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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 75/06/EL 

19 Σεπτεµβρίου 2006 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-356/06 

Lidl Belgium GmbH & Co KG / Etablissementen Franz Colruyt NV 

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις, µία τέτοια συγκριτική διαφήµιση µπορεί να έχει 
παραπλανητικό χαρακτήρα 

Καθεµία από τις εταιρίες Lidl και Colruyt εκµεταλλεύεται στο Βέλγιο αλυσίδα 
πολυκαταστηµάτων που δραστηριοποιείται κυρίως στο λιανικό εµπόριο προϊόντων συνήθους 
καταναλώσεως. 

Η Lidl άσκησε ενώπιον του rechtbank van koophandel te Brussel αγωγή, ζητώντας την 
παύση των πρακτικών συγκριτικής διαφηµίσεως της Colruyt. Το δικαστήριο αυτό ζήτησε 
από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποφανθεί επί σειράς προδικαστικών 
ερωτηµάτων σχετικών µε την ερµηνεία της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά µε την 
παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήµιση 1. 

Στην υπόθεση της κύριας δίκης κρίνονται δύο τρόποι συγκριτικής διαφηµίσεως. 

Στην πρώτη περίπτωση, η Colruyt συγκρίνει το γενικό επίπεδο των τιµών που εφαρµόζουν η 
ίδια και οι ανταγωνιστές της όσον αφορά τις οµάδες τους από συγκρίσιµα προϊόντα και 
υπολογίζει βάσει αυτού το ποσό που µπορεί να εξοικονοµήσει ο καταναλωτής. Το εν λόγω 
γενικό επίπεδο τιµών προσδιορίζεται µηνιαίως και στη συνέχεια ετησίως, βάσει καθηµερινής 
καταγραφής των επιµέρους τιµών ενός ευρύτατου δείγµατος προϊόντων συνήθους 

 
1 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Σεπτεµβρίου 1984 (ΕΕ L 250, σ. 17), όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997 (ΕΕ L 290, σ. 
18). 



καταναλώσεως, είτε πανοµοιότυπων (στην περίπτωση των επώνυµων προϊόντων) είτε 
παρόµοιων (στην περίπτωση των µη επώνυµων ή των προϊόντων που φέρουν το σήµα του 
διανοµέα). 

Ο δεύτερος τρόπος διαφηµίσεως έγκειται στη δήλωση ότι όλα τα προϊόντα της Colruyt που 
φέρουν την κόκκινη επισήµανση µε την ένδειξη «BASIC» πωλούνται από αυτήν στην πιο 
χαµηλή τιµή που προφέρεται επί βελγικού εδάφους. Η εν λόγω σειρά προϊόντων 
περιλαµβάνει, αφενός, επώνυµα προϊόντα και, αφετέρου, µη επώνυµα ή προϊόντα που 
φέρουν το σήµα της Colruyt. 

Κατ’ αρχάς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι, δεδοµένου ότι η συγκριτική διαφήµιση 
συµβάλλει στην αντικειµενική προβολή των πλεονεκτηµάτων των διαφόρων συγκρίσιµων 
προϊόντων και στην τόνωση του ανταγωνισµού µεταξύ των προµηθευτών αγαθών και 
υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών, κατά πάγια νοµολογία, οι προϋποθέσεις που 
τάσσονται για τη συγκριτική διαφήµιση πρέπει να ερµηνεύονται κατά τον ευνοϊκότερο γι’ 
αυτήν τρόπο. 

Κατά το ∆ικαστήριο, η οδηγία δεν απαγορεύει, κατ’ αρχήν, τη συγκριτική διαφήµιση 
που αφορά συλλογικώς οµάδες προϊόντων συνήθους καταναλώσεως που διατίθενται 
στην αγορά από δύο ανταγωνιστικές αλυσίδες πολυκαταστηµάτων, εφόσον όµως οι εν 
λόγω οµάδες αποτελούνται αµφότερες από επιµέρους προϊόντα τα οποία, εξεταζόµενα 
ανά ζεύγη, πληρούν το καθένα χωριστά την προϋπόθεση της συγκρισιµότητας. 

Καίτοι η οδηγία δεν συνεπάγεται, σε παρόµοιες περιπτώσεις, ότι τα συγκρινόµενα προϊόντα 
και τιµές, δηλαδή τόσο αυτές του διαφηµιζόµενου όσο και αυτές του συνόλου των 
ανταγωνιστών που µετέχουν στη σύγκριση, πρέπει να αποτελούν αντικείµενο ρητής και 
εξαντλητικής απαριθµήσεως στο διαφηµιστικό µήνυµα, εντούτοις, επιβάλλει στον 
διαφηµιζόµενο να αναφέρει πού και πώς µπορούν αυτοί προς τους οποίους απευθύνεται το 
µήνυµα αυτό να λάβουν εύκολα γνώση των στοιχείων της συγκρίσεως, προκειµένου να 
επαληθεύσουν την ακρίβειά της ή να αναθέσουν την επαλήθευση αυτή σε τρίτους. 

Το ∆ικαστήριο κρίνει επίσης ότι µία συγκριτική διαφήµιση που προβάλλει το 
χαµηλότερο γενικό επίπεδο των τιµών του διαφηµιζοµένου σε σχέση µε τους κύριους 
ανταγωνιστές του, όταν η σύγκριση αφορά ένα δείγµα προϊόντων, µπορεί να έχει 
παραπλανητικό χαρακτήρα, αν το διαφηµιστικό µήνυµα: 

– δεν αναφέρει ότι η σύγκριση αφορά µόνον ένα τέτοιο δείγµα και όχι το σύνολο των 
προϊόντων του διαφηµιζοµένου,  

– δεν προσδιορίζει τα στοιχεία της συγκρίσεως ή δεν ενηµερώνει αυτόν προς τον 
οποίον απευθύνεται η διαφήµιση σχετικά µε την πηγή πληροφορήσεως δια της οποίας είναι 
δυνατός ο προσδιορισµός αυτός ή 

– περιέχει συλλογική αναφορά σε ένα φάσµα χρηµατικών ποσών που µπορεί να 
εξοικονοµήσει ο καταναλωτής αν προτιµήσει για τις αγορές του τον διαφηµιζόµενο έναντι 
των ανταγωνιστών του, χωρίς να προσδιορίζει το γενικό επίπεδο των τιµών που εφαρµόζει 
καθένας από τους εν λόγω ανταγωνιστές αντιστοίχως και το ποσό που µπορεί να 
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εξοικονοµήσει προτιµώντας για τις αγορές του τον διαφηµιζόµενο έναντι κάποιου από 
αυτούς τους ανταγωνιστές. 

Στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να διαπιστώσει αν τα επίδικα στην κύρια δίκη 
διαφηµιστικά µηνύµατα παρουσιάζουν τέτοια χαρακτηριστικά. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR, CS, EN, DE, PL, NL, HU, SK, SL, EL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C -

356/06 
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 

Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

 3

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C

