παραλείψει και αποτύχει να
αποσείσει το βάρος απόδειξης της κατ’ ισχυρισµό παράβασης, ενώ στην Απόφαση της
φάσκει και αντιφάσκει και/ή προβαίνει σε πρόδηλα νοµικά και πραγµατικά λάθη καθώς
και σε εσφαλµένες εκτιµήσεις.
1890.

Αναφορικά µε την παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου, η Εθνική Τράπεζα

θεωρεί

ότι

η

Επιτροπή

δεν

έχει

πραγµατοποιήσει

ουσιαστική

ανάλυση

του

προσδιορισµού της αγοράς και ότι η Απόφαση της Επιτροπής εµπεριέχει µόνο
επιφανειακή αξιολόγηση της αµφιλεγόµενης έννοιας της συλλογικής δεσπόζουσας
θέσης, αναφέροντας ότι η Επιτροπή όφειλε να εξετάσει αντικειµενικά τα πραγµατικά
στοιχεία και να προβεί σε ουσιαστική ανάλυση των επιπτώσεων των δεσµών που είχε
αναγνωρίσει. Αντί αυτού, σύµφωνα µε την Εθνική Τράπεζα, η Επιτροπή, απλώς
επανέλαβε τους δεσµούς µεταξύ των τραπεζών µετόχων της JCC και καταλήγει ότι οι
τράπεζες µέτοχοι της JCC ενεργούν από κοινού σαν συλλογική οντότητα και ότι αυτό
βασίζεται κυρίως σε συνδετικό παράγοντα, δηλαδή την JCC.
1891.

Η Εθνική Τράπεζα σηµείωσε ότι το άρθρο 102 σπάνια έχει χρησιµοποιηθεί για να

καταδικάσει συµπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσµα την άµεση εκµετάλλευση των
καταναλωτών (π.χ. χρέωση υπερβολικά υψηλών/αθέµιτων τιµών), αναφέροντας ότι στην
παρούσα υπόθεση η Επιτροπή καταλήγει ότι οι Ε∆Π ήταν υπερβολικές, χωρίς να προβεί
σε οποιαδήποτε απόδειξη προς τούτο. Συγκεκριµένα, η Εθνική Τράπεζα ισχυρίζεται ότι η
461/490

*

Επιτροπή υποβαθµίζει τα σχετικά έξοδα των Τραπεζών, υπερεκτιµά τα σχετικά επίπεδα
κερδοφορίας, χωρίς να προσδιορίζει τι θα ήταν ένα εύλογο περιθώριο κέρδους προς
αξιολόγηση. Περαιτέρω, αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε δέουσα αξιολόγηση
της «οικονοµική αξίας» των σχετικών υπηρεσιών καρτών, αλλά ανταυτού έχει
διενεργήσει συγκρίσεις µε άλλες ∆Π (ενδοπεριφερειακές) χωρίς να θεωρήσει εάν εκείνες
οι συγκρίσεις έχουν σηµασία ή αν είναι βάσιµες.
1892.

Η Εθνική Τράπεζα έχει τη θέση ότι η Επιτροπή όφειλε να λάβει υπόψη της στην

αξιολόγηση της το ότι υπάρχει ισχυρός ανταγωνισµός µεταξύ των µελών τραπεζών της
JCC στην αγορά έκδοσης, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες µέλη της JCC (καθώς και
τράπεζες µη µέλη) επιδιώκουν συνεχώς να ενισχύουν το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες ανταγωνιστικές τράπεζες στην αγορά, µέσω διαφόρων
τραπεζικών στρατηγικών συµπεριλαµβανοµένων επιτοκίων, τιµολόγησης, προϊόντων
καρτών, και ούτω καθεξής.
1893.

Αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο σε σχέση µε τον καθορισµό του προστίµου, η

Εθνική Τράπεζα υποβάλλει τη θέση ότι, από τη συνδυαστική εφαρµογή των διατάξεων
του Άρθρο 50 και 46(2)(γ) του Νόµου, συµπεραίνεται ότι στο µέτρο που δεν έχουν
εκδοθεί ειδικοί Κανονισµοί στη ∆ηµοκρατία και δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Νόµο
σχετικά µε «τον καθορισµό του τρόπου επιβολής διοικητικών προστίµων, της απαλλαγής
και/ή της µείωσης των διοικητικών προστίµων για παραβάσεις», η Επιτροπή οφείλει να
εφαρµόζει τους σχετικούς Κανονισµούς, Κατευθυντήριες Γραµµές και νοµολογία του
κοινοτικού δικαίου σε ότι αφορά τα διοικητικά πρόστιµα.
1894.

Η Εθνική Τράπεζα σηµειώνει ότι η σοβαρότητα της παράβασης «καθορίζεται µε

βάση την κάθε περίπτωση ξεχωριστά», (παραθέτοντας αναφορικά τις Κατευθυντήριες
Γραµµές για την επιβολή προστίµων), και ότι η επιβολή προστίµων πρέπει να είναι
αναλογική (proportionate) και όχι υπερβολική, (παραθέτοντας τα όσα ανέφερε στο Γενικό
∆ικαστήριο στην υπόθεση Brasserie Nationale, τις Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις Τ-49/02
έως Τ-51/02, τη Brasserie Nationale v. Commission [2005] ECR II- 3033, καθώς και τις
Κατευθυντήριες Γραµµές για τα Πρόστιµα), ενώ πρόσθεσε ότι ο κύκλος εργασιών που
λαµβάνεται υπόψη είναι αυτός που αφορά αποκλειστικά τη σχετική αγορά προϊόντος και
τη σχετική γεωγραφική αγορά, οι οποίες επηρεάστηκαν από την κατ’ ισχυρισµό
παράβαση µίας επιχείρησης και ο οποίος καταγράφηκε το προηγούµενο οικονοµικό έτος
από αυτό στο οποίο τερµατίστηκε η παράβαση (παραθέτοντας την αναφορά του Office
of Fair Trading, 'OFT’s guidance as to the appropriate amount of a penalty’, OFT423,
September 2012, paragraph 2.7.). H Εθνική Τράπεζα θεωρεί ότι «Ούτε πρέπει ούτε
µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο επί του συνόλου του κύκλου εργασιών της Τράπεζας,
αλλά θα πρέπει το πρόστιµο να υπολογιστεί µόνο στη βάση του κύκλου εργασιών της
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Τράπεζας στη σχετική αγορά.»
1895.

Η Εθνική Τράπεζα αναφέρει τα ακόλουθα ως παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να

προσµετρήσουν στο ύψος του προστίµου:
1896.

Άπαξ µια παράβαση έχει διαπραχθεί από πλείονες επιχειρήσεις, πρέπει να

εξετάζεται η σχετική βαρύτητα της συµµετοχής καθεµιάς απ' αυτές (παραθέτοντας
σχετικώς απόφαση της 16ης ∆εκεµβρίου 1975, 40/73 έως 48/73, 50/73, 54/73, 55/73,
56/73, 111/73, 113/73 και 114/73, Suiker Unie κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος
1975, σ.507, σκέψη 623), και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη το µικρό ποσοστό συµµετοχής της Τράπεζας στο ∆Σ της JCC ([.....]%)
όσο και το γεγονός ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο (2009) είχε διοριστεί στο ∆Σ της JCC εκ
µέρους της Τράπεζας ένας αναπληρωτής σύµβουλος ([………………………..]) χωρίς
δικαίωµα ψήφου. H Εθνική Τράπεζα σηµειώνει ότι παρά την συµµετοχή του [……...
………..] στο ∆Σ δεν υπήρχε δυνατότητα επηρεασµού αποφάσεων εφόσον ο ρόλος ενός
αναπληρωτή συµβούλου είναι καθαρά συµβουλευτικός και δεν του παρέχεται δικαίωµα
ψήφου.
1897.

Η Εθνική Τράπεζα δήλωσε ότι, ουδέποτε απέρριψε (χωρίς εξέταση/αξιολόγηση)

προτάσεις συνεργασίας µε οποιονδήποτε οργανισµό, συµπεριλαµβανόµενης της
FBMECS.
1898.

Η Εθνική Τράπεζα συνεργάστηκε πλήρως µε την Επιτροπή και παρείχε όλες τις

απαιτούµενες πληροφορίες χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση υπεκφυγής ή παραπλάνησης
και κατέβαλε κάθε προσπάθεια να διεκπεραιωθεί η προφορική διαδικασία χωρίς περιττές
καθυστερήσεις.
1899.

Η παράβαση δεν ήταν προφανής και δεν διαπράχθηκε µε πρόθεση και/ή κακόπιστα.

Η Εθνική Τράπεζα όχι µόνο δεν είχε γνώση ή/και πρόθεση να προβεί στην κατ’
ισχυρισµό παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού αλλά ούτε ήταν αντικειµενικά
δυνατό ή εύλογο να γνωρίζει ότι τα υπό κρίση επίπεδα Ε∆Π που είχαν κριθεί ως
επιτρεπτά και εύλογα το 2005 θα θεωρούνταν αθέµιτα ή/και υπερβολικά το 2008 και το
2009.
1900.

Η Εθνική Τράπεζα επίσης αναφέρεται στη «νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό

σύστηµα» που επήλθε από το χρόνο καταχώρησης της καταγγελίας , που θα πρέπει να
συνυπολογιστεί κατά τη λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός προστίµου
καθώς και στον υπολογισµό του ύψους αυτού. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι, η Λαϊκή
Τράπεζα κατέρρευσε, ο Συνεργατισµός πέρασε στον έλεγχο του κράτους, η Alpha Bank
προχώρησε στην εξαγορά της Emporiki Bank, άλλαξε η µετοχική δοµή της Ελληνικής
Τράπεζας και το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου ουσιαστικά διαφοροποιήθηκε,
µε σηµαντικό κούρεµα των καταθέσεων. Επίσης, οι εργασίες της Λαϊκής Τράπεζας έχουν
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µεταβιβαστεί ή µεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου. Ως αποτέλεσµα της απόκτησης
ορισµένων εργασιών της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου έχει περιέλθει αλλαγή και
στη µετοχική δοµή της JCC, καθότι οι µετοχές της Λαϊκής Τράπεζας στην JCC έχουν
µεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία κατέχει το 75% της JCC.
1901.

Η Εθνική Τράπεζα αναφέρει επίσης πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα

στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής σε σχέση µε τη συµπεριφορά /
δραστηριότητες της FBME Bank και της καταγγέλλουσας καθώς και ότι τα περιστατικά
της υπόθεσης σε σχέση µε την καταγγέλλουσα έχουν αλλάξει εφόσον η FBME Bank
τέθηκε υπό διαχείριση και η καταγγέλλουσα ανέστειλε τις εργασίες της εντός της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε σοβαρότατες κατηγορίες εναντίον της (αναφερόµενη στην
απόφαση το τµήµατος Financial Crimes Enforcement Network («FINCEN») του
Υπουργείο Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής («US Department of the
Treasury»)).
1902.

Είναι επίσης θέση της Εθνικής Τράπεζας ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός

ότι δεν έχει διαπράξει στο παρελθόν οποιαδήποτε παρόµοια ή αντίστοιχη διαπιστωµένη
παράβαση.
1903.

Η Εθνική Τράπεζα τέλος αναφέρει ότι τα ακόλουθα θα οδηγήσουν σε συµµόρφωση

µε την απόφαση της Επιτροπής: Πλήρης συµµόρφωση εκ µέρους της Τράπεζας µε τις
πρόνοιες του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 µε τον οποίο γίνεται µείωση των Ε∆Π σε 0,2% για
προσωπικές χρεωστικές κάρτες και 0,3% για προσωπικές πιστωτικές και κάρτες
προθεσµιακής χρέωσης, το εν λόγω όριο θα ισχύει τόσο για τις διασυνοριακές όσο και
για τις εγχώριες πληρωµές µέσω των καρτών και ότι η προαναφεροµένη µείωση έχει
τεθεί σε ισχύ από τις 9/12/2015.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
1904.

Η Επιτροπή, έχοντας καταγράψει συνοπτικά πιο πάνω τις γραπτές παραστάσεις

της Εθνικής Τράπεζας, 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.
1905.

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 καταγγελλόµενης εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
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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 16/10/2015, αναφορικά µε την πρόθεση της Επιτροπής να
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, αλλά και από την παρούσα απόφαση.
1906.

Παραταύτα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, προτού καταλήξει σε συµπεράσµατα,

αξιολόγησε όλα τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
θέσεις των εµπλεκοµένων µερών χωρίς να προσδίδει άνιση βαρύτητα. Εξάλλου, οι
διαπιστωθείσες παραβάσεις και η οριοθέτηση της αγοράς έχουν στοιχειοθετηθεί πλήρως
µε αντικειµενικό τρόπο.
1907.

Αναφορικά µε τη θέση της Εθνικής Τράπεζας για το εφαρµοστέο δίκαιο για τον

καθορισµό του προστίµου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η νοµική βάση για την επιβολή
προστίµου είναι το άρθρο 24(α) του Νόµου το οποίο προνοεί ξεκάθαρα περί της
επιβολης διοικητικών προστίµων και άρα δεν απαιτείται η εφαρµογή του άρθρου 50 του
Νόµου. Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, το διοικητικό πρόστιµο είναι πάντοτε
αναλογικό µε τη φύση, σοβαρότητα, και διάρκεια της παράβασης. Αναφορικά µε τον
κύκλο εργασιών που αφορά την συγκεκριµένη σχετική αγορά προϊόντος, η Επιτροπή
επισηµαίνει ότι ο Νόµος 13(Ι)/2008 ρητά και µε σαφήνεια προβλέπει στο άρθρο 24(α) ότι
το διοικητικό πρόστιµο που δύναται να επιβάλει ανέρχεται µέχρι το δέκα τοις εκατό
(10%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και όχι του κύκλου εργασιών της αξίας των
πωλήσεων ή των προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις οποίες σχετίζεται η παράβαση.
∆εδοµένης της σαφήνειας των σχετικών µε το θέµα άρθρων του Νόµου, η Επιτροπή έχει
τη θέση ότι το ζήτηµα τούτο δεν µπορεί να τύχει οποιασδήποτε άλλης ερµηνείας.
Επισηµαίνεται ότι, στην προκείµενη περίπτωση µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου
13(Ι)/2008 που η Επιτροπή καλείται να εφαρµόσει, το διοικητικό πρόστιµο υπολογίζεται
µε βάση τον κύκλο εργασιών που έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο
συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος. Με
βάση δε την ερµηνεία που δίδει το άρθρο 2 του Νόµου, κύκλος εργασιών νοείται ο
κύκλος εργασιών όπως υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις του περί ελέγχου των
συγκεντρώσεων νόµου. Με βάση δε το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω Νόµου ο κύκλος
εργασιών αναφορικά µε τράπεζα είναι το 1/10 του ισολογισµού του τελευταίου
οικονοµικού έτους.
1908.

Επίσης, η Επιτροπή τονίζει ότι, συµπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσµα την

άµεση εκµετάλλευση των καταναλωτών όπως εν προκειµένω, δύνανται να αποτελούν
παράβαση του άρθρου 6(1)(α) και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. Ο ρόλος της Επιτροπής να
επεµβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ιδίως όταν η προστασία
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των καταναλωτών και η λειτουργία της αγοράς δεν δύνανται να εξασφαλιστούν εξίσου
αποτελεσµατικά µε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα από την συχνότητα εµφάνισης τέτοιου
είδους συµπεριφορών.423
1909.

Αναφορικά µε τα µέτρα/δεσµεύσεις που επικαλείται η Εθνική Τράπεζα και τα οποία

θεωρεί ότι θα οδηγήσουν σε συµµόρφωση προς την απόφαση της Επιτροπής, η
Επιτροπή αφού τα µελέτησε διεξωδικά κρίνει ότι αυτά δεν αποτελούν δεσµεύσεις κατά το
άρθρο 25 του Νόµου και το άρθρο 9 του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1/2003.
1910.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το σχετικό Memorandum (Memo/04/217

Ευρωπαϊκής Επιτροπής) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει: (α) να
διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατά την προκαταρκτική της
εκτίµηση να εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο δράσης των ελεγχόµενων επιχειρήσεων,
και οι αναλαµβανόµενες υπ’ αυτών δεσµεύσεις να είναι ικανές να άρουν αυτές τις
ανησυχίες, (β) να µην πρόκειται για περίπτωση όπου το διοικητικό πρόστιµο θεωρείται
επιβεβληµένο, άρα για σοβαρές παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού (hardcore
cases), και (γ) λόγοι αποτελεσµατικότητας να επιβάλλουν την υιοθέτηση δεσµεύσεων και
όχι την έκδοση µιας επίσηµης απαγορευτικής απόφασης.
1911.

Στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα µέτρα/δεσµεύσεις της

Εθνικής Τράπεζας υποβλήθηκαν στο τελικό στάδιο της ενώπιον της Επιτροπής
διαδικασίας και αυτά αφορούν την συµµόρφωση της µε το άρθρο 4 του κανονισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015/751 της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε τις διατραπεζικές
προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες, που αποτελεί υποχρέωση της424. Η
Επιτροπή τονίζει ότι, δεν µπορεί να παραγνωρίσει τα όσα προβλέπονται στην
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για την διεξαγωγή των
διαδικασιών που αφορουν τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ ηµεροµηνίας 20/10/2011425,
και προς τούτο υπογραµµίζει πως, η υποβολή των δεσµευσεων γίνεται µετά την
κοινοποίηση της προκαταρτικής εκτίµησης της Επιτροπής (που ουσιαστικά αυτό
διατυπώνεται µε την Έκθεση Αιτιάσεων), πράγµα που δεν έχει γίνει στην υπό εξέταση
υπόθεση.
1912.

Ως εκ τούτου, τα ως άνω µέτρα δεν µπορούν να θεωρηθούν από την Επιτροπή ως

δεσµεύσεις στη βάση του άρθρου 25 του Νόµου αλλά και ούτε µπορούν να
προσµετρηθούν αυτές καθ’ εαυτές στον καθορισµό του ύψους του διοικητικού
προστίµου.
423

Βλ. παρα.7 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής αναφορικά µε τις προτεραιότητές της κατά τον έλεγχο της
εφαρµογής του άρθρου 82 της ΣυνθΕΚ (ήδη ΣΛΕΕ).
424
Κανονισµός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015,
σχετικά µε τις διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις πληρωµών µε κάρτες, OJ L 123, 19.5.2015, p. 1–15.
425
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που
αφορούν τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, 2011/C 308/06, της 20 Οκτωβρίου 2011, OJ C 308, 20.10.2011,
p. 6–32.
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Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1913.

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.»
1914.

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 τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης.
1915.

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.
1916.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όλα όσα υποβλήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα

και µελέτησε όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα σηµεία, λαµβάνοντας υπόψη τα γεγονότα,
τα ενώπιόν της στοιχεία, καθώς και σχετική νοµολογία, έχει αποφασίσει ότι:
1917.

Κατά την αξιολόγηση της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνεται

υπόψη ο χαρακτήρας και ο αντίκτυπος που έχουν στην αγορά. Συγκεκριµένα:
(α) Η Εθνική Τράπεζα κατέχει συλλογική δεσπόζουσα θέση και λειτουργεί ως µία οντότητα
στην έκδοση καρτών µαζί µε τις υπόλοιπες τράπεζες, η απουσία ανταγωνισµού δύναται
να καθιστά τις καταγγελλόµενες εταιρείες λιγότερο αποτελεσµατικές, ενώ την ίδια στιγµή
στερούνται κινήτρων για πραγµατοποίηση επενδύσεων και για να καταστούν πιο
ανταγωνιστικές και αποδοτικές, µε αποτέλεσµα τη µη βελτίωση της θέσης των τελικών
καταναλωτών είτε αυτοί αποτελούν τους πελάτες των εκδοτριών τραπεζών είτε αφορούν
τους πελάτες της JCC,τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και το άρθρο 102
ΣΛΕΕ προς ζηµιά των καταναλωτών.
(β) Η επιβολή υπερβολικά υψηλών Ε∆Π σε συνδυασµό µε τα χαµηλά ∆ΕΠ (σε σχέση µε τις
Ε∆Π),

διασφαλίζει

υψηλότερα

έσοδα

για

τις

τράπεζες

µετόχους

της

JCC

συµπεριλαµβανοµένης και της Εθνικής Τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα συµπιέζει την
κερδοφορία της FBMECS, του µοναδικού ανταγωνιστή της JCC και κατ’ επέκταση
διαµορφώνει τέτοιες συνθήκες στην αγορά αποδοχής καρτών ώστε να είναι ασύµφορο ή
ικανοποιητικά κερδοφόρο για έναν ανταγωνιστή (δυνητικό και/ή πραγµατικό) της JCC να
δραστηριοποιηθεί στην εν λόγω αγορά.
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(γ) Από τα εξασφαλισµένα έσοδα των υψηλών Ε∆Π προκύπτει περιορισµός των κινήτρων
των εκδοτριών τραπεζών να µειώσουν τα κόστη τους και ιδίως να µειώσουν το
λειτουργικό κόστος που σχετίζεται µε την έκδοση καρτών VISA και MasterCard. Η
Επιτροπή επισηµαίνει ότι, κατά τον ίδιο τρόπο, δύναται να περιορίζονται και τα κίνητρα
των εκδοτριών τραπεζών µετόχων για επενδύσεις σε τεχνολογία που θα βελτίωναν τις
παρεχόµενες υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών προς όφελος των καταναλωτών.
∆ιάρκεια της παράβασης
1918.

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.
1919.

Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο

η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη.
1920.

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, στη βάση των ενώπιον της

στοιχείων, ότι όσον αφορά την παράβαση της υπερβολικής τιµολόγησης η οποία αφορά
τηςν Εθνική Τράπεζα, και εκτείνεται µόνο κατά τον ουσιώδη χρόνο, δεδοµένου ότι τα
οικονοµικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή, της επέτρεπαν την
πραγµατοποίηση σχετικής ανάλυσης µόνο για το διάστηµα του ουσιώδους χρόνου.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1921.

Η καταγγελλόµενη εταιρεία Εθνική Τράπεζα, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε

λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε
ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του προστίµου.
1922.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την Εθνική

Τράπεζα, και στη βάση των στοιχείων του ∆ιοικητικού Φακέλου, εκτιµά ότι σε σχέση µε
την επικληθείσα συνεργασία της µε την Επιτροπή, αυτή ήταν στα πλαίσια των νοµίνω
υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον
Κανονισµό 1/2003.
1923.

Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του

προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει 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. Στην προκείµενη περίπτωση η Εθνική
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Τράπεζα συνεργάστηκε στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της και µόνο. Συνεπώς
κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας
1924.

Η Εθνική Τράπεζα επίσης αναφέρεται στη «νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό

σύστηµα» που επήλθε από το χρόνο καταχώρησης της καταγγελίας, που θα πρέπει να
συνυπολογιστεί κατά τη λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός προστίµου
καθώς και στον υπολογισµό του ύψους αυτού. Ο εν λόγω παράγοντας δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτός ως ελαφρυντικός παράγοντας ως προς την επιβολή διοικητικού
προστίµου. Εν πρώτοις, ο εν λόγω ισχυρισµός είναι γενικός και ασαφής και δεν γίνεται
αντιληπτό µε πιο τρόπο ή και γιατί η ουσία αυτού αφορά την παραβατική συµπεριφορά
της Εθνική Τράπεζα. Εν δευτέροις, η ουσία της εν λόγω θέσης δεν φαίνεται να αφορά
την οικονοµική ευχέρεια για πληρωµή οποιουδήποτε προστίµου εφόσον αυτό δεν
αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν αποστέλλονται οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επί
τούτου.
1925.

Αναφορικά µε τον προβαλλόµενο ισχυρισµό της Εθνικής Τράπεζας σε σχέση µε τις

δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το εν λόγω
ζήτηµα έχει απαντηθεί κατά την εξέταση των προδικαστικών ενστάσεων και
επαναλαµβάνει ότι είναι άνευ σηµασίας για την παρούσα καταγγελία, υπό την έννοια ότι
αυτή αφορά θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού. Η Επιτροπή οφείλει να ενεργείστα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τα οποία
αφορούν αποκλειστικά την εξέταση παραβάσεων του εθνικού Νόµου του ανταγωνισµού
και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού.
1926.

Σε σχέση µε την επικληθείσα ελαφρυντική περίσταση της µη ύπαρξης πρόθεσης

περιορισµού του ανταγωνισµού, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εταιρεία δεν έχει αποδείξει
ότι η εν λόγω περιοριστική συµφωνία προήλθε από αµέλεια, όπως ορίζει σχετικά η
παράγραφος 29 των κατευθυντήριων γραµµών για την µέθοδο υπολογισµού του
προστίµου από την ΕΕ. Ανεξαρτήτως τούτου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, αυτό που
αναµένεται από επιχείριση που ενήργησε εξ αµελείας είναι η λήψη άµεσα µέτρων
θεραπείας της αµέλειας κατά το αρχικό στάδιο της υπόθεσης, πράγµα που στην υπό
εξέταση υποόθεση δεν έγινε.
1927.

Αναφορικά µε τον ισχυρισµό ότι εφόσον µία παράβαση έχει διαπραχθεί από

περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζεται η σχετική βαρύτητα κάθε µίας από
αυτές στην παράβαση και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη το µικρό ποσοστό συµµετοχής της στο ∆Σ, η Επιτροπή σηµειώνει πως, στην
παρούσα περίπτωση οι τράπεζες µέτοχοι της JCC κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα
θέση και λειτουργούν ενιαία ως µία οντότητα που υιοθετεί κοινή στρατηγική σε σχέση µε
τον καθορισµό ψηλών Ε∆Π, παραβιάζοντας το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και το άρθρο
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102 της ΣΛΕΕ. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο εν λόγω ισχυρισµός δεν δύναται να
θεωρηθεί ως µετριαστικός παράγοντας.
Ε) Η Τράπεζα Κύπρου κατέχει δεσπόζουσα θέση στην έκδοση και αποδοχή καρτών
AMEX και περιορίζει τον ανταγωνισµό στην αγορά επεξεργασίας καρτών AMEX,
αφού χωρίς αντικειµενική δικαιολόγηση δεν παραχωρούσε άδεια στην FBMECS
έτσι ώστε τα τερµατικά της τελευταίας να δέχονται κάρτες AMEX δηλαδή να τις
επεξεργάζονται, παραβιάζοντας µε τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(β) του Νόµου
και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ προς ζηµιά των καταναλωτών
Θέσεις της Τράπεζας Κύπρου
1928.

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς όλες τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο

δικηγόρος της Τράπεζας Κύπρου, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο καθώς και την µεταγενέστερη επιστολή της ηµεροµηνίας 19/1/2016
σε σχέση µε τα µέτρα που έχει προβεί η εν λόγω τράπεζα για το ζήτηµα της
επεξεργασίας συναλλαγών καρτών AMEX από άλλες εταιρείες. Η Επιτροπή εξέτασε τα
σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει
συνοπτικά κάτωθι:
Γενικά σχόλια
1929.

Η Τράπεζα Κύπρου υπέβαλε τη θέση ότι η Επιτροπή υιοθετεί αναιτιολόγητα τις

θέσεις της Καταγγέλλουσας εταιρείας, οι οποίες δεν συνοδεύονται από οποιαδήποτε
στοιχεία. Παράλληλα, θεωρεί πως η Επιτροπή αµφισβητεί σχεδόν κάθε επιχείρηµα της
Τράπεζας Κύπρου το οποίο, κατά την κρίση της, δεν υποστηρίζεται από επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία. Η Τράπεζα Κύπρου θεωρεί ότι η Επιτροπή, µε την Απόφαση της,
αγνοεί και/ή παρερµηνεύει τα αποδεικτικά στοιχεία και επιχειρήµατα της Τράπεζας,
υιοθετεί και θεωρεί ως δεδοµένα τα συµπεράσµατα της Υπηρεσίας. Περαιτέρω, έχει τη
θέση ότι η Επιτροπή έχει παραλείψει και αποτύχει να αποσίσει το βάρος απόδειξης της
κατ’ ισχυρισµό παράβασης, ενώ στην Απόφαση της «φάσκει και αντιφάσκει και/ή
προβαίνει σε πρόδηλα νοµικά και πραγµατικά λάθη καθώς και σε εσφαλµένες
εκτιµήσεις».
1930.

Αναφορικά µε την παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόµου, είναι θέση της

Τράπεζας Κύπρου ότι «η Έκθεση Αιτιάσεων περιέχει σειρά επιχειρηµάτων που η ΕΠΑ
εγκατέλειψε στην απόφαση της. Ως εκ τούτου, επιδιώκει στην απόφαση της να βασιστεί
σε ένα εντελώς καινούργιο σκεπτικό το οποίο βασίζεται σε επιχειρήµατα τα οποία δεν
470/490

*

τέθηκαν ποτέ ενώπιον της Τράπεζας και ως εκ τούτου δεν έχουν απαντηθεί από την
Τράπεζα. Αυτό συνιστά παράβαση της αρχής της νοµιµότητας και της χρηστής
διοίκησης.»
1931.

∆ήλωσε ότι, η Επιτροπή δεν έχει πραγµατοποιήσει ουσιαστική ανάλυση του

προσδιορισµού της αγοράς και ούτε και επεξηγεί µε σαφήνεια τον τρόπο λειτουργίας
ενός τετραµερούς και ενός τριµερούς συστήµατος πληρωµών µε κάρτες, καθώς και ότι
τα χαρακτηριστικά της αγοράς δεν υποδηλούν την ύπαρξη διακριτής αγοράς για την
έκδοση και αποδοχή καρτών AMEX για τους εξής λόγους:
1932.

Η Τράπεζα Κύπρου ανέφερε ότι, τόσο για τους κατόχους, όσο και για τους

εµπόρους, δεν έχει σηµασία κατά πόσο η κάρτα εκδίδεται µέσω τετραµερούς ή
τριµερούς συστήµατος πληρωµών.
1933.

Η Τράπεζα Κύπρου ανέφερε ότι, η αποδοχή καρτών AMEX δεν είναι κάτι που

αισθάνονται οι έµποροι ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποδέχονται ("must-take”). Αυτό
φαίνεται από το µικρό µερίδιο αγοράς τους στην Κύπρο του […]%.
1934.

Η

Τράπεζα

Κύπρου

σηµείωσε

περεταίρω

ότι,

η

δυνατότητα

ενός

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να διεκπεραιώνει συναλλαγές καρτών σε εµπορικά
καταστήµατα δεν καθορίζεται από το κατά πόσο έχουν συµφωνία επεξεργασίας καρτών
τριµερών συστηµάτων πληρωµών.
1935.

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την Τράπεζα Κύπρου, η Επιτροπή λανθασµένα θεωρεί

ότι ο διορισµός από την AMEX αποκλειστικού αδειούχου στην Κύπρο από µόνος του
δηµιουργεί µια διακριτή αγορά προϊόντος για την έκδοση και αποδοχή καρτών ΑΜΕΧ
στην Κύπρο και ότι, µε µόλις […]% της αγοράς καρτών, η AMEX δεν αποτελεί κάρτα
υποχρεωτικής αποδοχής στην Κύπρο. Αυτό, σύµφωνα µε την Τράπεζα Κύπρου,
σηµαίνει ότι οι έµποροι δε θεωρούν την AΜΕΧ κάρτα υποχρεωτικής αποδοχής (και
συνεπώς ήταν πρόθυµοι να συνεργαστούν µε την FBME) ή ήταν πρόθυµοι να έχουν δυο
τερµατικά πληρωµών (ένα µε την JCC, και ένα µε την FBME).
Παράγοντες µετριασµού του διοικητικού προστίµου
1936.

Αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο σε σχέση µε τον καθορισµό του προστίµου, η

Τράπεζα Κύπρου υποβάλλει τη θέση ότι, από τη συνδυαστική εφαρµογή των διατάξεων
του Άρθρο 50 και 46(2)(γ) του Νόµου, συµπεραίνεται ότι στο µέτρο που δεν έχουν
εκδοθεί ειδικοί Κανονισµοί στη ∆ηµοκρατία και δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Νόµο
σχετικά µε «τον καθορισµό του τρόπου επιβολής διοικητικών προστίµων, της απαλλαγής
και/ή της µείωσης των διοικητικών προστίµων για παραβάσεις», η Επιτροπή οφείλει να
εφαρµόζει τους σχετικούς Κανονισµούς, Κατευθυντήριες Γραµµές και νοµολογία του
κοινοτικού δικαίου σε ότι αφορά τα διοικητικά πρόστιµα.
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1937.

Η Τράπεζα Κύπρου σηµειώνει ότι η σοβαρότητα της παράβασης «καθορίζεται µε

βάση την κάθε περίπτωση ξεχωριστά» (παραθέτοντας αναφορικά τις Κατευθυντήριες
Γραµµές για την επιβολή προστίµων), και ότι η επιβολή προστίµων πρέπει να είναι
αναλογική (proportionate) και όχι υπερβολική (παραθέτοντας τα όσα ανέφερε στο Γενικό
∆ικαστήριο στην υπόθεση Brasserie Nationale. Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις Τ-49/02
έως Τ-51/02, Brasserie Nationale v. Commission [2005] ECR II- 3033, παρα. 170.
Κατευθυντήριες Γραµµές για τα Πρόστιµα), ενώ πρόσθεσε ότι ο κύκλος εργασιών που
λαµβάνεται υπόψη είναι αυτός που αφορά αποκλειστικά τη σχετική αγορά προϊόντος και
τη σχετική γεωγραφική αγορά, οι οποίες επηρεάστηκαν από την κατ’ ισχυρισµό
παράβαση µίας επιχείρησης και ο οποίος καταγράφηκε το προηγούµενο οικονοµικό έτος
από αυτό στο οποίο τερµατίστηκε η παράβαση (παραθέτοντας την αναφορά του Office
of Fair Trading, 'OFT’s guidance as to the appropriate amount of a penalty’, OFT423,
September 2012, paragraph 2.7.).
1938.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει τα ακόλουθα ως παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να

προσµετρήσουν στο ύψος του προστίµου:
1939.

Η συνεργάστηκε πλήρως µε την Επιτροπή και παρείχε όλες τις απαιτούµενες

πληροφορίες χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση υπεκφυγής ή παραπλάνησης και κατέβαλε
κάθε προσπάθεια

να

διεκπεραιωθεί

η

προφορική

διαδικασία

χωρίς

περιττές

καθυστερήσεις.
1940.

Η Τράπεζα Κύπρου επίσης αναφέρεται στη «νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό

σύστηµα» που επήλθε από το χρόνο καταχώρησης της καταγγελίας που θα πρέπει να
συνυπολογιστεί κατά τη λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός προστίµου
καθώς και στον υπολογισµό του ύψους αυτού. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι η Λαϊκή
Τράπεζα κατέρρευσε, ο Συνεργατισµός πέρασε στον έλεγχο του κράτους, η Alpha Bank
προχώρησε στην εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας, άλλαξε η µετοχική δοµή της
Ελληνικής Τράπεζας και το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου ουσιαστικά
διαφοροποιήθηκε, µε σηµαντικό κούρεµα των καταθέσεων. Επίσης, οι εργασίες της
Λαϊκής Τράπεζας έχουν µεταβιβαστεί ή µεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου. Ως
αποτέλεσµα της απόκτησης ορισµένων εργασιών της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου
έχει περιέλθει αλλαγή και στη µετοχική δοµή της JCC, καθότι οι µετοχές της Λαϊκής
Τράπεζας στην JCC έχουν µεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία κατέχει το 75%
της JCC.
1941.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει επίσης πως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα

στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής σε σχέση µε τη συµπεριφορά /
δραστηριότητες της FBME Bank και της καταγγέλλουσας καθώς και ότι τα περιστατικά
της υπόθεσης σε σχέση µε την καταγγέλλουσα έχουν αλλάξει εφόσον η FBME Bank
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τέθηκε υπό διαχείριση και η καταγγέλλουσα ανέστειλε τις εργασίες της εντός της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε σοβαρότατες κατηγορίες εναντίον της (αναφερόµενη στην
απόφαση το τµήµατος Financial Crimes Enforcement Network («FINCEN») του
Υπουργείο Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής («US Department of the
Treasury»)).
1942.

Η Τράπεζα Κύπρου τέλος αναφέρει ότι πιστεύει ότι τα πιο κάτω µέτρα θα

οδηγήσουν σε συµµόρφωση µε την απόφαση της Επιτροπής:
1943.

Για σκοπούς συµµόρφωσης µε την Απόφαση της Επιτροπής, και στο βαθµό που

επιτρέπεται από την Συµφωνία µεταξύ της Τράπεζας και της ΑΜΕΧ, η Τράπεζα Κύπρου
δεσµεύεται να προβαίνει, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια που θα υιοθετήσει, σε
αξιολόγηση άλλων δικτύων επεξεργασίας καρτών µε σκοπό την ανάθεση σε αυτά την
επεξεργασία καρτών AMEX.
1944.

Η Τράπεζα Κύπρου, δεδοµένης της σηµασίας της ασφάλειας και της

ακεραιότητας σε τέτοιου είδους συναλλαγές, θα εφαρµόσει διαδικασία κατά την οποία,
οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος θα υποβάλει αίτηση στην Τράπεζα, για σκοπούς
απόκτησης άδειας επεξεργασίας καρτών AMEX και, υπό κάποιες προϋποθέσεις η
Τράπεζα θα παρέχει άδεια επεξεργασίας συναλλαγών καρτών ΑΜΕΧ σε τρίτα
πρόσωπα. Η διαδικασία αξιολόγησης θα βασίζεται πάνω στις αρχές της διαφάνειας και
χρηστής διοίκησης και θα βασίζεται µεταξύ άλλων στην ικανοποίηση των ακόλουθων
προϋποθέσεων: […………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………………….
………..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..]. Επισηµαίνεται
ότι, η διαδικασία αφορά την επεξεργασία συναλλαγών καρτών AMEX και όχι το δικαίωµα
έκδοσης καρτών AMEX (το οποίο εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την έκδοση
καρτών AMEX-Centurion Line κατέχει αποκλειστικά η Τράπεζα Κύπρου).
1945.

Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι, τα εν λόγω µέτρα υποβάλλονται µε

αποκλειστικό σκοπό τη διερεύνηση της πιθανότητας εξεύρεσης λύσης στα διάφορα
θέµατα που έχουν εγερθεί αναφορικά µε το ζήτηµα παραχώρησης άδειας επεξεργασίας
καρτών AMEX σε τρίτες εταιρείες.
Αξιολόγηση της Επιτροπής
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1946.

Η Επιτροπή, έχοντας καταγράψει συνοπτικά πιο πάνω τις γραπτές παραστάσεις

της Τράπεζας Κύπρου, 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.
1947.

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 καταγγελλόµενης εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
επαναλαµβάνονται και θίγονται θέµατα που η Επιτροπή, στο πλαίσιο εξέτασης της
παρούσας υπόθεσης, διεξήλθε µε ιδιαίτερη προσοχή και απάντησε όπως ζητήµατα που
θίγονται προς ενίσχυση ήδη υποβληθέντων ισχυρισµών που περιέχονται σε οικονοµική
ανάλυση. Αυτό άλλωστε µπορεί να διαφανεί µέσα από το κείµενο που κοινοποιήθηκε
στις καταγγελλόµενες εταιρείες µε επιστολή ηµεροµηνίας 16/10/2015, αναφορικά µε την
πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, αλλά και από την παρούσα
απόφαση.
1948.

Παραταύτα, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, προτού καταλήξει σε συµπεράσµατα,

αξιολόγησε όλα τα στοιχεία του ∆ιοικητικού Φακέλου, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις
θέσεις των εµπλεκοµένων µερών χωρίς να προσδίδει άνιση βαρύτητα. Εξάλλου οι
διαπιστωθείσες παραβάσεις και η οριοθέτηση της αγοράς έχουν στοιχειοθετηθεί πλήρως
µε αντικειµενικό τρόπο.
1949. Επίσης, η Επιτροπή σε σχέση µε τους ισχυρισµούς για τον προσδιορισµό της
αγοράς όπως αυτοί παρατέθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου στα ανωτέρω γενικά
σχόλια, επαναλαµβάνει συνοπτικά ότι, έχει πραγµατοποιηθεί ουσιαστική ανάλυση του
προσδιορισµού της αγοράς και έχει επεξηγήσει µε σαφήνεια στο κείµενο που
κοινοποιήθηκε στην Τράπεζα Κύπρου µε επιστολή ηµεροµηνίας 16/10/2015, αναφορικά
µε την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, τον διακριτό τρόπος
λειτουργίας ενός τετραµερούς και ενός τριµερούς συστήµατος πληρωµών µε κάρτες.
1950.

H Επιτροπή επαναλάβει ότι, αποτελεί παραδεκτό γεγονός ότι η Τράπεζα

Κύπρου είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του συστήµατος πληρωµών ΑΜΕΧ στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία προσφέροντας υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής, στη βάση
συµφωνητικού εγγράφου που έχει συναφθεί µε την ΑΜΕΧ.
1951.

Σε αντίθεση µε τους ισχυρισµούς της Τράπεζας Κύπρου όπως παρατέθηκαν

στα ανωτέρω σχόλια, για µη ύπαρξης διακριτής αγοράς και ότι στα πλαίσια µίας ενιαίας
αγοράς, οι κάρτες AMEX έχουν µόνο το […]%, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, τα
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συστήµατα πληρωµών Visa και MasterCard διαφέρουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας
τους από το σύστηµα πληρωµών ΑΜΕΧ, που αποτελεί τριµερές σύστηµα πληρωµών. Η
Επιτροπή, επαναλαµβάνει, ότι τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών αποτελούνται από
εκδότριες τράπεζες, τις εταιρείες αποδοχής καρτών, τους εµπόρους και τους
καταναλωτές ενώ τα τριµερή συστήµατα πληρωµών αποτελούνται από τις εκδότριες
τράπεζες, οι οποίες ταυτόχρονα λειτουργούν και ως αποδέκτριες εταιρείες, τους
εµπόρους και τους καταναλωτές. Επιπρόσθετα, έχει ορίσει ότι σε ένα τετραµερές
σύστηµα πληρωµών, υπάρχει µία χρέωση µεταξύ της εκδότριας τράπεζας και της
αποδέκτριας εταιρείας, η διατραπεζική προµήθεια, η οποία δεν υφίσταται σε ένα
τριµερές σύστηµα πληρωµών. Η Επιτροπή έχει επίσης ορίσει ότι το γεγονός ότι δεν
υφίστανται διατραπεζικές προµήθειες για τα τριµερή συστήµατα πληρωµών, από µόνο
του συνεπάγεται ότι τα τριµερή συστήµατα πληρωµών δεν εντάσσονται στην ίδια σχετική
αγορά µε τα τετραµερή συστήµατα πληρωµών. Τέλος, όσον αφορά την υποκατάσταση
από την πλευρά της προσφοράς µεταξύ ενός τριµερούς και ενός τετραµερούς
συστήµατος πληρωµών, αυτή καθίσταται εκ των πραγµάτων αδύνατη. Επισηµαίνεται
µεταξύ άλλων ότι, προκειµένου µια εκδότρια τράπεζα να µπορεί να εκδίδει κάρτες που
εκδίδουν σε ένα τετραµερές σύστηµα πληρωµών θα πρέπει να γίνει µέλος των εν λόγω
συστηµάτων πληρωµών. Σηµειώνεται ότι, οι εν λόγω κάρτες φέρουν το λογότυπο του
τετραµερούς συστηµάτων πληρωµών (π.χ. VISA και MasterCard) καθώς επίσης και το
λογότυπο της εκδότριας τράπεζας.
1952.

Η Επιτροπή επιπλέον σηµειώνει ότι, σε ένα τριµερές σύστηµα πληρωµών µια

εκδότρια τράπεζα µπορεί να εκδίδει κάρτες κατόπιν σύναψης συµφωνίας µε το εν λόγω
σύστηµα πληρωµών. Σηµειώνεται ότι, οι κάρτες που εκδίδονται φέρουν µόνο το
λογότυπο του εν λόγω συστήµατος πληρωµών (π.χ. ΑΜΕΧ). Επιπρόσθετα, τις
υπηρεσίες αποδοχής αναλαµβάνει η εκδότρια τράπεζα. Με άλλα λόγια, είναι η εκδότρια
τράπεζα που αναλαµβάνει να συµβληθεί µε τους εµπόρους. Εποµένως, σε ένα τριµερές
σύστηµα πληρωµών δεν υπάρχει διατραπεζική προµήθεια, εφόσον η εκδότρια τράπεζα
λειτουργεί και ως αποδέκτρια εταιρεία.
1953.

Οι διατραπεζικές προµήθειες συναντώνται στα τετραµερή (ή ανοικτά)

συστήµατα πληρωµών που αποτελούνται από τράπεζες που έχουν συνδεθεί συµβατικά
για το σκοπό αυτό. Οι διατραπεζικές προµήθειες αφορούν στο ποσό που καταβάλει η
τράπεζα που έχει συµβληθεί µε έναν έµπορο για την αποδοχή της κάρτας Χ, στην
τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα Χ στον καταναλωτών, για κάθε συναλλαγή που αυτός
κάνει µε την κάρτα του. Αντιθέτως, στα τριµερή (ή κλειστά) συστήµατα πληρωµών δεν
υπάρχουν διατραπεζικές προµήθειες καθ’ αυτές, αλλά χρεώνουν τους έµπορους και
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τους κατόχους καρτών, καθορίζοντας µονοµερώς την τιµή για την κάθε οµάδα
(καταναλωτές και έµπορες).
1954.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, οι κάρτες ενός τριµερούς συστήµατος πληρωµών

(π.χ. ΑΜΕΧ ή Diners Club) προϋποθέτουν και τη σύναψη διαφορετικών συνεργασιών
µεταξύ των εγχώριων τραπεζών και του εν λόγω συστήµατος πληρωµών. Στο πλαίσιο
αυτό, ακόµη και εάν για τον καταναλωτή οι κάρτες διαφορετικών σηµάτων δύναται να
θεωρηθούν µεταξύ τους εναλλάξιµες, για τις εγχώριες τράπεζες απαιτείται η σύναψη
διαφορετικών

συµφωνιών

µε κάθε διεθνές

σύστηµα

πληρωµών,

συνεπώς

η

υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς είναι περιορισµένη και/ή ανύπαρκτη.
Ενισχυτικό αυτού στοιχείο είναι και το γεγονός ότι στην Κύπρο η µόνη τράπεζα που
προσφέρει τις κάρτες του τριµερούς συστήµατος AMEX είναι η Τράπεζα Κύπρου και
καµιά άλλη, αφού είναι η µόνη η οποία προέβη σε σχετική συµφωνία µε το σύστηµα
αυτό. Η λειτουργία επίσης των εν λόγω συστηµάτων πληρωµών διαφέρει σηµαντικά.
1955.

Επιπλέον, η Επιτροπή στη βάση των ανωτέρω γενικών σχολίων της Τράπεζας

Κύπρου, επαναλαµβάνει ότι, η συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου αδιαµφισβήτητα είχε
ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της FBMECS στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών
ΑΜΕΧ, χωρίς να µπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνισµός στην εν λόγω σχετική αγορά,
προς ζηµία των εµπόρων και κατ’ επέκταση των καταναλωτών.
1956.

Αναφορικά µε τη θέση της Τράπεζας Κύπρου για το εφαρµοστέο δίκαιο για τον

καθορισµό του προστίµου, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η νοµική βάση για την επιβολή
προστίµου είναι το άρθρο 24(α) του Νόµου το οποίο προνοεί ξεκάθαρα περί της
επιβολής διοικητικού προστίµουκαι άρα δεν απαιτείται η εφαρµογή του άρθρου 50 του
Νόµου. Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, το διοικητικό πρόστιµο είναι πάντοτε
αναλογικό µε τη φύση, σοβαρότητα, και διάρκεια της παράβασης. Αναφορικά µε τον
κύκλο εργασιών που αφορά την συγκεκριµένη σχετική αγορά προϊόντος, η Επιτροπή
επισηµαίνει ότι ο Νόµος 13(Ι)/2008 ρητά και µε σαφήνεια προβλέπει στο άρθρο 24(α) ότι
το διοικητικό πρόστιµο που δύναται να επιβάλει ανέρχεται µέχρι το δέκα τοις εκατό
(10%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και όχι του κύκλου εργασιών της αξίας των
πωλήσεων ή των προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις οποίες σχετίζεται η παράβαση.
∆εδοµένης της σαφήνειας των σχετικών µε το θέµα άρθρων του Νόµου, η Επιτροπή έχει
τη θέση ότι το ζήτηµα τούτο δεν µπορεί να τύχει οποιασδήποτε άλλης ερµηνείας.
Επισηµαίνεται ότι, στην προκείµενη περίπτωση µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου
13(Ι)/2008 που η Επιτροπή καλείται να εφαρµόσει, το διοικητικό πρόστιµο υπολογίζεται
µε βάση τον κύκλο εργασιών που έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο
συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος. Με
βάση δε την ερµηνεία που δίδει το άρθρο 2 του Νόµου, κύκλος εργασιών νοείται ο
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κύκλος εργασιών όπως υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις του περί ελέγχου των
συγκεντρώσεων νόµου. Με βάση δε το παράρτηµα ΙΙ του εν λόγω Νόµου ο κύκλος
εργασιών αναφορικά µε τράπεζα είναι το 1/10 του ισολογισµού του τελευταίου
οικονοµικού έτους.
1957.

Αναφορικά µε τα µέτρα/δεσµεύσεις που επικαλείται η Τράπεζα Κύπρου και τα

οποία θεωρεί ότι θα οδηγήσουν σε συµµόρφωση προς την απόφαση της Επιτροπής, η
Επιτροπή αφού τα µελέτησε διαξοδικά κρίνει ότι αυτά δεν αποτελούν δεσµεύσεις κατά το
άρθρο 25 του Νόµου και το άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΕ) 1/2003.
1958.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το σχετικό Memorandum (Memo/04/217

Ευρωπαϊκής Επιτροπής) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει: (α) να
διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατά την προκαταρκτική της
εκτίµηση να εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο δράσης των ελεγχόµενων επιχειρήσεων,
και οι αναλαµβανόµενες υπ’ αυτών δεσµεύσεις να είναι ικανές να άρουν αυτές τις
ανησυχίες, (β) να µην πρόκειται για περίπτωση όπου το διοικητικό πρόστιµο θεωρείται
επιβεβληµένο, άρα για σοβαρές παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού (hardcore
cases), και (γ) λόγοι αποτελεσµατικότητας να επιβάλλουν την υιοθέτηση δεσµεύσεων και
όχι την έκδοση µιας επίσηµης απαγορευτικής απόφασης.
1959.

Στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, τα µέτρα/δεσµεύσεις της

Τράπεζας Κύπρου υποβλήθηκαν στο τελικό στάδιο της ενώπιον της Επιτροπής
διαδικασίας ενώ δεν είναι ξεκάθαρα ή/και σαφή. Συγκεκριµένα, γίνονται γενικές
αναφορές σε αντικειµενικά κριτήρια ενώ καταγράφεται λίστα προϋποθέσεων για την
οποία δεν γίνεται εκτενής αναφορά ή/και επεξήγηση. Επισηµαίνεται ότι, οι εν λόγω
προϋποθέσεις παρατίθενται «µεταξύ άλλων» καθώς και «στο βαθµό που επιτρέπει η
συµφωνία µεταξύ AMEX και Τράπεζας Κύπρου», οι οποίες δεν συγκεκριµενοποιούνται.
Επιπρόσθετα, οι προϋποθέσεις που τίθενται (α)-(στ) θα επιτρέπουν στην Τράπεζα
Κύπρου, τον µεγαλύτερο µέτοχο (75%) της JCC, να διεξάγει ελέγχους στις
ανταγωνίστριες αποδέκτριες εταιρείες και να αποκτά πρόσβαση σε ευαίσθητες
πληροφορίες τους όπως οικονοµικά στοιχεία, τεχνικά στοιχεία κ.α.
1960.

Η Επιτροπή τονίζει ότι, δεν µπορεί να παραγνωρίσει τα όσα προβλέπονται στην

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για την διεξαγωγή των
διαδικασιών που αφορουν τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ ηµεροµηνίας 20/10/2011426,
και προς τούτο υπογραµµίζει πως, η υποβολή των δεσµευσεων γίνεται µετά την
κοινοποίηση της προκαταρτικής εκτίµησης της Επιτροπής (που ουσιαστικά αυτό
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Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που
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p. 6–32.
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διατυπώνεται µε την Έκθεση Αιτιάσεων), πράγµα που δεν έχει γίνει στην υπό εξέταση
υπόθεση.
1961.

Ως εκ τούτου, τα ως άνωδεν µπορούν να θεωρηθούν από την Επιτροπή ως

ικανοποιητικά στη βάση του άρθρου 25 του Νόµου και ούτε µπορούν να προσµετρηθούν
αυτές καθ’ εαυτές στον καθορισµό του ύψους του διοικητικού προστίµου.
Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης
1962.

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.»
1963.

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 και τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης.
1964.

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.
1965.

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όλα όσα υποβλήθηκαν από την Τράπεζα

Κύπρου και µελέτησε όλα τα πιο πάνω αναφερθέντα σηµεία, λαµβάνοντας υπόψη τα
γεγονότα, τα ενώπιόν της στοιχεία, καθώς και σχετική νοµολογία, έχει αποφασίσει ότι, η
Τράπεζα Κύπρου κατέχει δεσπόζουσα θέση στην έκδοση και αποδοχή καρτών AMEX
και περιορίζει τον ανταγωνισµό στην αγορά επεξεργασίας καρτών AMEX, αφού χωρίς
αντικειµενική δικαιολόγηση δεν παραχωρούσε άδεια στην FBMECS έτσι ώστε τα
τερµατικά της τελευταίας να δέχονται κάρτες AMEX δηλαδή να τις επεξεργάζονται,
παραβιάζοντας µε τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(β) του Νόµου και το άρθρο 102 ΣΛΕΕ
προς ζηµιά των καταναλωτών, ώστε να της επιτρέψουν να ανταγωνιστεί σε
ικανοποιητικό επίπεδο στην αγορά αποδοχής καρτών.
1966.

Κατά την αξιολόγηση της φύσης και σοβαρότητας της παράβασης, η Επιτροπή

έλαβε υπόψη το χαρακτήρα και τον αντίκτυπο που αυτή είχε τόσο στη σχετική αγορά
επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ όσο και στις σχετικές αγορές αποδοχής καρτών VISA και
MasterCard. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή σηµείωσε τα ακόλουθα αναφορικά µε την
παραβατική συµπεριφορά της καταγγελλόµενης:
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(α) Ο µόνος ανταγωνιστής της JCC κατά τον ουσιώδη χρόνο, ήτοι η FBMECS αδυνατούσε
να δραστηριοποιηθεί στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών σήµατος AMEX χωρίς να
της έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την Τράπεζα Κύπρου, η οποία είναι ο
αποκλειστικός αντιπρόσωπος των συστηµάτων πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κύπρο. Με άλλα
λόγια, η επίδικη συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου δηµιούργησε εµπόδια εισόδου
στην FBMECS στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ, αποκλείοντας την
είσοδο της FBMECS στη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ, µε αποτέλεσµα να
µην µπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνισµός στην εν λόγω σχετική αγορά, επηρεάζοντας
αρνητικά τους εµπόρους και κατ’ επέκταση των καταναλωτών.
(β) Η αδυναµία πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία έθεσε τον µόνο ανταγωνιστή της JCC,
ήτοι την FBMECS, σε ανταγωνιστικό µειονέκτηµα έναντι της JCC και δηµιούργησε
εµπόδιο στην FBMECS για απόκτηση πελατών και αύξηση του µεριδίου της στην αγορά,
παρεµποδίζοντας την είσοδό της στον τοµέα της παροχής ολοκληρωµένης υπηρεσίας
αποδοχής και επεξεργασίας καρτών., Επισηµαίνεται ότι, ο έµπορος που καλείται να
επιλέξει µεταξύ δύο παρόχων σαφώς θα επιλέξει αυτόν που του προσφέρει υπηρεσίες
αποδοχής και επεξεργασίας για κάρτες σήµατος όλων των συστηµάτων πληρωµών
έναντι αυτού που δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τους χρήστες ενός σηµαντικού σήµατος
όπως την AMEX.
(γ) Η ακολουθούµενη πρακτική κατάχρησης της µονοπωλιακής θέσης της από την
καταγγελλόµενη Τράπεζα Κύπρου επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του
ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές επεξεργασίας καρτών AMEX αλλά και παροχής
υπηρεσιών αποδοχής καρτών VISA και MasterCard. Η άρνηση από πλευράς Τράπεζας
Κύπρου πρόσβασης της FBMECS στην υπηρεσία επεξεργασίας καρτών AMEX έχει ως
άµεσο αποτέλεσµα τον πλήρη αποκλεισµό της από την εν λόγω σχετική αγορά.
(δ) Το άµεσο αποτέλεσµα της αδυναµίας παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας καρτών AMEX
από τη FBMECS (και ως εκ τούτου και µιας ολοκληρωµένης παροχής υπηρεσιών
επεξεργασίας όλων των καρτών πληρωµών – κάτι που προσφέρει µόνο µια άλλη
ανταγωνίστρια επιχείρηση) συνίσταται στον εν τοις πράγµασι εξαναγκασµό των
ενδιαφερόµενων εµπόρων σε συνεργασία µε τη JCC. Αυτό, έχει ως αποτέλεσµα τον
αποκλεισµό της FBMECS από την αγορά επεξεργασίας και αποδοχής καρτών σήµατος
VISA και MasterCard αλλά και επεξεργασίας καρτών σήµατος AMEX. Ως εκ τούτου,
εκτός του αποκλεισµού της FBMECS από τη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών
ΑΜΕΧ και τη µη ανάπτυξη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην εν λόγω σχετική αγορά,
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αυτή η συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου επηρεάζει δυσµενώς τον ανταγωνισµό και
στη σχετική αγορά αποδοχής καρτών VISA και MasterCard.
(δ) Η µη ανάπτυξη ανταγωνισµού στην εν λόγω σχετική αγορά περιόρισε, µεταξύ άλλων, και
τις επιλογές των εµπόρων.
(ε) Η συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου, κύριου µετόχου της JCC, προσέδιδε στην JCC
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα απέναντι στην FBMECS, το οποίο όµως δεν αποκτήθηκε
βάσει των επιδόσεων της στην εν λόγω σχετική αγορά.Συγχρόνως, περιορίστηκε η
δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικής πίεσης που ασκούσε η FBMECS στην JCC,
καθώς η FBMECS δεν µπορούσε να προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες αποδοχής
και επεξεργασίας όλων των τύπων καρτών (VISA, MasterCard και ΑΜΕΧ), στις οποίες οι
έµποροι δείχνουν προτίµηση και δεν επετράπηκε στην FBMECS να λειτουργήσει σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, να προσφέρει στους εµπόρους καλύτερους όρους
συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων και χαµηλότερων ∆ΕΠ, αναφορικά µε τις
πληρωµές µε κάρτες σήµατος AMEX.
(στ) Η Τράπεζα Κύπρου είχε κίνητρο να αποκλείσει την FBMECS από τη σχετική αγορά
επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ, ώστε να διασφαλίσει τη µονοπωλιακή θέση της JCC στην
εν λόγω σχετική αγορά, και εποµένως τα δικά της συµφέροντα, αφού η Τράπεζα
Κύπρου είναι βασικός µέτοχος της JCC. Ο αποκλεισµός της FBMECS από την εν λόγω
σχετική αγορά, αποδυναµώνει περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση στη σχετική
αγορά αποδοχής καρτών VISA και MasterCard, καθ’ ότι η FBMECS δεν µπορεί να
προσελκύσει πελάτες, κατά τρόπο αποτελεσµατικό, λόγω της αδυναµίας της να τους
παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, αυτή η εξέλιξη
εξυπηρετούσε την Τράπεζα Κύπρου (ως βασικός µέτοχος της JCC), καθώς ο
εξοβελισµός της FBMECS από τη σχετική αγορά αποδοχής καρτών VISA και
MasterCard θα είχε ως αποτέλεσµα η JCC να καταστεί και πάλι µονοπώλιο και στην εν
λόγω σχετική αγορά, όπως ήταν και πριν από την είσοδο της FBMECS.
1967. Η Επιτροπή επεσήµανε ότι, η Τράπεζα Κύπρου κατέχει το 100% της αγοράς
επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ στην Κυπριακή ∆ηµοκρατίας. Επίσης, η Επιτροπή
επεσήµανε ότι, η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί κύριο µέτοχο της JCC, η οποία κατέχει
δεσπόζουσα θέση στις σχετικές αγορές αποδοχής καρτών VISA και MasterCard στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
1968. Η Επιτροπή, τέλος, επισηµαίνει ότι, η είσοδος της FBMECS στην εν λόγω σχετική
αγορά

AMEX

θα

δηµιουργούσε

συνθήκες

πραγµατικού

και

αποτελεσµατικού
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ανταγωνισµού µεταξύ της JCC και της FBMECS, προς όφελος των εµπόρων και κατ’
επέκταση των καταναλωτών.
∆ιάρκεια της παράβασης
1969. 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.
1970. Εποµένως, αυτό που λαµβάνεται υπόψη είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο η
αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην πράξη.
1971. Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει, στη βάση όλων των ενώπιον
της στοιχείων, ότι η εν λόγω παράβαση της άρνησης παραχώρησης άδειας στην
FBMECS στην αγορά επεξεργασίας καρτών AMEX, εκτείνεται µέχρι και το 2014, καθώς
έκτοτε η καταγγέλλουσα έπαψε να δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά.
Ελαφρυντικές Περιστάσεις
1972. Η καταγγελλόµενη εταιρεία Τράπεζα Κύπρου, ως παρατέθηκε ανωτέρω, προέβαλε
λόγους για την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, τους οποίους η Επιτροπή µελέτησε
ενδελεχώς και συνεκτίµησε κατά την επιβολή του διοικητικού προστίµου.
1973. Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν προβληθεί από την Τράπεζα
Κύπρου, και στη βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, εκτιµά ότι σε σχέση µε
την επικληθείσα συνεργασία της µε την Επιτροπή, αυτή ήταν στα πλαίσια των νόµιµων
υποχρεώσεων της εταιρείας όπως προκύπτουν µεταξύ άλλων από τον Νόµο και τον
Κανονισµό 1/2003.
1974. Η παράγραφος 29 των Κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό του
προστίµου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρει 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. Στην προκείµενη περίπτωση η Τράπεζα
Κύπρου συνεργάστηκε στα πλαίσια των νόµιµων υποχρεώσεων της και µόνο. Συνεπώς
κάτι τέτοιο δεν προσµετράται ως αυτοτελής ελαφρυντικός παράγοντας
1975. Η Τράπεζα Κύπρου επίσης αναφέρεται στη «νέα τάξη πραγµάτων στο τραπεζικό
σύστηµα» που επήλθε από το χρόνο καταχώρησης της καταγγελίας , που θα πρέπει να
συνυπολογιστεί κατά τη λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή µη ενός προστίµου
καθώς και στον υπολογισµό του ύψους αυτού. Ο εν λόγω παράγοντας δεν µπορεί να
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γίνει αποδεκτός ως ελαφρυντικός παράγοντας ως προς την επιβολή διοικητικού
προστίµου. Εν πρώτοις, ο εν λόγω ισχυρισµός είναι γενικός και ασαφής και δεν γίνεται
αντιληπτό µε ποιο τρόπο ή και γιατί η ουσία αυτού αφορά την παραβατική συµπεριφορά
της Τράπεζας Κύπρου σε σχέση µε την AMEX. Εν δευτέροις, η ουσία της εν λόγω θέσης
δεν φαίνεται να αφορά την οικονοµική ευχέρεια για πληρωµή οποιουδήποτε προστίµου
εφόσον αυτό δεν αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν αποστέλλονται οποιαδήποτε αποδεικτικά
στοιχεία επί τούτου.
1976. Η Επιτροπή οφείλει να σηµειώσει ότι, θεωρεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε µέσα
σε εύλογο, υπό τις περιστάσεις, χρονικό διάστηµα, λαµβάνοντας υπόψη και τον αριθµό
παρατάσεων προθεσµιών µετά από σχετικά αιτήµατα που αποσκοπούσαν στη
διασφάλιση των δικαιωµάτων άµυνας των µερών. Επισηµαίνεται περαιτέρω ότι, η εν
λόγω υπόθεση αφορούσε περίπλοκες σχετικές αγορές, η δέουσα προκαταρκτική έρευνα
των οποίων έπρεπε να πραγµατοποιηθεί κατά άρτιο και ενδελεχή τρόπο. Επίσης, η
πολυπλοκότητα και η έκταση των θεµάτων που θίγονταν στην καταγγελία, η οποία
αφορούσε δέκα (10) καταγγελλόµενους, 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 δέκα (10) ξεχωριστών εκθέσεων αιτιώσεων, την κατάρτιση, το διαχωρισµό
και την επεξεργασία των εµπιστευτικών στοιχείων του φακέλου, την επιθεώρηση του
διοικητικού φακέλου από τους δικηγόρους της κάθε καταγγελλόµενης εταιρείας
ξεχωριστά (για την οποία δόθηκε προσβάση σε έκαστη εταιρεία πλειστάκις), και το
στάδιο της προφορικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπης για κάθε παράβαση
ξεχωριστά και της έκδοσης της σχετικής απόφασης, απαιτούσαν εύλογο υπό τις
περιστάσεις χρόνο, ώστε να τύχουν της δέουσας και πρέπουσας υπό τις περιστάσεις
επιµέλειας και µελέτης.
1977. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Τράπεζα Κύπρου παραθέτει µέτρα για
συµµόρφωση µε την απόφαση της Επιτροπής και τα οποία, ως έχει αναφερθεί ανωτέρω,
δεν δύναται να αποτελέσουν παράγοντα που προσµετράται κατά τον καθορισµό του
ύψους του διοικητικού προστίµου.
1978. Η Επιτροπή αναφορικά µε την παραβατική συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου,
τονίζει ότι αυτή, θα έπρεπε λογικά να επιδιώκει ενεργά την επίτευξη συµφωνίας µε την
FBMECS για χορήγηση άδειας επεξεργασίας καρτών AMEX αφού, από την εν λόγω
συµφωνία, η Τράπεζα Κύπρου θα είχε επιπρόσθετα έσοδα λόγω της δυνατότητας
ευρύτερης χρήσης των καρτών AMEX σε περισσότερα σηµεία συναλλαγών. Η
Επιτροπή, επαναλαµβάνει ότι, η Τράπεζα Κύπρου είχε ισχυρό κίνητρο για να το κάνει
αυτό, καθώς ο αποκλεισµός της FBMECS από την εν λόγω σχετική αγορά συνεπαγόταν
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τη διατήρηση της µονοπωλιακής θέσης της JCC, στην οποία η Τράπεζα Κύπρου είναι
βασικός µέτοχος. Μπορεί, εποµένως, η Τράπεζα Κύπρου να απώλεσε περαιτέρω
προσδοκώµενα οφέλη από την ανάπτυξη του δικτύου της ΑΜΕΧ στην Κύπρο,
επωφελήθηκε ωστόσο από τη διατήρηση του µονοπωλίου της JCC στη σχετική αγορά
επεξεργασίας καρτών ΑΜΕΧ και τον ουσιαστικό έλεγχο ολόκληρου του συστήµατος
πληρωµών ΑΜΕΧ στην Κύπρο. Η Τράπεζα Κύπρου επωφελήθηκε και από το ισχυρό
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που απέκτησε η JCC, της οποίας βασικός µέτοχος είναι η
ίδια, στην ευρύτερη αγορά αποδοχής και επεξεργασίας καρτών, λόγω του ότι παρέµεινε
η µοναδική αποδέκτρια εταιρεία που µπορούσε να επεξεργάζεται κάρτες όλων των
τύπων στα τερµατικά της. Στη βάση αυτού του πλεονεκτήµατος η JCC δεν απώλεσε
σηµαντικό µερίδιο αγοράς στη σχετική αγορά επεξεργασία καρτών σήµατος VISA και
MasterCard. Το όφελος της Τράπεζας Κύπρου, πέραν από τη διατήρηση της σχεδόν
µονοπωλιακής θέσης της JCC στην εν λόγω σχετική αγορά, ήταν η διατήρηση ή και
αύξηση των εσόδων που είχε από Ε∆Π. Ως εκ τούτου, ο αποκλεισµός της FBMECS από
τη σχετική αγορά επεξεργασίας καρτών σήµατος ΑΜΕΧ ήταν προς το γενικότερο
οικονοµικό όφελος της Τράπεζας Κύπρου. Εάν η Τράπεζα Κύπρου δε συµµετείχε στο
µετοχικό κεφάλαιο της JCC, τότε δε θα είχε κανένα κίνητρο και/ή όφελος να αρνηθεί (είτε
άµεσα είτε έµµεσα) τη χορήγηση σχετικής άδειας στην FBMECS ώστε να επεξεργάζεται
κάρτες σήµατος ΑΜΕΧ στα τερµατικά της.
∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΟ
1979. Η Επιτροπή, συνεκτιµώντας όλους τους πιο πάνω λόγους, ως αυτοί έχουν αναλυθεί
στο αιτιολογηµένο σκεπτικό της απόφασης, οµόφωνα αποφασίζει ότι,
Α) Η εταιρεία JCC ως ένωση επιχειρήσεων των εκδοτριών τραπεζών µετόχων της, εκδίδει
απόφαση καθορισµού των Ε∆Π που περιορίζει τον ανταγωνισµό στην αγορά έκδοσης
καρτών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωµών εντός της Κύπρου,
καθότι επιφέρει ένα ενιαίο σύστηµα καθορισµού των Ε∆Π κατά παράβαση του άρθρου
3(1)(α) του Νόµου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω παράβαση είναι
συνεχιζόµενη.
Β) Η JCC µαζί µε τις τράπεζες µη µετόχους της και συγκεκριµένα µε τις USB, Εµπορική
Τράπεζα, και Societe συνάπτουν κάθετες συµφωνίες για καθορισµό των Ε∆Π, που
περιορίζουν τον ανταγωνισµό στην αγορά έκδοσης καρτών πληρωµών και κατ΄
επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωµών εντός της Κύπρου, κατά παράβαση
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του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω παράβαση
είναι συνεχιζόµενη.
Γ) Η εταιρεία JCC, κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της αποδοχής καρτών
πληρωµών Visa και MasterCard εντός της Κύπρου, κατά το 2009 και το 2010,
παρέβαινε το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ µέσω της επιβολής
αθέµιτων τιµών στις χρεώσεις που αφορούν τα ∆ΕΠ και/ή της πρακτικής της ληστρικής
τιµολόγησης.
∆) Οι τράπεζες µέτοχοι της εταιρείας JCC, ήτοι η Τράπεζα Κύπρου, η Λαϊκή Τράπεζα, η
Ελληνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς κατείχαν
συλλογική δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της έκδοσης καρτών εντός της Κύπρου,
κατά τον ουσιώδη χρόνο, ήτοι το 2009 και το 2010. Οι τράπεζες Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή
Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, κατά το 2009 και το
2010, παρέβαιναν το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ µε την
επιβολή αθέµιτων τιµών και/ή της πρακτικής της υπερβολικής τιµολόγησης στις
χρεώσεις που αφορούν τις Ε∆Π. Αντίθετα, η Τράπεζα Πειραιώς, κατά τον ουσιώδη
χρόνο, ήτοι το 2009 και το 2010, δεν παραβίασε το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου και το
άρθρο 102 της ΣΛΕΕ µε την επιβολή αθέµιτων τιµών και/ή της πρακτικής της
υπερβολικής τιµολόγησης στις χρεώσεις που αφορούν τις Ε∆Π.
Ε) Η Τράπεζα Κύπρου, κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στην αγορά έκδοσης και αποδοχής
καρτών AMEX εντός της Κύπρου, περιόριζε τον ανταγωνισµό στην αγορά επεξεργασίας
καρτών AMEX, καθότι χωρίς αντικειµενική δικαιολόγηση, δεν παραχώρησε άδεια στην
FBMECS έτσι ώστε τα τερµατικά της τελευταίας να επεξεργάζονται κάρτες AMEX,
παραβιάζοντας το άρθρο 6(1)(β) του Νόµου και το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ προς ζηµιά των
καταναλωτών. Η εν λόγω παράβαση συνεχίστηκε µέχρι και το 2014.
ΣΤ) ∆εν στοιχειοθετούνται οι ισχυρισµοί της καταγγελίας της FBMECS ότι υφίσταται
παράβαση των άρθρων 3(1)(β) και 6(1)(β) του Νόµου και των άρθρων 101 και 102 της
ΣΛΕΕ σε σχέση µε το ζήτηµα του περιορισµού της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Ζ) ∆εν στοιχειοθετείται ο ισχυρισµός της καταγγελίας της FBMECS ότι υφίσταται παράβαση
του άρθρου 3(1)(γ) του Νόµου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ σε σχέση µε το ζήτηµα της
κατανοµής αγορών-κατανοµής πελατείας.
1980. 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
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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. Εν προκείµενω, η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα όπως λάβει υπόψη
ως βάση υπολογισµού του διοικητικού προστίµου το αµέσως προηγούµενο της
παράβασης έτος.
1981. 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.

Εν

προκειµένω,

επισηµαίνεται

ότι,

στην

περίπτωση

των

καταγγελλοµένων τραπεζών, πλην της JCC, µε βάση την ερµηνεία που δίδει το άρθρο 2
του Νόµου, κύκλος εργασιών «σηµαίνει τον κύκλο εργασιών µιας επιχείρησης όπως
αυτός

υπολογίζεται

βάσει

των

σχετικών

διατάξεων

του

περί

Ελέγχου

των

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου». Ως εκ τούτου, µε βάση το παράρτηµα ΙΙ του περί
Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου 22(Ι)/1999, ο κύκλος εργασιών «3.
Αντί του πραγµατικού κύκλου εργασιών: (α) Αναφορικά µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό
οργανισµό θεωρείται το 1/10 του ισολογισµού του τελευταίου οικονοµικού έτους».
1982. Η Επιτροπή περαιτέρω, τονίζει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24(γ) του
Νόµου, δύναται επιπρόσθετα να επιβάλει όρους και µέτρα συµπεριφοράς και/ή
διαρθρωτικού χαρακτήρα ανάλογα µε την διαπραχθείσα παράβαση, τα οποία είναι
αναγκαία για την παύση της εν λόγω παράβασης. Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις
σύγχρονες τάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού που τείνουν στο να θεωρείται ότι η
εφαρµογή του τελευταίου, µε τη δηµόσια εκτέλεση (public enforcement) των αποφάσεων
που διαπιστώνουν παράβαση των κανόνων του, δεν έχει ως σκοπό να τιµωρήσει τον
παραβάτη (to punish wrongdoers), αλλά να αποκαταστήσει τη «δηµόσια οικονοµική
τάξη», η οποία είχε διαταραχθεί µε τη διαπιστωθείσα παράβαση, και συνεκτιµώντας ότι η
αντίληψη αυτή φαίνεται να διαπερνά και νεότερα κοινοτικά κείµενα, όπως τη διάταξη του
άρθρου 7 του Κανονισµού 1/2003, όπου στις κυρώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ,
κυρίως αναφέρονται η επιβολή µέτρων συµπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα
οποία ακριβώς τείνουν σε µία in natura αποκατάσταση των πραγµάτων στην αγορά,
προς την κατεύθυνση της ύπαρξης υγιούς ανταγωνισµού, οµόφωνα αποφασίζει στην
βάση των διατάξεων των άρθρων 42(1) και 24(α), (β) και (γ) του Νόµου, τα ακόλουθα:
(α) Υποχρεώνει τις καταγγελλόµενες εταιρείες JCC, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα,
Ελληνική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Εµπορική Τράπεζα, Alpha Bank, USB και Societe
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να παύσουν άµεσα τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, ως το άνω σκεπτικό, και να
αποφύγουν επανάληψή αυτών στο µέλλον.
(β) Επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα ως ακολούθως:
1983. ∆εδοµένου ότι, η παράβαση της περιοριστικής απόφασης ένωσης επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, εντοπίστηκε το 2009 και είναι
συνεχιζόµενη, ως βάση υπολογισµού του διοικητικού προστίµου λαµβάνεται υπόψη, το
προηγούµενο της παράβασης οικονοµικό έτος, ήτοι το 2008. Ο κύκλος εργασιών της
JCC για το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31/12/2008 ανήλθε στα €[………………….
(……………………………………………………………………………..] Ευρώ), η Επιτροπή
αποφασίζει οµόφωνα να της επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό [...]%
επί του κύκλου εργασιών της για το έτος 2008, το οποίο αντιστοιχεί σε €1.204.564 (ένα
εκατοµµύριο διακόσιες τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια εξηντατέσσερα Ευρώ).
1984. ∆εδοµένου ότι, η παράβαση της περιοριστικής κάθετης συµφωνίας, σύµφωνα µε τα
ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, εντοπίστηκε το 2009 και είναι συνεχιζόµενη, ως βάση
υπολογισµού του διοικητικού προστίµου λαµβάνεται υπόψη το προηγούµενο της
παράβασης οικονοµικό έτος, ήτοι το 2008. Ο κύκλος εργασιών της JCC που είχε τον
ουσιαστικό ρόλο στην εν λόγω παράβαση, για το οικονοµικό έτος που έληξε στις
31/12/2008 ανήλθε στα €[………………………………………………………………………..
……………………] Ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να της επιβάλει διοικητικό
πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό […]% επί του κύκλου εργασιών της για το έτος 2008,
το οποίο αντιστοιχεί σε €344.161 (τριακόσιες σαραντατέσσερεις χιλιάδες εκατόν
εξηνταένα Ευρώ.
1985. ∆εδοµένου ότι, η παράβαση της περιοριστικής κάθετης συµφωνίας, σύµφωνα µε τα
ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, εντοπίστηκε το 2009 και είναι συνεχιζόµενη, ως βάση
υπολογισµού του διοικητικού προστίµου λαµβάνεται υπόψη το προηγούµενο της
παράβασης οικονοµικό έτος, ήτοι το 2008. Ο ισολογισµός της USB για το οικονοµικό
έτος που έληξε στις 31/12/2008 ανήλθε στα €[……………………………………………….
……………………………………………………………………………………..] Ευρώ) και ως
εκ τούτου το 1/10 αυτού αντιστοιχεί σε €[………….…………………………………………
………………………………………………………………..] ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει
οµόφωνα να της επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό […..]% του 1/10
του ισολογισµού της για το έτος 2008, το οποίο αντιστοιχεί σε €121.519 (εκατόν
εικοσιµία χιλιάδες πεντακόσια δεκαεννέα Ευρώ).
1986. ∆εδοµένου ότι, η παράβαση της περιοριστικής κάθετης συµφωνίας, σύµφωνα µε τα
ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, εντοπίστηκε το 2009 και είναι συνεχιζόµενη, ως βάση
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υπολογισµού του διοικητικού προστίµου λαµβάνεται υπόψη το προηγούµενο της
παράβασης οικονοµικό έτος, ήτοι το 2008. Ο ισολογισµός της Societe για το οικονοµικό
έτος που έληξε στις 31/12/2008 ανήλθε στα €[………………………………………………...
………………………………………………………] Ευρώ) και ως εκ τούτου το 1/10 αυτού
αντιστοιχεί σε €[…………………………………………………………………………………..
………….] ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να της επιβάλει διοικητικό πρόστιµο
ανερχόµενο σε ποσοστό […..]% του 1/10 του ισολογισµού της για το έτος 2008, το οποίο
αντιστοιχεί σε €94.102 (ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν δύο Ευρώ).
1987. ∆εδοµένου ότι, η παράβαση της περιοριστικής κάθετης συµφωνίας, σύµφωνα µε τα
ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, εντοπίστηκε το 2009 και είναι συνεχιζόµενη, ως βάση
υπολογισµού του διοικητικού προστίµου λαµβάνεται υποόψη το προηγούµενο της
παράβασης οικονοµικό έτος, ήτοι το 2008. Ο ισολογισµός της Εµπορικής Τράπεζας για
το οικονοµικό έτος που έληξε στις 31/12/2008 ανήλθε στα €[…………………………….
………………………………………………………………………………….] Ευρώ) και ως εκ
τούτου το 1/10 αυτού αντιστοιχεί σε €[……………………….………………………………..
…………………………………………………………………] ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει
οµόφωνα να της επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό [……]% του 1/10
του ισολογισµού της για το έτος 2008, το οποίο αντιστοιχεί σε €160.851 (εκατόν εξήντα
χιλιάδες οκτακόσια πενηνταένα Ευρώ).
1988. ∆εδοµένου ότι, η παράβαση της καταχρηστικής εκµετάλλευσης της δεσπόζουσας
θέσης µέσω της επιβολής αθέµιτων τιµών στις χρεώσεις που αφορούν τα ∆ΕΠ και ή της
πρακτικής της ληστρικής τιµολόγησης από µέρους της JCC, σύµφωνα µε τα ενώπιον της
Επιτροπής στοιχεία, εντοπίστηκε το 2009 και το 2010, ως βάση υπολογισµού του
διοικητικού προστίµου λαµβάνεται υπόψη το προηγούµενο της παράβασης οικονοµικό
έτος, ήτοι το 2008. Ο κύκλος εργασιών της JCC για το οικονοµικό έτος που έληξε στις
31/12/2008 ανήλθε στα €[………………………………………………………………………..
……………………] Ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να της επιβάλει διοικητικό
πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό […]% επί του κύκλου εργασιών της για το έτος 2008,
το οποίο αντιστοιχεί σε €172.081 (εκατόν εβδοµηνταδύο χιλιάδες ογδονταένα Ευρώ).
1989. Αναφορικά µε την παράβαση της καταχρηστικής εκµετάλλευσης συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης µέσω επιβολής αθέµιτων τιµών και/ή υπερβολικής τιµολόγησης στις
χρεώσεις που αφορούν τις Ε∆Π κατά τα έτη 2009 και 2010, η Επιτροπή οµόφωνα
αποφασίζει να λάβει υπόψη της, ως βάση υπολογισµού του διοικητικού προστίµου, το
προηγούµενο της παράβασης οικονοµικό έτος, ήτοι το 2008 και επιβάλλει τα ακόλουθα:
A. Στην Τράπεζα Κύπρου
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Με δεδοµένο ότι, ο ισολογισµός της Τράπεζας Κύπρου για το οικονοµικό έτος που έληξε
στις 31/12/2008 ανήλθε στα €[……………………………………………………………………….
……………………………………………………...] Ευρώ) και πως το 1/10 αυτού αντιστοιχεί σε
€[……………………………………………………………………………………………………….
…………………………] ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να της επιβάλει διοικητικό
πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό […….]% του 1/10 του ισολογισµού της για το έτος 2008,
το οποίο αντιστοιχεί σε €7.221.443 (επτά εκατοµµύρια, διακόσιες εικοσιµία χιλιάδες και
τετρακόσια σαραντατρία Ευρώ).
B. Στην Λαϊκή Τράπεζα
Με δεδοµένο ότι, ο ισολογισµός της Λαϊκής Τράπεζας για το οικονοµικό έτος που έληξε στις
31/12/2008 ανήλθε στα €[……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….] Ευρώ) και πως το 1/10 αυτού
αντιστοιχεί σε €[………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………….] ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να
της επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό [….]% του 1/10 του ισολογισµού
της για το έτος 2008, το οποίο αντιστοιχεί σε €7.670.648 (επτά εκατοµµύρια, εξακόσιες
εβδοµήντα χιλιάδες και εξακόσια σαρανταοκτώ Ευρώ).
C. Ελληνική Τράπεζα
Με δεδοµένο ότι, ο ισολογισµός της Ελληνικής Τράπεζας για το οικονοµικό έτος που έληξε
στις

31/12/2008

ανήλθε

στα

€[........................................................................................

............................................................................................................] Ευρώ) και πως το 1/10
αυτού αντιστοιχεί σε €[............................................................................................................
................................................................] ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να της
επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό [.......]% του 1/10 του ισολογισµού της
για το έτος 2008, το οποίο αντιστοιχεί σε €1.569.989 (ένα εκατοµµύριο, πεντακόσιες
εξηνταεννέα χιλιάδες και εννιακόσια ογδονταεννέα Ευρώ).
D. Alpha Bank
Με δεδοµένο ότι, ο ισολογισµός της Alpha Bank για το οικονοµικό έτος που έληξε στις
31/12/2008 ανήλθε στα €[...................................................................................................
........................................................................................................] Ευρώ) και πως το 1/10
αυτού αντιστοιχεί σε €[........................................................................................................
...........................................................................] ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα
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να της επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό [...............]% του 1/10 του
ισολογισµού της για το έτος 2008, το οποίο αντιστοιχεί σε €1.384.271 (ένα εκατοµµύριο
τριακόσιες ογδοντατέσσερεις χιλιάδες και διακόσια εβδοµηνταένα Ευρώ).
E. Εθνική Τράπεζα
Με δεδοµένο ότι, ο ισολογισµός της Εθνικής για το οικονοµικό έτος που έληξε στις
31/12/2008 ανήλθε στα €[.......................................................................................................
.........................................................................................................] Ευρώ) και πως το 1/10
αυτού αντιστοιχεί σε €[............................................................................................................
......................................................] ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να της επιβάλει
διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό [......]% του 1/10 του ισολογισµού της για το
έτος 2008, το οποίο αντιστοιχεί σε €233.972 (διακόσιες τριαντατρεις χιλιάδες και εννιακόσια
εβδοµηνταδύο Ευρώ).
1990. ∆εδοµένου ότι, η παράβαση της άρνησης προµήθειας από µέρους της Τράπεζας
Κύπρου στην επεξεργασία καρτών AMEX, σύµφωνα µε τα ενώπιον της Επιτροπής
στοιχεία, εντοπίστηκε το 2009 µέχρι και το 2014, ως βάση υπολογισµού του διοικητικού
προστίµου λαµβάνεται υπόψη το προηγούµενο της παράβασης οικονοµικό έτος, ήτοι το
2008. Ο ισολογισµός της Τράπεζας Κύπρου για το οικονοµικό έτος που έληξε στις
31/12/2008 ανήλθε στα €[...............................................................................................
....................................................................] Ευρώ) και ως εκ τούτου το 1/10 αυτού
αντιστοιχεί

σε

€[..........................................................................................................,

...................................................................] ευρώ), η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να
της επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο σε ποσοστό [.....]% του 1/10 του
ισολογισµού της για το έτος 2008, το οποίο αντιστοιχεί σε €10.832.165 (δέκα
εκατοµµύρια οκτακόσιες τριανταδύο χιλιάδες και εκατόν εξηνταπέντε Ευρώ).
1991. Η Επιτροπή καλεί τις καταγγελλόµενες εταιρείες όπως, µέσα σε τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης
καταβάλουν, τα πιο πάνω διοικητικά πρόστιµα που τους επεβλήθηκαν.
1992. (γ) Η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε για σκοπούς παύσης των ως άνω
διαπιστωθεισών παραβάσεων από µέρους της JCC, να επιβάλει στην JCC τα ακόλουθα
µέτρα:
i)

Να προβεί, εντός τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, σε
τροποποιήσεις όλων των Service Agreements ώστε αυτά να µην περιέχουν πλέον τους
όρους 5.1 και 5.3 καθώς και το Appendix C αυτών, και ακολούθως αφού επικυρωθούν
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(υπογραµµένα από όλα τα µέρη που επιρεάζονται από τις τροποποιήσεις) αποσταλούν
προς την Επιτροπή,
ii) Να προβεί, εντός έξι (6) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, σε τροποποιήσεις
του Καταστατικού της, ώστε αυτό να προνοεί και ή να περιλαµβάνει πρόνοιες σχετικά µε
τον τρόπο διορισµού απόλυτα ανεξάρτητων, από τις Τράπεζες Μετόχους της
συµβούλων, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ακολούθως να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.
Οι σύµβουλοι αυτοί δεν πρέπει να κατέχουν οποιαδήποτε θέση και / ή αξίωµα στις εν
λόγω εταιρείες και πρέπει να ενεργούν εντελώς ανεξάρτητα και να λαµβάνουν
αποφάσεις χωρίς επιρεασµό από τις τράπεζες µετόχους της JCC.
iii) Η ανεξαρτησία των συµβούλων πρέπει να επιβεβαιωθεί εντός έξι (6) µηνών από την
κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής από την JCC, προς αυτήν κοινοποιώντας
της, τις σχετικές επιστολές διορισµού από τις τράπεζες µετόχους της των διορισθέντων
διοικητικών συµβούλων και σχετικές ενυπόγραφες δηλώσεις από τους ίδιους τους
συµβούλους αναφορικά µε την ανεξαρτησία τους. Εν συνεχεία, για κάθε νεό διορισµό
διοικητικού συµβούλου, η JCC να κοινοποιεί τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα εντός ενός
(1) µηνός από τον διορισµό κάθε διοικητικού συµβούλου.
iv) Να συγγραφεί και να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, εντός έξι (6) µηνών από την
κοινοποιήση της απόφασης Κώδικας διορισµού, συµπεριφοράς και παύσης των Μελών
του ∆Σ της JCC ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.

……………………………….
Λουκία Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού
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