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Αξ.Φαθ.: 11.17.012.14 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2008 ΚΑΗ 2014 

(Νόκνη αξ. 13(Η)/2008 θαη αξ. 41(Η)/2014) 

Καηαγγειία ηεο Γ&Γ ΡΔΜΔΝΣΕΟ ΛΣΓ ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ 

Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ:  

θα. Λνπθία Υξηζηνδνχινπ Πξφεδξνο  
θ. Αλδξέαο Καξχδεο Μέινο  
θα. Διέλε Καξανιή Μέινο  
θ. Υάξεο Παζηειιήο Μέινο  
θ. Υξίζηνο Σζίγθεο Μέινο  

Ζκεξνκελία απφθαζεο: 2 Φεβξνπαξίνπ 2015  

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ππφζεζεο είλαη ε θαηαγγειία πνπ ππέβαιε ε εηαηξεία Γ&Γ 

ΡΔΜΔΝΣΕΟ ΛΣΓ (ζην εμήο ε «Γ&Γ Ρεκέληδν») ζηηο 19/6/2012 κε επηζηνιή ηεο εκεξνκελίαο 

18/6/2012, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ (ζην εμήο ε «Δπηηξνπή») 

ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ. (ζην εμήο ε «ΛΑΛΗΕΑ») γηα πηζαλνινγνχκελεο 

παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 3(1), 6(1) θαη 6(2) ηνπ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ 

αξ. 13(Η)/2008, σο ίζρπε ηφηε, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο: «ΛΔΔ»). 

Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη ν Νφκνο 13(Η)/2008 έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο πεξί ηεο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπο ηνπ 2008 έσο θαη 2014 (εθεμήο ν «Νφκνο») θαη 

ζεκεηψλεη ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Νφκνπ, ην νπνίν, ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ελ πξνθεηκέλσ: 

 

Απόθαζε ΔΠΑ : 4/2015 
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«Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

53.-(1) Σα Γηαηάγκαηα θαη νη Καλνληζκνί πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη ησλ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Αληαγσληζκνχ Νφκσλ ηνπ 1989 κέρξη (Αξ.2) ηνπ 2000, εθηφο εάλ είλαη αζχκβαηα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ σο λα είραλ εθδνζεί δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ, κέρξηο φηνπ ηξνπνπνηεζνχλ ή θαηαξγεζνχλ. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ λφκνο άιινο απφ ηνλ παξφληα ή θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε ή αηνκηθή 

δηνηθεηηθή πξάμε αλαθέξεηαη ζηνπο πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπο ηνπ 1989 

κέρξη (Αξ.2) ηνπ 2000 ε ελ ιφγσ αλαθνξά ζεσξείηαη σο αλαθνξά ζηνλ παξφληα Νφκν, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ. 

(3) Η δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ, εμέηαζεο θαηαγγειηψλ θαη δηελέξγεηαο 

απηεπάγγειησλ εξεπλψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο πξνζσξηλψλ κέηξσλ, νη 

νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ πνπ είρε ηδξπζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ησλ πεξί 

Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκσλ ηνπ 1989 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2000, ζεσξείηαη εθθξεκνχζα 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.    

(4) ηηο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ θαη/ή κε ζπκκφξθσζεο κε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπληειέζηεθαλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ πεξί 

ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ 2014, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, ζε ζρέζε κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ.» 41(Ι) ηνπ 2014 

Ζ Δπηηξνπή θαηά ηε ζπλεδξία ηεο κε εκεξνκελία 19/5/2014, αθνχ έιαβε ππφςε ην 

πεξηερφκελν ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ θαη ην ζεκείσκα ηεο Τπεξεζίαο ηεο Δπηηξνπήο (ζην εμήο 

ε «Τπεξεζία»), δηαπίζησζε φηη εθ πξψηεο φςεσο ζηνηρεηνζεηείηαη πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε 

ησλ άξζξσλ 3(1)(α) θαη 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 ηεο 

ΛΔΔ απφ κέξνπο ηεο ΛΑΛΗΕΑ θαη νκφθσλα απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηνλ θαηαξηηζκφ 

Έθζεζεο Αηηηάζεσλ, θαηαιήγνληαο ζηα αθφινπζα εθ πξψηεο φςεσο ζπκπεξάζκαηα: 

«Α) ρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κεηαπψιεζεο, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηε ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο θαη έθξηλε εθ πξψηεο φςεσο φηη ζπγθεθξηκέλνη ζπκβαηηθνί φξνη ηεο είλαη εμ΄ 

αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζηηθνί ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ 

θαη 101 ηεο ΛΔΔ Δπίζεο, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε εθ πξψηεο φςεσο φηη θαη εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ε θαηαγγειιφκελε κε ηηο πξαθηηθέο ηεο θαζφξηδε θαη ζηελ πξάμε ηηο ιηαληθέο 

ηηκέο κεηαπψιεζεο πξντφλησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο.  
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Β) ρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ακνηβαίσλ πξνκεζεηψλ, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηε ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο θαη έθξηλε φηη απφ ηε ζπλδπαζηηθή αλάγλσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, 

πθίζηαηαη εμ αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 3(1)(γ) 

ηνπ Νφκνπ θαη 101 ηεο ΛΔΔ.» 

Καηά ηελ ίδηα ζπλεδξία ζηηο 19/5/2014, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη φζνλ αθνξά ηηο ινηπέο θαη’ 

ηζρπξηζκφ παξαβάζεηο ηεο θαηαγγειίαο ζρεηηθά κε ηα άξζξα 6(1) ηνπ Νφκνπ θαη 102 ηεο ΛΔΔ 

θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 6(2) ηνπ Νφκνπ, εθ πξψηεο φςεσο δελ είρε ζηνηρεηνζεηεζεί παξάβαζε 

ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ. πγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ην άξζξν 6(1) ηνπ Νφκνπ, ε θαηαγγέιινπζα 

δελ είρε παξαζέζεη ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία πξνο ηεθκεξίσζε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο απηνχ θαη ελ 

πάζε πεξηπηψζεη ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηεο Γ&Γ Ρεκέληδν απέζπξε ηνλ σο άλσ ηζρπξηζκφ 

κε επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 12/12/2012. ε ζρέζε κε ην άξζξν 6(2) ηνπ Νφκνπ, ε Δπηηξνπή 

απνθάζηζε φηη δελ είρε ζηνηρεηνζεηεζεί ε παξάβαζε ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ θαζφηη απνπζίαδε ε 

κηα εθ ησλ ηξηψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά γηα ηελ 

ζηνηρεηνζέηεζε ηεο παξάβαζεο, ήηνη ε αλππαξμία ηζνδχλακσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

πγθεθξηκέλα ζεσξήζεθε φηη ε θαηαγγέιινπζα δηέζεηε επαξθείο ηζνδχλακεο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο γηα λα ζπλερίζεη ηηο εκπνξηθέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά. 

Ζ Έθζεζε Αηηηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζαλνινγνχκελεο παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 3(1)(α), 

3(1)(γ) θαη ηνπ άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ επηδφζεθε ζηελ ΛΑΛΗΕΑ ζηηο 4/6/2014, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Νφκνπ, ελψ ηελ ίδηα εκέξα αληίγξαθφ ηεο απνζηάιεθε ζηελ Γ&Γ 

Ρεκέληδν. Με ηελ Έθζεζε Αηηηάζεσλ θιήζεθαλ ηα εκπιεθφκελα κέξε, ζχκθσλα θαη κε ην 

άξζξν 17(6) ηνπ Νφκνπ, λα ππνβάινπλ γξαπηψο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο επί ησλ σο άλσ εθ 

πξψηεο φςεσο δηαπηζησζεηζψλ παξαβάζεσλ κέρξη ηεο Παξαζθεπή 27/6/2014 θαη ψξα 

12:30κ.κ. 

Καηά ηελ ίδηα εκεξνκελία, ζηηο 4/6/2014, ε Δπηηξνπή απέζηεηιε επηζηνιή ζηελ Γ&Γ Ρεκέληδν 

γλσζηνπνηψληαο ηεο ηα εθ πξψηεο φςεσο επξήκαηα ηεο, σο πξνο ηηο θαη’ ηζρπξηζκφ 

παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 6(1) θαη 6(2) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 102 ηεο ΛΔΔ, θαη ηεο έδσζε 

ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη εγγξάθσο ηηο ζέζεηο ηεο επί απηψλ εληφο πξνζεζκίαο είθνζη κίαο 

(21) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο θνηλνπνίεζεο. 

Οη λνκηθνί εθπξφζσπνη ηεο Γ&Γ Ρεκέληδν δελ απέζηεηιαλ νπνηαδήπνηε ζρφιηα, ζέζεηο ή/θαη 

παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο θαη’ ηζρπξηζκφ παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 6(1), 6(2) ηνπ Νφκνπ 

θαη ηνπ άξζξνπ 102 ηεο ΛΔΔ πνπ εθ πξψηεο φςεσο δελ είραλ ζηνηρεηνζεηεζεί αιιά νχηε θαη 

νπνηαδήπνηε ζρφιηα, ζέζεηο ή/θαη παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο εθ πξψηεο φςεσο 

δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 3(1)(α), 3(1)(γ) θαη 101 ηεο ΛΔΔ.   
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Οη λνκηθνί εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο ΛΑΛΗΕΑ απέζηεηιαλ ζηελ Δπηηξνπή ηηο ζέζεηο ηνπο επί 

ηεο Έθζεζεο Αηηηάζεσλ ζηηο 25/8/2014.  

Αθνινχζσο, ακθφηεξεο νη πιεπξέο αλέπηπμαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ζηα 

πιαίζηα ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11/9/2014. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή έδσζε θαη ζηα δχν εκπιεθφκελα κέξε 

νδεγίεο γηα θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζέζεσλ εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Έηζη, 

ακθφηεξα ηα εκπιεθφκελα κέξε θαηέζεζαλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπο ζέζεηο ζηηο 24/9/2014. 

Ζ Δπηηξνπή ζε ζπλεδξία ηεο εκεξνκελίαο 29/9/2014, ιακβάλνληαο ππφςε ην αίηεκα ηεο 

θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο ε νπνία δήηεζε λα ηεο δνζεί ε επθαηξία λα δεπηεξνινγήζεη επί ηεο 

δεπηεξνινγίαο ηεο θαηαγγέιινπζαο, νκφθσλα απνθάζηζε λα ηεο παξαρσξεζεί ην ελ ιφγσ 

δηθαίσκα δίλνληαο πξνο ηνχην πξνζεζκία πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ, ήηνη κέρξη ηηο 2/10/2104 

πξνο δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππεξάζπηζεο ηεο. Ωζηφζν ε θαηαγγειιφκελε εηαηξεία δελ 

απέζηεηιε νπνηαδήπνηε ζρφιηα ή/θαη παξαηεξήζεηο επί ηεο δεπηεξνινγίαο ηεο θαηαγγέιινπζαο 

εηαηξείαο. 

Ζ Δπηηξνπή ζε ζπλεδξία ηεο εκεξνκελίαο 29/9/2014 ζεκείσζε ηηο ζέζεηο πνπ απνζηάιεθαλ 

απφ ηνπο λνκηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο θαηαγγέιινπζαο εηαηξείαο ζηηο 24/9/2014 θαζψο θαη ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζέζεηο πνπ απνζηάιεθαλ απφ ηνπο λνκηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο 

θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο επίζεο ζηηο 24/9/2014. 

Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή ζε ζπλεδξία ηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηεο 1/12/2014 νκφθσλα 

απνθάζηζε φπσο εηδνπνηήζεη ηελ ΛΑΛΗΕΑ ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ηεο λα επηβάιεη ζε απηή 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν. Πξνο ηνχην ε Δπηηξνπή απέζηεηιε ζρεηηθή επηζηνιή εκεξνκελίαο 

15/12/2014 ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηελ εηαηξεία ΛΑΛΗΕΑ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνηίζεην 

λα ελεξγήζεη ηνηνπηνηξφπσο θαη ηελ θάιεζε λα ππνβάιεη ηηο γξαπηέο ηεο παξαζηάζεηο εληφο 

πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ. Ζ ΛΑΛΗΕΑ, ππέβαιε ηηο γξαπηέο ηεο παξαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ αηηήκαηνο ηεο γηα παξάηαζε, κε επηζηνιή 

ηεο εκεξνκελίαο 26/1/2015. 

Ζ Δπηηξνπή εζηίαζε αθνινχζσο ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ ππφζεζε, αθνχ ηα δεδνκέλα απηά απνηεινχλ αλαληίιεθηα ην νπζηαζηηθφ 

ππφβαζξν ηεο εμέηαζεο ηνπ δεηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη, θαζψο θαη ζηηο ζέζεηο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ σο απηέο εθθξάζηεθαλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά, θαηαιήγνληαο ζηα 

αθφινπζα: 
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1. Αληηθείκελν Καηαγγειίαο  

Ζ Δπηηξνπή, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο θαηαγγειίαο, δηαπηζηψλεη φηη ε Γ&Γ Ρεκέληδν ζηελ 

θαηαγγειία ηεο εκεξνκελίαο 19/6/2012 ππνζηήξημε ηα θάησζη: 

(α) θαη’ ηζρπξηζκφ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 101 

ηεο ΛΔΔ ζπλεπεία ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο απφ ηελ ΛΑΛΗΕΑ, ε νπνία 

θαζφξηδε ηηο ηηκέο κεηαπψιεζεο ησλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο SAP 

BUSINESS ONE. Σν ινγηζκηθφ απηφ ζχζηεκα πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην θαηάζηεκα ηεο 

θαηαγγέιινπζαο, απνηεινχζε βαζηθή ππνρξέσζε βάζεη ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο πνπ 

ππνγξάθεθε κεηαμχ ηεο Γ&Γ Ρεκέληδν θαη ηεο ΛΑΛΗΕΑ, ζηηο 23/2/2009. Δπηπξφζζεηα, ε ελ 

ιφγσ ζχκβαζε πξνλννχζε ξεηά ζηνλ φξν 8.5 απηήο φηη: « {…}». 

(β) θαη΄ ηζρπξηζκφ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 101 

ηεο ΛΔΔ ζπλεπεία ηεο παξεκπφδηζεο ησλ δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ ησλ δηαθηλνχκελσλ 

πξντφλησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ εθ κέξνπο ηεο ΛΑΛΗΕΑ.  

(γ) θαη΄ ηζρπξηζκφ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6(2) ηνπ Νφκνπ σο απνηέιεζκα ηεο θαηαρξεζηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ζρέζεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θαηαγγέιινπζα 

πξνο ηελ ΛΑΛΗΕΑ ιφγσ επηβνιήο απζαίξεησλ φξσλ ζπλαιιαγήο θαη ζπλεπεία ηεο άκεζεο 

θαη/ή έκκεζεο επηβνιήο ησλ ηηκψλ ιηαληθήο κεηαπψιεζεο απφ ηελ θαηαγγειιφκελε.  

ε ζρέζε κε ηελ θαη’ ηζρπξηζκφ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6(1) ηνπ Νφκνπ θαη 102 ηεο ΛΔΔ, ε 

Δπηηξνπή παξαηεξεί φηη ε θαηαγγέιινπζα δελ παξέζεζε ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία γηα ηεθκεξίσζε 

ηνπ ελ ιφγσ ηζρπξηζκνχ ηεο θαη κε δεδνκέλν φηη ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηεο Γ&Γ Ρεκέληδν 

απέζπξε ηνλ σο άλσ ηζρπξηζκφ κε επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 12/12/2012, ε Δπηηξνπή δελ 

εμέηαζε ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ νχηε θαη ην αληίζηνηρν άξζξν 102 ηεο ΛΔΔ.  

2. Οπζηώδεο Υξόλνο  

Ο νπζηψδεο ρξφλνο ηεο παξνχζαο ππφζεζεο νξίδεηαη σο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ππφ αλαθνξά 

ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο, ήηνη απφ ηηο 23/2/2009 έσο ηε κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο (ηεξκαηηζκφ) 

απφ ηελ θαηαγγειιφκελε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011.  

3. ρεηηθή Αγνξά Πξνϊόληωλ θαη Τπεξεζηώλ 

Θέζεηο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο (ΛΑΛΗΕΑ) 

                                                           
 Οη αξηζκνί θαη/ή ηα ζηνηρεία πνπ παξαιείπνληαη θαη δελ εκθαλίδνληαη ηφζν ζε απηφ ην ζεκείν, φζν θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαιχπηνληαη απφ επηρεηξεκαηηθφ/επαγγεικαηηθφ απφξξεην. Δλδεηθηηθφ ηεο παξάιεηςεο είλαη ην ζχκβνιν {…}. 
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ε ζρέζε κε ηελ αλάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξά απφ ηελ Δπηηξνπή, ε 

δηθεγφξνο ηεο ΛΑΛΗΕΑ ζηηο ζέζεηο ηεο επί ηεο έθζεζεο αηηηάζεσλ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη 

ζην ειεθηξνληθφ ηεο κήλπκα εκεξνκελίαο 25/8/2014 ππνζηήξημε ηα αθφινπζα:  

Καηαξράο ε ΛΑΛΗΕΑ ηφληζε ηε δηαθσλία ηεο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Καηαγγέιινπζαο φπσο 

απηή εθθξάδεηαη ζηελ θαηαγγειία ηεο θαη αθνξά ζηε κνξθή ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφλησλ. 

πγθεθξηκέλα, ε θαηαγγειιφκελε ππνγξάκκηζε φηη είηε ιφγσ άγλνηαο ή θαη γηα ζθνπνχο 

εληππσζηαζκνχ, ε θαηαγγέιινπζα αλαιεζψο αλαθέξζεθε ζηε δεκηνπξγία απφ πιεπξάο ηεο 

θαηαγγειιφκελεο αιπζίδαο 28 θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε ην ζχζηεκα δηθαηφρξεζεο. 

Ζ ΛΑΛΗΕΑ ηζρπξίδεηαη φηη θαηείρε 4 θαηαζηήκαηα ηδηφθηεηα ζηελ Διιάδα, κε ηελ επσλπκία 

Marina Stores θαη απηά απνηεινχζαλ κέξνο ηεο εκπνξηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Όζν γηα ηα 

θαηαζηήκαηα ζηε Λήκλν, Λεπθάδα αληνξίλε, Κξναηία θαη Βνπιγαξία, απηά ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ην ζήκα Marina Stores, δελ αλήθαλ ζηελ Καηαγγειιφκελε θαη δελ πξνθχπηεη απφ πνπζελά 

ζηελ Καηαγγειία φηη πξφθεηηαη γηα θαηαζηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην δίθηπν δηθαηφρξεζεο, ην 

νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε, ζήκεξα δελ πθίζηαηαη.  

Δπηπξφζζεηα ε ΛΑΛΗΕΑ ζεκείσζε φηη ε θαηαγγέιινπζα έθαλε αλαθνξά ζε αληηθαηηθά θαη 

αιιειναλαηξνχκελα ζηνηρεία. Ζ ΛΑΛΗΕΑ ππέδεημε ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Πσο γίλεηαη απφ ηε 

κηα, λα απεπζχλνληαη πνιινί θαηαλαισηέο (end consumers) ζηελ Διιεληθή αγνξά ιφγσ 

κεγαιχηεξεο δηαζεζηκφηεηαο εηδψλ θαη ηηκψλ, νη αγνξαζηέο λα έρνπλ πξφζβαζε κέζσ 

δηαδηθηχνπ ζε εμσηεξηθέο αγνξέο αιιά λα ζεσξεί πην θάησ ζηελ Καηαγγειία ηεο φηη ηα πξντφληα 

απηά έρνπλ ππνθαηάζηαηα, κφλν φζα αλαθέξεη θαη  ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.» 

Δμάιινπ ζεκείσζε ε θαηαγγειιφκελε, νη θάζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ ππφ 

θξίζε ζχκβαζε, φπσο ε πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηελ Καηαγγειιφκελε 

θαη εγθεθξηκέλνπο απφ απηή πξνκεζεπηέο,  εμαζθαιίδνπλ αθξηβψο ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα 

ησλ πξντφλησλ, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νη ηειηθνί θαηαλαισηέο εθηηκνχλ ίζσο θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηηκή ηνπ θάζε πξντφληνο.  

Δλ ζπλερεία ε θαηαγγειιφκελε εηαηξεία αλέθεξε φηη: «πκθσλνχκε κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, εληνχηνηο ζεσξνχκε φηη νχηε ε Καηαγγειιφκελε 

αιιά νχηε θαη ε Καηαγγέιινπζα είραλ γηα φιν ηνλ νπζηψδε ρξφλν, ζηελ ζρεηηθή αγνξά δχλακε 

ηέηνηα ψζηε λα αλεβαίλεη ην επίπεδν αλεζπρίαο γηα ηπρφλ παξαβάζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ κε 

ηξφπν ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμάλνπλ ηηο ηηκέο ζπλερψο γηα λα δεκηνπξγνχληαη γηα 

ηελ νπνηαδήπνηε απφ απηέο αζπλήζηζηα θέξδε εηο βάξνο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή […]. 

Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο 
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Με ηνλ νξηζκφ κηαο αγνξάο, ηφζν φζνλ αθνξά ηα πξντφληα, φζν θαη ηε γεσγξαθηθή δηάζηαζε 

ηεο, κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξαγκαηηθνί αληαγσληζηέο, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα 

επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ηηο εκπνδίζνπλ λα 

ελεξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο πηέζεηο πνπ επηβάιεη ν πξαγκαηηθφο αληαγσληζκφο.1   

Ζ Δπηηξνπή θξίλεη σο θαζνδεγεηηθή ηελ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε 

Volkswagen φπνπ ην Γηθαζηήξην αλέθεξε ηα εμήο: 

«230. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε έθηαζε ηεο ππνρξεψζεσο ηεο Δπηηξνπήο λα νξίδεη ηε 

ζρεηηθή αγνξά πξηλ δηαπηζηψζεη παξάβαζε ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ πεξί αληαγσληζκνχ, 

πξέπεη λα ππνκλεζζεί φηη ν νξηζκφο ηεο αγνξάο δελ έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 85 ηεο πλζήθεο ή ηνπ άξζξνπ 86 ηεο πλζήθεο ΔΚ (λπλ άξζξνπ 82 

ΔΚ). ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 86 ηεο πλζήθεο, ν πξνζήθσλ νξηζκφο ηεο ζρεηηθήο 

αγνξάο απνηειεί απαξαίηεην θαη πξναπαηηνχκελν φξν θάζε θξίζεσο αλαθεξνκέλεο ζε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζεσξείηαη αληίζεηε πξνο ηνλ αληαγσληζκφ, εθφζνλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνδεηρζεί ε χπαξμε θαηαρξεζηηθήο εθκεηαιιεχζεσο δεζπφδνπζαο ζέζεσο, πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο λα απνδεηρζεί ε χπαξμε δεζπφδνπζαο ζέζεσο εληφο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε αγνξά απηή πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη νξηνζεηεζεί. Αληηζέησο, 

ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 85 ηεο πλζήθεο, ζθνπφο ηνπ νξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο 

είλαη λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ ε επίκαρε ζπκθσλία, ε απφθαζε ελψζεσο επηρεηξήζεσλ ή ε 

ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή κπνξεί λα επεξεάζεη ην εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη έρεη σο 

αληηθείκελν ή σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ησλ φξσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ εληφο ηεο θνηλήο αγνξάο.» (ε ππνγξάκκηζε είλαη ηεο Δπηηξνπήο). 

Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ2 πξνέβε ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο σο αλαιχεηαη ακέζσο πην θάησ.  

Οξηζκφο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο:  

Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ηα πξντφληα πνπ απνηεινχζαλ ην αληηθείκελν ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε, αθνξνχλ ελ γέλεη 

λαπηηιηαθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη εμνπιηζκφ γηα ζθάθε αλαςπρήο, γηα εξαζηηερληθά θαη 

επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε, γηα ζθάθε ζαιάζζησλ ζπνξ, γηα αθηνπιντθά ζθάθε 

(ηνπξηζηηθά θαη άιια), Σα ππφ αλαθνξά πξντφληα, θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

                                                           
1
 Απφθαζε Δ.Α 520/VI/2011, ζθ. 57. 

2
 Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Δ (ΔΔ, πξψελ (ΔΚ) ζηηο ζπλεθδ. ππνζ. Consten and Grundig,56 & 58/64, ηεο 

13.7.1966, πιι. 299 & 342 θαη απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ (Γεληθφ, πξψελ ΠΔΚ) ζηελ ππφζεζε 
Volkswagen, T-62/98, ηεο 6.7.2000, πιι. ΗΗ-2707, ζθ. 230-231, ζηηο ζπλεθδ. ππνζέζεηο Cimenteries CBR θ.α., Σ-
25/95 θιπ, ηε; 15.3.2000, πιι. ΗΗ-491, ζθ. 833 & 1094. Βι. αθφκε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ (Γεληθνχ, 
πξψελ ΠΔΚ) ζηηο ζπλεθδ. ππνζέζεηο European Night Services, T-374/94 θιπ, ηεο 15.9.1998, πιι. ΗΗ-3141, ζθ.93-
95 & 105, ζηελ ππφζεζε CMA CGM θ.α., Σ-213/00, ηεο 19.3.2003, πιι. ΗΗ-913, ζθ. 206, ζηηο ζπλεθδ. ππνζέζεηο 
Brasserie Nationale, T-49/02 & 51/02, ηεο 27.7.2005, πιι. ΗΗ-3033, ζθ. 144. 
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έλδπζεο θαη αμεζνπάξ γηα ζθάθε, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο γηα ζθάθε, είδε αιηείαο, κηθξά 

θνπζθσηά ζθάθε (dingies), εμνπιηζκφο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη εηδψλ ειεχζεξεο θαηάδπζεο, 

εμνπιηζκφο θαη παξειθφκελα κεραλψλ ζαιάζζεο, είδε ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ζθαθψλ, 

πδξαπιηθά εμαξηήκαηα γηα ζθάθε, εμνπιηζκφο θαηαζηξψκαηνο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο 

ζθαθψλ, είδε αγθπξνβνιίνπ θαη ειιηκεληζκνχ, αμεζνπάξ ηξέηιεξ κεηαθνξάο ζθαθψλ, ηέληεο θαη 

θαζίζκαηα, εμνπιηζκφο εζσηεξηθνχ ρψξνπ, εμνπιηζκφο θακπίλαο θαη θνπδίλαο, εμνπιηζκφο 

πιεχζεο, ζσζηηθφο εμνπιηζκφο, είδε θαη φξγαλα λαπζηπινΐαο, βηβιία, δηαθνζκεηηθφο 

εμνπιηζκφο. Ο ελ ιφγσ εμνπιηζκφο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο εμεηδηθεπκέλνο ελψ δελ 

ππάξρνπλ αλάινγα ππνθαηάζηαηα.  

Ζ ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε νξίδεηαη σο ε αγνξά λαπηηιηαθνχ 

εμνπιηζκνχ θαζψο θαη εμνπιηζκνχ γηα ζθάθε αλαςπρήο, γηα εξαζηηερληθά θαη γηα 

επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε, γηα ζθάθε ζαιάζζησλ ζπνξ, γηα αθηνπιντθά ζθάθε 

(ηνπξηζηηθά θαη άιια).  

ρεηηθή Γεσγξαθηθή Αγνξά 

Βάζεη ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο,3 ε 

ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

«ε γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή φπνπ νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη νη φξνη ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη 

επαξθψο νκνηνγελείο θαη ε νπνία κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ γεηηνληθέο θπξίσο πεξηνρέο, δηφηη 

ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο νη φξνη ηνπ αληαγσληζκνχ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά.». 

Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο, θαζψο θαη 

ηηο απαληήζεηο πνπ απηή απέζηεηιε ζηα πιαίζηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο ηεο ππφζεζεο, 

ζεκεηψλεη φηη θαηέιεμε ζηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο έρνληαο ππφςε φηη ε εηαηξεία 

ΛΑΛΗΕΑ ιεηηνπξγνχζε 4 ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα απφ ην 2004 θαη ην εκπνξηθφ ηεο 

ζήκα ρξεζηκνπνηείην απφ θαηαζηήκαηα ζηελ Κξναηία, Βνπιγαξία θαη Κχπξν. Σν γεγνλφο φηη ε 

θαηαγγέιινπζα επηθαιέζηεθε φηη ην δίθηπν ηεο θαηαγγειιφκελεο απνηειείηαη απφ 28 

θαηαζηήκαηα νπδφισο επεξέαζε ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία ζηαζκίδνληαο φινπο ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ απηνί απέζηεηιαλ, θαηέιεμε ζηνλ 

νξηζκφ ηεο γεσγξαθηθήο ν νπνίνο θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο.  

                                                           
3
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 

αληαγσληζκνχ (97/C 372/03) παξ. 8. 
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Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε θαηαγγέιινπζα δξαζηεξηνπνηείην ζηε κεηαπψιεζε πξντφλησλ ζε 

ιηαληθφ επίπεδν πξνβαίλνληαο ζηε δηελέξγεηα ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ πσιήζεσλ εληφο ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Λεπθσζίαο αιιά παξάιιεια είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη θαη ζε 

παζεηηθέο πσιήζεηο ζηελ ππφινηπε Κχπξν (ιηαληθψο) αιιά θαη ζε ελεξγεηηθέο πσιήζεηο 

(ιηαληθψο) ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο φπνπ δελ δξαζηεξηνπνηείην άιιν κέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο 

θαηαγγειιφκελεο , θαηφπηλ ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηελ θαηαγγειιφκελε. 

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, κε δεδνκέλν πσο ε θαηαγγέιινπζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νιφθιεξε ηελ Κχπξν, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη σο ζρεηηθή γεσγξαθηθή 

αγνξά δχλαηαη λα ζεσξεζεί νιφθιεξε ε Κππξηαθή επηθξάηεηα εληφο ηεο νπνίαο επηθξαηνχλ 

νκνηνγελείο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζε ζρέζε κε ηε ιηαληθή πψιεζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

αλήθνπλ ζην δίθηπν δηθαηφρξεζεο ηεο ΛΑΛΗΕΑ.  

4. Δπεξεαζκόο εκπνξίνπ θξαηώλ - κειώλ.  

Θέζεηο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο (ΛΑΛΗΕΑ). 

χκθσλα κε ηελ θαηαγγειιφκελε εηαηξεία νχηε ε θαηαγγέιινπζα αιιά νχηε θαη ε Δπηηξνπή δελ 

έρνπλ πξνζθέξεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ λα νδεγεί ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη, πέξαλ 

ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ππάξρεη ζχλνιν αληηθεηκεληθψλ λνκηθψλ θαη 

πξαγκαηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ λα ππάγνληαη ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο ππφ εμέηαζεο 

ππφζεζεο ψζηε λα κπνξεί λα ζεκειησζεί επεξεαζκφο ηνπ ελσζηαθνχ εκπνξίνπ κε ηξφπν 

αδηακθηζβήηεην θαη ζεκαληηθφ. Ζ θαηαγγειιφκελε ηζρπξίδεηαη φηη δηείζδπε ζηελ θππξηαθή 

αγνξά ζαλ θαηαζθεπαζηήο {…} ηνπιάρηζηνλ θσδηθψλ πνπ πξνζθέξνληαλ κέζα απφ ηελ ππφ 

θξίζε ζχκβαζε, δηθαηνινγψληαο έηζη ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο νπνίνπο έζεηε κε ηελ 

ζχκβαζε, ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ θππξηαθή αγνξά.  

Αθνινχζσο ε θαηαγγειιφκελε επηθαιέζηεθε ηελ απφθαζε Javico v. Yves Saint Laurent4 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία: “[…] If an agreement, decision or practice is to be capable of affecting 

trade between Member States, it must be possible to foresee  with a sufficient degree of 

probability, on the basis of prohibitions a set of objective factors of law or of fact, that they must 

have an influence, direct or indirect, actual or potential, on the pattern of trade between 

Member States in such a way as to cause concern that they might hinder the attainment of a 

single market between Member States. Moreover, that effect must not be insignificant […].” 

Πεξαηηέξσ, ε ΛΑΛΗΕΑ εμέθξαζε ηε δηαθσλία ηεο κε ηε ζέζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην φηη 

νη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ πξαθηηθέο πνπ θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην έδαθνο ελφο 

Κξάηνπο Μέινπο, έρνπλ εμ νξηζκνχ σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

                                                           
4
 C-306/96 Javico v. Yves Saint Laurent [1998] ECR I-1983 
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αιιεινδηεηζδχζεσο πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ ΛΔΔ, θαη αλέθεξε απηνιεμεί ηα θάησζη: «Καηά ηε 

δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο δχλακεο ζηελ αγνξά πνπ ελδέρεηαη λα έρεη κηα επηρείξεζε, ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο λα παξεκπνδίδεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά (entry barrier) λέαο 

επηρείξεζεο, ην επηρείξεκα φηη ηηκσξνχληαη νη ελ δπλάκεη κειινληηθνί αληαγσληζηέο, απφ κία 

ηέηνηα δπλαηφηεηα, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε ππεξβνιή5. Ο «πηζαλφο» αληαγσληζκφο δελ απνηειεί 

ππάξρνπζα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα πξνκήζεηα (supply), ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη νχηε ηελ επηζπκία ηνπ αγνξαζηή γηα επηινγή νχηε ηελ επθαηξία ηνπ πξνκεζεπηή λα 

ζπλδηαιιαρζεί κε ηνλ έλα πσιεηή ή ηνλ άιιν γηα ζθνπνχο αληαγσληζκνχ. Μηα ηνπνζέηεζε ε 

νπνία κε αζάθεηα ζεσξεί θάζε δπζθνιία δηείζδπζεο ζαλ παξεκπφδηζε, θαη θάζε παξεκπφδηζε 

σο θαθφ, ηφηε νδεγεί ζην άηνπν ζπκπέξαζκα φηη ε απνδνηηθφηεηα ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη ρεηξφηεξν θαθφ ην νπνίν πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Καη ε έλλνηα απηή ζαλ 

θαηάιεμε είλαη άθξσο αληίζεηε κε ην πλεχκα ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ.» 

Ζ ΛΑΛΗΕΑ έρεη ηελ άπνςε φηη θαλέλαο επεξεαζκφο ηνπ εκπνξίνπ ησλ θξαηψλ κειψλ δελ 

ππήξμε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θαηαγγέιινπζαο θαη ηεο 

θαηαγγειιφκελεο θαη άξα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αληαγσληζκνχ ηεο ΛΔΔ, δελ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ. 

Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο  

Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη, ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηνλ Καλνληζκφ 1/2003, είλαη ε αξκφδηα 

Αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ΛΔΔ εκεηψλεηαη επίζεο 

φηη ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ δεδνκέλνπ φηη εκπεξηέρνληαη ζηε ΛΔΔ, έρνπλ 

απμεκέλε λνκηθή ηζρχ ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο. Ζ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 101 ΛΔΔ 

εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ ε θαηαγγειιφκελε ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ή δχλαηαη λα 

επεξεάζεη ην εκπφξην εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) 1/2003 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ αληαγσληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 81 θαη 82 ηεο πλζήθεο, ξπζκίδεη ζην 

άξζξν 3 ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ άξζξσλ 81 ΔΚ θαη 82 ΔΚ (λπλ άξζξσλ 101 ΛΔΔ θαη 102 ΛΔΔ) 

θαη ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ πεξί αληαγσληζκνχ. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, 

«νζάθηο νη αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ ή ηα εζληθά δηθαζηήξηα εθαξκφδνπλ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία αληαγσληζκνχ ζε ζπκθσλίεο, απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ ή 

ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 101, παξάγξαθνο 1 ΛΔΔ, νη νπνίεο 

είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο 

απηήο, εθαξκφδνπλ επίζεο ην άξζξν 101 ΛΔΔ ζηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο, απνθάζεηο ή 

ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο. Όηαλ νη αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ ή ηα εζληθά 

                                                           
5
 EC Competition Law, by Alison Jones and Brenda Surfin, Oxford University Press, 3rd Edition, 2008. 
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δηθαζηήξηα εθαξκφδνπλ ηελ εζληθή λνκνζεζία αληαγσληζκνχ ζε ηπρφλ θαηαρξεζηηθή πξαθηηθή 

πνπ απαγνξεχεηαη απφ ην άξζξν 102 ΛΔΔ, εθαξκφδνπλ επίζεο ην άξζξν 102 ΛΔΔ».  

πλεπψο ζηε βάζε ηεο σο άλσ δηάηαμεο ηνπ Καλνληζκνχ 1/2003, νη εζληθέο αξρέο 

αληαγσληζκνχ θαη ηα εζληθά δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ ππνρξεψλνληαη λα εθαξκφδνπλ θαη 

ηα άξζξα 101 θαη 102 φηαλ εθαξκφδνπλ ηελ εζληθή λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ ζε 

ζπκθσλίεο ή/θαη θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ην εκπφξην κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ6.  

Σν θξηηήξην επεξεαζκνχ ηνπ ελσζηαθνχ εκπνξίνπ είλαη απηφλνκν θαη πξέπεη λα εθηηκάηαη ad 

hoc. Σν θξηηήξην πιεξείηαη φηαλ νη εμεηαδφκελεο ζπκθσλίεο ή πξαθηηθέο δχλαληαη λα έρνπλ έλα 

ειάρηζην επίπεδν δηαζπλνξηαθψλ επηπηψζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο.7 Δπηπιένλ 

ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο8, ε έλλνηα ηνπ εκπνξίνπ θαιχπηεη φιεο ηηο 

δηαζπλνξηαθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Καηά πάγηα λνκνινγία γηα λα κπνξεί κηα απφθαζε, ζπκθσλία ή πξαθηηθή λα επεξεάζεη ην 

εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, πξέπεη, βάζεη ελφο ζπλφινπ λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ, λα κπνξεί λα πηζαλνινγεζεί επαξθψο φηη κπνξεί λα αζθήζεη άκεζε ή έκκεζε, 

πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή επίδξαζε ζηα εκπνξηθά ξεχκαηα κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, ηνχην δε θαηά 

ηξφπν πνπ λα πξνθαιείηαη θφβνο φηη ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εληαίαο 

αγνξάο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ.9 Γελ απαηηείηαη λα απνδεηρζεί φηη θάζε θνξά ε εμεηαδφκελε 

ζπκθσλία ή πξαθηηθή είρε ηειηθά ην απνηέιεζκα απηφ10. Δπίζεο είλαη αδηάθνξν αλ ε ζπκκεηνρή 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζηε ζπκθσλία ή πξαθηηθή επεξεάδεη απηνηειψο 

αμηνινγνχκελε ην ελσζηαθφ εκπφξην.11  

Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε θαηαγγειιφκελε αξλείηαη φηη έρεη 

επεξεαζηεί ην ελσζηαθφ εκπφξην θαηά ηξφπν αδηακθηζβήηεην θαη ζεκαληηθφ θαη πξνβάιεη 

παξάιιεια ην επηρείξεκα φηη δελ έρεη παξαζρεζεί θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη έλα ζχλνιν αληηθεηκεληθψλ λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ παξαγφλησλ 

δπλάκελσλ λα ζεκειηψζνπλ ηνλ επεξεαζκφ ηνπ ελσζηαθνχ εκπνξίνπ ζηελ ππφ εμέηαζε 

ππφζεζε. Ζ Δπηηξνπή αληιψληαο θαζνδήγεζε απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ εκπνξίνπ ηνλίδεη ηα αθφινπζα ζε ζρέζε κε ηελ ππφ εμέηαζε 

ππφζεζε: 

                                                           
6
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ 

εκπνξίνπ ησλ άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο πλζήθεο», ΔΔ C 2004 101/81 παξ. 8. 
7
 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ εκπνξίνπ. παξ. 12-13. 

8
 ibid 

9
 πλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο 209 έσο 215 θαη 218/78, Heintz van Landewyck SARL θαη ινηπνί θαηά Δπηηξνπήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, [1980], πιινγή ηεο Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1980 ζειίδα 03125, ζθέςε 170, 
Τπφζεζε C-219/95 P, Ferriere Nord SpA θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, [1997] πιινγή ηεο 
Ννκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ 1997 ζειίδα I-04411, ζθέςε 20. 
10

 Καηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ εκπνξίνπ, παξ. 16 
11

 Καηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ εκπνξίνπ, παξ. 15 
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Καηά πάγηα λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ θαη άιισλ νκφινγσλ αξρψλ 

αληαγσληζκνχ, ζπκπξάμεηο πνπ εθηείλνληαη ζην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο θξάηνπο κέινπο έρνπλ 

απφ ηελ ίδηα ηνπο ηε θχζε σο απνηέιεζκα ηελ παγίσζε εζληθψλ ζηεγαλνπνηήζεσλ ησλ 

αγνξψλ θαη εκπνδίδνπλ έηζη ηελ νηθνλνκηθή αιιεινδηείζδπζε πνπ επηδηψθεηαη απφ ηε 

πλζήθε12.  ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ πξαθηηθέο 

θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ Κππξηαθή Δπηθξάηεηα.  

Ζ θχζε ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο πξαθηηθήο παξέρεη κηα έλδεημε, ζε πνηνηηθφ επίπεδν, ηεο 

ηθαλφηεηαο κηαο ζπκθσλίαο ή πξαθηηθήο λα επεξεάζεη ην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. 

Οξηζκέλεο ζπκθσλίεο ή πξαθηηθέο δχλαληαη, απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπο, λα επεξεάζνπλ ην 

εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, ελψ γηα άιιεο απαηηείηαη ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε. Οη 

δηαζπλνξηαθέο ζπκπξάμεηο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, 

ελψ ζηε δεχηεξε κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηδίσο νη θνηλέο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην έδαθνο ελφο κφλν θξάηνπο κέινπο. Δπίζεο ε θχζε ησλ πξντφλησλ 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπκθσλίεο ή πξαθηηθέο παξέρεη επίζεο κηα έλδεημε γηα ην εάλ ην 

εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ δχλαηαη λα επεξεαζηεί. Όηαλ ε ίδηα ε θχζε ησλ πξντφλησλ 

δηεπθνιχλεη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο ή ηα θαζηζηά ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα επηρεηξήζεηο 

πνπ επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ή λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε άιια θξάηε 

κέιε, ην εθαξκνζηέν ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πξνζδηνξίδεηαη επθνιφηεξα απφ φ,ηη ζε 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δήηεζε γηα πξντφληα πξνκεζεπηψλ απφ άιια θξάηε κέιε είλαη, 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, πην πεξηνξηζκέλε, ή ζηηο νπνίεο ηα πξντφληα παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ άπνςε ηεο δηαζπλνξηαθήο εγθαηάζηαζεο ή ηεο επέθηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθείηαη κέζσ παξφκνηαο εγθαηάζηαζεο13.  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζεκεηψλεηαη φηη ε θχζε ησλ πξντφλησλ δελ δηαθαίλεηαη λα είλαη 

ηέηνηα πνπ λα δπζρεξαίλεη ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο, αληηζέησο ηα πξντφληα λαπηηιηαθνχ 

εμνπιηζκνχ δελ είλαη επαίζζεηα ζηελ κεηαθνξά, πνπ κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά εχθνια ρσξίο 

ηδηαίηεξα εκπφδηα. 

Δπηπξνζζέησο ην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ κπνξεί επίζεο λα επεξεαζηεί απφ θάζεηεο 

ζπκθσλίεο πνπ απνθιείνπλ ηνπο αληαγσληζηέο απφ ηελ αγνξά. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη, γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκθσληψλ κε ηηο νπνίεο δηαλνκείο ζε πεξηζζφηεξα θξάηε 

κέιε ζπκθσλνχλ λα αγνξάδνπλ κφλν απφ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή ή λα πσινχλ κφλν ηα 

πξντφληα ηνπ. Οη ζπκθσλίεο απηέο κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

                                                           
12

 Βι. ηΔ 1324/2013, ζθ. 6, θαζψο θαη ελδεηθηηθά απνθάζεηο ΓΔΚ C-309/99, Wouters, πιι. Η-1577, ζθ. 95 θαη ΠΔΚ 
Σ-65/98, Van den Bergh Foods, πιι. ΗΗ- 4653, ΠΔΚ Σ-7/93, Lagnese–Iglo, πιι. ΗΗ-1533, ζθ. 120. Βι. επίζεο 
απνθάζεηο ΓΔθΑζ 1001/2006, ΓΔθΑζ 2891/2009 θαη ΓΔθΑζ 559/2010. Βι. επίζεο Αλαθνίλσζε Δπηηξνπήο, φ.π., 
παξ. 22, 33, 78, 86 θαη Μηρ. - Θενδ. Μαξίλν, Αλαθνηλψζεηο θαη Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ - λνκηθέο δηαζηάζεηο κεηά ηνλ Καλνληζκφ 1/2003 θαη επηδξάζεηο ζην εζληθφ δίθαην ησλ 
ζπκβάζεσλ, ΓΔΔ 7/2006, ζει. 713.   
13

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ εκπνξίνπ παξ. 29 & 30. 
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κειψλ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη ή ην εκπφξην κε θξάηε κέιε πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

ζπκθσλίεο. Ο απνθιεηζκφο απφ ηελ αγνξά κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα κεκνλσκέλεο 

ζπκθσλίαο ή δηθηχσλ ζπκθσληψλ. Όηαλ ζπκθσλίεο ή δίθηπα ζπκθσληψλ πνπ θαιχπηνπλ 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε έρνπλ απνηειέζκαηα απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά, δχλαληαη απφ ηελ 

ίδηα ηε θχζε ηνπο λα επεξεάζνπλ αηζζεηά ην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ.14  

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε θαηαγγέιινπζα βάζεη ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο 

πξνκεζεπφηαλ ηα ζρεηηθά πξντφληα θαηά απνθιεηζηηθφηεηα απφ ηελ θαηαγγειιφκελε θαη απφ 

ηνπο εγθεθξηκέλνπο απφ απηήλ πξνκεζεπηέο. Δπίζεο,  ζηελ ππφ εμέηαζε ππφζεζε, νη 

απνθιεηζηηθνί πξνκεζεπηέο ηεο θαηαγγέιινπζαο αιιά θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηθηχνπ 

δηθαηφρξεζεο εθηείλνληαη θαη εθηφο ηεο Κχπξνπ. πγθεθξηκέλα ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ 

δηθαηφρξεζεο εθηείλνληαη ζηελ Διιάδα, Κξναηία θαη Βνπιγαξία ελψ νη εγθεθξηκέλνη 

πξνκεζεπηέο φπσο θαη ε θαηαγγειιφκελε εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα. 

Αθφκα, νη ζπκθσλίεο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη δηαλνκέσλ νη νπνίεο επηβάιινπλ νξηζκέλε ηηκή 

κεηαπψιεζεο θαη θαιχπηνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε είλαη θαηαξρήλ ηθαλέο απφ ηελ ίδηα 

ηε θχζε ηνπο λα επεξεάζνπλ ην εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. Οη ζπκθσλίεο απηέο 

κεηαβάιινπλ ηα επίπεδα ηηκψλ πνπ ζα είραλ δηαθνξεηηθά δηακνξθσζεί ειιείςεη ησλ 

ζπκθσληψλ θαη επεξεάδνπλ έηζη ηα εκπνξηθά ξεχκαηα.15  

ηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε ε ππφ εμέηαζε ζχκβαζε πξνβιέπεη ξεηά φηη κφλε ππεχζπλε γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε θαηαγγειιφκελε16  θαη φηη ε ζχκβαζε 

θαιχπηεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Κξάηε Μέιε αθνχ ε θαηαγγειιφκελε θαη ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ 

ηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, Κξναηία, Βνπιγαξία θαη Κχπξν. 

Δπνκέλσο, ζηνηρεηνζεηείηαη ελ πξνθεηκέλσ επεξεαζκφο ηνπ ελσζηαθνχ εκπνξίνπ θαη σο 

επαθφινπζν, νη ζρεηηθέο εζληθέο θαη ελσζηαθέο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη παξάιιεια ζηελ 

θξηλφκελε ππφζεζε.  

5. Ύπαξμε ελλόκνπ ζπκθέξνληνο 

Θέζεηο εκπιεθνκέλσλ κεξψλ 

χκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Νφκνπ ε ζπλδξνκή ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο ζην πξφζσπν ηνπ 

θαηαγγέιινληα, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε λφκηκε ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο. πγθεθξηκέλα 

ην άξζξν 35 ηνπ Νφκνπ πξνβιέπεη φηη : «(1) ε θαηαγγειία παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 3 θαη/ή 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη/ ή ησλ ΄Αξζξσλ 101 ΛΔΔ θαη/ ή 102 ΛΔΔ, 

δηθαηνχηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν πξνο ηνχην ζπκθέξνλ. 

                                                           
14

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ δηαθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ ησλ 
άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο πλζήθεο παξ. 71. 
15

 ibid παξ. 72. 
16

 Όξνο 8.5 ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο εκεξνκελίαο 23/2/2009. 
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(2) Έλλνκν ζπκθέξνλ έρεη απηφο πνπ δχλαηαη λα απνδείμεη φηη ππέζηε ή ππάξρεη ζνβαξφο ή 

πηζαλφο θίλδπλνο λα ππνζηεί αηζζεηή νηθνλνκηθή βιάβε ή φηη ηίζεηαη ή ππάξρεη ζνβαξφο ή 

πηζαλφο θίλδπλνο λα ηεζεί ζε κεηνλεθηηθή ζηνλ αληαγσληζκφ ζέζε, σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο 

παξάβαζεο» 

Ζ δηθεγφξνο ηεο ΛΑΛΗΕΑ ζηηο ζέζεηο πνπ απέζηεηιε ζηηο 25/8/2014 επί ηεο έθζεζεο αηηηάζεσλ, 

ππνζηεξίδεη φηη δελ πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο σο ε απαίηεζε ηνπ 

Νφκνπ ζην άξζξν 35, πγθεθξηκέλα ε ΛΑΛΗΕΑ ππνζηεξίδεη φηη ζηελ πξνθεηκέλε ππφζεζε, κε 

δεδνκέλν φηη ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο ηεξκαηίζηεθε ζηηο 26/4/2011, πεξηζζφηεξν δειαδή απφ 

έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο θαηαγγειίαο, ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ ε θαηαγγέιινπζα ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζην αλ ππέζηε, θαηά ηνλ 

νπζηψδε ρξφλν, αηζζεηή νηθνλνκηθή βιάβε. Καηά ην ρξφλν ηεο θαηαγγειίαο ε Γ&Γ Ρεκέληδν, σο 

δηαηείλεηαη ε ΛΑΛΗΕΑ, δελ αληηκεηψπηδε ζνβαξφ ή πηζαλφ θίλδπλν λα ππνζηεί αηζζεηή 

νηθνλνκηθή βιάβε αιιά νχηε θαη αληηκεηψπηδε ζνβαξφ ή πηζαλφ θίλδπλν λα ηεζεί ζε κεηνλεθηηθή 

ζηνλ αληαγσληζκφ ζέζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππέζηε θακία αηζζεηή νηθνλνκηθή δεκηά. 

 Ζ θαηαγγειιφκελε ππέδεημε φηη ε θαηαγγέιινπζα δελ ηεξκάηηζε πξψηε ηελ ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο θαη φηη αξθέζηεθε λα θαηαρσξήζεη αληαπαίηεζε ζηηο 12/4/2012, κεηά ηελ αγσγή 

πνπ θαηαρψξεζε ελαληίνλ ηεο ε θαηαγγειιφκελε ην 2011. χκθσλα κε ηελ ΛΑΛΗΕΑ, ε 

θαηαγγέιινπζα δηεθδηθεί απφ ηελ απηή πνζφ €{…} σο ηε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή δεκηά πνπ θαη’ 

ηζρπξηζκφλ ππέζηε, εθ ησλ νπνίσλ νη €{…} πξνθχπηνπλ απφ ζηνθ κε ρακειή θπθινθνξία.  

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσζε ε ΛΑΛΗΕΑ ην πνζφ απηφ ην νπνίν δηεθδηθεί, απνηειεί ζε θάζε 

πεξίπησζε κφλν ην {…}% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ πνπ δηελέξγεζε ζηα πξψηα 

δχν ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Ζ ΛΑΛΗΕΑ έρεη ηελ άπνςε φηη θακία πξνυπφζεζε έλλνκνπ ζπκθέξνληνο δελ πιεξείηαη απφ 

ηελ θαηαγγέιινπζα θαη φηη ε νηθνλνκηθή δεκηά πνπ ππέζηεθε, δελ απνδεηθλχεηαη νχηε απφ ηελ 

θαηαγγειία ηεο νχηε θαη απφ ηηο ζέζεηο ηεο ζηελ αγσγή πνπ εθθξεκεί ελαληίνλ ηεο. Πεξαηηέξσ 

επηζεκάλζεθε φηη ε θαηαγγέιινπζα εμαθνινπζεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ίδηα αγνξά 3 ρξφληα 

κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο θαη 2 ρξφληα κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο θαηαγγειίαο. 

Ζ δηθεγφξνο ηεο ΛΑΛΗΕΑ επαλέιαβε ηνπο σο άλσ ηζρπξηζκνχο ηεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δηεμήρζε ζηηο 11/9/2014. ε ζρέζε ηελ θαη’ ηζρπξηζκφ έιιεηςε 

λνκηκνπνίεζεο ζην πξφζσπν ηεο θαηαγγέιινπζαο ε ΛΑΛΗΕΑ αλέθεξε κεηαμχ άιισλ φηη «[…] 

ε νπνηαδήπνηε δεκηά θαη αλ ζεσξεί ε θαηαγγέιινπζα φηη έπαζε είλαη απηή ε νπνία πεξηγξάθεηαη 

θαη ζηελ ππεξάζπηζε θαη ηελ αληαπαίηεζε ηεο ζηελ αγσγή πνπ θαηέζεζε ελαληίνλ ηεο ε 

θαηαγγειιφκελε θαη απηή ε δεκηά πεξηνξίδεηαη ζε έλα πνζφ ην νπνίν πνζνζηηαία επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο ζηα δχν ρξφληα πνπ εξγαδφηαλ θάησ απφ ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
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ζχκβαζεο πνπ εμεηάδεηε ήηαλε πάξα πνιχ κηθξφ, αλαθέξνληαη ηα πνζνζηά ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

απάληεζε καο ηα νπνία ζεσξψ φηη ζα ιάβεηε ππφςε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο επίζεο ηεο δεκηάο 

ην νπνίν ηζρπξίδεηαη ε θαηαγγέιινπζα φηη έπαζε ήηαλ απφ πξντφληα ρακειήο θπθινθνξίαο ηα 

νπνία ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε ηελ νπνία είρε 

κε ηελ θαηαγγειιφκελε, αιιά θαη κε άιινπο παξάγνληεο εληειψο εμσγελείο, νχηε θαη κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο θαηαγγειιφκελεο ζεσξνχκε, νπφηε είλαη ε ζέζε καο φηη ε πξνυπφζεζε ηνπ 

έλλνκνπ ζπκθέξνληνο απηή θαζ΄ εαπηή δελ πιεξείηαη γηα λα κπνξεί λα επζηαζεί ε θαηαγγειία 

ηεο θαηαγγέιινπζαο ελαληίνλ ηεο θαηαγγειιφκελεο.» 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηθεγφξνο ηεο Γ&Γ Ρεκέληδν ζηελ επηζηνιή ηεο εκεξνκελίαο 

24/9/2014 φπνπ θαηέγξαςε ηηο ζέζεηο ή/θαη ηε δεπηεξνινγία ηεο επί ησλ ζέζεσλ ηεο 

θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη αξλείηαη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο 

θαηαγγέιινπζαο πσο ε ίδηα δελ είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνβεί ζηελ ππφ αλαθνξά 

θαηαγγειία. πγθεθξηκέλα ε θαηαγγέιινπζα ππνζηήξημε φηη σο εκπνξηθή επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείην ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά πξντφλησλ θαη σο δηθαηνδφρνο ηεο 

θαηαγγειιφκελεο έρεη ππνζηεί νηθνλνκηθή δεκηά απφ ηηο πξάμεηο θαη/ή παξαιείςεηο ηεο 

θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ε θαηαγγέιινπζα, « νη ελ ιφγσ 

πξάμεηο θαη/ή παξαιείςεηο ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο, θαηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, θαη φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο ππφ εμέηαζε θαηαγγειίαο, 

θαη ησλ ζρεηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ ηέζεθαλ ελψπηνλ ζαο, είραλ σο απνηέιεζκα λα ηεζεί ε 

θαηαγγέιινπζα ζε κεηνλεθηηθή ζηνλ αληαγσληζκφ ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

κεξψλ ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο Γηθαηφρξεζεο, αθνχ ηεο ζηεξνχζαλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ιεηηνπξγεί σο κηα αληαγσληζηηθή θαη βηψζηκε επηρείξεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά, κε απνηέιεζκα ε 

θαηαγγέιινπζα λα ππνζηεί ζνβαξή νηθνλνκηθή δεκηά. Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, είλαη ε ζέζε ηεο 

θαηαγγέιινπζαο φηη έρεη ην απαξαίηεην έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ ηελ λνκηκνπνηεί λα πξνβεί ζηελ 

ππφ εμέηαζε θαηαγγειία.»  

Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

ε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ είλαη ε ζέζε ηεο Δπηηξνπήο φηη ην έλλνκν ζπκθέξνλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο αθνξά πεξηπηψζεηο φπνπ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

κπνξεί λα θαηαδείμεη είηε φηη ππέζηε ή ππάξρεη ζνβαξφο ή πηζαλφο θίλδπλνο λα ππνζηεί 

αηζζεηή νηθνλνκηθή βιάβε είηε φηαλ ηίζεηαη ή ππάξρεη ζνβαξφο ή πηζαλφο θίλδπλνο λα ηεζεί ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζηνλ αληαγσληζκφ. Ζ Δπηηξνπή εθηηκά φηη δελ απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ε δηαπίζησζε ηεο βιάβεο κε θάπνην κεραληθφ ππνινγηζκφ, αιιά αξθεί ε θαη’ ηζρπξηζκφ 

πξφθιεζε νηθνλνκηθήο βιάβεο ή αθφκα θαη ε πηζαλνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ φηη ην πξφζσπν πνπ 

πξνβαίλεη ζε θαηαγγειία ελδέρεηαη λα ππνζηεί νηθνλνκηθή βιάβε ε αθφκα θαη λα ηεζεί ζε 

κεηνλεθηηθή ζηνλ αληαγσληζκφ ζέζε.  
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Δμάιινπ θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ε  Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε έλλνηα ηνπ ελλφκνπ 

ζπκθέξνληνο επηδέρεηαη επξείαο εξκελείαο. χκθσλα κε ην ζχγγξακκα EC Competition Law 

Policy: «Neither the Commission nor the Community judicature have defined the notion of 

legitimate interest, but have been both generous in recognising such legitimate interest 

whenever the interests of natural or legal person have been affected as a result of the activities 

of one or more undertakings.17» 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην ζχγγξακκα Due Process in EU Competition Proceedings ζε 

ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο: «The Commission interprets the notion broadly 

as ‘any person who could plausibly claim to have suffered as a result of an infringement’. In 

practice, competitors whose interests have allegedly been damaged by the behaviour 

complained of will obviously be deemed to have a legitimate interest. 18  » 

Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, αξθεί ε 

θαηαγγέιινπζα  επηρείξεζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζρεηηθή αγνξά ή ζε πεξηνρή φπνπ ε 

θαηαγγειιφκελε ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη ηθαλή λα βιάςεη ηα ζπκθέξνληα ηεο.19 

Δπηπξνζζέησο ησλ πην πάλσ, ε Δπηηξνπή άληιεζε θαζνδήγεζε θαη απφ ηελ απφθαζε ηνπ 

ΓΔΔ ζηηο ζπλεθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο T-213/01 θαη T-214/0120, φπνπ γίλεηαη αθφκε πην νξαηή 

ε επξχηεηα ζε φ,ηη αθνξά ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ππνβνιή θαηαγγειηψλ. 

ρεηηθά θξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο: 

«Όκσο, ην Πξσηνδηθείν θξίλεη φηη ηίπνηα δελ εκπνδίδεη ην ελδερφκελν έλαο ηειηθφο πειάηεο πνπ 

αγνξάδεη αγαζά ή ππεξεζίεο λα έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

θαλνληζκνχ 17. Πξάγκαηη, ην Πξσηνδηθείν εθηηκά φηη έλαο ηειηθφο πειάηεο ηνπ νπνίνπ ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα απνδεηθλχεηαη φηη εζίγεζαλ ή φηη κπνξνχλ λα ζηγνχλ εμαηηίαο ηνπ νηθείνπ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

θαλνληζκνχ 17 λα ππνβάιεη θαηαγγειία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ε Δπηηξνπή κηα παξάβαζε 

ησλ άξζξσλ 81 ΔΚ θαη 82 ΔΚ.21 

[…] Όζνλ αθνξά ην επηρείξεκα ησλ πξνζθεπγνπζψλ φηη ε Δπηηξνπή φθεηιε λα αηηηνινγήζεη 

ξεηά ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ FPÖ ζε ζρέζε κε θαζεκία απφ ηηο δηάθνξεο ηξαπεδηθέο 

αγνξέο, ηνχην δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφ. Πξάγκαηη, ε αλαγλψξηζε ζε έλαλ ηειηθφ πειάηε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο ή ηνπ θαηαγγέιινληνο εμαξηάηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ην αλ 

                                                           
17 EC Competition Law Policy By Albertina Albors-Llorens ζει. 117 
18

 Due Process in EU Competition Proceedings, Author(s) : Ivo Van Bael Publication Date 2011 ζει. 117 
19

 Intellectual Property Licences and Technology Transfer: A practical
 
guide to the new licensing regime by Duncan 

Curley ζει. 195.
 

20
 Απφθαζε Πξσηνδηθείν (Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ) 7/6/2006 ζηηο πλεθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο T-213/01 θαη T-214/01, 

Österreichische Postsparkasse AG ελαληίνλ Bank für Arbeit und Wirtschaft AG θαηά Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ. 
21

 Ibid. παξ.114. 
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απηφο κπνξεί λα ππνζηεί νηθνλνκηθή δεκία εμαηηίαο ησλ νηθείσλ πξαθηηθψλ θαη φρη, επνκέλσο, 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θαζεκία απφ ηηο αγνξέο ηνπ πξντφληνο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο (βι. ζθέςεηο 112 θαη 114, αλσηέξσ). […] 22». 

Δθ ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο πξνθείκελεο ππφζεζεο πξνθχπηεη φηη ε Γ&Γ Ρεκέληδν 

είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα ππνβάιεη ηελ ππφ αλαθνξά θαηαγγειία θαζφηη είρε ζπλάςεη 

ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ θαηαγγειιφκελε εηαηξεία, νη πξαθηηθέο ηεο νπνίαο κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο πξψηεο θαη λα ζέζνπλ απηή ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζηνλ αληαγσληζκφ.  

Παξάιιεια ε Δπηηξνπή θξίλεη ζθφπηκν λα ζρνιηάζεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο θαηαγγειιφκελεο 

εηαηξείαο φηη  ε θαηαγγέιινπζα δελ πξνρψξεζε λα επηδηψμεη ηε δεκηά πνπ ηζρπξίδεηαη φηη 

ππέζηε παξά κφλν πεξηνξίζηεθε λα θαηαρσξήζεη αληαπαίηεζε ζηελ αγσγή πνπ εθθξεκεί 

ελαληίνλ ηεο. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε κε θαηαρψξεζε αγσγήο γηα απνδεκίσζε ή ε αμίσζε 

αληαπαίηεζεο πνπ θαηαρσξήζεθε απφ ηε θαηαγγέιινπζα δελ απνδεηθλχνπλ αθεαπηψλ ηελ 

χπαξμε ή κε νηθνλνκηθήο βιάβεο. Σν ζέκα απηφ ζα θξηζεί ελψπηνλ ηνπ δηθάδνληνο δηθαζηεξίνπ 

φπνπ θαη εθθξεκεί ε ζρεηηθή αγσγή. 

Απηφ πνπ εθηηκά ε Δπηηξνπή, ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Νφκνπ είλαη είηε ε νηθνλνκηθή βιάβε 

πνπ πξνθιήζεθε είηε δπλεηηθά ε νηθνλνκηθή βιάβε πνπ κπνξνχζε λα ππνζηεί  ε 

θαηαγγέιινπζα εηαηξεία θαη ην γεγνλφο φηη ηέζεθε ή ππήξρε ν θίλδπλνο λα ηεζεί ζε κεηνλεθηηθή 

ζηνλ αληαγσληζκφ ζέζε. πλεπεία ησλ πεξηνξηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχζε ε 

θαηαγγειιφκελε θαζφζνλ ρξφλν δηαξθνχζε ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία ε θαηαγγέιινπζα 

ηζρπξίδεηαη φηη ππέζηε αλεπαλφξζσηε νηθνλνκηθή βιάβε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, ν θίλδπλνο 

πξφζθιεζεο νηθνλνκηθήο βιάβεο θαη ε ζέζε ηεο θαηαγγέιινπζαο ζε κεηνλεθηηθή ζηνλ 

αληαγσληζκφ ζέζε είλαη πξνθαλήο. ηα πιαίζηα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ινηπφλ ε 

Δπηηξνπή δελ είλαη αξκφδηα λα εμεηάζεη θαζεαπηφ ην χςνο ηεο δεκηάο πνπ πξνθιήζεθε θαη λα 

επηδηθάζεη ηπρφλ απνδεκηψζεηο. Κάηη ηέηνην ζα ελέπηπηε ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ 

επηιακβάλεηαη αζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα αμηνινγήζεη ηφζν ηελ πξφθιεζε 

ζεηηθήο δεκηάο φζν θαη ηνπ δηαθπγφληνο θέξδνπο πνπ πηζαλφλ λα είρε πξνθχςεη. 

Με δεδνκέλν φηη νη θαη’ ηζρπξηζκφ πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχζε ε θαηαγγειιφκελε πξνθάιεζαλ 

θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο θαηαγγέιινπζαο αλεπαλφξζσηε νηθνλνκηθή βιάβε ζηελ ηειεπηαία ή 

ηνπιάρηζηνλ ν θίλδπλνο πξφθιεζεο ηέηνηαο βιάβεο ήηαλ πξνθαλήο, ή αθφκα θαη είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ ηελ θαηαγγειιφκελε ζε κεηνλεθηηθή ζηνλ αληαγσληζκφ ζέζε κε 

επηηξέπνληαο ηεο νπζηαζηηθά λα ιεηηνπξγεί σο κηα αληαγσληζηηθή επηρείξεζε, ε Δπηηξνπή 

εθηηκά φηη λνκηκνπνηείηαη ε θαηαγγέιινπζα εηαηξεία λα πξνβεί ζηελ ππφ αλαθνξά θαηαγγειία.  

                                                           
22

 Ibid. παξ.131. 
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πκπεξαζκαηηθά ε Γ&Γ Ρεκέληδν σο εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζρεηηθή αγνξά ησλ 

πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη ε θαηαγγειιφκελε, είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα ππνβάιεη ηελ ππφ 

αλαθνξά θαηαγγειία θαζφηη θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο, πξνθιήζεθε ζηελ ίδηα αλεπαλφξζσηε 

νηθνλνκηθή βιάβε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ππήξρε ζνβαξφο θίλδπλνο επεξεαζκνχ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζπκθεξφλησλ, ζπλεπεία ησλ θαη’ ηζρπξηζκψλ πεξηνξηζηηθψλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχζε ε θαηαγγειιφκελε εηο βάξνο ηεο. Οη σο άλσ ιφγνη 

θξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φηη ζεκειηψλνπλ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο Γ&Γ Ρεκέληδν. 

6. Ννκηθή Δθηίκεζε ηεο νπζίαο ηεο Καηαγγειίαο 

6.1. Άξζξν 3 (1) ηνπ Νφκνπ θαη 101 ηεο ΛΔΔ 

Ζ Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ θαη εηδηθφηεξα ηα γεγνλφηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ππφ 

αλαθνξά θαηαγγειία, επηθέληξσζε ζηε ζπλέρεηα ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 

3(1)(α) θαη 3(1)(γ)ηνπ Νφκνπ, ην νπνίν νξίδεη φηη: 

« 3 (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 θαη 5, απαγνξεχνληαη φιεο νη ζπκθσλίεο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, φιεο νη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη θάζε ελαξκνληζκέλε 

πξαθηηθή, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ή απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε 

λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηδίσο εθείλεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη – 

(α) ζηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αγνξάο ή πψιεζεο ή άιισλ φξσλ ζπλαιιαγήο,  

[…] 

(γ) ζηε γεσγξαθηθή ή άιιε θαηαλνκή ησλ αγνξψλ ή ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο.  

[…].» 

εκεηψλεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ. είλαη παλνκνηφηππεο κε ην σο άλσ 

άξζξν ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο.  

Με γλψκνλα ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο, ε Δπηηξνπή θξίλεη πσο γηα ηελ ππαγσγή ζηελ 

απαγφξεπζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 3(1)(α) θαη 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ (θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ, πξναπαηηείηαη ε ζηνηρεηνζέηεζε ησλ πην θάησ παξακέηξσλ : 

(α) χπαξμε επηρείξεζεο ή έλσζεο επηρεηξήζεσλ  

(β) χπαξμε ζπκθσλίαο , ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθήο ή έλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη 
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(γ) ην αληηθείκελν ή ην απνηέιεζκα ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο λα είλαη ν πεξηνξηζκφο, ε 

παξαθψιπζε ή ε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

6.1.1 Ζ έλλνηα ηεο «επηρείξεζεο» 

ε ζρέζε κε ηελ πξψηε παξάκεηξν ησλ θαη΄ ηζρπξηζκφ παξαβάζεσλ, ε Δπηηξνπή, αθνχ 

δηεμήιζε ην πεξηερφκελν ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ, ζεκείσζε φηη ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ νξίδεη 

σο «επηρείξεζε» θάζε θνξέα πνπ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ 

θαζεζηψο πνπ ηνλ δηέπεη θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ23. 

Ζ Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη δχν πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά , ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ε χπαξμε επηρείξεζεο ππφ ην πξίζκα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπηέζηηλ : 

(α) απηνλνκία νηθνλνκηθήο δξάζεο θαη (β) πιήξεο αλάιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε εθάζηνηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα24.  

Καηά πάγηα λνκνινγία λνείηαη σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά25. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ακθφηεξα ηα εκπιεθφκελε κέξε αζρνινχληαη κε ηελ πψιεζε 

λαπηηιηαθψλ πξντφλησλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη βέβαηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο αγνξάο θαη 

δηαζέηνπλ απηνλνκία νηθνλνκηθήο δξάζεο θαζψο επίζεο έθαζηνο εμ απηψλ, αλαιακβάλεη 

πιήξσο ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία αζθεί. Οη 

σο άλσ δηαπηζηψζεηο πξνθχπηνπλ άιισζηε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηφρξεζεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ηα εκπιεθφκελα κέξε.  

Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζεσξεί φηη ηφζν ε θαηαγγειιφκελε εηαηξεία σο 

δηθαηνπάξνρνο φζν θαη ε θαηαγγέιινπζα σο δηθαηνδφρνο κε ηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο πνπ 

έρνπλ ζπλάςεη, αζθνχλ πξνδήισο νηθνλνκηθήο θχζεσο δξαζηεξηφηεηεο θαη άξα ζεσξνχληαη 

επηρεηξήζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ.  

6.1.2 πκθωλία επηρεηξήζεωλ  

Θέζεηο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο (ΛΑΛΗΕΑ) 

                                                           
23

 Βι. απφθαζε ΓΔΚ ηεο 23-4-1991, C-41/90, Holner θαη Elser; πιι. 1991, ζει. Η-1979, ζθέςε 21, 
απφθαζε ηεο 17-2-1993, C-159 θαη 160/91, Poucet θαη Piste λ. Assurances Generales de France, πιι. 
1993, ζει. Η-637, ζθέςε 17, απφθαζε ηεο18-6-1998, C-35/96, Δπηηξνπή θαηά Ηηαιίαο, πιι. 1998, ζει. Η-
3851, ζθέςε 36. 
24

  Απφθαζε Διιεληθήο Αξρήο Αληαγσληζκνχ 355/V/2007 ζθ. 13 θαη Απφθαζε 482/VI/2010 ζθ. 112. 
25

 Βι. Τπφζεζε C—205/03 P, Federacion Espanola de Empresas de Tecknologia Sanitaria (FENIN) 
θαηά Δπηηξνπήο, πιι. 2006 ζει. 1-6295, ζθ. 25. 
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Ζ θαηαγγειιφκελε επηρείξεζε πξνβάιεη ηε δηαθσλία ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ζέζε ηεο Δπηηξνπήο  

φηη ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο θέξεη ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο. 

πγθεθξηκέλα ε θαηαγγειιφκελε πξνβάιιεη ην επηρείξεκα φηη ν πεξηνξηζκφο πνπ πξνλνείηαη 

ζηνλ φξν 8.3 ηεο ππφ θξίζε ζχκβαζεο, «ραιάξσλε» ζηελ εθαξκνγή ηνπ αηζζεηά αθνχ, έδηλε 

ην δηθαίσκα ζηελ Καηαγγέιινπζα λα πξνσζεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ 

ζπλφξεπαλ κε ηελ πεξηνρή ηεο. Ωο επηζήκαλε ε θαηαγγειιφκελε, κε δεδνκέλν φηη ην άιιν 

κέινο ηνπ δηθηχνπ βξηζθφηαλ ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Λεκεζνχ, ηφηε ε απνθιεηζηηθφηεηα 

ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, σο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε ήηαλ εμαηξεηηθά δηεπξπκέλε. 

Με ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ ε θαηαγγειιφκελε ζηφρεπε ζηελ πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ 

Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ηεο θαζψο θαη ηεο επέλδπζεο ηεο θαηαγγέιινπζαο αιιά θαη άιισλ 

κειψλ ηνπ δηθηχνπ, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. 

Δπίζεο φπσο ππνζηήξημε ε θαηαγγειιφκελε, ζηελ πξάμε ηα δχν κέιε ηνπ δηθηχνπ 

δηθαηφρξεζεο ζηελ Κχπξν επσθεινχληαλ απφ παγθχπξηεο εθζέζεηο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο 

πξντφλησλ, θαη απφ ηηο νπνίεο πξνσζνχληαλ νη πσιήζεηο θαη ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

κειψλ, αζρέησο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηελ νπνία ζπκβαηηθά ήιεγραλ.  

Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζέζεηο ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο σο εμεηέζεζαλ 

αλσηέξσ, ζεκεηψλεη ηα αθφινπζα ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ ππφ θξίζε 

ππφζεζε:  

Ζ έλλνηα ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη εμαηξεηηθά 

επξεία θαη δελ πεξηνξίδεηαη απφ ην είδνο ή ηνλ ηχπν ηεο ζπκθσλίαο. πκθσλίεο νη νπνίεο έρνπλ 

σο αληηθείκελν ή απνηέιεζκά ηνπο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζπληζηνχλ 

απαγνξεπκέλε ζχκπξαμε θαηά ηα άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ θαη 101 ηεο ΛΔΔ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα άξζξα 3 ηνπ Νφκνπ θαη 101 ηεο ΛΔΔ, θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

ζπκθσλίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη δελ δηαρσξίδνπλ ηηο ζπκθσλίεο πνπ 

ζπλάπηνληαη κεηαμχ αληαγσληζηψλ πνπ δξνπλ ζην ίδην νηθνλνκηθφ επίπεδν (νξηδφληηεο) ή 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ δξνπλ ζε δηαθνξεηηθφ νηθνλνκηθφ επίπεδν (θάζεηεο).26 ε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία νη ζπκβαιιφκελεο επηρεηξήζεηο έρνπλ νηθνλνκηθή απηνλνκία, ηφηε λφζεπζε ή 

πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη θαη απφ ζπκθσλία κεηαμχ κε 

αληαγσληζηψλ, ήηνη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ δξνπλ ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηεο αγνξάο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπκθσλία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 

101 ηεο ΛΔΔ, είλαη αξθεηφ νη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ εθθξάζεη ηελ θνηλή ηνπο βνχιεζε. Όζνλ 

                                                           
26

 C-56 & 58/64, Etablissements Consten & Grundig v. Commission παξ.4 (πεξίιεςεο) θαη παξ. 339. 
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αθνξά ηε κνξθή έθθξαζεο ηεο θνηλήο βνχιεζεο, αξθεί έλαο φξνο ηεο ζπκθσλίαο λα απνηειεί 

ηελ έθθξαζε ηεο βνπιήζεσο ησλ κεξψλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζηελ αγνξά σο πξνλνεί ε 

ζπκθσλία απηή. πλεπψο, ε έλλνηα ηεο ζπκθσλίαο, ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε ζχκπησζεο 

βνπιήζεσλ δχν ηνπιάρηζηνλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηεο νπνίαο ε κνξθή εθδήισζεο δελ είλαη 

ζεκαληηθή εθφζνλ ζπληζηά πηζηή έθθξαζε ηεο βνχιεζήο ηνπο.27 

Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη επηπιένλ φηη ζπλαίλεζε έρεη ζεσξεζεί φηη πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο έρεη ππνγξάςεη θαη απνδερηεί ζπγθεθξηκέλεο ξήηξεο κηαο ζχκβαζεο, 

νη νπνίεο ηνπ επηηξέπνπλ λα ηηο αμηνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα επηβάιεη κία πνιηηηθή πεξηνξηζηηθή 

ηνπ αληαγσληζκνχ.28  

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ηα εκπιεθφκελα κέξε είραλ θαηαξηίζεη γξαπηή ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο εκεξνκελίαο 23/02/2009. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε ελ ιφγσ ζχκβαζε απνηειεί 

ζπκθσλία ππφ ηελ έλλνηα πνπ δίλεηαη ζην Νφκν θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία, θαζψο πθίζηαηαη 

εθπεθξαζκέλε θνηλή βνχιεζε γηα ζπλεξγαζία. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ 

Γ.Δ.Δ., νη απαγνξεπηηθνί θαλφλεο ησλ άξζξσλ 3(1) ηνπ Νφκνπ θαη 101(1) ΛΔΔ, αλαθέξνληαη 

κε γεληθφ ηξφπν ζε φιεο ηηο ζπκθσλίεο πνπ λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη δελ εηζάγεη 

νπνηαδήπνηε δηάθξηζε γηα ζπκθσλίεο κεηαμχ αληαγσληζηψλ φπσο θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.29 

Ζ Δπηηξνπή θξίλεη ζθφπηκν λα ζεκεηψζεη επίζεο φηη ηα ζπζηήκαηα δηθαηφρξεζεο ελδέρεηαη λα 

εκπεξηέρνπλ θαη ζπλδπαζκφ θάζεησλ πεξηνξηζκψλ σο πξνο ηα πξντφληα πνπ δηαλέκνληαη, ήηνη 

ζπλδπαζκφ επηιεθηηθήο δηαλνκήο ή/θαη ππνρξέσζεο κε άζθεζεο αληαγσληζκνχ ή/θαη 

απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο.30 Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο εθαξκφδνληαη θαη΄ 

αλαινγία νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο κε απνηέιεζκα λα κελ 

πθίζηαηαη θακία επλντθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβάζεσλ δηθαηφρξεζεο.31  

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο πξνλννχλ φηη: «ην πιαίζην κηαο 

ζπκθσλίαο απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο ν πξνκεζεπηήο ζπκθσλεί λα πσιεί ηα πξντφληα ηνπ κφλν 

ζε έλαλ δηαλνκέα γηα κεηαπψιεζε ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. πγρξφλσο, 

επηβάιινληαη ζπλήζσο πεξηνξηζκνί ζηνλ δηαλνκέα φζνλ αθνξά ηηο ελεξγεηηθέο πσιήζεηο ηνπ ζε 

άιιεο πεξηνρέο (πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα)».32 Ζ Δπηηξνπή ελ 

                                                           
27

 C-41/69, Chemiefarma v. Commission, para.112, T-41/96. Bayer v. Commission, para 67-69. T-208/01 
Volkswagen v. Commission, para 30-32. 
28

 C-338/00 Ρ, Volkswagen θαηά Commission, para.60- 68. 
29

Απφθαζε Γ.Δ.Δ. ηεο 13εο Ηνπιίνπ 1966, etablissement Consten S.A.R.L. θαη Grundig Verkaufs GMBH θαηα 
επηηξνπήο ηεο Δπξσπαηθεο Οηθνλνκηθεο Κνηλνηεηαο, ζπλεθδ. ππνζέζεηο 56 θαη 58-64, πιι. 1966, Διι. Δηδ. Έθδ. ζ. 
363, 370. 
30

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο, 2010 παξ. 189-191. 
31

χγγξακκα Σδνπγαλάην, Γίθαην ηνπ Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ, Δθδνηηθφο Οίθνο: Ννκηθή Βηβιηνζήθε 
2013 ζει. 444.  
32

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο,2010 παξ. 151. 



22 
 

πξνθεηκέλσ ζεκεηψλεη φηη ην ππφ εμέηαζε ζχζηεκα δηθαηφρξεζεο θέξεη ραξαθηεξηζηηθά 

ζπζηήκαηνο απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο. πγθεθξηκέλα, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, ε θαηαγγειιφκελε έρεη δεζκεπηεί λα παξαρσξεί θαη΄ απνθιεηζηηθφηεηα ην 

δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ νλφκαηνο MS ζηελ θαηαγγειιφκελε ζε νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

ηεο Λεπθσζίαο33.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, ηνλ εκπνξηθφ θίλδπλν 

αλαιακβάλεη εμ΄ νινθιήξνπ ε θαηαγγέιινπζα θαζψο κε βάζε ην άξζξν 8.1 ηεο ππφ εμέηαζεο 

ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο, «{…}».  

Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ άπνςε φηη ν ηζρπξηζκφο ηεο θαηαγγειιφκελεο πεξί κε εθαξκνγήο ηνπ 

φξνπ 8.3 ζηελ πξάμε γηα ηνλ ιφγν φηη ε θαηαγγέιινπζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζεί ηελ 

εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ ζπλφξεπαλ κε ηελ πεξηνρή ηεο δελ αλαηξεί ην 

γεγνλφο φηη αθελφο ε θαηαγγειιφκελε βάζεη ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο είρε ηελ ππνρξέσζε 

θαη πσινχζε ηα πξντφληα ηεο ζε έλα κφλν δηαλνκέα ζηελ πεξηνρή ηεο Λεπθσζίαο θαη αθεηέξνπ 

ε θαηαγγέιινπζα παξέκελε πεξηνξηζκέλε λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εληφο ηεο πεξηνρήο 

απηήο κε ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξνχζε λα πξνβαίλεη ζε ελεξγεηηθέο πσιήζεηο πξνζεγγίδνληαο 

κεκνλσκέλνπο πειάηεο εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πεξηνρήο πνπ βξηζθφηαλ ν άιινο δηαλνκέαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Λεκεζνχ αιιά νχηε θαη κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα ιεηηνπξγήζεη θαηάζηεκα 

δηαλνκήο ζηελ απνθιεηζηηθή πεξηνρή φπνπ βξηζθφηαλ ν άιινο δηαλνκέαο. Δπηπξφζζεηα, ε 

δηθαηνδφρνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κεηαπσινχζε ηα ζπκβαηηθά εκπνξεχκαηα ζε ηξίηνπο, 

ζην δηθφ ηεο φλνκα, γηα δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ θαη κε δηθφ ηεο επηρεηξεζηαθφ θίλδπλν.  

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή ζπκπεξαίλεη φηη ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο ελ πξνθεηκέλσ 

απνηειεί «ζπκθσλία» γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ. Σνλίδεηαη επηπιένλ φηη 

ην ζχζηεκα δηθαηφρξεζεο ηεο θαηαγγειιφκελεο έθεξε θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο 

απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο34. 

6.2 πκθωλίεο ήζζνλνο ζεκαζίαο νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηνλ 

αληαγωληζκό: 

Θέζεηο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο (ΛΑΛΗΕΑ) 

Ζ θαηαγγειιφκελε επηθαιέζηεθε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο 

ζπκθσλίεο ήζζνλνο ζεκαζίαο ηνπ 200135 θαη ππνζηήξημε φηη ζπκθσλίεο νη νπνίεο δελ 

πεξηέρνπλ πεξηνξηζκνχο ζθιεξνχ ππξήλα θαη είλαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κηθξνχ ή κεζαίνπ 

κεγέζνπο, ήηνη εξγνδνηνχλ ιηγφηεξα απφ 250 άηνκα θαη έρνπλ εηήζησλ θχθιν εξγαζηψλ θάησ 

απφ €50.000.000.-, εθπίπηνπλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 101(1) ηεο ΛΔΔ σο ζπκβάζεηο ε 

                                                           
33

 Κεθάιαην ΗΗ ηεο ππφ εμέηαζεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο. 
34

 Παξάγξαθνο 189 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο  γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο, 2010. 
35

 ΟJ 2001 368/13 2212.2001. 
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εθαξκνγή ησλ νπνίσλ δελ δχλαηαη λα επεξεάζεη ην ελσζηαθφ εκπφξην θαη νη θάζεηνη 

πεξηνξηζκνί πνπ εγθνιπψλνληαη, δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε επίπεδν 

ηδηαηηέξσο αηζζεηφ. 

χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαηαγγειιφκελεο, ν ζπλνιηθφο εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, δελ μεπέξαζε γηα ηα έηε απφ ην 

2008 κέρξη θαη ην 2013 ην πνζφ ησλ €{…} πεξίπνπ κε πησηηθέο δηαθπκάλζεηο. Δλψ κε βάζε ηα 

ίδηα ζηνηρεία, ε θαηαγγέιινπζα δελ μεπέξαζε γηα ηα έηε 2009 κέρξη θαη 2011, ηνλ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ ησλ €{…} πεξίπνπ κε πησηηθέο ηάζεηο. 

Δπίζεο, κε βάζε ζηνηρεία ηεο θαηαγγειιφκελεο, ππνινγίδεηαη φηη ε θαηαγγέιινπζα γηα ηα έηε 

2009 θαη 2010,  θαηείρε πεξίπνπ {…}% θαη {…}% κεξίδην επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ 

ζηελ ζρεηηθή αγνξά φπσο απηφο ππνινγίζηεθε απφ ηελ θαηαγγέιινπζα, ελψ ην πνζνζηφ ηεο 

θαηαγγειιφκελεο ζηελ ζρεηηθή αγνξά αλήιζε {…}% πεξίπνπ. 

Ζ θαηαγγειιφκελε έρεη ηελ ζέζε φηη νη πξφλνηεο ηεο ππφ αλαθνξά Αλαθνίλσζεο δχλαληαη λα 

εθαξκνζηνχλ θαη ζε επηρεηξήζεηο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο εθφζνλ φκσο ην ζπλνιηθφ κεξίδην πνπ 

θαηέρνπλ ζηελ αγνξά νη ζπκβαιιφκελνη ζηελ πεξίπησζε φπνπ δελ πξφθεηηαη γηα αληαγσληζηέο, 

δελ μεπεξλά ην 15%. Πεξαηηέξσ ζεκείσζε φηη ε εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ Αλαθνίλσζεο είλαη 

πηζαλή αθφκα θαη ζε ζπκθσλίεο φπνπ ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ 15% εθφζνλ δελ ππάξρεη αηζζεηφ απνηέιεζκα ζηνλ αληαγσληζκφ θαη 

θαηά πξνέθηαζε ζην εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ζ Δπηηξνπή αμηνινγψληαο ηηο σο άλσ ζέζεηο ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο36 ηνλίδεη θαηαξράο φηη ε ελ ιφγσ αλαθνίλσζε απνηειεί ζχκθσλα κε ην γξάκκα ηεο 

ίδηαο (ζεκείν 4), θαζνδεγεηηθφ βνήζεκα ελψ δελ δεζκεχεη ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ θαη ηα 

δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ37. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ηα φξηα ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νζάθηο πξέπεη λα εθηηκεζεί ε 

χπαξμε ζεκαληηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ αληαγσληζκνχ πξνεξρνκέλσλ απφ ζπκθσλίεο 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ αληίζεην πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

πγθεθξηκέλα ην άξζξν 11 ηεο ελ ιφγσ αλαθνίλσζεο απαξηζκεί ξεηά ηνπο πεξηνξηζκνχο 

εθείλνπο πνπ ζεσξνχληαη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί κεηαμχ ησλ νπνίσλ:  

                                                           
36 

Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο ζπκθσλίεο ήζζνλνο ζεκαζίαο νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 παξάγξαθνο 1 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (de minimis). 
37 Τπφζεζε C-226/11, Expedia Inc. θαηά Autorité de la concurrence θ.ιπ., ζθ. 27. 
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«[…] 

11(2)(α) - ν πεξηνξηζκφο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αγνξαζηή λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο πψιεζεο ρσξίο 

λα ζίγεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα επηβάιιεη κέγηζηε ηηκή πψιεζεο ή λα ζπληζηά ηελ 

ηηκή πψιεζεο, ππφ ηνλ φξν φηη νη πεξηπηψζεηο απηέο δελ ηζνδπλακνχλ κε πάγηα ή ειάρηζηε ηηκή 

πψιεζεο εμαηηίαο ησλ πηέζεσλ πνπ αζθεί ή ησλ θηλήηξσλ πνπ πξνζθέξεη νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο  

11(2)(β) - ν πεξηνξηζκφο ηεο πεξηνρήο ή ηεο πειαηείαο ζηελ νπνία ν αγνξαζηήο δχλαηαη λα 

πσιεί ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο […].» 

Δμάιινπ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζε απφθαζε ηνπ38 ηφληζε φηη: «ππελζπκίδεηαη φηη κηα 

ζπκθσλία εκπίπηεη ζηελ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 101, παξάγξαθνο 1, ΛΔΔ αλ έρεη σο 

αληηθείκελν ή σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ο δηαδεπθηηθφο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ δχν φξσλ ζεκαίλεη φηη πξέπεη, ζε πξψην 

επίπεδν, λα εμεηαζηεί αλ πιεξνχηαη έλα θαη κφλνλ θξηηήξην, ήηνη ην ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζπκθσλίαο. Μφλνλ εθφζνλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο δελ πξνθχςεη 

φηη απηή είλαη αξθνχλησο επηδήκηα γηα ηνλ αληαγσληζκφ, εμεηάδνληαη, ζε δεχηεξν επίπεδν, ηα 

απνηειέζκαηά ηεο θαη, πξνθεηκέλνπ λα απαγνξεπζεί ε εθαξκνγή ηεο, ειέγρεηαη αλ ζπληξέρνπλ 

φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα λα δηαπηζησζεί φηη πξάγκαηη ν αληαγσληζκφο είηε παξεκπνδίζηεθε είηε 

πεξηνξίζηεθε είηε λνζεχηεθε αηζζεηά» 

Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη θαηά ηελ ζρεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κηαο ζχκπξαμεο 

εμεηάδεηαη κφλν ην πεξηερφκελν θαη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ζπκθσλίαο ππφ ην θσο ησλ 

ακνηβαίσλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε ζρεηηθή ζπκθσλία. 

Γελ απαηηείηαη λα εμεηαζηεί αληη-αληαγσληζηηθή πξφζεζε αιιά αξθεί ην ελδερφκελν αληη-

αληαγσληζηηθφ απνηέιεζκα θαη εθφζνλ ην ηειεπηαίν είλαη αληηθεηκεληθά ελδερφκελν ηφηε ε 

ζχκπξαμε είλαη απαγνξεπκέλε.  

Σν ΓΔΔ επηζήκαλε ζε πξφζθαηε απφθαζή ηνπ φηη « […] ζπκθσλία ηθαλή λα επεξεάζεη ην 

εκπφξην κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη έρνπζα αληίζεην πξνο ηνλ αληαγσληζκφ αληηθείκελν ζπληζηά, 

σο εθ ηεο θχζεψο ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηά ηεο, ζεκαληηθφ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ»39.  

Όπσο επίζεο έρεη ππνζηεξηρζεί ζε πξφζθαηε απφθαζε ηεο νκφινγεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ: «ηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν ηεο απφθαζεο, ζπκθσλίαο ή 

ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθήο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηα πξνεθηεζέληα, 
                                                           
38 Τπφζεζε FC- 429/08 Football Association Premier League Ltd (γλσζηή σο «FAPL», πιινγή 2011, ζ.Η-9083, 
ζθέςε 135). 
39

 Τπφζεζε C-226/11, Expedia Inc. θαηά Autorité de la concurrence θ.ιπ., ζθ. 37. 



25 
 

απηή εκπίπηεη ζηελ απαγφξεπζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 703/1977 θαη 101 

παξ. 1 ΛΔΔ άλεπ εηέξνπ. Καηά πάγηα εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνινγία, ε εθηίκεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ κηαο ζχκπξαμεο παξέιθεη, φηαλ πξνθχπηεη φηη απηή έρεη σο 

ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ : «είλαη πεξηηηφ λα 

εμεηάδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα κηαο ζπκθσλίαο ή απφθαζεο θάπνηαο έλσζεο 

επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ είλαη πξνθαλέο φηη απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ, ηελ παξεκπφδηζε ή ηε 

λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ» . πλαθψο, ζηελ πεξίπησζε ζχκπξαμεο πνπ ζπληζηά εμ’ 

αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ, «παξέιθεη σο αιπζηηειήο, ε πεξαηηέξσ έξεπλα θαη 

απφδεημε θηλδχλνπ βιάβεο ησλ θαηαλαισηψλ ή επέιεπζεο άιισλ, ζπγθεθξηκέλσλ 

απνηειεζκάησλ, ελ δπλάκεη βιαπηηθψλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ» . Οχησο, ε δηαπίζησζε φηη ε 

ζχκπξαμε έρεη αληηθείκελν πεξηνξηζηηθφ ηνπ αληαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα αλαηξαπεί νχηε απφ 

ελδείμεηο φηη δελ είρε θαλέλα απνηέιεζκα εληφο ηεο αγνξάο, ή φηη δελ είρε άκεζε επίδξαζε επί 

ησλ ηηκψλ, νχηε απφ ηε δηαπίζησζε φηη νη ελδηαθεξφκελνη εμαζθάιηζαλ ηαπηφρξνλα, δηα ηεο 

πξαθηηθήο απηήο, νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ.»40 

ηελ ππφζεζε Greek Ferries41 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επέβαιε πξφζηηκν ζηηο εηαηξείεο 

Marlines θαη Ventouris, νη νπνίεο ήηαλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα πνπ 

δηλφηαλ απφ ζρεηηθή Αλαθνίλσζε ηνπ 1997, θαζψο απηέο κεηείραλ ζε ζπκθσλία θαζνξηζκνχ 

ηηκψλ πνπ θξίζεθε ηδηαηηέξσο ζνβαξή παξάβαζε. 

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη, ην γεγνλφο πσο ε 

θαηαγγειιφκελε δελ θαηείρε θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο ζεκαληηθή δχλακε ζηελ αγνξά, 

νπδφισο επεξεάδεη ηελ δηαπίζησζε παξάβαζεο ησλ άξζξσλ 3(1) ηνπ Νφκνπ θαη 101 ηεο 

ΛΔΔ ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο πεξηέρεη φξνπο πνπ είλαη εμ’ 

αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζηηθνί ηνπ αληαγσληζκνχ θαη νη νπνίνη έρνπλ ζθνπφ αληίζεην πξνο ηνπο 

θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ.  

6.3 Καλνληζκόο 330/2010 ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 101 

παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζε νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο θάζεηωλ ζπκθωληώλ θαη ελαξκνληζκέλωλ πξαθηηθώλ. 

Θέζεηο θαηαγγειιφκελεο εηαηξεία (ΛΑΛΗΕΑ) 

Ζ θαηαγγειιφκελε εηαηξεία θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ζέζεσλ ηεο εκεξνκελίαο 25/8/2014 

επηθαιέζηεθε ηνλ Καλνληζκφ απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία αξ. 330/2010 θαη ππνζηήξημε, 

εκκέζσο πιελ ζαθψο, φηη αθ’ εο ζηηγκήο νχηε ε θαηαγγέιινπζα νχηε ε θαηαγγειιφκελε 

                                                           
40

 Αξηζ. Απνθ.563/VII/2013. 
41

 Greek Ferries Services Cartel OJ [1999] L 109/24 [1999] 5 CMLR 47, upheld on appeal Case T-59/99 
Ventouris Group Enterprices v Commission [2003] paragr. 167-170. 
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θαηέρνπλ  κεξίδην αγνξάο πνπ λα ππεξβαίλεη ην 30%, φξην πνπ ζέηεη ν ελ ιφγσ Καλνληζκφο, 

ηφηε ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο ζα πξέπεη λα εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 101(1) 

ηεο ΛΔΔ. 

Δπίζεο, σο ππέδεημε ε θαηαγγειιφκελε, ν ελ ιφγσ Καλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπκθσλίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή άδεηαο ρξήζεο ή ηελ παξαρψξεζε 

Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο (εθεμήο: «ΓΓΗ»), εθηφο θαη αλ νη πξφλνηεο γηα ηε 

πξνζηαζία ησλ ΓΓΗ επηηεινχλ ζθνπφ επηθνπξηθφ ζηνλ θχξην ζθνπφ κηαο ζπλνκνινγεκέλεο 

ζχκβαζεο. 

Οη (θάζεηνη) πεξηνξηζκνί είλαη απαξαίηεηνη θαηά ηελ άπνςε ηεο ΛΑΛΗΕΑ ηφζν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γηθαηνπάξνρνπ αιιά θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλήο 

ηαπηφηεηαο θαη εληαίαο θήκεο ηνπ δηθηχνπ θαζψο επίζεο επηδηψθνπλ ηελ βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην κηαο αιπζίδαο δηαλνκήο επηηξέπνληαο 

κεγαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ. Μπνξεί αθφκα λα 

νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο θαη δηαλνκήο ησλ κεξψλ θαη ζε βειηηζηνπνίεζε 

ηνπ επηπέδνπ επελδχζεσλ ησλ πσιήζεσλ ηνπο42.    

Δπηπιένλ ε θαηαγγειιφκελε επηθαιέζηεθε φηη ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα 

ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θάπνηνη θάζεηνη πεξηνξηζκνί θαη αλ 

αθφκα ππάξρνπλ ζηηο ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο απνηειψληαο επηθνπξηθέο δηαηάμεηο, δχλαληαη 

λα ζεσξεζνχλ φηη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 330/2010 γηα Απαιιαγή 

απφ ηελ Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 101(1) ΛΔΔ θαηά Καηεγνξίεο. Απηνί νη πεξηνξηζκνί είλαη: 

(α) ππνρξέσζε ηνπ Γηθαηνδφρνπ λα κελ αζθεί, άκεζα ή έκκεζα νπνηαδήπνηε νκνεηδή 

δξαζηεξηφηεηα (πξννίκην ηεο ζχκβαζεο εκεξνκελίαο 23/2/2009), 

(β) ππνρξέσζε ηνπ Γηθαηνδφρνπ λα κελ απνθηήζεη ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην 

αληαγσλίζηξηαο επηρείξεζεο πνπ ζα ηνπ παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο (Όξνο 8.10 ηεο ζχκβαζεο εκεξνκελίαο 23/2/2009), 

(γ) ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνδφρνπ λα κελ απνθαιχπηεη ζε ηξίηνπο ηε ρνξεγεζείζα απφ ηνλ 

δηθαηνπάξνρν ηερλνγλσζία γηα φζν δηάζηεκα ε ελ ιφγσ ηερλνγλσζία δελ έρεη πεξηέιζεη ζε 

δεκφζηα ρξήζε (φξνο 8.11 ηεο ζχκβαζεο εκεξνκελίαο 23/2/2009), 

(δ) ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνδφρνπ λα γλσζηνπνηεί ζην δηθαηνπάξνρν θάζε εκπεηξία 

απνθηεζείζα θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δηθαηφρξεζεο θαη λα ρνξεγεί ζην δηθαηνπάξνρν, 

                                                           
42

 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 330/2010 ηεο Δπηηξνπήο 20 Απξηιίνπ 2010. 
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θαζψο θαη ζε άιινπο δηθαηνδφρνπο, άδεηα κε απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο 

πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ εκπεηξία, 

(ε) ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνδφρνπ λα ελεκεξψλεη ην δηθαηνπάξνρν γηα ηηο πξνζβνιέο ησλ 

ΓΓΗ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο, λα αζθεί αγσγέο θαηά ηνλ 

πξνζβνιέσλ ή λα ζπκπαξίζηαηαη ζηνλ δηθαηνπάξνρν ζε θάζε αγσγή θαηά ησλ πξνζβνιέσλ 

(φξνο 3.6 ηεο ζχκβαζεο εκεξνκελίαο 23/2/2009), 

(ζη) ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνδφρνπ λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηερλνγλσζία παξαρσξεζείζα απφ 

ηνλ δηθαηνπάξνρν βάζεη άδεηαο εθκεηάιιεπζεο, γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

δηθαηφρξεζεο θαη 

(μ) ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνδφρνπ λα κελ παξαρσξεί ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ε ζπκθσλία δηθαηφρξεζεο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνπάξνρνπ (φξνο 8.18 ηεο 

ζχκβαζεο εκεξνκελίαο 23/2/2009) 

Δπίζεο ε θαηαγγειιφκελε έρεη ηελ ζέζε φηη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 

Καλνληζκνχ 330/2010, ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή ησλ θάζεησλ ζπκθσληψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 

101(3) ηεο ΛΔΔ, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη παξάιιεια (α) ε δνκή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

ζρεηηθή αγνξά θαη ν βαζκφο δχλακεο πνπ εμαζθνχλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη (β) θαηά πφζν 

ε εθαξκνγή ησλ θάζεησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ζπκθσλίαο ζα έρεη έλα αηζζεηφ απνηέιεζκα 

απνθιεηζκνχ ησλ αληαγσληζηψλ απφ ηελ αγνξά ή θαη ζα νδεγήζεη ζε ςειφηεξεο ηηκέο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

 Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ζ Δπηηξνπή αθνχ κειέηεζε ηνπο σο άλσ ηζρπξηζκνχο ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο, επηζπκεί 

θαηαξράο λα ζεκεηψζεη ηα θάησζη ζε ζρέζε κε ηνλ Καλνληζκφ 330/2010: 

Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο νκαδηθήο απαιιαγήο απφ ηνπο απαγνξεπηηθνχο θαλφλεο ηνπ άξζξνπ 

101(1) ΛΔΔ θαη θαη΄ αληηζηνηρία ηνπ άξζξνπ 3(1) ην Νφκνπ, εθαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο θάζεησλ ζπκθσληψλ θαη ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νξίδνληαη σο θάζεηεο νη «ζπκθσλίεο ή 

ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ θάζε κία 

εθ ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηείηαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο ελαξκνληζκέλεο 

πξαθηηθήο, ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο ή δηαλνκήο, θαη πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηα κέξε κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη, λα πσινχλ ή λα 

κεηαπσινχλ νξηζκέλα αγαζά ή ππεξεζίεο».43 Έρνληαο ππφςε φηη ε θαηαγγειιφκελε θαη ε 
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 Καλνληζκφο 330/2010, άξζξν 1, παξ. 1, ζηνηρείν α΄. 
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θαηαγγέιινπζα έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηεο αγνξάο, ήηνη ε θαηαγγειιφκελε ζε ρνλδξηθφ επίπεδν θαη ε θαηαγγέιινπζα ζε 

ιηαληθφ,  πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε ελ ιφγσ ζχκβαζε απνηειεί θάζεηε ζπκθσλία ππφ ηελ έλλνηα 

ηνπ Καλνληζκνχ. 

Ο ελ ιφγσ θαλνληζκφο ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε νκαδηθήο απαιιαγήο ζε 

θάζεηεο ζπκθσλίεο / ζπκπξάμεηο νη νπνίεο ππάγνληαη θαηαξρήλ ζην άξζξν 101 ΛΔΔ θαη 

αληηζηνίρσο ζην άξζξν 3(1) ηνπ Νφκνπ. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ελ ιφγσ 

θαλνληζκνχ θεξχζζεηαη αλεθάξκνζην ην άξζξν 101(1) ΛΔΔ ζε πεξηπηψζεηο θάζεησλ 

ζπκθσληψλ. Όκσο ηίζεληαη δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επεξγεηήκαηνο 

ηεο απαιιαγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά. 

Πξψηνλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ ην κεξίδην αγνξάο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ 

αγνξαζηή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 30% ζηε ζρεηηθή αγνξά θαη δεχηεξνλ δελ 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηηο ππφ εμέηαζε θάζεηεο ζπκθσλίεο φξνη νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηνξηζκνί ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 4 ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε χπαξμε έζησ ελφο 

πεξηνξηζκνχ ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα λα απνθιείεηαη νιφθιεξε ε θάζεηε 

ζπκθσλία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ επεξγεηήκαηνο απαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ θαη 

άξα λα εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ άξζξσλ 3(1) ηνπ Νφκνπ θαη/ή ηνπ 101(1) ΛΔΔ αθφκα 

θαη αλ ηα κεξίδηα αγνξάο δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ 30%.  

πλεπψο, ελφςεη ησλ αλσηέξσ δηαπηζηψζεσλ, ν ηζρπξηζκφο ηεο θαηαγγέιινπζαο φηη απηή 

πξέπεη λα ηχρεη ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο απαιιαγήο, θαζψο νχηε ε θαηαγγέιινπζα, νχηε ε 

θαηαγγειιφκελε παξαβηάδνπλ ην ηηζέκελν φξην ηνπ 30% πνπ ζέηεη ν Καλνληζκφο βξίζθεη ζε 

αληίζεζε ηελ Δπηηξνπή θαζφηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο πεξηέρεη 

πεξηνξηζκνχο ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δχλαηαη λα παξαζρεζεί ην 

επεξγέηεκα πνπ παξέρεηαη κε ηνλ θαλνληζκφ. Ζ Δπηηξνπή δηεπθξηλίδεη φηη ην ίδην ηζρχεη θαη ζε 

ζρέζε κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ζπκθσλίεο ήζζνλνο ζεκαζίαο.44  

πγθεθξηκέλα αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κεξίδην αγνξάο ηνπ πξνκεζεπηή ζηε ζρεηηθή 

αγνξά δελ ππεξβαίλεη ην 15%, νη εμ αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζκνί ηνπ αληαγσληζκνχ παξαβηάδνπλ 

άλεπ εηέξνπ ηα άξζξα 101 ΛΔΔ θαη αληηζηνίρσο 3 ηνπ Νφκνπ.  

Ζ Δπηηξνπή παξαηεξεί επίζεο φηη ζχκθσλα κε ζηε βάζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ45 

πξνβιέπεηαη φηη ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ απαιιαγήο θαηά θαηεγνξίεο νξίδεη 

φηη ε εθαξκνγή ηνπ θαιχπηεη θάζεηεο ζπκθσλίεο πεξηέρνπζεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζρεηηθέο 

                                                           
44

 Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ζπκθσλίεο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis), 
ΔΔ C 368, 22/12/2001, παξ. 11(2). Βι. επίζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο, 
ζθ. 9-11. 
45

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο παξ. 31(2010/C 130/01). 
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κε ηελ θηήζε ή ηε ρξήζε απφ ηνλ αγνξαζηή ΓΓΗ, απνθιείνληαο έηζη απφ ην πεδίν ηνπ 

θαλνληζκνχ απαιιαγήο θαηά θαηεγνξίεο φιεο ηηο άιιεο θάζεηεο ζπκθσλίεο πνπ πεξηέρνπλ 

δηαηάμεηο πεξί ΓΓΗ. Ο θαλνληζκφο απαιιαγήο θαηά θαηεγνξίεο εθαξκφδεηαη ζηηο θάζεηεο 

ζπκθσλίεο πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο πεξί ΓΓΗ, εθφζνλ πιεξνχληαη πέληε πξνυπνζέζεηο: 

α) νη δηαηάμεηο γηα ηα ΓΓΗ πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο θάζεηεο ζπκθσλίαο, δειαδή κηαο 

ζπκθσλίαο πνπ πεξηέρεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ηα κέξε κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ, λα 

πσινχλ ή λα κεηαπσινχλ νξηζκέλα αγαζά ή ππεξεζίεο· 

β) ηα ΓΓΗ πξέπεη λα κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή ή λα ηνπ παξέρεηαη άδεηα ρξήζεο ηνπο· 

γ) νη δηαηάμεηο γηα ηα ΓΓΗ δελ πξέπεη λα απνηεινχλ ην θχξην αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο· 

δ) νη δηαηάμεηο γηα ηα ΓΓΗ πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ρξήζε, ηελ πψιεζε ή ηε 

κεηαπψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αγνξαζηή ή ηνπο πειάηεο ηνπ. ε πεξίπησζε 

δηθαηφρξεζεο, φπνπ ε εκπνξία απνηειεί αληηθείκελν ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΓΓΗ, ηα αγαζά ή νη 

ππεξεζίεο δηαλέκνληαη απφ ηνλ θχξην δηθαηνδφρν ή ηνπο δηθαηνδφρνπο· 

ε) νη δηαηάμεηο γηα ηα ΓΓΗ αλαθνξηθά κε ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο δελ πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ πεξηνξηζκνχο ηνπ αληαγσληζκνχ νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην αληηθείκελν κε θάζεηνπο 

πεξηνξηζκνχο κε απαιιαζζφκελνπο απφ ηνλ θαλνληζκφ απαιιαγήο θαηά θαηεγνξίεο. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη θαηαξράο ζηνλ Καλνληζκφ 330/2010 πξνβιέπεηαη 

δπλαηφηεηα απαιιαγήο ζε πεξίπησζε πνπ νη θάζεηεο ζπκθσλίεο πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλα ΓΓΗ 

εάλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην ίδην ην άξζξν 2(3) Καλνληζκνχ σο 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ππφ α-ε).  

Απηφ πνπ πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί πεξαηηέξσ είλαη φηη ν Καλνληζκφο απαξηζκεί ζην άξζξν 4 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο πνπ ζπλεπάγνληαη απνθιεηζκφ ηεο φιεο θάζεηεο 

απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. Ζ χπαξμε πεξηνξηζκψλ ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο ζε ζπκθσλία 

δεκηνπξγεί ηεθκήξην φηη ε ζπκθσλία εκπίπηεη ζην άξζξν 10146. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε χπαξμε ηέηνησλ πεξηνξηζκψλ ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο θαη ε απαγφξεπζε ησλ ακνηβαίσλ 

πξνκεζεηψλ (άξζξα 4 α' θαη β' Καλνληζκνχ 330/2010) δελ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

απαιιαγήο πνπ πξνλνεί ην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ σο πξνλνείηαη ζην ίδην ην άξζξν 4 ηνπ ελ 

ιφγσ Καλνληζκνχ 

                                                           
46

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  2010/C 130/01 παξ. 47. 
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Με άιια ιφγηα ε χπαξμε ΓΓΗ ζηελ πξνθεηκέλε θάζεηε ζπκθσλία δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη 

ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ ρνξήγεζε απαιιαγήο θαζφηη ην άξζξν 4 ηνπ 

ίδηνπ Καλνληζκνχ πξνβιέπεη ξεηά φηη απνθιείεηαη ε ρνξήγεζε ηνπ επεξγεηήκαηνο απαιιαγήο 

εάλ ζηε ζχκβαζε πθίζηαληαη φξνη πνπ θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθνί ηνπ αληαγσληζκνχ.  

πκπεξαζκαηηθά ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε ρνξήγεζε ηνπ επεξγεηήκαηνο απαιιαγήο θαηά 

θαηεγνξία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 330/2010 δελ είλαη εθαξκνζηέα ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε. Δληνχηνηο ε θαηαγγειιφκελε ηζρπξίδεηαη φηη αθφκα θαη αλ δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο 

ν Καλνληζκφο, ηα εκπιεθφκελε κέξε εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάινπλ 

ηζρπξηζκνχο απνδνηηθφηεηαο θαζψο θαη σθέιεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θάζεησλ 

πεξηνξηζκψλ. 

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή ζα  εμεηάζεη πην θάησ (ζεκείν 6.6) θαηά πφζν ζπληξέρεη 

πεξίπησζε ρνξήγεζεο αηνκηθήο απαιιαγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ θαη ην άξζξν 

101(3) ηεο ΛΔΔ κε δεδνκέλν φηη ν Καλνληζκφο νκαδηθήο απαιιαγήο δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.  

6.4 Αηηίαζε ππ’αξηζκόλ 1: Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(α) ηνπ Νόκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 101 

ηεο ΛΔΔ ωο πξνο ηνλ θαζνξηζκό ηωλ ηηκώλ κεηαπώιεζεο. 

Θέζεηο εκπιεθνκέλσλ κεξψλ  

Ζ δηθεγφξνο ηεο ΛΑΛΗΕΑ ζηα πιαίζηα ηεο αγφξεπζεο ηεο, επαλέιαβε νπζηαζηηθά ηα φζα είρε 

δειψζεη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ζέζεσλ ηεο επί ηεο Έθζεζεο Αηηηάζεσο. 

πγθεθξηκέλα ε ΛΑΛΗΕΑ ηζρπξίζηεθε φηη απφ ηα έγγξαθα/παξαξηήκαηα πνπ έρεη πξνζθνκίζεη 

δηαθαίλεηαη φηη ππήξρε θαη δπλαηφηεηα ρνλδξηθψλ πσιήζεσλ θαη δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ηηκψλ απφ ηε πιεπξά ηεο θαηαγγέιινπζαο, αθνχ απηέο ζπκθσλνχληαλ κεηαμχ ηεο 

θαηαγγέιινπζαο θαη ηεο θαηαγγειιφκελεο θαη ζε θαηλνχξγηα πξντφληα ηα νπνία ε 

θαηαγγέιινπζα απφ ηε πιεπξά ηεο έβιεπε φηη ππήξρε αλάγθε ζηελ αγνξά. 

Δπηπξφζζεηα ε ΛΑΛΗΕΑ ζηηο ζέζεηο ηεο πνπ απέζηεηιε ζηα πιαίζηα απάληεζεο ηεο επί ηεο 

έθζεζεο αηηηάζεσλ ζηηο 25/8/2014 επηζήκαλε θαηαξράο ηελ αληίζεηε ζέζε ηεο σο πξνο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο. Καη απηφ γηαηί ε αλαθνξά ζηηο πξφλνηεο ηεο ππφ εμέηαζεο 

ζχκβαζεο έρνπλ σο έρεη αλαθεξζεί, φκσο ζηελ πξάμε ε εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ε 

εμέιημε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο ησλ κεξψλ ππήξμε θαζ’ φιν ηνλ νπζηψδε ρξφλν πνιχ 

δηαθνξεηηθή. 
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Όπσο ππνδεηθλχεη ε θαηαγγειιφκελε πξαγκαηνπνηείην ηνπιάρηζηνλ κηα ζπλέιεπζε ην ρξφλν, 

κε ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ ηεο ψζηε λα κπνξεί λα ιακβάλεη απφ απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηνπο θαη λα ζπδεηνχληαη ζέκαηα γηα λα επηιχνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα ζπλαπνθαζίδνληαη 

πνιηηηθέο εκπνξηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ47.  

Παξάιιεια ε θαηαγγειιφκελε πξνζθφκηζε ζηνηρεία γηα λα θαηαδείμεη ηελ ππνζηήξημε ηελ νπνία 

παξείρε ζηελ θαηαγγέιινπζα, ρξεζηκνπνηψληαο ίδηνπο πφξνπο ψζηε λα αθαηξείηαη απφ ηελ 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαγγέιινπζαο ην θφζηνο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

απνηειεζκάησλ, νη έξεπλεο ζηελ ζρεηηθή αγνξά θαη νη ηάζεηο απηήο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Δπηπξφζζεηα, ε θαηαγγειιφκελε δηαηείλεηαη φηη απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ  κεξψλ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα γηα ηελ θαηαγγέιινπζα λα πξνβαίλεη ζε πξνζδηνξηζκφ πειαηψλ ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχζε λα εληάζζεη σο πειάηεο PRO, πνπ ήηαλ επαγγεικαηίεο πειάηεο πνπ 

αγφξαδαλ κε έθπησζε. Όπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία πνπ επηζχλαςε ζηηο ζέζεηο ηεο ε 

θαηαγγειιφκελε, γηα ην 2009 ην {…}% ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηαγγέιινπζαο ήηαλ πξνο πειάηεο 

PRO. ηελ πξάμε φπσο ππέδεημε ε θαηαγγειιφκελε, γηα ηνπο πειάηεο PRO ε θαηαγγέιινπζα 

πξνέβαηλε ζε ρνλδξηθέο πσιήζεηο ζε αληίζεζε κε απηά ηα νπνία πξνλννχζε ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο48, γηα ιηαληθέο πσιήζεηο κφλν. 

Αθφκα βάζεη πξαθηηθψλ εκεξνκελίαο {…}, ε θαηαγγειιφκελε ηζρπξίδεηαη φηη ζε αληίζεζε κε ηα 

φζα ηζρπξίδεηαη ε θαηαγγέιινπζα επηβεβαηψζεθε ε δπλαηφηεηα παξνρήο έθπησζεο 100% απφ 

ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ θαη πεξαηηέξσ έθπησζε 10% θαηά ηελ θξίζε ησλ κειψλ, εθφζνλ ε 

δπλαηφηεηα έθπησζεο είρε εθαξκνζηεί πνιχ πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ. 

Ζ θαηαγγειιφκελε πξνζθφκηζε αθφκα αιιεινγξαθία (ειεθηξνληθφ κήλπκα 14/4/2010 θαη 

26/4/2010) κεηαμχ ησλ κεξψλ φπνπ θαηά ηελ άπνςή ηεο θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε 

θαηαγγέιινπζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη θαηλνχξηα πξντφληα ζηελ γθάκα ησλ 

πξντφλησλ ηνπ δηθηχνπ, ρξεζηκνπνηνχζε ηε δπλακηθή ηεο θαηαγγειιφκελεο γηα λα εμαζθαιίδεη 

θαιχηεξεο ηηκέο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζπκκεηείρε κε ηελ πιεξνθφξεζε ηεο ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ηηκήο. 

H θαηαγγειιφκελε ζε φηη αθνξά ζην θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο SAP BUSINESS ONE θαη 

εηδηθφηεξα ζην ζχζηεκα αλαπαξαγγειίαο αλέθεξε ηα θάησζη: «Βάζεη ηνπ ζηνθ θαη ηνπ κίληκνπκ 

ζηνθ νξηδφηαλ ε πξφηαζε παξαγγειίαο. Σα κίληκνπκ ζηνθ νξίδνληαλ αλά είδνο θαηά ηελ αξρηθή 
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 Πξαθηηθά πλάληεζεο {…}. 
48

 Δγθχθιηνο ηεο Καηαγγειιφκελεο ζρεηηθά κε πειάηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ PRO. 
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ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζε έλα θαηάζηεκα49. Σα κίληκνπκ ζηνθ θαηαρσξνχληαλ ζην SAP θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνέθππηε ε αλαπαξαγγειία ηνπ θαηαζηήκαηνο».  

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε θαηαγγειιφκελε επέλδπζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ίδηαο ήηαλ δηφηη νη θσδηθνί πψιεζεο ζην δίθηπν ήηαλ πέξαλ ησλ 

{…} θαη νη εξγαηνψξεο αιιά θαη ε πηζαλφηεηα αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζηελ θαηαγξαθή ηνπο ζε 

μερσξηζηά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα απφ ην εθάζηνηε κέινο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ γηα ηελ αξρηθή 

επέλδπζε ηνπ Γηθαηνδφρνπ απαγνξεπηηθή. Απφ ηελ άιιε ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

θαη παξακέηξσλ απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγγειιφκελε, έδηλε 

ηελ δπλαηφηεηα ελδπλάκσζεο ηνπ δηθηχνπ θαη κέζα ζηα πιαίζηα ππνζηήξημεο ηνπ, παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζηελ αλάιπζε πσιήζεσλ, αγνξψλ, πξντφλησλ κε κεγάιε ή ρακειή 

θπθινθνξία, ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη λα βνεζά ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ λα ξπζκίδνπλ ηελ εκπνξηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα. 

Ζ θαηαγγειιφκελε ππνζηήξημε φηη νπδέπνηε ρξεζηκνπνίεζε ην θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο  

σο νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν δηεπθφιπλζεο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ.  

ε φηη αθνξά ηηο αλαπαξαγγειίεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο θαηαγγειιφκελεο, ηα κέιε 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδνπλ αιιαγέο ζην κίληκνπκ ζηνθ θαη λα θαζνξίδνπλ ην 

επηζπκεηφ ζηνθ γηα ην θαηάζηεκα ηνπο είηε ελεκεξψλνληαο ηελ θαηαγγειιφκελε ψζηε λα 

αλαιάβεη ηελ ελ ιφγσ αιιαγή είηε αιιάδνληαο ηελ πνζφηεηα ηεο πξφηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

θαηαρσξψληαο απηέο ζαλ «παξαγγειία».50  

Ζ ΛΑΛΗΕΑ έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη δελ πξέπεη λα αγλνεζεί εληειψο ε πξαγκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο ζρέζεο ησλ δηαδίθσλ ε νπνία δηακνξθσλφηαλ, κε ηελ ζπλαίλεζε ησλ κεξψλ, ζε πνιιέο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο έμσ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο.  

Δλ πάζε φκσο πεξηπηψζεη, ε ΛΑΛΗΕΑ ζεκείσζε φηη, αθφκα θαη αλ ε Δπηηξνπή επηκέλεη ζηηο 

παξαβηάζεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ βαζηδφκελε κφλν ζηηο ηππηθέο ζπκβαηηθέο ξήηξεο 

αγλνψληαο εληειψο φηη ε πξάμε ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή, ηφηε ζα πξέπεη θαηά ηελ άπνςή ηεο 

ΛΑΛΗΕΑ λα δηαπηζησζεί αθφκα κία ζπκβαηηθή ξχζκηζε. Απηή πνπ νξίδεη φηη ηα ζπκβαηηθά 

πξντφληα θεληξηθήο πξνκήζεηαο, αλήθαλ θαζ’ φιν ην ρξφλν κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπο, 

ζηελ ηδηνθηεζία ηεο θαηαγγειιφκελεο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 4.2.2 ηεο χκβαζεο θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο Πψιεζεο «{…}».  
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 Δπηθνηλσλία Καηαγγειιφκελεο κε Καηαγγέιινπζα γηα ην αξρηθφ κίληκνπκ ζηνθ ζην νπνίν ε Καηαγγέιινπζα είρε ην 

δηθαίσκα λα θάλεη φηη αιιαγέο ήζειε. 
50

 Ζιεθηξνληθφ Μήλπκα απφ Καηαγγειιφκελε πξνο Καηαγγέιινπζα γηα Αλαπαξαγγειία θαη Απάληεζε 

Καηαγγέιινπζαο κε ηελ απνδνρή ή φρη ησλ πξνηεηλφκελσλ πνζνηήησλ εκεξνκελίαο 17/9/2010. 
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ ε πιεξσκή ησλ πξντφλησλ θεληξηθήο πξνκήζεηαο, ήηαλ κε ηελ 

θαηάζεζε θάζε δεχηεξε Γεπηέξα, πνζνχ ίζνπ κε ην {…}% ησλ πσιήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ 

ζηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο, κε ινγηζηηθή ζπκθσλία 

ηηκνινγίσλ αγνξάο θαη πσιεζέλησλ πξντφλησλ θάζε δχν κήλεο51
.  

Με ηελ ζπκβαηηθή ξχζκηζε επηθχιαμεο ηεο ηδηνθηεζίαο, γηα ηνπο {…} θσδηθνχο (νη θσδηθνί απηνί 

ζρεηίδνληαη κε αληίζηνηρα πξντφληα θαηαζθεπήο ηεο ΛΑΛΗΕΑ) ε θαηαγγειιφκελε ηζρπξίδεηαη φηη  

δηαηεξνχζε ηελ ηδηνθηεζία κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ηνπο θαη άξα είρε θαη ην δηθαίσκα λα 

νξίδεη ηελ ηηκή κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο πνπ δηαηίζνληαλ ηα πξντφληα ηεο. Δλψ, φζνλ 

αθνξά ηα πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο θσδηθνχο ε θαηαγγειιφκελε 

ππνζηεξίδεη φηη πίεδε ηελ ηηκή ηεο ρνλδξηθήο πην θάησ ψζηε λα απμάλεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο 

ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ θαη ελζαξξχλνληαλ ζηελ πξάμε ηα κέιε λα δηεθδηθνχλ κε δηθέο ηνπο 

ελέξγεηεο νπνηεζδήπνηε ηηκέο ήζειαλ. 

Απφ ηελ άιιε ε δηθεγφξνο ηεο Γ&Γ Ρεκέληδν, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηεο 

ζέζεσλ ζηηο 24/9/2014 αξλήζεθε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο θαηαγγειιφκελεο φηη ε ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο δελ εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε. Ζ θαηαγγέιινπζα ππνζηήξημε επηπξφζζεηα φηη 

κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο SAP BUSINESS ONE, πνπ βάζεη ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηφρξεζεο είρε ππνρξέσζε λα εγθαηαζηήζεη ζην θαηάζηεκα ηεο, ε θαηαγγειιφκελε αζθνχζε 

πιήξε έιεγρν ηεο εκπνξηθήο ηεο πνιηηηθήο θαη πξνέβαηλε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ 

κεηαπψιεζεο, ρσξίο λα ηεο αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην επειημίαο ζε απηήλ. ε θάζε πεξίπησζε 

φκσο, σο ηφληζε ε θαηαγγέιινπζα, ε ελ ιφγσ ζχκβαζε πεξηέρεη πιεζψξα ζπκβαηηθψλ φξσλ νη 

νπνίνη είλαη εμ’ αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζηηθνί ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ζ Δπηηξνπή, αθνχ εμέηαζε ηα φζα δήισζε θαη ππνζηήξημε ε δηθεγφξνο ηεο ΛΑΛΗΕΑ ηφζν ζην 

πιαίζην ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ζηηο γξαπηέο ζέζεηο ηεο επί ηεο έθζεζεο 

αηηηάζεσλ θαη παξάιιεια αθνχ κειέηεζε ην πεξηερφκελν ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ ηεο 

ππφζεζεο, εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο ζην άξζξν 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 

101 ηεο ΛΔΔ ην νπνίν απαγνξεχεη φιεο ηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ελψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θάζε ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ή απνηέιεζκα ηελ 

παξαθψιπζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο άκεζνο ή έκκεζνο 

θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ αγνξάο ή πψιεζεο απνηειεί κηα απφ ηηο ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο 

απαγνξεπκέλεο ζχκπξαμεο σο θαζνξίδεηαη ζηα ππφ αλαθνξά άξζξα.  
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Άξζξν 6.3 ηεο χκβαζεο εκεξνκελίαο 23/2/2009 κεηαμχ ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ. θαη Γ&Γ Ρεκέληδν Ληδ. 
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Ο θαζνξηζκφο ηηκψλ είλαη απφ ηηο πιένλ ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο απαγνξεπκέλεο ζχκπξαμεο, 

ηφζν ζε θάζεην, φζν θαη ζε νξηδφληην επίπεδν, ελψ ζεσξείηαη ε ζεκαληηθφηεξε πεξίπησζε εμ 

αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ.52 πλεπψο, ζπκθσλίεο ή ελαξκνληζκέλεο 

πξαθηηθέο πνπ άκεζα ή έκκεζα θαζνξίδνπλ ηηκέο ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο φξνπο ζπλαιιαγήο 

απνηεινχλ ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο πεξηνξηζκνχο ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο πιήηηνπλ ηελ ίδηα 

ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ, έρνληαο ππφςε φηη ε ηηκή είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεδία 

ηνπ αληαγσληζκνχ.53  

ηελ πεξίπησζε ησλ θάζεησλ ζπκθσληψλ, ζπκβαηηθνί φξνη ή πξαθηηθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

νξίδνληαη ζην δηαλνκέα νη ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ σο αληηθείκελν 

(object) ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ αλαδεηείηαη ην 

απνηέιεζκα (effect) πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ αληαγσληζκφ εθ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο.54 

Μφλν ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο (έζησ θαηά θαηλφκελν) ζπκβαηηθψλ φξσλ, αλαδεηείηαη ε 

ζπκκφξθσζε ησλ κεηαπσιεηψλ κε ηηο θαζνξηδφκελεο ηηκέο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη εθφζνλ 

απηέο ηίζεληαη ζε  εθαξκνγή. 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν κε άκεζν φζν θαη κε έκκεζν ηξφπν. 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο, ζε πεξίπησζε 

ζπκβαηηθψλ δηαηάμεσλ κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη απεπζείαο ε ηηκή κεηαπψιεζεο, ν 

πεξηνξηζκφο είλαη εκθαλήο. Ωζηφζν ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαη κε έκκεζν ηξφπν55. Σέηνηα παξαδείγκαηα έκκεζνπ θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ 

κεηαπψιεζεο  απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, νη ζπκθσλίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο ηνπ δηαλνκέα θαη ηνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ έθπησζεο πνπ κπνξεί λα ρνξεγήζεη ν 

δηαλνκέαο απφ έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν ηηκψλ. Οη άκεζνη ή έκκεζνη ηξφπνη γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ θαζνξηζκνχ ηηκψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί φηαλ ζπλδπαζηνχλ κε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαλνκέσλ πνπ δελ ηηο ηεξνχλ, φπσο ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο ηηκψλ.56 Ωο εθ ηνχηνπ, ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ε απαγφξεπζε ησλ άξζξσλ 
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 Βι. κεηαμχ άιισλ, ΓΔΚ ππνζ. 123/83, απνθ. ηεο 30.1.1985, BNIC v. Clair, πιι. 1985, 39, 423, ΔΑ 
495/VI/2010, ΔΑ 505/VI/2010. 
53

 Δμάιινπ, ην ίδην πξνθχπηεη θαη απφ ην άξζξν 4 ζηνηρείν α΄ ηνπ Καλνληζκνχ 330/2010, ην νπνίν 
πξνβιέπεη ξεηά φηη ζε πεξηπηψζεηο θαζνξηζκνχ ηηκψλ δελ δχλαηαη λα ηχρεη εθαξκνγήο. 
54

 Βι. κεηαμχ άιισλ C-243/83, SA Binon v. SA Agence παξ.44-45, T-67/01, JCB Service v. Commission 
παξ. 121. C-89 επ. /85, Ahlstrom θαηά Δπηηξνπήο, παξ.175. C-306/96, Javico θαηά Yves Saint Laurent, 
παξ.14-15, C-86/82, Hassebland θαηά Δπηηξνπήο, παξ.45-46. 
55

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο 2010/C 130/01 
παξ. 48. 
56

 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο [2000/C 291/01] παξ.47. 

Σν ίδην πξνβιέπεηαη θαη ζηελ αληίζηνηρε παξ. 48 ηνπ Καλνληζκνχ 330/2010. 
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3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη 101 ΛΔΔ ζπκπεξηιακβάλεη γεληθφηεξα θάζε ζπκθσλία ε νπνία αθνξά 

παξακέηξνπο ηεο ηηκήο.57  

ην άξζξν 4 ζηνηρείν α’ ηνπ Καλνληζκνχ 330/2010 πξνβιέπεηαη φηη ν άκεζνο ή έκκεζνο 

θαζνξηζκφο ηηκψλ πψιεζεο ή αγνξάο νξίδεηαη σο ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο πεξηνξηζκφο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. χκθσλα κε ην ελ ιφγσ άξζξν: «Η απαιιαγή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 

δελ ηζρχεη γηα ηηο θάζεηεο ζπκθσλίεο νη νπνίεο, άκεζα ή έκκεζα, κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιινπο παξάγνληεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ησλ κεξψλ, έρνπλ σο αληηθείκελν:  

α) ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αγνξαζηή λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο πψιεζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή λα επηβάιεη κέγηζηε ηηκή πψιεζεο ή λα ζπληζηά 

ηηκή πψιεζεο, ππφ ηνλ φξν φηη νη ηηκέο απηέο δελ ηζνδπλακνχλ κε θαζνξηζκέλε ή ειάρηζηε ηηκή 

πψιεζεο ζπλεπεία πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη ή θηλήηξσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο·».  

Σν ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε Pronuptia58  αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Καίηνη νη ξήηξεο πνπ ζίγνπλ 

ηελ επρέξεηα ηνπ παξαρσξεζηνχρνπ λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ηνπ απνιχησο ειεχζεξα ζπληζηνχλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην φηαλ ν παξαρσξεηήο γλσζηνπνηεί ζηνπο 

παξαρσξεζηνχρνπο ελδεηθηηθέο ηηκέο, ππφ ηνλ φξν πάλησο φηη δελ πθίζηαηαη, κεηαμχ ηνπ 

παξαρσξεηή θαη ησλ παξαρσξεζηνχρσλ ή κεηαμχ ησλ παξαρσξεζηνχρσλ, ελαξκνληζκέλε 

πξαθηηθή γηα ηελ πξαγκαηηθή εθαξκνγή απηψλ ησλ ηηκψλ. Δλαπφθεηηαη ζην εζληθφ δηθαζηήξην λα 

ειέγμεη αλ ζπληξέρεη απηή ε πξνυπφζεζε».59  

πλεπψο, ε παξεκπφδηζε ηνπ δηθαηνδφρνπ λα θαζνξίδεη ειεχζεξα ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ 

εκπνξεχεηαη, κέζσ ξεηξψλ πνπ ηνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ δηθαηνπάξνρν, ζπληζηά πξαθηηθή 

πεξηνξίδνπζα ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία εκπίπηεη ζηελ απαγνξεπηηθή 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 101(1) ΛΔΔ θαη 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ πεξί θαζνξηζκνχ ηηκψλ πψιεζεο. Καη΄ 

εμαίξεζε, δελ επέξρεηαη ην ίδην απνηέιεζκα ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν δηθαηνπάξνρνο 

γλσζηνπνηεί απιψο ελδεηθηηθέο ηηκέο ή αλψηαηεο ηηκέο ζηνπο δηθαηνδφρνπο, εθηφο εάλ νη ελ 

ιφγσ ηηκέο επηθέξνπλ ηειηθά θαζνξηζκφ ηηκψλ.60   

ηελ ππφζεζε Bestseller61 ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Γαλίαο έθξηλε φηη νη φξνη κηαο ζχκβαζεο 

δηθαηφρξεζεο, νη νπνίνη επέβαιιαλ ζηα θαηαζηήκαηα ελφο δηθηχνπ λα αλαθέξνπλ ηηο ηηκέο 

πψιεζεο θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο ζηνλ δηθαηνπάξνρν κέζσ ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

                                                           
57

 Βι. κεηαμχ άιισλ ΓΔΚ ππνζ. 8/72 Vereeniging van Cementshandelaren θαηά Δπηηξνπήο, ζθ. 21, Γελ. ΓΔΔ Σ-
374/94, Σ-375/94, Σ-384/94 European Night Services θαηά Δπηηξνπήο, ζθ. 136, ΔΑ 505/VI/2010. 
58

 Τπφζεζε 161/84 Pronuptia [1986] 1 CMLR 414. 
59

 Ibid. παξα. 25. 
60

 Ibid. παξα. 26. Βι. επίζεο Τπφζεζε Yves Rocher, OJ 1987 L8/49, [1998] 4 CM LR 592, παξα. 26. 
61

 Τπφζεζε Bestseller v Danish Competition Council, case VL B-2807-04, απφθαζε ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 
2006. 
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ζπζηήκαηνο, είραλ ην ίδην πεξηνξηζηηθφ σο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ απνηέιεζκα κε ηελ 

ππνρξέσζε λα αθνινπζνχλ ηηο ελδεηθηηθέο / πξνηεηλφκελεο ηηκέο ηνπ δηθαηνπαξφρνπ. πλεπψο, 

ην Αλψηαην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε ελ ιφγσ πξαθηηθή παξαβίαδε ηελ αληίζηνηρε κε ην άξζξν 

101(1) ΛΔΔ δηάηαμε ηνπ Γαλέδηθνπ λφκνπ.    

Δμάιινπ ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρεη θξίλεη κε πξφζθαηε απφθαζε ηεο62 φηη ν 

θαζνξηζκφο ηηκψλ κεηαπψιεζεο ηνπ δηθαηνπαξφρνπ ζηνλ δηθαηνδφρν απνηειεί παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 101(1) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 λ. 703/77 (σο ίζρπε ηφηε), ηφζν κέζσ ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο φζν θαη κέζσ 

ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο. 

6.4.3 Αληηθείκελν θαη όξνη ηεο ζπκθωλίαο ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκό ηωλ ηηκώλ 

κεηαπώιεζεο. 

Ζ Δπηηξνπή παξαηεξεί φηη απνηειεί βαζηθφ ηζρπξηζκφ ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο φηη ε ππφ 

θξίζε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο ήηαλ πξάγκαηη απηή πνπ είρε ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηηο 23/2/2009 , πιελ φκσο επηζεκαίλεη φηη ε πξάμε θαη ε εθαξκνγή ηεο 

ζχκβαζεο απηήο, ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή φπσο θαη ε εμέιημε ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο ησλ 

κεξψλ.  

Ζ Δπηηξνπή ηνλίδεη φηη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζεσξνχληαη φηη ππάγνληαη ζηελ απαγφξεπζε ησλ άξζξσλ 3 ηνπ Νφκνπ θαη 101 ηεο ΛΔΔ, 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ νη ζπγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο εθαξκφζηεθαλ ή φρη ζηελ πξάμε. 

ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ δελ αλαδεηείηαη 

δειαδή ην απνηέιεζκα πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ αληαγσληζκφ εθ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίαο 

θαζψο φηαλ ην αληηθείκελν ή ν ζθνπφο ηεο ξήηξαο είλαη αληηαληαγσληζηηθφο, απηή θαηαδηθάδεηαη 

άλεπ εηέξνπ.63   

Πξνο ππνζηήξημε ηνχηνπ θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαθνξά ζηελ ππφζεζε Hasselblad64 φπνπ έγηλε 

δεθηφ φηη ξήηξα απαγφξεπζεο εμαγσγψλ ζπληζηνχζε πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

επηβιήζεθε πξφζηηκν παξά ην γεγνλφο φηη πξνβιήζεθε απφ θαηαγγειιφκελε επηρείξεζε ην 

επηρείξεκα φηη είρε εηζαρζεί ζηε ζχκβαζε εμ’ ακειείαο ηνπ δηθεγφξνπ ηεο θαη φηη δελ είρε 

εθαξκνζηεί απηή ζηελ πξάμε. 

                                                           
62

 Απφθαζε Δ.Α. 495/VI/2010. Καηαγγειίεο ησλ 1) ΗΚΟ ΓΚΡΟΤΠ Α.Δ. & ΘΔ/ΝΗΚΖ νχπεξ Μάξθεη 
Αθξίηαο & 2) Ησάλλε Μαπξίδε, Αθξίηα Μαπξίδε, «ΑΚΡΗΣΑ Τπεξαγνξά Αληηπξνζσπείεο Δκπφξην Α.Δ.» 
& «ΑΚΡΗΣΑ Δπξσπατθά Αθίλεηα Σνπξ. Δπηρεηξήζεηο Α.Δ.» αληίζηνηρα θαηά ηεο ΚΑΡΦΟΤΡ – 
ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ. 
63

 Βι. C-89 επ. /85, Ahlstrom θαηά Δπηηξνπήο, παξ.175 θαη παξ. 171,190-191. 
64

 Βι. Τπφζεζε C-86/82 Hasselblad v Commission παξ. 45, 46. 
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Οκνίσο θαη ζηελ ππφζεζε Yamaha65 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάλζεθε φηη: «These 

agreements have the object of influencing resale prices, thereby restricting or distorting price 

competition, irrespective of the exact degree to which they were implemented.» 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ δηαπηζηψζεσλ, ε Δπηηξνπή ζεσξεί θαηαξράο φηη ην δήηεκα ηεο 

εθαξκνγήο ή κε ησλ επίκαρσλ ζπκβαηηθψλ ξεηξψλ πνπ επηβάιινπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ 

κεηαπψιεζεο δελ αζθεί θακηά επηξξνή ζε ζρέζε κε ηελ απφδεημε ηεο πξνβαιιφκελεο 

παξάβαζεο.  

πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνλννχλ ξεηά θαη κε 

ζαθήλεηα ηε ζρέζε θαη ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζηε βάζε 

ησλ νπνίσλ νη ηηκέο πψιεζεο θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ εηαηξεία ΛΑΛΗΕΑ, 

είλαη εμ’ αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζηηθνί ηνπ αληαγσληζκνχ θαη σο ηέηνηνη εκπίπηνπλ αθεαπηψλ ζηηο 

απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3(1)(α) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ. 

πλαθφινπζα απνξξίπηεηαη ν ηζρπξηζκφο ηεο θαηαγγειιφκελεο φηη νη φξνη ήηαλ απιά ηππηθνί.  

Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην σο άλσ ζπκπέξαζκα ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

αμηνινγψληαο ηνπο θαησηέξσ φξνπο ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο:  

Όξνο 5.1.: «{…}». 

Όξνο 7.2: «{…}».   

Όξνο 8.5: «{…}».  

Ζ Δπηηξνπή εθηηκά φηη αθ’ εο ζηηγκήο πξνβιέθζεθαλ φξνη ζηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο πνπ 

ξεηά νξίδνπλ φηη ε ΛΑΛΗΕΑ ήηαλ απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ 

κεηαπψιεζεο, θαηαδεηθλχεηαη αθεαπηψλ ν ζνβαξφο πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε ζρέζε 

κε ηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3(1)(α) 

ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ ρσξίο λα απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ 

εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο. Απηφ πξνθχπηεη ηφζν 

εμεηάδνληαο κεκνλσκέλα ηνλ θάζε φξν φζν θαη απφ ηελ ζπλδπαζηηθή ηνπο αλάγλσζε. 

Ωο έρεη δηαζαθελίζεη ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζε πξφζθαηε απφθαζή ηεο66: 

«Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αθφκε θαη ππφ ηελ εθδνρή φηη ε ΚΑΡΦΟΤΡ δελ άζθεζε απζηεξφ έιεγρν 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ξήηξαο πεξί θαηά θαλφλα ηήξεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ ή/θαη δελ 
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 Βι. Τπφζεζε COMP/37.975 PO/Yamaha παξ.135. 
66

 Απφθαζε Δ.Α 495/VI/2010 ζθέςε 98 Καηαγγειίεο ησλ 1) ΗΚΟ ΓΚΡΟΤΠ Α.Δ. & ΘΔ/ΝΗΚΖ νχπεξ 
Μάξθεη Αθξίηαο & 2) Ησάλλε Μαπξίδε, Αθξίηα Μαπξίδε, «ΑΚΡΗΣΑ Τπεξαγνξά Αληηπξνζσπείεο 
Δκπφξην Α.Δ.» & «ΑΚΡΗΣΑ Δπξσπατθά Αθίλεηα Σνπξ. Δπηρεηξήζεηο Α.Δ.» αληίζηνηρα θαηά ηεο 
ΚΑΡΦΟΤΡ – ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ. 
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απαίηεζε ελεκέξσζε πεξί απηψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε «θαηαιιειφηεηά» ηνπο, ε 

χπαξμε ησλ ελ ιφγσ ξεηξψλ ζηηο ζπκβάζεηο δχλαληαη αθ’ εαπηψλ λα αζθήζνπλ πίεζε ζηνπο 

δηαλνκείο ηεο ψζηε λα επζπγξακκίζνπλ ζηελ πξάμε ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή κε εθείλε ηεο 

δηθαηνπαξφρνπ. Πεξαηηέξσ, παξαδείγκαηα κε εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ δελ 

θαηαδεηθλχνπλ απαξαίηεηα φηη νη ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο δελ είραλ πεξηνξηζηηθφ ηνπ αληαγσληζκνχ 

απνηέιεζκα, θαζψο νη ζπκβαηηθέο ξήηξεο δχλαληαη λα αζθήζνπλ «νπηηθή θαη ςπρνινγηθή 

επίδξαζε». ε θάζε πεξίπησζε, ε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή εθηίκεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε, 

φρη κφλν ηα πξαγκαηηθά, αιιά θαη ηα πηζαλνινγνχκελα αληη-αληαγσληζηηθά απνηειέζκαηα». 

εκεηψλεηαη αθφκα φηη ε θαηαγγειιφκελε αλαγλψξηζε φηη ζπλήςε ζπκθσλία κε ηελ 

θαηαγγέιινπζαο θαη δελ ακθηζβήηεζε ην αληηθείκελν ησλ ζπκθσληψλ απηψλ, ην νπνίν 

ζπλίζηαην ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο. Ζ ζέζε ηεο αθνξνχζε ζην φηη νη επίκαρεο 

ζπκβαηηθέο ξήηξεο δελ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε. Δπί ηνχηνπ ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ε 

εθηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ κηαο ζπκθσλίαο παξέιθεη, φηαλ πξνθχπηεη, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπκθσληψλ πνπ δηαπηζηψλεη ε απφθαζε, φηη απηέο έρνπλ σο 

ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο θνηλήο 

αγνξάο.67 

Καζίζηαηαη έηζη ζαθέο φηη ε παξάβαζε πθίζηαηαη αθφκα θαη αλ νη πξνηεηλφκελεο ηηκέο, δπλάκεη 

ηεο ζπκθσλίαο, δελ εθαξκφδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.68 εκεηψλεηαη δε φηη ζε θάζε 

πεξίπησζε δηαθαίλεηαη απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ φηη ζηελ ππφ 

εμέηαζε ππφζεζε ίζρπε θαηά βάζε εληαία ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ε θαηαγγέιινπζα ήηαλ 

ππνρξεσκέλε λα αθνινπζεί ηηο επηβαιιφκελεο απφ ηελ θαηαγγειιφκελε ηηκέο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ παξάβαζε ησλ άξζξσλ 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη 101(1) ηεο ΛΔΔ. 

6.4.4 Δθαξκνγή ηεο ζπκθωλίαο ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκό ηηκώλ κεηαπώιεζεο. 

Ζ Δπηηξνπή πεξαηηέξσ, πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο απφ ηελ 

θαηαγγειιφκελε εηαηξεία απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζθνπφ είρε λα ππνζηεξίμεη ηελ ζέζε ηεο φηη 

νη πεξηνξηζηηθνί φξνη δελ είραλ εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε.  

Ζ ΛΑΛΗΕΑ πξνζθφκηζε ειεθηξνληθφ κήλπκα εκεξνκελίαο 26/4/2010 ην νπνίν πεξηέρεη 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο θαηαγγειιφκελεο κε ηελ θαηαγγέιινπζα θαη ππνζηεξίδεη κεηαμχ 

άιισλ, φηη ε θαηαγγέιινπζα ζπκκεηείρε κε ηελ πιεξνθφξεζε ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο. 
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 Βι. Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 11εο Ηαλνπαξίνπ 1990, C-277/87, Sandoz Prodotti Farmaceutici 
θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή 1990, ζ. Η-45. 
68

 Βι. επίζεο απφθαζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 97/123/ΔΚ, Novalliance-Systemform, ζθ. 61, απφθαζε 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο COMP/37.975 PO/Yamaha, ζθ. 127 & 141, απφθαζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
2002/190/ΔΚ JCB, ζθ. 173, θαη απφθαζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2003/675/ΔΚ Video Games Nintendo 
Distribution, ζθ. 327-328. 
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ην ελ ιφγσ ειεθηξνληθφ κήλπκα θαηαγξάθεθε ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ (ηηκή ιηαληθήο θαη ηηκή ρνλδξηθήο) θαη πην θάησ ξεηά θαηαγξάθεηαη φηη: 

«Θα ζέιακε ηε γλψκε ζνπ ζηηο ηηκέο. ηελ Κχπξν πνηα είλαη ε ηηκή πψιεζεο;» Ζ Δπηηξνπή 

ππνζηεξίδεη φηη ε παξνρή δπλαηφηεηαο έθθξαζεο γλψκεο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή δελ αλαηξεί ηνλ 

ηζρπξηζκφ πεξί θαζνξηζκνχ ηηκψλ κεηαπψιεζεο εθ κέξνπο ηεο ΛΑΛΗΕΑ, ε νπνία είρε ηνλ 

πξψην θαη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζε ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο. Απηφ 

κπνξεί λα δηαθαλεί απφ ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ 

ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ Δπηηξνπή παξαηεξεί φηη ζηα πξαθηηθά ζπλάληεζεο εκεξνκελίαο {…} 

ελψ φλησο δηαθαίλεηαη φηη δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ λα πξνβνχλ ζε έξεπλα 

αγνξάο απφ πξνκεζεπηέο ζηελ Κχπξν γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο ελφο εθ ησλ 

εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ({…}), εληνχηνηο δεηήζεθε φπσο απηφ γίλεη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ 

λένπ ηηκνθαηαιφγνπ 2010 ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ψζηε λα πξνιάβνπλ φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη 

ελεκεξψζεηο. Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη ε ΛΑΛΗΕΑ ήηαλ ε κφλε ελ ηέιεη αξκφδηα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηηκψλ ε νπνία ελ ζπλερεία 

απνθάζηδε γηα ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηνπο ηηκνθαηαιφγνπο ηεο. Δμάιινπ 

εληαίνο εηδηθφο ηηκνθαηάινγνο εθδηδφηαλ θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πειάηεο PRO φπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηα πξαθηηθά εκεξνκελίαο 15/04/2008. Δπηπξφζζεηα ζηα πξαθηηθά 

εκεξνκελίαο {…} ζεκεηψλεηαη φηη: «{…}». Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη φλησο ε ΛΑΛΗΕΑ ιάκβαλε ηε 

γλψκε ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο πιελ φκσο ε 

θαηαγγειιφκελε ήηαλ ε κφλε αξκφδηα λα πξνβαίλεη ζηνλ ηειηθφ θαζνξηζκφ απηψλ, εθδίδνληαο 

παξάιιεια ηηκνθαηάινγν ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα πνπ εκπνξεπφηαλ.   

Δπηπξφζζεηα, ζε ειεθηξνληθφ κήλπκα εκεξνκελίαο 17/11/2009, θαηαγξάθεηαη ε πεξηγξαθή 

δχν πξντφλησλ θαη ε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ηνπο. Δπηπιένλ θαηαγξάθεηαη φηη: «ηελ αλσηέξσ 

ιηαληθή έρσ ππνινγίζεη έθπησζε -10% απφ ηελ πξνηεηλφκελε ηηκή ιηαληθήο πνπ καο δίλεη ε 

εηαηξία. Αλ ζέιεηο λα δψζνπκε άιιε ηηκή πεο κνπ.» Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη αθφκα θαη αλ 

ππνηεζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππήξρε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο κηαο ηηκήο, ε 

ΛΑΛΗΕΑ ήηαλ απηή πνπ ηειηθά θαζφξηδε ηηο ηηκέο κεηαπψιεζεο.  

Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο ΛΑΛΗΕΑ φηη θαηά ηε ζπλάληεζε 

εκεξνκελίαο {…} επηβεβαηψζεθε ε δπλαηφηεηα παξνρήο έθπησζεο 100%  απφ ηα κέιε ηνπ 

δηθηχνπ θαη πεξαηηέξσ έθπησζε 10% θαηά ηελ θξίζε ησλ κειψλ, εθφζνλ ε δπλαηφηεηα 

έθπησζεο είρε εθαξκνζηεί πνιχ πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ. 

Ζ Δπηηξνπή, αθνχ εμέηαζε ην πεξηερφκελν ηνπ πξαθηηθνχ, παξαηήξεζε φηη ηέηνηα δπλαηφηεηα 

δελ είρε πξάγκαηη παξαρσξεζεί αιιά απιψο εμεηαδφηαλ ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ηεο 

παξνρήο έθπησζεο 100%. πγθεθξηκέλα ζην πξαθηηθφ αλαγξάθεηαη απηνιεμεί φηη: «Δπηπιένλ, 

εμεηάδνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξείηε λα πξνζθέξεηαη 100% έθπησζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ 
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ζέιεηε λα δψζεηε έλα πξντφλ δσξεάλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζέρεηε ηελ έθπησζε απηή λα 

ηελ βάδεηε ζηε γξακκή ηνπ πξντφληνο πνπ ζέιεηε λα δψζεηε δσξεάλ θαη φρη ζην ζχλνιν ηεο 

απφδεημεο. Σελ δπλαηφηεηα απηή ζα ηελ έρεηε φζν πην ζχληνκα γίλεηαη αθνχ πξέπεη λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο ζην ζχζηεκα. Θα ζαο ζηαιεί ελεκέξσζε γηα ην πφηε αθξηβψο ζα 

κπνξείηε λα μεθηλήζεηε.»  

Ζ Δπηηξνπή ππνγξακκίδεη επηπιένλ φηη ηα ελ ιφγσ πξαθηηθά θέξνπλ εκεξνκελία {…} θαη 

ζπλεπψο ελ πξψηνηο ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη κέρξη θαη απηή ηελ εκεξνκελία νη 

δηθαηνδφρνη δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα ή επειημία παξνρήο ησλ ελ ιφγσ εθπηψζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο 

θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο,69  ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κεηαπψιεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε 

έκκεζν ηξφπν. Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη ζπκθσλίεο γηα θαζνξηζκφ ηνπ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο ηνπ δηαλνκέα, ηνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ έθπησζεο πνπ ν δηαλνκέαο κπνξεί λα 

ρνξεγήζεη απφ έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν ηηκψλ, ε εμάξηεζε ηεο ρνξήγεζεο εθπηψζεσλ ή ηεο 

επηζηξνθήο ησλ δαπαλψλ πξνψζεζεο  απφ ηνλ πξνκεζεπηή, απφ ηελ ηήξεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

επηπέδνπ ηηκψλ, ε ζχλδεζε ηεο θαζνξηζκέλεο ηηκήο κεηαπψιεζεο κε ηηο ηηκέο κεηαπψιεζεο 

ησλ αληαγσληζηψλ, νη απεηιέο, νη εθθνβηζκνί, νη πξνεηδνπνηήζεηο, ε επηβνιή θπξψζεσλ, ε 

θαζπζηέξεζε ή αλαβνιή παξαδφζεσλ ή ε θαηαγγειία ζπκβάζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ηήξεζε ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ ηηκψλ. Δπνκέλσο, ν φξνο «ηηκέο» επηδέρεηαη επξείαο 

εξκελείαο, πεξηθιείνληαο θαη ηηο εθπηψζεηο, πεξηζψξηα θέξδνπο, φξνπο πίζησζεο, ελίνηε θαη 

ζπζηάζεηο πεξί ηηκψλ.  

ηε βάζε ησλ πην πάλσ, θαη κε δεδνκέλν φηη ζηα πξαθηηθά εκεξνκελίαο {…} αλαγξάθεηαη ξεηά 

φηη ππήξρε δπλαηφηεηα παξνρήο έθπησζεο κέρξη 10%, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη 

εθαξκφζηεθε θαη ζηελ πξάμε ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο, αθνχ ε ΛΑΛΗΕΑ 

θαζφξηδε ην αλψηαην επίπεδν έθπησζεο πνπ ν δηαλνκέαο κπνξνχζε λα ρνξεγήζεη.  

Δπηπξφζζεηα ζηα πξαθηηθά εκεξνκελίαο {…} ζεκεηψλεηαη φηη «Καησηέξσ βξείηε ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζακε, ηηο ζέζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαη ηνλ νδεγφ ησλ πεξαηηέξσ 

ελεξγεηψλ» γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε ΛΑΛΗΕΑ θαζνδεγνχζε ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ σο 

πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ φθεηιαλ λα πξνβνχλ. Απφ ηα ελ ιφγσ πξαθηηθά δηαθαίλεηαη πεξαηηέξσ, 

φηη ε θαηαγγειιφκελε ήηαλ ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ κειψλ 

ηνπ δηθηχνπ. ηα πξαθηηθά ζεκεηψλεηαη φηη ε ΛΑΛΗΕΑ παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ πνιχ ςειψλ πσιήζεσλ ζε πειάηεο PRO πνπ ήηαλ ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ κειψλ ηα ίδηα πξαθηηθά ζεκεηψλεηαη φηη: «Σν πεξηζψξην θέξδνπο 

                                                           
69

 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2010/C 130/01 
παξ.48. 
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πνπ έρεηε κεηά απφ ηηο πσιήζεηο ζε πειάηεο PRO δηακνξθψλεηαη ζε {…}% θαη αθφκα θαη έηζη 

θξίλεηε ζαλ πνιχ θαιφ γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, κε ιίγν πξνζεθηηθέο θηλήζεηο θαη κε ηελ 

βνήζεηα καο κπνξεί λα γίλεη αθφκα θαιχηεξν».  

Δπηπξφζζεηα, ε θαηαγγέιινπζα πξνέβαιε ην επηρείξεκα φηη ζπλεπεία ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηφρξεζεο, θαη φπσο απνξξέεη απφ ηνπ φξνπο 3.8.1 θαη 4.2.2 απηήο, φθεηιε λα εγθαηαζηήζεη 

ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηεο ην ινγηζκηθφ ζχζηεκα SAP BUSINESS ONE 

(ινγηζκηθφ ζχζηεκα) ζην νπνίν είραλ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε φια ηα θαηαζηήκαηα θαη ην νπνίν 

ηνπο εμαζθάιηδε ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά φπσο 

ηηκνιφγηα πψιεζεο, δειηία επηζηξνθψλ, παξαιαβή αγαζψλ, δειηία επηζηξνθψλ πξνο 

πξνκεζεπηέο αιιά θαη έθδνζε ηακείνπ εκέξαο, εθηεινχληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ SAP BUSINESS 

ONE. εκεηψζεθε επίζεο φηη ν έιεγρνο ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, θαη ηδίσο ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ 

πψιεζεο, αζθνχληαλ απφ ηελ θαηαγγειιφκελε ζην ζχλνιφ ηεο ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα 

πεξηζψξην επεξεαζκνχ ηεο απφ ηελ θαηαγγέιινπζα. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

θαηαγγέιινπζα δελ κπνξνχζε λα επέκβεη ζηελ ηηκή κεηαπψιεζεο νχηε γηα λα πξνβεί ζε 

ζηξνγγπινπνίεζε θαη/ή έθπησζε επηβξάβεπζεο ζηνπο πειάηεο ηεο, παξά κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο.  

Καηά ηελ θαηαγγειιφκελε, ε θαηαγγέιινπζα παξνπζηάδεη ηελ ρξήζε ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ζαλ ηνλ Μεγάιν Αδειθφ, ηνλ νπνίν εθκεηαιιεπφηαλ ε Καηαγγειιφκελε γηα δηθνχο 

ηεο ιφγνπο θάηη ην νπνίν «απέρεη έηε θσηφο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα». Ζ θαηαγγειιφκελε 

ηζρπξίδεηαη φηη νπδέπνηε ρξεζηκνπνίεζε ην θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο σο νηηδήπνηε άιιν 

εθηφο απφ ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν δηεπθφιπλζεο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ.  

Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη ηφζν απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο θαηαγγέιινπζαο φζν θαη απφ 

ζηνηρεία πνπ πξνζθφκηζε ε θαηαγγειιφκελε, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα παξείρε ηελ επρέξεηα ζηελ 

θαηαγγειιφκελε  λα αζθεί απζηεξφ έιεγρν ζηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο θαηαγγέιινπζαο θαη ελ 

πξνθεηκέλσ ζηνλ κνλνκεξή θαζνξηζκφ ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο.  

Με βάζε ηελ εγθχθιην εκεξνκελίαο 15/04/2008 πνπ ε ίδηα ε θαηαγγειιφκελε πξνζθφκηζε, 

γίλεηαη αληηιεπηή ε εθαξκνγή κηαο λέαο γηα ηα ηφηε δεδνκέλα, εκπνξηθήο πνιηηηθήο γηα ζθνπνχο 

πξνζέγγηζεο επαγγεικαηηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηζθεπή ή ζπληήξεζε ή εθκεηάιιεπζε 

ηνπ ζθάθνπο. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην απηή, ζα ήηαλ δπλαηή ε παξαρψξεζε έθπησζεο ζε 

έλαλ επαγγεικαηία ηεο πεξηνρήο γηα λα εηζαρζεί ζε εηδηθή θαηεγνξία (PRO) θαη ζηνλ νπνίν 

κπνξνχζε λα δνζεί έθπησζε {…}% εθηφο απφ θάπνηα πξντφληα κε ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο 

φπνπ ζα ππήξρε δπλαηφηεηα παξνρήο έθπησζεο {…}%. ηελ ελ ιφγσ εγθχθιην πξνβιέπεηαη 

επίζεο φηη: «Απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πειάηε ζα ηα θαηαγξάςεηε 

κε θεθαιαία γξάκκαηα ζηελ εηδηθή θφξκα ηελ νπνία θαη ζα απνζηείιεηε ζηελ εηαηξία αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ζα έρεηε θαηαρσξήζεη νλνκαζηηθά πιένλ ηνλ πειάηε ζην SAP. Μφιηο ε θφξκα 
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θηάζεη ζηελ εηαηξεία ζα γίλεη έιεγρνο θαη δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηα αξρεία καο. Αλ ν 

πειάηεο εγθξηζεί γηα PRO ηφηε ε θαξηέια ηνπ ζα ζπλδεζεί κε ηνλ εηδηθφ ηηκνθαηάινγν PRO θαη 

ζα γίλεη ε απαξαίηεηε δηαδηθαζία ψζηε ζην παξαζηαηηθφ πψιεζεο ηνπ πειάηε λα 

θαηαρσξνχληαη πιένλ νη εθπησηηθέο ηηκέο […]».  

Γηαθαίλεηαη ινηπφλ ελ πξνθεηκέλσ φηη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δηαηεξνχζε ε 

θαηαγγειιφκελε θαζφξηδε θαη ζηελ πξάμε ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, ηηο ηηκέο 

κεηαπψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη παξαρσξνχζε ηηο εθπηψζεηο πνπ ε ίδηα επηζπκνχζε ζε 

πειάηεο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ δηθαηφρξεζεο ηεο, ελψ έγθξηλε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο πειάηεο 

πνπ ζα δίλνληαλ νη παξαρσξνχκελεο εθπηψζεηο. Δμάιινπ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ εγθχθιην εκεξνκελίαο 15/4/2008 ε ΛΑΛΗΕΑ πξνζθέξεη «Παλειιαδηθή 

εμππεξέηεζε κε εληαίν εηδηθφ ηηκνθαηάινγν γηα επαγγεικαηίεο.» Σέινο ζηελ ππφ αλαθνξά 

εγθχθιην ε ΛΑΛΗΕΑ θαζφξηδε ηνπο φξνπο πιεξσκήο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πσινχληαλ 

ρνλδξηθψο αθνχ επηζεκαηλφηαλ φηη ε πιεξσκή ζα γηλφηαλ ηνηο κεηξεηνίο θαη δελ ζα ρνξεγείην 

πίζησζε.   

Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζε ηελ θαη’ επίθιεζε ξήηξα 4.2.2 ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηφρξεζεο ηελ νπνία επηθαιείηαη ε ΛΑΛΗΕΑ ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «{…}».  

Ζ Δπηηξνπή εθηηκά φηη ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θπξηφηεηα ησλ πξντφλησλ επέξρεηαη ζηελ 

δηθαηνδφρν κεηά ηελ πιήξε εμφθιεζε ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα γίλεη in concreto εμέηαζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ε ηειεπηαία αλαιακβάλεη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο πνπ έρεη 

ζπλάςεη κε ηελ εηαηξεία ΛΑΛΗΕΑ.  

Όπσο έρεη άιισζηε θξηζεί λνκνινγηαθά απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ70, θαηά 

θαλφλα, ηα άξζξα 1 λ. 703/77 θαη 101 ΛΔΔ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

επηβάιινληαη ζηνλ αληηπξφζσπν, εθφζνλ απηφο απνθηά ηελ θπξηφηεηα επί ησλ ζπκβαηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ αγνξάδνληαη ή πσινχληαη. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο κε κεηαβίβαζεο ηεο 

θπξηφηεηαο θάπνηνπ εθ ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ εμεηάδεηαη in concreto θαη ζπλεθηηκάηαη ε 

θξηζηκφηεηα θαη ζπνπδαηφηεηα ησλ θηλδχλσλ, πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηνλ αληηπξφζσπν, ν 

βαζκφο ελζσκάησζεο απηνχ ζην δίθηπν ηνπ αληηπξνζσπεπφκελνπ θαη ε παξνρή απφ απηφλ 

ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηε ζχκβαζε ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδίνπ. Δηδηθφηεξα, έρεη 

απνθαζηζζεί φηη ηα άξζξα 1 λ.703/77 θαη 101 ΛΔΔ έρνπλ εθαξκνγή εθφζνλ ν αληηπξφζσπνο 

αλαιακβάλεη έζησ έλαλ απφ ηνπο θαησηέξσ θηλδχλνπο ή δαπάλεο: δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ 

πξντφλησλ, ζπκκεηνρή ζηηο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ 
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 Βι. απφθαζε Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 495/VI/2010 1) ΗΚΟ ΓΚΡΟΤΠ Α.Δ. & 
ΘΔ/ΝΗΚΖ νχπεξ Μάξθεη Αθξίηαο & 2) Ησάλλε Μαπξίδε, Αθξίηα Μαπξίδε, «ΑΚΡΗΣΑ Τπεξαγνξά 
Αληηπξνζσπείεο Δκπφξην Α.Δ.» & «ΑΚΡΗΣΑ Δπξσπατθά Αθίλεηα Σνπξ. Δπηρεηξήζεηο Α.Δ.» αληίζηνηρα 
θαηά ηεο ΚΑΡΦΟΤΡ –ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ. 
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αληηπξνζσπεπφκελνπ, δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ 

απνζεκάησλ, εηδηθέο επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ, εγθαηαζηάζεηο ή εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, 

επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ πσινχκελν πξντφλ  (ελδεηθηηθή 

απαξίζκεζε)71.  

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή πξνέβεθε ζε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη ε 

θαηαγγέιινπζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ θαηαγγειιφκελε εηαηξεία σο 

αθνινχζσο:  

Ο φξνο 4.2.2. ηνπ ζπκβνιαίνπ πξνλνεί φηη: {…}.  

πλεπψο παξά ην γεγνλφο φηη ελψ ε κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζηάδην κεηά 

ηελ εμφθιεζε ησλ πξντφλησλ, δηαθαίλεηαη φηη ν δηθαηνδφρνο, κέινο ηνπ δηθηχνπ δηθαηφρξεζεο 

εμαθνινπζεί λα αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο αθφκα θαη απηνχο πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ 

ηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ  θαη ελφζσ ε θπξηφηεηα ησλ πξντφλησλ εμαθνινπζεί λα αλήθεη ζηελ 

εηαηξεία ΛΑΛΗΕΑ.  

Δπνκέλσο, δηαθαίλεηαη φηη ν δηθαηνδφρνο ελέρεη θάζε επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα δεκηέο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ην πσινχκελν πξντφλ. χκθσλα κε ηνλ φξν 8.1 ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηφρξεζεο πξνβιέπεηαη φηη {…}. 

Δμάιινπ ε θαηαγγέιινπζα, σο κέινο ηνπ δηθηχνπ αλαιακβάλεη φια ηα δηαθεκηζηηθά έμνδα γηα 

πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο ηεο σο πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο πνπ είραλ 

ζπλάςεη ηα εκπιεθφκελα κέξε (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη φξνη 3.3., 3.9 θαη 5.2) Ο φξνο 3.3. ηεο 

ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο πξνβιέπεη φηη: {…} Δπηπξφζζεηα, ν φξνο 3.9 ηεο ζχκβαζεο 

δηθαηφρξεζεο πξνβιέπεη φηη: {…} Δπηπιένλ ζηνλ φξν 5.2 ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο, 

πξνλνείηαη φηη: {…}  

Δπηπξφζζεηα, σο πξνθχπηεη απφ πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ πνπ 

απέζηεηιε ε θαηαγγειιφκελε εηαηξεία, ην θφζηνο κεηαθνξηθψλ βάξπλε ηνλ εθάζηνηε δηθαηνδφρν 

ηνπ δηθηχνπ θαη σο δηαθαίλεηαη ηα έμνδα απηά πνπ επσκηδφηαλ ην θάζε κέινο ήηαλ ηδηαίηεξα 

πςειά θαη γη’ απηφ γηλφηαλ πξνζπάζεηα εχξεζεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ κείσζεο ησλ ελ ιφγσ 

εμφδσλ72.  

ε θάζε πεξίπησζε ζεκεηψλεηαη φηη ε θαηαγγέιινπζα απνθηνχζε ηελ θπξηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ακέζσο κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπο. 
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 Βι. ελδεηθηηθά θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο, ζεκεία 13-18, θαζψο θαη ΓΔΚ 
ππφζεζε C-266/93, Bundeskartellamt θαηά Volkswagen AG θαη VAG Leasing GmbH, ζθ.19 θαη ζρεηηθέο 
παξαπνκπέο. 
72

 Πξαθηηθά ζπλάληεζεο εκεξνκελίαο {…}. 
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Δπνκέλσο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πην πάλσ, θαη ηδηαίηεξα, ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλεη ε θαηαγγέιινπζα, ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζεο ηεο ζην δίθηπν ηεο δηθαηνπαξφρνπ-

θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο, ην γεγνλφο φηη ε θαηαγγέιινπζα ζπκβάιιεηαη κε ηξίηνπο ζην φλνκα 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ίδηαο θαη φρη ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο, ε Δπηηξνπή θαηαιήγεη φηη 

ηα άξζξα 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη 101 ηεο ΛΔΔ είλαη εθαξκνζηέα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε.  

πλαθφινπζα, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη φηη ν εμ΄ αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ 

κέζσ ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, νδεγεί εμ΄ αξρήο ζε παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη 101(1) ηεο ΛΔΔ. πλεπψο, αθφκα θαη ζηελ ππνζεηηθή 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε θαηαγγέιινπζα δελ ζπλαηλνχζε ζηνλ ελ ιφγσ θαζνξηζκφ, ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ ζα ζπλέρηδε λα πθίζηαην. 

Καζίζηαηαη έηζη ζαθέο φηη ε παξάβαζε πθίζηαηαη αθφκα θαη αλ νη πξνηεηλφκελεο ηηκέο, δπλάκεη 

ηεο ζπκθσλίαο, δελ εθαξκφδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.73 εκεηψλεηαη δε φηη ζε θάζε 

πεξίπησζε δηαθαίλεηαη απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία φηη ζηελ ππφ εμέηαζε ππφζεζε ίζρπε εληαία 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ε θαηαγγέιινπζα ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθαζκέλε λα αθνινπζεί 

ηηο επηβαιιφκελεο απφ ηελ θαηαγγειιφκελε (ιηαληθέο θαη ρνλδξηθέο) ηηκέο, ηελ εκπνξηθή 

πνιηηηθή θαη πνιηηηθή εθπηψζεσλ ζε επαγγεικαηίεο πειάηεο κεηαμχ άιισλ, θαη ιφγσ ηεο 

επηβνιήο θαη ειέγρνπ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο, ε ρξήζε ηνπ 

νπνίνπ δελ άθελε πεξηζψξηα επειημίαο ζηελ θαηαγγέιινπζα. πλαθφινπζα απφ ηα σο άλσ 

εθηεζέληα, πξνθχπηεη φηη ε θαηαγγειιφκελε πξνέβαηλε ζε άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ πψιεζεο θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη 101(1) ΛΔΔ.   

6.5 Αηηίαζε ππ’αξηζκό 2: Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(γ) ηνπ Νόκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 101 

ηεο ΛΔΔ – πκθωλία απαγόξεπζεο ακνηβαίωλ πξνκεζεηώλ / δηαζηαπξνύκελωλ 

πωιήζεωλ κεηαμύ ηωλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ δηθαηόρξεζεο.  

 Θέζεηο εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. 

Απνηειεί βαζηθφ ηζρπξηζκφ ηεο ΛΑΛΗΕΑ φηη φζνλ αθνξά ηηο δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ ή θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχνληαη ηα κέιε ζρεηηθά 

πξντφληα απφ άιια κέιε, δελ ππάξρεη ηέηνηνο απαγνξεπηηθφο κεραληζκφο νχηε ζηε ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο νχηε θαη θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγήο απηήο. Αληίζεηα σο ππνζηεξίδεη ε ίδηα, 
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 Βι. επίζεο απφθαζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 97/123/ΔΚ, Novalliance-Systemform, ζθ. 61, απφθαζε 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο COMP/37.975 PO/Yamaha, ζθ. 127 & 141, απφθαζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
2002/190/ΔΚ JCB, ζθ. 173, θαη απφθαζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2003/675/ΔΚ Video Games Nintendo 
Distribution, ζθ. 327-328. 
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πξνσζνχζε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηα θνηλέο εηζαγσγέο ψζηε λα κεηψλνληαη ηα 

θφζηε κεηαθνξψλ.74.  

Δπηπξφζζεηα ε ΛΑΛΗΕΑ ζηηο ζέζεηο ηεο πνπ απέζηεηιε ζηα πιαίζηα απάληεζεο ηεο επί ηεο 

έθζεζεο αηηηάζεσλ ζηηο 25/8/2014 επηζήκαλε θαηαξράο ηελ αληίζεηε ζέζε ηεο σο πξνο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο θαη ηζρπξίζηεθε φηη ε εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη 

ζπλαθζεί αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππήξμε, ζηελ πξάμε, θαζ’ φιν ηνλ νπζηψδε ρξφλν 

πνιχ δηαθνξεηηθή. 

Πεξαηηέξσ ε θαηαγγειιφκελε πξνζθφκηζε πξαθηηθά εκεξνκελίαο {…}, φπνπ δηαθαίλεηαη φηη 

κεηά απφ εηζήγεζε ηεο θαηαγγέιινπζαο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ λα 

πξνβνχλ ζε έξεπλα ηεο ζρεηηθήο αγνξάο απφ πξνκεζεπηέο ζηελ Κχπξν γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

θσδηθνχο ελφο εθ ησλ εγθεθξηκέλσλ Πξνκεζεπηψλ ({…}) ψζηε λα αμηνινγεζνχλ νη λέεο ηηκέο 

θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ λέα πξντφληα απφ λένπο πξνκεζεπηέο ζηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ 

πνπ πξνσζνχζε ην δίθηπν.  

Δπίζεο ε θαηαγγειιφκελε πξνζθφκηζε αιιεινγξαθία κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη ηεο θαηαγγέιινπζαο 

γηα λα ππνζηεξίμεη φηη ε ηειεπηαία είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη θαηλνχξγηα πξντφληα ζηελ 

γθάκα ησλ πξντφλησλ ηνπ δηθηχνπ, ρξεζηκνπνηνχζε ηε δπλακηθή ηεο θαηαγγειιφκελεο γηα λα 

εμαζθαιίδεη θαιχηεξεο ηηκέο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζπκκεηείρε κε ηελ πιεξνθφξεζε ηεο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηηκήο. 

Δπηπξφζζεηα, ε θαηαγγειιφκελε δηαηείλεηαη φηη απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ  κεξψλ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα γηα ηελ θαηαγγέιινπζα λα πξνβαίλεη ζε πξνζδηνξηζκφ πειαηψλ ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχζε λα εληάζζεη σο πειάηεο PRO, πνπ ήηαλ επαγγεικαηίεο πειάηεο πνπ 

αγφξαδαλ κε έθπησζε θαη πξνο ηνπο νπνίνπο ε θαηαγγέιινπζα πξνέβαηλε ζε ρνλδξηθέο 

πσιήζεηο.  

Απφ ηα πξαθηηθά πνπ πξνζθφκηζε ε θαηαγγειιφκελε δηαθαίλεηαη θαηά ηελ άπνςε ηεο, δηάρπηε 

ε δηάζεζε ηεο θαηαγγέιινπζαο κέζσ ησλ εθπξφζσπσλ ηεο γηα αθφκα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 

ηεο θαηαγγειιφκελεο ζηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, θάηη ην νπνίν ε θαηαγγειιφκελε δελ 

επηζπκνχζε75.  

Δίλαη ε ζέζε ηεο ΛΑΛΗΕΑ φηη ε κε δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο δελ ζα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη 

ζηελ απζηεξφηεηα ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ζχκβαζεο αιιά ζηελ δπλαηφηεηα ή  φρη θάπνηνπ 

κέινπο λα δηαζέζεη πφξνπο γηα αχμεζε ηνπ ζηνθ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά 

ψζηε λα εμππεξεηεί άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ.  
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Πξαθηηθά ζπλάληεζεο {…}. 
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 Πξαθηηθά ζπλάληεζεο {…}. 
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ε θάζε πεξίπησζε ππνζηήξημε ε θαηαγγειιφκελε φηη δελ γίλεηαη λα αγλνεζεί εληειψο ε 

πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζρέζεο ησλ δηαδίθσλ ε νπνία δηακνξθσλφηαλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο έμσ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο.  

 Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ζ Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη απνηειεί βαζηθφ ηζρπξηζκφ ηεο θαηαγγειιφκελεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαη’ ηζρπξηζκφ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(γ) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ ην 

γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ηέηνηνο απαγνξεπηηθφο κεραληζκφο ζηελ ππφ θξίζε ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο ή ελ πάζε πεξηπηψζεη απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηήο δελ δηαθαίλεηαη θάηη 

ηέηνην.  

Ζ Δπηηξνπή αμηνινγψληαο ηηο ξήηξεο ηεο επίκαρεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο παξαηεξεί φηη ηφζν 

απφ ηε ζπλδπαζηηθή φζν θαη κεκνλσκέλε αλάγλσζε ησλ ελ ιφγσ ξεηξψλ πξνθχπηεη φηη ηα 

κέιε ηνπ δηθηχνπ δηθαηφρξεζεο αλάιαβαλ ηελ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηνχλ κφλν 

ιηαληθέο πσιήζεηο. 

Καηαξράο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.5 ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο νξίδεηαη φηη: {…} 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο, {…} 

Σν άξζξν 3.3.1 νξίδεη φηη: {…}  

Σν άξζξν 4.1 ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεη φηη: {…} 

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2.1 ηεο ζχκβαζεο θαη αλαθνξηθά κε ηηο παξαγγειίεο, {…} 

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2.2. ηεο ζχκβαζεο, ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο απφ απφζεκα: 

{…}. Δπίζεο, ην ίδην άξζξν πξνβιέπεη φηη: {…}. 

Ζ Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη ελ πξψηνηο φηη νη ζρεηηθέο ζπκβαηηθέο ξήηξεο πνπ επέβαιιαλ ζηελ 

θαηαγγέιινπζα λα πξνκεζεχεηαη ηα ππφ θξίζε πξντφληα κφλν απφ ηελ θαηαγγειιφκελε θαη 

απφ εγθεθξηκέλνπο απφ απηή πξνκεζεπηέο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απφ κφλεο ηνπο 

πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ θαζψο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαιήο θήκεο 

ηνπ δηθηχνπ δηθαηφρξεζεο. 

ε ζρέζε κε ηελ απαγφξεπζε ησλ ακνηβαίσλ πξνκεζεηψλ/δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ, επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ζηνηρείν β΄ ηνπ Καλνληζκνχ 

330/2010: «Η απαιιαγή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 δελ ηζρχεη γηα ηηο θάζεηεο ζπκθσλίεο νη 

νπνίεο, άκεζα ή έκκεζα, κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο πνπ ππφθεηληαη 

ζηνλ έιεγρν ησλ κεξψλ, έρνπλ σο αληηθείκελν: […]  
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β) ηνλ πεξηνξηζκφ φζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία, ή ηνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο, έλαο 

αγνξαζηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπκθσλία δχλαηαη, κε ηελ επηθχιαμε πεξηνξηζκνχ ζηνλ ηφπν 

ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ, λα πσιεί ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε αγαζά ή ππεξεζίεο […]».  

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή έρεη ηελ άπνςε, φηη παξφηη δελ πθίζηαηαη ξεηή πξφλνηα ζε 

ζρέζε κε ηελ απαγφξεπζε ακνηβαίσλ πξνκεζεηψλ/ δηαζηαπξνχκελεο ελεξγεηηθέο θαη παζεηηθέο 

πσιήζεηο, ηφζν απφ ηε ζπλδπαζηηθή αλάγλσζε ησλ πην πάλσ φξσλ φζν θαη κεκνλσκέλα απφ 

ηελ ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο κφλν ιηαληθψλ πσιήζεσλ, πθίζηαηαη ν ηδηαίηεξεο 

ζνβαξφηεηαο πεξηνξηζκφο ηνπ άξζξνπ 4 ζηνηρ. β΄ ηνπ Καλνληζκνχ, σο πξνο ηνπο πειάηεο 

ζηνπο νπνίνπο ν δηθαηνδφρνο-ε θαηαγγέιινπζα δχλαηαη λα πσιεί ηα πξντφληα ηνπ θαη 

θαη΄επέθηαζε σο πξνο ηηο ακνηβαίεο πξνκήζεηεο/ δηαζηαπξνχκελεο ελεξγεηηθέο θαη παζεηηθέο 

πσιήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο θαηαγγειιφκελεο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 

3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη 101 ΛΔΔ. Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ε θαηαγγέιινπζα ζα έπξεπε 

ηνπιάρηζηνλ λα δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ, απφ ηα ππφινηπα 

κέιε ηνπ δηθηχνπ αιιά ηαπηφρξνλα λα δχλαηαη λα κεηαπσιεί ζε απηνχο ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη 

κεηαμχ άιισλ, ν αληαγσληζκφο εληφο ηνπ δηθηχνπ θαη φρη λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

ζπκβαηηθέο ξήηξεο.  

Ζ Δπηηξνπή ζπλεθηίκεζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθφκηζε ε θαηαγγειιφκελε γηα λα θαηαδείμεη 

αθξηβψο φηη νη επίκαρεο ζπκβαηηθέο ξήηξεο δελ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε θαζψο θαη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηεο φηη βάζεη πξαθηηθψλ ζπλεδξίαο {…} δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ 

δηθηχνπ λα πξνβνχλ ζε έξεπλα ηεο ζρεηηθήο αγνξάο απφ πξνκεζεπηέο ζηελ Κχπξν γηα ηνπο 

εγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο ελφο εθ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηψλ ({…}) ψζηε λα αμηνινγεζνχλ 

νη λέεο ηηκέο θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ λέα πξντφληα απφ λένπο πξνκεζεπηέο ζηνλ θαηάινγν 

πξντφλησλ. Δπί ηνχηνπ ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη αλ θαη ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ κπνξνχζαλ λα 

πξνβνχλ ζε έξεπλα αγνξάο γηα εχξεζε πξνκεζεπηψλ ζηελ Κχπξν, εληνχηνηο ηνλ ηειηθφ ιφγν 

είρε ε ΛΑΛΗΕΑ θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πξαθηηθνχ εκεξνκελίαο {…} 

«[…] κπνξνχκε λα ζαο δψζνπκε ηελ ιίζηα ησλ εγθεθξηκέλσλ θσδηθψλ ηεο {…} θαη λα θάλεηε κηα 

ελδειερή έξεπλα αγνξάο απφ πξνκεζεπηέο ζηελ Κχπξν ψζηε λα αμηνινγήζνπκε ηελ θαηάζηαζε 

κε ζηνηρεία […].» 

Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη αθφκα ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο θαηαγγειιφκελεο, φηη πξνσζνχζε ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο γηα θνηλέο εηζαγσγέο ψζηε λα κεηψλνληαη ηα θφζηε 

κεηαθνξάο. Σν γεγνλφο απηφ δελ κπνξεί αθεαπηνχ λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα ηεο κε 

απαγφξεπζεο ησλ ακνηβαίσλ πξνκεζεηψλ θαζφηη αθφκα θαη αλ ππνηεζεί φηη 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θνηλέο εηζαγσγέο δελ κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ηα κέιε ηνπ 

δηθηχνπ κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο ρνλδξηθέο πσιήζεηο. Δμάιινπ ε εηαηξεία 

ζηελ Κίλα δελ αλήθε ζην δίθηπν δηθαηφρξεζεο ηεο ΛΑΛΗΕΑ. 
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Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο PRO ε 

θαηαγγέιινπζα πξνέβαηλε ζε ρνλδξηθέο πσιήζεηο ζε αληίζεζε κε απηά πνπ πξνλννχζε ε 

κεηαμχ απηήο θαη ηεο θαηαγγειιφκελεο ζχκβαζε (πξαθηηθφ εκεξνκελίαο 15/4/2008). Ζ 

Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη ε δπλαηφηεηα ζπκπεξίιεςεο πειαηψλ PRO ζηνπο νπνίνπο ν 

δηθαηνδφρνο κπνξνχζε λα πσιεί ρνλδξηθά ήηαλ πεξηνξηζκέλε. χκθσλα κε ηα ελ ιφγσ 

πξαθηηθά, δηαθαίλεηαη φηη ε ελέξγεηα απηή πεξηείρε πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κεηαμχ άιισλ, 

ζηνπο πειάηεο πξνο ηνπο νπνίνπο επηηξεπφηαλ ε ρνλδξηθή πψιεζε ήηνη έπξεπε λα είλαη 

επαγγεικαηίεο πειάηεο, νη νπνίνη δελ ήηαλ ήδε πειάηεο ηνπο κέρξη ηφηε, θαζψο επίζεο ε 

επηινγή ησλ πειαηψλ έπξεπε λα ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο ΛΑΛΗΕΑ. Δπνκέλσο ε απαγφξεπζε 

πξαγκαηνπνίεζεο ιηαληθψλ πσιήζεσλ ζηελ νπζία επηδερφηαλ κεξηθήο κφλν δπλαηφηεηαο 

παξέθθιηζεο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ παξερφηαλ ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ιηαληθψλ 

πσιήζεσλ αλάκεζα ζηνπο δηθαηνδφρνπο ηνπο δηθηχνπ νη νπνίνη έπξεπε ζε θάζε πεξίπησζε λα 

παξακέλνπλ ειεχζεξνη πξνο ηνχην. 

Οκνίσο θαη ζηα πξαθηηθά ζπλάληεζεο ηεο {…} (ζπλάληεζε franchisee´s) αλαθέξεηαη φηη ε 

θαηαγγειιφκελε ελέθξηλε αίηεκα ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ λα πξνβαίλνπλ ζε πξνκήζεηεο απφ κε 

εγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο. πγθεθξηκέλα θαηαγξάθεηαη φηη: «Πξνηάζεηο γηα λένπο θσδηθνχο 

απφ άιινπο πξνκεζεπηέο: Μεηά απφ αίηεκά ζαο ζπκθσλήζεθε λα ζαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα θάλεηε αγνξέο απφ κε εγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο. Έηζη έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκνζηείηε ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο […]».  

πλεπψο, αθφκα θαη αλ ζεσξεζεί φηη νη ξήηξεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ππνρξέσζε απνθιεηζηηθήο 

πξνκήζεηαο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ θαηαγγέιινπζα ή απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πξνκεζεπηέο νπζηαζηηθά αλαθιήζεθαλ απφ ηελ θαηαγγειιφκελε, ε δέζκεπζε ησλ κειψλ ηνπ 

δηθηχνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ κφλν ιηαληθέο πσιήζεηο δελ είρε αλαθιεζεί θάηη πνπ αξθεί γηα ηελ 

ζηνηρεηνζέηεζε ηεο παξάβαζεο φπσο άιισζηε έθξηλε θαη ζηελ απφθαζε ηνπ ην Γηνηθεηηθφ 

Δθεηείν Αζελψλ.76 

Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε απφθαζε ηεο77 έθαλε δεθηφ φηη: « The 

obligation on German, Italian and French dealers (recitals 31-40) to sell exclusively to final 

consumers has the object of preventing cross supplies within the network of Yamaha dealers. 

This obligation constitutes a restriction of competition within the meaning of Article 81(1) of the 

Treaty and 53(1) of the EEA Agreement as it restricts dealers in competing for sales to other 

dealers and impedes trade within the distribution network.  It is established case law that, for 

the purposes of Article 81(1) of the Treaty, it is sufficient that the relevant clause, as in the 

                                                           
76

 Απφθαζε Γ.Δθ. Αζελψλ αξ. 2803/2011 ζε ζρέζε κε απφθαζε ηεο Διιεληθήο Αξρήο Αληαγσληζκνχ 
494/IV/2010. 
77

 Απφθαζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 16/07/2003 Case COMP/37.975 PO/Yamaha ζθ. 89. 
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present case, has the object of restricting competition. It is not necessary to show that it 

actually produces any restrictive effects.78» 

Ζ Δπηηξνπή θξίλεη ζθφπηκν λα επαλαιάβεη φηη θαηά ηελ απνιχησο θξαηνχζα ζηε λνκνινγία 

άπνςε, ζε πεξηπηψζεηο εμ΄ αληηθεηκέλνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπκθσλία εκπίπηεη 

απηνκάησο ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη 101(1) ΛΔΔ φπσο 

παξαπάλσ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ πεξηνξηζηηθνχ πξνο ηνλ 

αληαγσληζκφ απνηειέζκαηνο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο.79  

Σν Δπξσπατθφ δηθαζηήξην ζε απφθαζε ηνπ80 ζεκείσζε φηη « Όπσο πξνεθηέζεθε ζηε ζθέςε 

103, ην γεγνλφο φηη νη πεξηνξίδνπζεο ηνλ αληαγσληζκφ ξήηξεο δελ εξκελεχζεθαλ νχηε 

εθαξκφζζεθαλ απζηεξά είλαη αδηάθνξν φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο απνδείμεσο ή κε ηεο 

πξνβαιιφκελεο παξαβάζεσο. Η έιιεηςε θάζε αλαιχζεσο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπκθσλίαο 

ζηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε δελ ζπληζηά επνκέλσο, απφ κφλε ηεο, πιεκκέιεηα ηεο 

απνθάζεσο απηήο81». 

πκπεξαζκαηηθά, ην γεγνλφο θαη κφλν φηη πξνβιέθζεθαλ ξήηξεο ζηε ζχκβαζε, σο εμεηέζεζαλ 

αλσηέξσ, θξίλεηαη απφ κφλν ηνπ ηθαλφ λα ζεκειηψζεη ηελ παξάβαζε ηνπ 3(1)(γ) θαη ηνπ 101 ηεο 

ΛΔΔ. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη νη δηθαηνδφρνη παξέκελαλ νπζηαζηηθά ππνρξεσκέλνη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ κφλν ιηαληθέο πσιήζεηο δειψλεη φηη νη ζρεηηθέο ζπκβαηηθέο ξήηξεο έηπραλ 

εθαξκνγήο θαη ζηελ πξάμε.  

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ δηαπηζηψζεσλ ινηπφλ, ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη ηφζν απφ ηε ζπλδπαζηηθή 

αλάγλσζε ησλ πην πάλσ φξσλ φζν θαη κεκνλσκέλα απφ ηελ ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο 

ιηαληθψλ πσιήζεσλ, πθίζηαηαη εμ αληηθεηκέλνπ ν ηδηαίηεξεο ζνβαξφηεηαο πεξηνξηζκφο ηνπ 

άξζξνπ 4 ζηνηρ. β΄ ηνπ Καλνληζκνχ 330/2010 ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ακνηβαίσλ 

πξνκεζεηψλ/δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ ηεο θαηαγγέιινπζαο ε νπνία θαη αλαιάκβαλε ηνλ 

εκπνξηθφ θίλδπλν ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο, απφ ηελ θαηαγγειιφκελε, θαηά 

παξάβαζε άξζξνπ 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη 101 ΛΔΔ. 

6.6 Αηνκηθή απαιιαγή βάζεη ηωλ άξζξωλ 4 ηνπ Νόκνπ θαη 101 παξ. 3 ηεο ΛΔΔ: 

                                                           
78

 Τπφζεζε T-143/89, Ferriere Nord vCommission, [1995] ECR II-917; Τπφζεζε T-62/98 Volkswagenv 
Commission, [2000] ECR II-2707, παξ. 178; Τπφζεζε Σ-176/95, Accinauto v Commission, [1999] ECR 
II-1635, παξ. 106;  
79 

Τπφζεζε Σ-305/94 έσο Σ-307/94, Σ-313/94 έσο Σ- 316/94, Σ-318/94, Σ-325/94, Σ-328/94, Σ- 329/94 
θαη Σ-335/94 Limburgse Vinyl Maatschappij NV θ.ιπ θαηά  Δπηηξνπήο, ζθ. 741, ΓελΓΔΔ ππφζεζε Σ-
62/98 Volkswagen θαηά Δπηηξνπήο, ζθ. 178, ΓελΓΔΔ ππφζεζε Σ- 368/00 Opel θαηά Δπηηξνπήο, ζθ. 104. 
80

 Απφθαζε Πξσηνδηθείνπ 13/01/2004 Case T-67/01,JCB Service θαηά Δπηηξνπήο. 
81 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 1966, 56/64 θαη 58/64, Consten θαη Grundig θαηά 
Δπηηξνπήο, πιινγή ηφκνο 1965-1968, ζ. 363, 374· βι., επίζεο, απφθαζε ηεο 6εο Απξηιίνπ 1995, 
T-143/89, Ferriere Nord θαηά Δπηηξνπήο, πιινγή 1995, ζ. II-917, ζθέςεηο 30 θαη 31, επηβεβαησζείζα κε 
ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 17εο Ηνπιίνπ 1997, C-219/95 Ρ, Ferriere Nord θαηά Δπηηξνπήο, 
πιινγή 1997, ζ. I-4411, ζθέςεηο 13, 14 θαη 15. 
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Θέζεηο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο (ΛΑΛΗΕΑ) 

Ζ θαηαγγειιφκελε εηαηξεία ηζρπξίζηεθε φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θξηζεί 

εθαξκνζηένο ν Καλνληζκφο 330/2010, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο αηνκηθήο απαιιαγήο ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 101(3) ηεο ΛΔΔ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ. πγθεθξηκέλα ε θαηαγγειιφκελε αλέθεξε πσο 

αθφκα θαη φηαλ κία θάζεηε ζπκθσλία δελ κπνξεί λα εκπίπηεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 

γηα ηελ απαιιαγή θαηά θαηεγνξίεο, απηφ δελ απνηειεί θαη’ αλάγθε ηεθκήξην παξαβίαζεο ηνπ 

άξζξνπ 101(1) ην νπνίν θαη αλ αθφκα δηαθαλεί φηη κηα ζπκθσλία ην παξαβηάδεη, ηα 

επεξεαδφκελα κέξε εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάινπλ ηζρπξηζκνχο 

απνδνηηθφηεηαο θαζψο θαη σθέιεηεο, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θάζεησλ πεξηνξηζκψλ. Δίλαη ε 

ζέζε ηεο ΛΑΛΗΕΑ φηη ε επίθιεζε ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 101(1) γηα ιφγνπο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 101(3)82 ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηνπο εμήο ηζρπξηζκνχο: 

(α) Ζ θάζεηε ζπκθσλία παξέρεη νθέιε απνδνηηθφηεηαο ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

βειηίσζε ή πξνψζεζε ηεο ηερληθήο θαη/ή νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. 

(β) Οη θαηαλαισηέο απνθηνχλ κέξνο απφ ηα νθέιε απνδνηηθφηεηαο. 

(γ) Γελ επηβάιινληαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε πεξηνξηζκνί νη νπνίνη δελ είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ σθειεηψλ απνδνηηθφηεηαο. 

(δ) Γελ παξέρεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηε δπλαηφηεηα λα εμαιείθνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε 

ζρέζε κε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ππφ εμέηαζε πξντφλησλ. 

Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ζ Δπηηξνπή αμηνινγψληαο ηνπο σο άλσ ηζρπξηζκνχο ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο εμέηαζε αλ 

θαη θαηά πφζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο αηνκηθήο απαιιαγήο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηνπ 101(3) ηεο ΛΔE ηα νπνία νξίδνπλ 

φηη: 

«4.-(1) Κάζε ζπκθσλία, απφθαζε θαη ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή, ε νπνία εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 3, επηηξέπεηαη θαη είλαη έγθπξε ρσξίο λα είλαη αλαγθαία 

ε πξνεγνχκελε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, εάλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
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(α) ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ή ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ή ζηελ πξνψζεζε 

ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ζηνπο θαηαλαισηέο δίθαην 

ηκήκα απφ ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη· 

(β) δελ επηβάιιεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πεξηνξηζκνχο κε απαξαίηεηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. θαη 

(γ) δελ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ηε δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ζρεηηθήο αγνξάο ηνπ πξντφληνο. 

(2) Σν βάξνο απφδεημεο φηη κία ζχκπξαμε είλαη επηηξεπηή θαη έγθπξε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), 

βαξαίλεη ηελ εκπιεθφκελε επηρείξεζε ή έλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ επηθαιείηαη ην ελ ιφγσ 

εδάθην.» 

«101(3) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 δχλαληαη λα θεξπρζνχλ αλεθάξκνζηεο: 

- ζε θάζε ζπκθσλία ή θαηεγνξία ζπκθσληψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, 

- ζε θάζε απφθαζε ή θαηεγνξία απνθάζεσλ ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

- ζε θάζε ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή ή θαηεγνξία ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ, ε νπνία 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ή ηεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ή ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, εμαζθαιίδνληαο ζπγρξφλσο ζηνπο 

θαηαλαισηέο δίθαην ηκήκα απφ ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη, θαη ε νπνία:  

α) δελ επηβάιιεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πεξηνξηζκνχο κε απαξαίηεηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ· θαη 

β) δελ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο ηε δπλαηφηεηα θαηαξγήζεσο ηνπ αληαγσληζκνχ επί 

ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ» 

Ζ Δπηηξνπή ελ πξψηνηο παξαηεξεί φηη νη ηηζέκελεο πξνυπνζέζεηο σο πξνλννχληαη ξεηά ζηα ελ 

ιφγσ άξζξα δένλ λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο.  

ηελ πξάμε θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 4 (2) ηνπ Νφκνπ, αθνχ απνδεηρζεί ν 

αληη-αληαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπκθσλίαο ππφ ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 ηνπ Νφκνπ θαη 

101(1) ΛΔΔ, ε θαηαγγειιφκελε επηρείξεζε (ε νπνία επηθαιείηαη ην επεξγέηεκα ηεο 

απαιιαγήο) θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 4 ηνπ 

Νφκνπ θαη 101 (3) ΛΔΔ83 . Καηά ζπλέπεηα, ε επηρείξεζε πνπ επηθαιείηαη ην άξζξν 4 ηνπ 

Νφκνπ θαη 101 (3) ηεο ΛΔΔ πξέπεη θαη λα απνδείμεη φηη πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο 
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κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.84 εκεηψλεηαη επηπιένλ φηη 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα αληηθεηκεληθά πιενλεθηήκαηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηπρφλ 

επηθαινχκελε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ εθηηκάηαη κε βάζε ηελ ππνθεηκεληθή 

άπνςε ησλ κεξψλ. 

ηελ ππφ εμέηαζε ππφζεζε, ζεκεηψλεηαη φηη ε ΛΑΛΗΕΑ δελ πξφβαιε θαλέλα ζρεηηθφ 

επηρείξεκα, νχηε θαη πξνζθφκηζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα απνδεηθηηθά κέζα, πξνο ππνζηήξημε ηεο 

ζέζεο ηεο. Ζ θαηαγγειιφκελε αξθέζηεθε ζε απιή επίθιεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ην 

ελ ιφγσ άξζξν ρσξίο λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή άληιεζε θαζνδήγεζε θαη απφ ηελ απφθαζε GlaxoSmithKline85 ζηελ νπνία 

ιέρζεθαλ ηα εμήο ζεκαληηθά: «Καηά ζπλέπεηα, ην πξφζσπν πνπ επηθαιείηαη ην άξζξν 81, 

παξάγξαθνο 3, ΔΚ πξέπεη λα απνδείμεη φηη πιεξνχληαη νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο κε πεηζηηθά 

επηρεηξήκαηα θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία.86 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη, νη ηδηαίηεξα ζνβαξνί πεξηνξηζκνί φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κεηαπψιεζεο θαηά θαλφλα δελ πιεξνχλ, ηνπιάρηζηνλ, ηηο δχν 

πξψηεο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 4 ηνπ Νφκνπ θαη 101 (3) ηεο ΛΔΔ. Γελ δεκηνπξγνχλ 

δειαδή αληηθεηκεληθά νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα87 νχηε θαη πξνζπνξίδνπλ νθέιε ζηνπο 

θαηαλαισηέο88. Δπηπιένλ, απηά ηα είδε ζπκθσληψλ θαηά θαλφλα δελ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηνπ 

απαξαίηεηνπ ραξαθηήξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ σθειεηψλ απνδνηηθφηεηαο.89 Αθφκα, ε 

πξνυπφζεζε πνπ επηβάιεη φηη δελ παξέρεηαη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε δπλαηφηεηα εμάιεηςεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζε ζρέζε κε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ππφ εμέηαζε πξντφλησλ (ηειεπηαία 

πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ θαη ην 101 (3) ηεο ΛΔΔ) δελ πιεξείηαη αλ ε 

ζπκθσλία θαηαξγεί ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζεκαληηθφηεξε έθθξαζή ηνπ ήηνη ζε επίπεδν ηηκψλ.90 

ε ζρέζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ακνηβαίσλ πξνκεζεηψλ, κεηαμχ ησλ δηθαηνδφρσλ ηνπ δηθηχνπ 

δηθαηφρξεζεο, ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη δελ δηαθαίλεηαη ε απνθφκηζε νπνηνπδήπνηε εκθαλνχο 

νθέινπο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ θαίλεηαη νη ζρεηηθέο κε ηνλ 
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πεξηνξηζκφ απηφ ξήηξεο λα απνζθνπνχλ ζηε δηαθχιαμε ησλ ΓΓΗ ή ηε δηαθχιαμε ηεο θνηλήο 

ηαπηφηεηαο θαη θήκεο ηνπ δηθηχνπ.  

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη δελ δχλαηαη λα ρνξεγεζεί αηνκηθή απαιιαγή βάζεη 

ησλ άξζξσλ 4 ηνπ Νφκνπ θαη 101 (3) ηεο ΛΔΔ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. 

6.7 Δπζύλε Καηαγγέιινπζαο vs Καηαγγειιόκελεο 

Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη φζνλ αθνξά ηελ επζχλε ηεο θαηαγγέιινπζαο γηα ηηο σο άλσ 

παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 3(1)(α) θαη (γ) ηνπ Νφκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

101 ΛΔΔ, ε πξσηνβνπιία ησλ πεξηνξηζηηθψλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζπκθσληψλ αλαιακβάλεηαη 

θαηά θαλφλα απφ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο ην νπνίν έρεη ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή ηζρχ θαη 

δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέζα πίεζεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε – εθ κέξνπο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ ηνπ – ησλ πξαθηηθψλ απηψλ.91 ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε θαηαγγέιινπζα, 

παξφηη ζπλππέγξαςε ηελ ππφ εμέηαζε θάζεηε ζπκθσλία, δελ έρεη δηαθαλεί φηη ππέρεη επζχλε 

δεδνκέλνπ φηη νη πεξηνξηζκνί ηνπ αληαγσληζκνχ θαη θαη΄ επέθηαζε νη παξαβάζεηο δελ ζα είραλ 

πξνθχςεη ρσξίο ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ελεξγφ δξάζε ηεο θαηαγγειιφκελεο, ε νπνία 

δηαδξακάηηζε εγεηηθφ ξφιν ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο ππφ εμέηαζε θάζεηεο ζπκθσλίαο. 

πλεπψο, ε Δπηηξνπή ζπκπεξαίλεη φηη ε επζχλε γηα ηνπο δηαθαηλφκελνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο 

θαη πξαθηηθέο βαξαίλεη κφλν ηελ θαηαγγειιφκελε, ε νπνία δηαζέηεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ηζρχ 

έλαληη ηεο ζαθψο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο αληηζπκβαιιφκελεο ηεο.  

Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, ζπλάγεηαη φηη ε θαηαγγέιινπζα βξηζθφηαλ ζηε ζέζε ηνπ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, κε απνηέιεζκα λα «ζπξζεί» ζηελ απνδνρή ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ φξσλ ηεο ππφ εμέηαζε ζπκθσλίαο θαη ελ ζπλερεία ζηηο πεξηνξηζηηθέο πξαθηηθέο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην πεξηνξηζηηθφ αληηθείκελν θαη απνηέιεζκα 

ηεο ππφ εμέηαζε ζπκθσλίαο, ππεχζπλε είλαη ε θαηαγγειιφκελε θαη ζπλεπψο νη σο άλσ 

παξαβάζεηο πξέπεη λα θαηαινγηζηνχλ κφλν ζε απηή.  

7. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24(1) ηνπ Νφκνπ αξ.13(Η)/2008, σο ίζρπε πξηλ ηεζεί ζε 

ηζρχ ν ηξνπνπνηεηηθφ λφκνο αξ. 41(Η)/2014, γηα θάζε παξάβαζε ησλ άξζξσλ 3 θαη/ ή 6, ηελ 

νπνία δηαπξάηηνπλ επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ε Δπηηξνπή δχλαηαη, κε απφθαζή 

ηεο λα ιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα κέηξα:  

«(α) λα επηβάιιεη ηα πην θάησ δηνηθεηηθά πξφζηηκα αλεξρφκελα, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο-  

                                                           
91

 Βι. κεηαμχ άιισλ Απφθαζε ΔΑ 520/VI/2011, ζθ. 374. 
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(i) κέρξη ην δέθα ηνηο εθαηφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ή  

(ii) κέρξη ην άζξνηζκα ηνπ δέθα ηνηο εθαηφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε επηρείξεζεο πνπ είλαη 

κέινο ηεο παξαβαίλνπζαο έλσζεο επηρεηξήζεσλ,  

ν νπνίνο θχθινο εξγαζηψλ έιαβε ρψξα θαηά ην έηνο κέζα ζην νπνίν ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε 

ή θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν ηεο παξάβαζεο έηνο […]».  

Δπίζεο, σο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 42(1) ηνπ Νφκνπ: «Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο 

ηνπ παξφληνο Νφκνπ […] επηβάιινληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, κε δεφλησο αηηηνινγεκέλε απφθαζε, 

θαηφπηλ δηεμαγσγήο έξεπλαο θαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ε θχζε θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο 

ζε θάζε πεξίπησζε.»  

Ζ Δπηηξνπή πξνο ηνχην, ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2014, ελεξγψληαο ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

Νφκνπ, σο ίζρπε πξηλ ηεζεί ζε ηζρχεη ν ηξνπνπνηεηηθφ λφκνο αξ. 41(Η)/2014, απέζηεηιε ζηελ 

ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ. επηζηνιή κε ηελ νπνία ηνλ εηδνπνίεζε πεξί ηεο πξφζεζήο ηεο λα ηεο επηβάιεη 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, ελεκεξψλνληαο ηελ ζπλάκα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνηίζεην λα ελεξγήζεη 

ηνηνπηνηξφπσο θαη δίδνληαο ηεο δηθαίσκα λα ππνβάιεη γξαπηέο παξαζηάζεηο. Ζ ΛΑΛΗΕΑ 

ππέβαιε ηηο γξαπηέο ηεο παξαζηάζεηο σο ζπλνςίδνληαη θάησζη:  

Θέζεηο ηεο ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ. 

Ζ δηθεγφξνο ηεο ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ. ππέβαιε γξαπηέο παξαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή 

δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ απφ ηελ Δπηηξνπή, κε επηζηνιή ηεο εκεξνκελίαο 26 Ηαλνπαξίνπ 2015, 

ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή κειέηεζε ελδειερψο, θαη νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο:  

Ζ εμνπζία ηεο Δπηηξνπήο λα επηβάιεη δηνηθεηηθά πξφζηηκα ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαβηάζεσλ 

ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ αζθείηαη ζηα πιαίζηα ηεο επξείαο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο. Γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ραξαθηήξα ησλ απνθάζεσλ ηεο ζα πξέπεη, φπσο 

ππνδεηθλχεη ε θαηαγγειιφκελε εηαηξεία, ε Δπηηξνπή λα αθνινπζεί ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζηίκσλ θαζψο θαη λα εθαξκφδεη ζηηο 

απνθάζεηο ηεο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ θαηάιιεινπ 

θαη ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ πνπ επηδηψθεη ε επηβνιή πξνζηίκνπ. 

Ζ ΛΑΛΗΕΑ έρεη ηελ άπνςε φηη ε ζχκβαζε ε νπνία εμεηάδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, 

απνηειεί θάζεηε ζπκθσλία ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ 330/2010 θαη θαηά ζπλέπεηα νη 

δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηφζν ζνβαξέο φζν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη παξαβηάζεηο ζα θαηέιεγαλ ζε πξαθηηθή νξηδφληηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αγνξάο. 
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Δπηπξφζζεηα, ε θαηαγγειιφκελε ηζρπξίζηεθε φηη νπδέπνηε είρε πξφζεζε λα ειέγμεη θαη/ή λα 

παξαβηάζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Μνλαδηθή πξφζεζε ηεο θαηαγγειιφκελεο ήηαλ ε 

νκνηνκνξθία ηνπ δηθηχνπ ησλ κειψλ ηεο κέζα ζην ζχζηεκα δηθαηφρξεζεο πνπ είρε εθαξκφζεη 

ζαλ επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή θαη ήηαλ εμαξρήο κεγάιν ηεο κέιεκα ε πξνζηαζία ησλ 

Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο. Ο ζθνπφο ησλ πξνλνηψλ ηεο χκβαζεο, δηακέζνπ 

θάζεησλ πεξηνξηζκψλ, ήηαλ αλέθαζελ γηα ηελ θαηαγγειιφκελε ε εμαζθάιηζε ηεο θνηλήο 

ηαπηφηεηαο θαη εληαίαο θήκεο ηνπ δηθηχνπ, ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

εληφο κηαο αιπζίδαο δηαλνκήο θαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ 

θαη φρη ν έιεγρνο ή ε ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο.  

Ζ ΛΑΛΗΕΑ έρεη ηελ ζέζε φηη ε ππφ εμέηαζε ζχκβαζε απνηεινχζε έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο ηεο ίδηαο θαη φηη ην ζχζηεκα δηθαηφρξεζεο κέζα ζην νπνίν 

εμεηάδεηαη θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ήηαλ κηα κεκνλσκέλε πξαθηηθή ε νπνία δηήξθεζε γηα 

πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξίπνπ 4 ρξφληα, αθνχ ζηακάηεζε ζαλ πξαθηηθή εληειψο ην 

πεξί ην 2012, απφ ηελ ΛΑΛΗΕΑ, ε νπνία πιένλ δηαηεξεί ηδηφθηεηα κφλν θαηαζηήκαηα, ζε κία 

πνξεία 32 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο. Γηα ην 2010, πνπ απνηειεί θαη ην πιήξεο νηθνλνκηθφ έηνο πξηλ 

απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, ην πνζνζηφ πσιήζεσλ ζην δίθηπν 

δηθαηφρξεζεο απφ ηελ ΛΑΛΗΕΑ απνηεινχζε ην {…}% ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ηεο θαη νη 

πσιήζεηο πξνο ηελ θαηαγγέιινπζα απνηεινχζαλ γηα ην ίδην έηνο ην ζρεδφλ {…}% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηαγγειιφκελεο. Ζ ΛΑΛΗΕΑ ππέδεημε επίζεο φηη είλαη λνκνινγεκέλν πσο 

βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

πξνζηίκνπ ην γεγνλφο φηη νη επεξεαζκέλεο πσιήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο ππφ εμέηαζε 

παξαβάζεηο απνηεινχλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ ΛΑΛΗΕΑ ζεκείσζε πεξαηηέξσ φηη ηα πνζνζηά ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά, ηφζν 

ηεο θαηαγγέιινπζαο φζν θαη ηεο θαηαγγειιφκελεο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηηο ζρεηηθέο κε ηελ 

παξάβαζε πσιήζεηο, ήηαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πνπ ίζρπε ε ζχκβαζε πνιχ κηθξά. Πεξαηηέξσ 

ην νηθνλνκηθφ ηεο φθεινο σο ζεκείσζε ε θαηαγγειιφκελε δηαθαίλεηαη σο πνιχ κηθξφ θαη 

αλέθεξε ελδεηθηηθά, φηη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, ε θαηαγγειιφκελε κε βάζε ηνπο 

δεκνζηεπκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο, {…}. 

Αθφκα, ε ΛΑΛΗΕΑ αλαθέξζεθε ζηελ έιιεηςε επηηαθηηθήο αλάγθεο εθαξκνγήο θξηηήξηνπ ηνπ 

επαξθψο απνηξεπηηθνχ απνηειέζκαηνο ζεκεηψλνληαο φηη ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηεο, φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ζπληξέρεη ιφγνο γηα επηηαθηηθή αλάγθε 

εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ απνηξεπηηθνχ κε ην πξφζηηκν απνηειέζκαηνο. Ζ ππφ εμέηαζε 

ζχκβαζε πεξηείρε θάζεηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ παξά ηελ απζηεξφηεηα ηνπο δελ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ηνπ εκπνξίνπ ζε νξηδφληηα βάζε. Καηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

θαηαγγειίαο ε ππφ εμέηαζε ζχκβαζε δελ ήηαλ ζε ηζρχ αθνχ είρε ηεξκαηηζηεί έλα θαη πιένλ 

ρξφλν πξηλ ηελ θαηαγγειία. Πεξαηηέξσ πνιχ πξηλ εθδψζεη ηελ εθ πξψηεο φςεσο απφθαζε ηεο 
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ε Δπηηξνπή, θαη ζπγθεθξηκέλα πεξί ην 2012, ε θαηαγγειιφκελε ηφληζε φηη ηεξκάηηζε θαη/ή 

δηέθνςε θαη/ή ζηακάηεζε παληειψο ηελ εθαξκνγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηθαηφρξεζεο ην νπνίν δηέπεην απφ ηελ ππφ θξίζε ζχκβαζε.  

Αθνινχζσο, ε ΛΑΛΗΕΑ επηζήκαλε φηη ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο φηη νπδέπνηε 

απαζρφιεζε ηελ Δπηηξνπή κε ίδηα θαη/ή παξφκνηαο θχζεο ππφζεζε ελψ είλαη ε πξψηε θνξά 

πνπ βξίζθεηαη ελψπηνλ απηήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο εζληθήο ή Δπξσπατθήο επηηξνπήο πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα ίδηα θαη/ή παξφκνηαο θχζεο ζέκαηα. Ζ πεξίπησζε ηεο θαηαγγειιφκελεο ζα 

πξέπεη λα θξηζεί ζαλ πξψηε παξάβαζε (first offence) θαη φρη ζαλ ππνηξνπή θα/ή ζαλ 

επαλαιακβαλφκελε πξαθηηθή. Δλ ζπλερεία ηζρπξίζηεθε φηη έλδεημε έιιεηςεο πξφζεζεο εθ 

κέξνπο ηεο, θαηαδεηθλχεη θαη ε άκεζε πξφζεζε ηεο λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Δπηηξνπή θαζψο 

επέδεημε θαζ ‘φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηεο θαηαγγειίαο κέρξη θαη ζήκεξα πξφζεζε άκεζεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπηηξνπή. 

Καηαιεθηηθά, είλαη ε ζέζε ηεο Καηαγγειιφκελεο, φηη φρη κφλν δε ζπληξέρνπλ επηβαξπληηθέο 

πεξηζηάζεηο νη νπνίεο λα επεξεάδνπλ ην βαζηθφ πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ, αιιά ζπληξέρνπλ 

ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο ηέηνηεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ πξαθηηθή θαη ηε λνκνινγία, ζα πξέπεη 

λα κεηψζνπλ ην βαζηθφ πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ θαη λα ην πεξηνξίζνπλ ζε απηφ πνπ ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ζα απνηειεί ηελ απφδεημε φηη δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ 

θαηάιιεινπ θαη ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Ζ Δπηηξνπή, πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ εμέηαζε ησλ παξαζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηε 

δηθεγφξν ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ηνλίδεη φηη ε 

δηαδηθαζία επηβνιήο πξνζηίκνπ απνηειεί κία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη δελ πξέπεη γηα θαλέλα 

ιφγν λα ζπγρέεηαη κε άιιεο δηαδηθαζίεο.  

Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη, πέξαλ ηεο επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο 

απνδεδεηγκέλσλ παξαβάζεσλ ηνπ Νφκνπ, ζηφρνο θαη επηδίσμή ηεο είλαη ε εθαξκνγή κηαο 

γεληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε βάζε ησλ αξρψλ πνπ ν Νφκνο ζεζπίδεη 

θαη ε ελζάξξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ απηψλ.92 Σαπηφρξνλα, ε 

Δπηηξνπή ζέιεη λα δηαζθαιίζεη φηη ε δξάζε ηεο ζα έρεη ηνλ αλαγθαίν απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα 

θαηά ηελ ηζρχνπζα πάγηα λνκνινγία. 
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 Απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ηεο 28
εο

 Ηνπλίνπ 2005, Dansk Rorindustri A/S e.a. θαηά ηεο Δπηηξνπήο, C-
189/02 P, C-202/02 P θαη C-213/02 P,  ζεκείν 172. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ, ην επηβιεζέλ απφ ηελ Δπηηξνπή πξφζηηκν, ζην πιαίζην 

κηαο επξχηεξεο πνιηηηθήο, νθείιεη λα έρεη έλα επαξθψο απνηξεπηηθφ απνηέιεζκα,93 ελεξγψληαο 

φρη κφλν σο θχξσζε πνπ επηβάιιεηαη ζε επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ νπνίσλ δηαπηζηψλεηαη 

παξάβαζε, νχησο ψζηε λα κελ πηνζεηείηαη παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζην κέιινλ, αιιά επίζεο 

πξνο απνηξνπή άιισλ επηρεηξήζεσλ λα πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ λα αληίθεηληαη πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 

επηβάιιεηαη κφλν ζηελ θαηαγγειιφκελε επηρείξεζε ΛΑΛΗΕΑ, θαη φρη ζηελ δηθαηνδφρν κε ηελ 

νπνία απηή έρεη ζπκβιεζεί. Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ελφο παξαγσγνχ/πξνκεζεπηή ζε θάζεηεο ζπκθσλίεο πνπ αληηβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ, δελ θαίλεηαη θαηαξρήλ ελδεδεηγκέλν λα επηβάιινληαη πξφζηηκα θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο. Ζ πξσηνβνπιία ησλ πεξηνξηζηηθψλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζπκθσληψλ 

αλαιακβάλεηαη θαηά θαλφλα απφ ηνλ παξαγσγφ/πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή ηζρχ θαη δηαζέηεη ηα κέζα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ δηαλνκέσλ 

ηνπ ησλ πξαθηηθψλ απηψλ. Οκνίσο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη δηαπηζησζείζεο 

παξαβάζεηο δελ ζα είραλ ηειεζηεί ρσξίο ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ελεξγφ δξάζε ηεο ΛΑΛΗΕΑ, 

ε νπνία δηαδξακάηηζε εγεηηθφ ξφιν ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο ππφ εμέηαζε θάζεηεο 

ζπκθσλίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην άξζξν 24(1) ηνπ Νφκνπ αξ.13(Η)/2008 (σο ίζρπε πξηλ ηεζεί ζε 

ηζρχ ν ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο αξ. 41(Η)/2014) εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θαηαγγειιφκελεο επηρείξεζεο ΛΑΛΗΕΑ. 

πλαθφινπζα, ε Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη παξαθάησ, γηα θάζε παξάβαζε, ηε ζνβαξφηεηα θαη 

δηάξθεηα απηήο θαζψο θαη νπνηνπζδήπνηε ειαθξπληηθνχο ή επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο, ζηε 

βάζε ησλ ελψπηνλ ηεο ζηνηρείσλ νχησο ψζηε λα θαηαιήμεη αλαθνξηθά κε ην χςνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ πνπ ζα επηβιεζεί.  

νβαξόηεηα Παξαβάζεωλ 

(Α) Φύζε ηεο Παξάβαζεο. 

Ζ ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο πνπ είρε ζπλαθζεί αλάκεζα ζηε Γ&Γ Ρεκέληδν θαη ζηελ ΛΑΛΗΕΑ 

ζηηο 23/2/2009, πεξηιάκβαλε ζπκβαηηθνχο φξνπο νη νπνίνη πξνέβιεπαλ αθελφο ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο απνθιεηζηηθά απφ ηελ εηαηξεία ΛΑΛΗΕΑ θαη αθεηέξνπ ηελ 

απαγφξεπζε ησλ ακνηβαίσλ πξνκεζεηψλ ηεο θαηαγγέιινπζαο θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 

3(1)(α) θαη 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ.  
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 Απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ηεο 7
εο

 Ηνπλίνπ 1983, Musique Diffusion francaise e.a. θαηά ηεο Δπηηξνπήο, 
100/80 έσο 103/80, ζει.1825, ζεκείν 106. 



58 
 

(i) Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 101(1)(α) ηεο ΛΔΔ 

Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ε δηαπηζησζείζα παξάβαζε ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ εηαηξεία ΛΑΛΗΕΑ, σο πξνλνείηαη ζηε κεηαμχ ησλ κεξψλ ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο, έρεη ηνλ ραξαθηήξα ζνβαξήο παξάβαζεο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ αθνχ νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαθψιπζε 

θαη/ή ηνλ πεξηνξηζκφ θαη/ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(α) 

ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 101(1)(α) ηεο ΛΔΔ 

Ζ Δπηηξνπή ππνγξακκίδεη φηη νη θάζεηεο ζπκπξάμεηο πνπ ελέρνπλ θαζνξηζκφ ηηκψλ 

κεηαπψιεζεο ζπληζηνχλ ηδηαίηεξα ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη θαη’ 

αληηθείκελν εκπίπηνπλ ζηηο ζπκπξάμεηο πνπ πιήηηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ππξήλα ηνπ, θαη 

γη’ απηφ δελ απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επέθεξαλ ζηελ αγνξά, 

θαζφηη ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ, παξφιν 

πνπ δελ απνηεινχλ κπζηηθέο ζπκπξάμεηο (νξηδφληηεο ζπκθσλίεο).  

Ζ Δπηηξνπή παξαηεξεί φηη ε πνιηηηθή θαζνξηζκνχ ηηκψλ κεηαπψιεζεο ζην δίθηπν 

δηθαηφρξεζεο εθαξκφζηεθε θαη ζηελ πξάμε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δηαηεξνχζε 

ε θαηαγγειιφκελε θαη ην νπνίν βάζεη ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο είρε ππνρξέσζε λα 

εγθαηαζηήζεη ζην θαηάζηεκα ηεο ε δηθαηνδφρνο. 

Οη ελέξγεηεο ηεο θαηαγγειιφκελεο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηε δηαπηζησζείζα παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 101(1)(α) ηεο ΛΔΔ, εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο φπνπ επηθξαηνχλ νκνηνγελείο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ 

ζε ζρέζε κε ηε ιηαληθή πψιεζε ησλ πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν δηθαηφρξεζεο ηεο 

ΛΑΛΗΕΑ.   

Σέινο, ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ε πξφζεζε ηεο εηαηξείαο πνπ δηαπξάηηεη ηε δηαπηζησζείζα 

παξάβαζε δελ αλαηξεί ην ζνβαξφ ηεο δηαπηζησζείζαο παξάβαζεο. πλεθηηκψληαο φινπο ηνπο 

πην πάλσ παξάγνληεο, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε δηαπηζησζείζα παξάβαζε είλαη ζνβαξή. 

(ii) Παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 101(1)(γ) ηεο ΛΔΔ 

Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ε δηαπηζησζείζα παξάβαζε πεξί απαγφξεπζεο ησλ ακνηβαίσλ 

πξνκεζεηψλ / δηαζηαπξνχκελσλ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ πσιήζεσλ, σο πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπλαθζείζα ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο εκεξνκελίαο 23/2/2009, έρεη ηνλ ραξαθηήξα ζνβαξήο 

παξάβαζεο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ αθνχ νη πεξηνξηζκνί πνπ 

ηίζεληαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαθψιπζε θαη/ή ηνλ πεξηνξηζκφ θαη/ή ηε λφζεπζε ηνπ 
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αληαγσληζκνχ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 101(1)(γ) ηεο 

ΛΔΔ. 

Όπσο άιισζηε ε Δπηηξνπή ζεκείσζε αλσηέξσ, αλ θαη νη ξήηξεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

ππνρξέσζε απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ θαηαγγέιινπζα ή 

απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο νπζηαζηηθά αλαθιήζεθαλ απφ ηελ θαηαγγειιφκελε ζηηο 

26/9/2010, εληνχηνηο ε δέζκεπζε ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ κφλν ιηαληθέο 

πσιήζεηο δελ είρε αλαθιεζεί θάηη πνπ αξθεί γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο παξάβαζεο94. 

πλαθφινπζα, ε Δπηηξνπή παξαηεξεί φηη νη θάζεηεο ζπκπξάμεηο πνπ ελέρνπλ απαγφξεπζε ησλ 

ακνηβαίσλ πξνκεζεηψλ / δηαζηαπξνχκελσλ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ πσιήζεσλ ζπληζηνχλ 

ηδηαίηεξα ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη θαη’ αληηθείκελν εκπίπηνπλ ζηηο 

ζπκπξάμεηο πνπ πιήηηνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ππξήλα ηνπ, θαη γη’ απηφ δελ απαηηείηαη ε 

πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επέθεξαλ ζηελ αγνξά, θαζφηη ηεθκαίξεηαη φηη 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ, παξφιν πνπ δελ απνηεινχλ 

κπζηηθέο ζπκπξάμεηο (νξηδφληηεο ζπκθσλίεο).  

πλεθηηκψληαο φινπο ηνπο πην πάλσ παξάγνληεο, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε δηαπηζησζείζα 

παξάβαζε είλαη ζνβαξή. 

(Β) Γηάξθεηα Παξαβάζεωλ 

Όζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα ησλ παξαβάζεσλ, ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο 

έρεη ππνγξαθεί αλάκεζα ζηα εκπιεθφκελα κέξε ζηηο 23/2/2009, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

μεθίλεζε νπζηαζηηθά λα ιεηηνπξγεί ε κεηαμχ ηνπο ζπκβαηηθή ζρέζε έσο ηε κνλνκεξή θαηαγγειία 

ηεο (ηεξκαηηζκφ) απφ ηελ θαηαγγειιφκελε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. Ζ κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε 

δηθαηφρξεζεο δηήξθεζε δειαδή γηα δχν (2) ρξφληα θαη δχν (2) κήλεο. 

(Γ) Δπηβαξπληηθέο θαη Διαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο  

Ζ Δπηηξνπή θαηαιήγεη ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ αθνχ ζπλεθηηκήζεη ηηο επηβαξπληηθέο θαη 

ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο έθαζηεο ππφζεζεο θαη ζπλεπψο ζπλεθηηκψληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ χςνπο ηνπ πξνζηίκνπ, έιαβε ππφςε ηα αθφινπζα:  

(α) Οη δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο ηειέζηεθαλ κε ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ελεξγφ δξάζε ηεο 

ΛΑΛΗΕΑ, ε νπνία δηαδξακάηηζε εγεηηθφ ξφιν ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο ππφ εμέηαζε 

θάζεηεο ζπκθσλίαο. 

                                                           
94

 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ αξ. 2803/2011 ζε ζρέζε κε απφθαζε ηεο Διιεληθήο Αξρήο 
Αληαγσληζκνχ 494/IV/2010. 
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(β) Οη δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο έρνπλ παχζεη κεηά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο κεηαμχ ησλ 

κεξψλ ζπκβαηηθήο ζρέζεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε 

παξέκβαζε ηεο Δπηηξνπήο. 

(γ) Ζ θαηαγγειιφκελε έρεη δειψζεη φηη πεξί ην 2012 ηεξκάηηζε ή/θαη δηέθνςε ή/θαη ζηακάηεζε 

ηελ εθαξκνγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηφρξεζεο ην νπνίν δηέπεην 

απφ ηελ ππφ θξίζε ζχκβαζε. πλεπψο, κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηφρξεζεο 

έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ην ζχζηεκα 

δηθαηφρξεζεο ελψ επαλάιεςε απηψλ ζην κέιινλ εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ ε 

θαηαγγειιφκελε ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ. απνθαζίζεη ηελ επαλέλαξμε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο. 

(δ) Απηή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή απφθαζε ελαληίνλ ηεο 

επηρείξεζεο ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ. γηα παξαβάζεηο ηνπ Νφκνπ.  

(ε) νη ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί απφ ην 2010, έηνο ην νπνίν 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ζθνπνχο επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο εηαηξείαο ΛΑΛΗΕΑ πεξί έιιεηςεο πξφζεζεο ζην πξφζσπφ 

ηεο, ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη δελ απνδέρεηαη ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ γηα ηνλ ιφγν φηη δελ 

πξνέθπςε απφ ηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ζηνηρεία φηη ε ΛΑΛΗΕΑ ελήξγεζε απφ ακέιεηα. 

χκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ε παξάβαζε ησλ ελσζηαθψλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζεσξείηαη φηη ηειέζηεθε κε πξφζεζε φηαλ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν είρε ζπλείδεζε φηη ε 

επίκαρε πξάμε έρεη σο αληηθείκελν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ. Δίλαη σο εθ ηνχηνπ 

αδηάθνξν ην γεγνλφο φηη είρε ή φρη ζπλείδεζε ηνπ άδηθνπ ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ηνπ ή αλ είρε 

ιάβεη λνκηθή ζπκβνπιή πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε95.  

Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή ζεκεηψλεη φηη ε κε απνθφκηζε νπνηνπδήπνηε νθέινπο δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο ειαθξπληηθή πεξίζηαζε. Ωο έρεη λνκνινγεζεί, ε Δπηηξνπή δελ ππνρξενχηαη λα 

απνδείμεη φηη ε παξάβαζε εμαζθάιηζε αζέκηην φθεινο ζηηο επηρεηξήζεηο νχηε λα ιάβεη ππφςε, 

ελδερνκέλσο, φηη δελ απνθνκίζζεθε θέξδνο απφ ηελ επίδηθε παξάβαζε96. 

Απηψλ ιερζέλησλ, ε Δπηηξνπή αζθψληαο ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ζηνηρείσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ, ηα νπνία θαη ζπλεθηίκεζε καδί κε φινπο ηνπο άιινπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. 

                                                           
95 Τπφζεζε 19/77 Miller International Schallplatten GmbH v Commission of the European Communities. 
1/2/1978 -. ζθ. 18. 
96

 Τπφζεζε Σ-192/06 Caffaro Srl θαηά Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζεκ. 4.  
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Ζ Δπηηξνπή, ζπλεθηηκψληαο φια ηα πην πάλσ, αθνχ έιαβε ππφςε ηε βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα, 

θαζψο επίζεο ηε θχζε θαη ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

άξζξνπ 24(α)(i) θαη 42(1) ηνπ Νφκνπ, νκφθσλα απνθάζηζε ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ 

ζηελ ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ., ηεο νπνίαο ν  θχθινο εξγαζηψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 – ην έηνο κέζα ζην νπνίν ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε- αλέξρεηαη ζηα {…} 

επξψ97. 

8. ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΟ/ ΓΗΑΣΑΚΣΗΚΟ 

Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, θαη ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ηε θχζε ησλ δηαπηζησζεηζψλ 

παξαβάζεσλ πνπ είλαη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηε δηάξθεηα ησλ παξαβάζεσλ θαζψο 

θαη ηηο επηβαξπληηθέο θαη ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ε Δπηηξνπή νκφθσλα: 

1. Απνθάζηζε όηη ε ΛΑΛΗΕΑ παξαβίαζε: 

(Α) ην άξζξν 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ 

ζέηνληαο ξήηξεο ζηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο πνπ είρε ππνγξάςεη κε ηελ θαηαγγέιινπζα ζε 

ζρέζε κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο, επηβιέπνληαο θαη ειέγρνληαο παξάιιεια ηηο 

ηηκέο κεηαπψιεζεο ηεο δηθαηνδφρνπ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξηθήο δηαρείξηζεο 

πνπ δηαηεξνχζε ε ΛΑΛΗΕΑ θαη πνπ ε δηθαηνδφρνο φθεηιε βάζεη ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο 

λα εγθαηαζηήζεη ζην θαηάζηεκά ηεο.  

(Β) ην άξζξν 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ 

ζέηνληαο ξήηξεο ζηε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο εκεξνκελίαο 23/2/2009 νη νπνίεο πεξηφξηδαλ ηηο 

ακνηβαίεο πξνκήζεηεο / δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο ηεο θαηαγγέιινπζαο . 

2. Τπνρξεώλεη ηελ εηαηξεία ΛΑΛΗΕΑ φπσο παξαιείςεη ζην κέιινλ λα πηνζεηήζεη παξφκνηεο 

πξαθηηθέο επηβνιήο θαζνξηζκνχ ηηκψλ κεηαπψιεζεο ή/θαη απαγφξεπζεο ακνηβαίσλ 

πξνκεζεηψλ ζηα πιαίζηα δηθηχνπ δηθαηφρξεζεο ηεο.  

3. Δπηβάιιεη δηνηθεηηθά πξόζηηκα ζηελ ΛΑΛΗΕΑ αλαθνξηθά κε ηηο δηαπηζησζείζεο ζην σο ην 

άλσ ζθεπηηθφ παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 3(1)(α), 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ, σο αθνινχζσο:  

Αλαθνξηθά κε ηε δηαπηζησζείζα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(α) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ, ζε ζρέζε κε ηνλ εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ΛΑΛΗΕΑ θαζνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ κεηαπψιεζεο ησλ πξντφλησλ λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ζθαθψλ, 

πξντφλησλ πνπ αλήθαλ ζην δίθηπν δηθαηφρξεζεο ηεο θαηαγγειιφκελεο θαη κε ηα νπνία 
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 χκθσλα κε ηηο εμειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΛΑΛΗΕΑ Α.Δ. 
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πξνκήζεπε ηελ θαηαγγέιινπζα ε νπνία αλαιάκβαλε ηνλ εκπνξηθφ θίλδπλν ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ χςνπο €19833,67 (δεθαελληά ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ηξηάληα ηξηψλ επξψ θαη εμήληα 

εθηά ζεληο), γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2010. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαπηζησζείζα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3(1)(γ) ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

άξζξνπ 101 ηεο ΛΔΔ ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ακνηβαίσλ πξνκεζεηψλ/ 

δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ ηεο θαηαγγέιινπζαο, απφ ηελ ΛΑΛΗΕΑ, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη 

ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ χςνπο €19833,67 (δεθαελληά ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ηξηάληα 

ηξηψλ επξψ θαη εμήληα εθηά ζεληο), γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2010. 

Ζ Δπηηξνπή θαιεί ηελ ΛΑΛΗΕΑ. φπσο, κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαβάιεη ζε απηήλ ην πην πάλσ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

πνπ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε €39667,34 (ηξηάληα ελληά ρηιηάδεο εμαθφζηα εμήληα εθηά επξψ θαη 

ηξηάληα ηέζζεξα ζεληο). 

 

 

 

……………………………… 

ΛΟΤΚΗΑ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 

Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγωληζκνύ        

 

 

 


