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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-202/07 P 

France Télécom SA καιά Επιτροπής 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ FRANCE 
TELECOM ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΠΟΥ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Επικυρώνεται η απόφαση του Πρωτοδικείου, µε την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της 
αποφάσεως της Επιτροπής περί επιβολής προστίµου 10,35 εκατοµµυρίων ευρώ στη France 

Télécom 

Κατά τον χρόνο των επίµαχων πραγµατικών περιστατικών (Μάρτιος του 2001 - Οκτώβριος του 
2002), η Wanadoo Interactive SA (WIN) ανήκε στον όµιλο France Télécom και 
δραστηριοποιούνταν, στη Γαλλία, στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών προσβάσεως στο 
∆ιαδίκτυο, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, 
ψηφιακή ασυµµετρική σύνδεση).  

Τον Ιούλιο του 1999, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τοµεακή έρευνα µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών προσβάσεως σε τοπικό βρόχο και τη 
χρήση του οικιακού τοπικού βρόχου. Στο πλαίσιο αυτό εξέτασε λεπτοµερώς τις προσφερόµενες 
από τη WIN τιµές για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο ∆ιαδίκτυο σε 
οικιακούς καταναλωτές στη Γαλλία.  

Κατόπιν της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή έκρινε ότι οι τιµές της WIN για την παροχή των 
υπηρεσιών eXtense και Wanadoo ADSL είχαν επιθετικό χαρακτήρα, διότι η WIN δεν είχε τη 
δυνατότητα να καλύψει το µεταβλητό κόστος της έως τον Αύγουστο του 2001 και το συνολικό 
κόστος της από τον Αύγουστο του 2001 έως τον Οκτώβριο του 2002, και ότι οι τιµές αυτές 
καθορίστηκαν στο πλαίσιο σχεδίου προληπτικού αποκλεισµού της αγοράς των υπηρεσιών 
υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο ∆ιαδίκτυο σε πολύ σηµαντικό στάδιο της αναπτύξεώς της. 
Εποµένως, η συµπεριφορά της WIN συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως που κατέχει 
στην αγορά των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο ∆ιαδίκτυο για οικιακούς 
καταναλωτές. Με απόφαση της 16ης Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επέβαλε στη WIN πρόστιµο 
10,35 εκατοµµυρίων ευρώ.  

Η WIN άσκησε προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Πρωτοδικείου. 



Κατόπιν συγχωνεύσεως της 1ης Σεπτεµβρίου 2004, η France Télécom SA υπεισήλθε στα 
δικαιώµατα της WIN. 

Στις 30 Ιανουαρίου 2007, το Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως που είχε ασκήσει 
η France Télécom, κρίνοντας ότι η Επιτροπή ορθώς κατέληξε ότι η WIN καταχράστηκε τη 
δεσπόζουσα θέση της στη γαλλική αγορά της υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο ∆ιαδίκτυο. Το 
Πρωτοδικείο επικύρωσε, επίσης, το ποσό του επιβληθέντος στη WIN προστίµου.  

Η France Télécom άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής του Πρωτοδικείου ενώπιον του 
∆ικαστηρίου. 

Με τη σηµερινή απόφασή του, το ∆ικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως εν µέρει 
απαράδεκτη και ως εν µέρει αβάσιµη. 

Το ∆ικαστήριο επιβεβαιώνει ότι το Πρωτοδικείο, απορρίπτοντας την προσφυγή της France 
Télécom, δεν υπέπεσε σε κανένα νοµικό σφάλµα. Επίσης, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι ορθώς το 
Πρωτοδικείο έκρινε ότι η απόδειξη της δυνατότητας καλύψεως της ζηµίας δεν αποτελεί 
προαπαιτούµενο της διαπιστώσεως της εφαρµογής επιθετικής πολιτικής τιµών. 

Επικυρώθηκε, ως εκ τούτου, η απόφαση του Πρωτοδικείου.  

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES DE EL EN FR IT 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-202/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-202/07

