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Στόχοι της Πολιτικής Ανταγωνισμού

 Προστασία Οικονομικής Ελευθερίας (Ordoliberalismus-Σχολή Freibourg)-
1930
 Αυστριακή Σχολή (“ανταγωνισμός ως αποκαλυπτική διαδικασία”) 

 Επιδίωξη Οικονομικής Αποτελεσματικότητας
 Σχολή Harvard (1950 και 1960) και Chicago (1970)

 Post Chicago Antitrust Analysis

 Από την Σχολή του Freibourg στο more economic approach (“effects 
based approach”) 

 Ευημερία Καταναλωτή 



Απαγορευμένες Συμπράξεις 

 Υποκείμενο της απαγόρευσης-Η επιχείρηση (οικονομική δραστηριότητα και 
αυτονομία). Λειτουργικό Κριτήριο. Εξαίρεση σε ομίλους και εμπορικούς 
αντιπροσώπους (Τ-418/2010, Τ-325/01) 

 Αντικείμενο
 Συμφωνία . Εντάσσεται και η Μονομερής Συμπεριφορά προμηθευτή? (Adalat, C-

2/01 P) . 
 Απόφαση Ένωσης Επιχειρήσεων -Οδοντίατροι (EA 292/IV/2005), ΤΕΕ (EA 

512/VI/2010)-Συστάσεις, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι-δεσμευτικότητα
 Εναρμονισμένη Πρακτική. Συντονισμός και Βούληση Συντονισμού (Suiker Unie)
 Όχι Παράλληλη Συμπεριφορά - C-8/08, T-Mobile Netherlands και C-74/14, 

Eturas



Περιορισμός Ανταγωνισμού

 Οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίζουν αυτόνομα την εμπορική τους πολιτική

 Παρεμπόδιση, περιορισμός και νόθευση 

 Κατ’ αντικείμενο v. Κατ’ αποτέλεσμα 

 C-67/13 P, Groupement des Cartes Bancaires

 Υπό το φως της απόφασης στην υπόθεση Cartes Bancaires, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν σαφή θέση ως προς την αξιολόγηση των 
συνεπειών μιας συμφωνίας και των πιθανών αποτελεσμάτων της, εφόσον διαπιστώσουν 
ότι η υπό κρίση συμφωνία συνιστά περιορισμό του ανταγωνισμού «κατ' αντικείμενο». 

 Δευτερεύοντες Περιορισμοί του Ανταγωνισμού

 Συμφωνίες de minimis (EE C 388/13)

 Επηρεασμός του εμπορίου εντός της ΕΕ (ΕΕ 2004 C 101/81)



Ενδεικτικός Κατάλογος παραβάσεων 
101 παρ.1 ΣΛΕΕ και 1 ν. 3959/2011

 Συμφωνίες καθορισμού τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής
 Συμφωνίες καθορισμού τιμών

 Ανταλλαγή πληροφοριών (όταν η αβεβαιότητα για τις κινήσεις των ανταγωνιστών 
εξαλείφεται)

 Bid rigging ( υπόθεση εργολάβων, ΕΑ)

 Περιορισμός ή έλεγχος της παραγωγής 
 Κατανομή αγορών ή άλλων πηγών εφοδιασμού
 Αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης (συλλογικό Μποϋκοτάζ και διακριτική 

μεταχείριση)  
 Εξάρτηση συμβάσεως από πρόσθετες παροχές  



Εκ του νόμου εξαίρεση 101 παρ.3 ΣΛΕΕ 
ή 1 παρ.3 ν. 3959/2011

 Κριτήρια εξαίρεσης 

 Βελτίωση αποτελεσματικότητας

 Δίκαιο τμήμα οφέλους για καταναλωτές

 Απαραίτητος χαρακτήρας περιορισμών

 Μη κατάργηση ανταγωνισμού

 Κανονισμοί Ομαδικής Απαλλαγής (συμφωνίες για οριζόντιες συνεργασίες, 
εξειδίκευσης, μεταφοράς τεχνολογίας, Ε & Α) 

 Κατευθυντήριες για εφαρμογή του 101 παρ.3 (C 101 της 27.4.2004)



Παράδειγμα-Ανταλλαγή Πληροφοριών

 Ως hard core cartel ή εναρμονισμένη πρακτική

 Cartel Facilitator - C-194/14 P, AC-Treuhand και T 180/15, Icap

 Παρόλο που οι συμπράξεις συμφωνούνται παραδοσιακά μεταξύ 
ανταγωνιστών, αυτό δεν εμποδίζει ένα τρίτο μέρος, μια εταιρεία συμβούλων, 
μια εταιρεία έρευνας αγοράς ή μια ένωση βιομηχανίας) να ευθύνεται για τη 
σύμπραξη ως διαμεσολαβητής. Αυτό συμβαίνει όταν ο τρίτος συμβάλλει 
ενεργά και εκ προθέσεως στη σύμπραξη.



Δημόσια Ανακοίνωση Πληροφοριών-
signaling 

 Υπόθεση AT.39850 Container Shipping

 14 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων επιχειρηματικοί κολοσσοί όπως η COSCO, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων.

 Μέσω του τύπου, των ιστοσελίδων τους, στο διάστημα 2009-2015, ανήγγειλαν General 
Rate Increase (GRI), περίπου 7-12 το χρόνο, για διηπειρωτικά δρομολόγια.

 Γνωστοποιούσαν δηλαδή την αύξηση των τιμών, για δρομολόγια της ίδιας ή κοντινής 
περιόδου, όχι του τελικού τους ναύλου, αλλά ανά μονάδα εμπορευματοκιβωτίου, σε 
διάστημα στο οποίο οι καταναλωτές δεν μπορούσαν ακόμα να προβούν σε κρατήσεις

 Μορφή πρόσκλησης από την μία στην άλλη για συμμετοχή στην αύξηση, σε συνδυασμό 
με προσδοκία παράλληλης συμπεριφοράς.

 Δεσμεύσεις επιχειρήσεων  



Ανταλλαγή Πληροφοριών και Εξαίρεση 

 C-238/05, Asnef-Equifax (ισπανικός Τειρεσίας)

 ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων 
σχετικά με την φερεγγυότητα των πελατών δεν έχει καταρχήν περιοριστικά 
του ανταγωνισμού αποτελέσματα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά δεν 
παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, ότι το εν λόγω σύστημα δεν 
παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού της ταυτότητας των πιστωτών και ότι 
οι όροι πρόσβασης και χρήσης στο σύστημα εξασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση πιστωτών      



Συμφωνίες σε οικονομική ύφεση/Crisis 
Cartel

 EA 492/VI/2010-ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και C-209/07, TCA v BIDS

 Εξορθολογισμός πλεονάσματος/Συμφωνία Αναδιάρθρωσης 

 Διαρθρωτική v. Κυκλική Κρίση

 Οι εξεταζόμενες πρακτικές συντονισμού τιμών και της παραγωγής
συνιστούν σοβαρούς περιορισμούς του ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις
πρέπει να αντιμετωπίζουν τις όποιες δυσχερείς καταστάσεις της αγοράς ή
οικονομικές κρίσεις με μέσα που δεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό …Οι
επιχειρήσεις έδρασαν συντονισμένα με στόχο την αύξηση του περιθωρίου
κέρδους τους παρεμβαίνοντας στη διαμόρφωση των συνθηκών
ανταγωνισμού προς ίδιον όφελος και σε βάρος των καταναλωτών.



Κάθετες Συμφωνίες

 Σχέσεις πελάτη-προμηθευτή
 Κατά κανόνα νόμιμες, εκτός από σοβαρούς περιορισμούς (καθορισμός τιμών 

μεταπώλησης, περιορισμός παθητικών πωλήσεων κλπ.)
 Κανονισμός 330/2010 της Επιτροπής
 Ατομική Αξιολόγηση κάθετων περιορισμών (101 παρ.1 και παρ.3 ΣΛΕΕ)
 Αποκλειστική Διανομή
 Επιλεκτική Διανομή (ΔΕΕ, απόφ. της 6.12.2017,  υπόθ. C-230/2016, Coty 

Germany GmbH κατά Parfümerie Akzente GmbH, και ΔΕΕ, απόφ. της 
13.10.2011 (C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique).

 Δικαιόχρηση
 Οι ρήτρες του «μάλλον ευνοούμενου πελάτη» (MFN), Booking Com



Δεσπόζουσα Θέση-άρθρο 102 ΣΛΕΕ 
και 2 ν. 3959/2011

 Το κριτήριο της ανεξάρτητης συμπεριφοράς (Continental Can) και

 Η δυνατότητα ανεξάρτητης συμπεριφοράς οδηγεί σε παρεμπόδιση του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού (United Brands)

 Μέγεθος επιχείρησης-μερίδια αγοράς

 Φραγμοί εισόδου (απόλυτα δικαιώματα, επιχειρηματική οργάνωση, δίκτυο 
διανομής, σήμα φήμης, τεχνολογική υπεροχή)

 Μορφές : Ατομική και Συλλογική ΔΘ  (Airtours και Gencor)



Κατάχρηση Δεσπόζουσας θέσης

 Δεν τιμωρείται η δεσπόζουσα θέση, αλλά η κατάχρησή της

 Αντικειμενική έννοια, ανεξάρτητη από προθέσεις και κίνητρα

 Ειδική Ευθύνη της δεσπόζουσας επιχείρησης   

 Παρεμποδιστική Κατάχρηση (TASTY FOODS, EA 520/V/2011)

 Εκμεταλλευτική Κατάχρηση (Facebook)

 Ανακοίνωση Προτεραιοτήτων της ΕΕ για 102 για συμπεριφορές 
αποκλεισμού ανταγωνιστών (ΕΕ 2009 C 45/7) 



Καταχρήσεις Μη τιμολογιακού 
χαρακτήρα 

 Άρνηση προμήθειας (essential facility, άρνηση δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, IMS –Health, Magill, C-241/91 P, Oscar Bronner)

 Πρακτικές παρεμπόδισης παράλληλου εμπορίου (Glaxo)

 Συζευγμένες (tying) και Ομαδικές πωλήσεις (bundling)-Microsoft

 Καταχρηστική Άσκηση Δικονομικών Δικαιωμάτων (Astra Zeneca, 
Compagnie Maritime Belge)

 Δομική Κατάχρηση (Continental Can)

 Διακριτική Μεταχείριση  (EA 438/V/2009)



Υπόθεση GOOGLE

 Η προτιμησιακή συμπεριφορά (preferential treatment)

 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απόφαση ΑΤ.39740 - Google Search (Shopping)
 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39740/39740_14996

_3.pdf

 Είναι ή όχι κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης?

 BIG DATΑ είναι ή όχι φραγμός εισόδου?

 Facebook και προσωπικά δεδομένα (εκκρεμεί απόφαση Bundeskartellamt)



Καταχρήσεις Τιμολογιακού Χαρακτήρα 

 Επιθετική Τιμολόγηση –predatory pricing (ΔΕΕ, ΑΚΖΟ υπόθεση C-62/86
 - ΓενΔ, France Telecom T-340/03) Μέτρο: το κόστος της δ. επιχείρησης

 Υπερβολική τιμολόγηση- Excessive Pricing (ΑΕΠΙ, ΕΑ 245/2003, ΔΕΕ United 
Brands 27/76)

 Καταχρηστική εκπτωτική πολιτική (εκπτώσεις πίστης), Intel C 413/14, British 
Airways C-95/04). effects based approach/κριτήριο εξίσου 
αποτελεσματικού ανταγωνιστή –κατάχρηση και άνω του κόστους

 Συμπίεση περιθωρίου κέρδους (margin squeeze, Deutsche Telecom -
280/08) 

 Διακριτική τιμολόγηση



Συνέπειες 

 Διοικητικές Κυρώσεις (πρόστιμο, μέτρα συμπεριφοράς και διαρθρωτικά 
μέτρα, άρθρο 25 ν. 3959/2011)

 Ευθύνη φυσικών προσώπων (άρθρο 25 παρ. 2 εδ.γ 3959/2011)

 Άρση προσβολής και παράλειψη στο μέλλον. Υποχρέωση προς κατάρτιση 
συμβάσεως?

 Ακυρότητα, Απόλυτη ή Σχετική . ΑΚ 174

 Αστικές Αξιώσεις/Ατομικές Αγωγές και Συλλογική Έννομη Προστασία

 Ποινικές Κυρώσεις (άρθρο 44 ν. 3959/2011)


