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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-322/07 P, C-327/07 P και C338/07 P
Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA και Dístribuidora Vizcaína de Papeles SL κατά
Επιτροπής
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ BOLLORÉ SA
Εκλαµβάνουσα µε την απόφασή της ως υπεύθυνη την Bolloré SA, ως προσωπικώς εµπλεκόµενη,
πέραν της ευθύνης της ως µητρική εταιρία της θυγατρικής της Copigraph, στην οποία και µόνον
αναφερόταν η ανακοίνωση αιτιάσεων, η Επιτροπή δεν σεβάστηκε τα δικαιώµατα άµυνας της
εταιρίας αυτής.
Με απόφαση της 20ής ∆εκεµβρίου 2001 1, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµα συνολικού ύψους
313,7 εκατοµµυρίων ευρώ σε δέκα επιχειρήσεις, λόγω της συµµετοχής τους σε σύµπραξη µε
αντικείµενο τον καθορισµό τιµών και την κατανοµή της αγοράς στον τοµέα του αυτογραφικού
χαρτιού αποσκοπούσα κυρίως στη συνεννοηµένη αύξηση των τιµών. Η εταιρία Sappi, ενδέκατη
µετέχουσα στη σύµπραξη, απηλλάγη πλήρως επειδή ήταν η πρώτη επιχείρηση που
συνεργάστηκε στην έρευνα και προσέφερε κρίσιµα αποδεικτικά στοιχεία.
Με απόφαση της 26ης Απριλίου 2007, το Πρωτοδικείο απέρριψε, κατά το πλείστον, τις
ασκηθείσες κατά της αποφάσεως αυτής προσφυγές εκ µέρους των οικείων εταιριών,
περιορίζοντας όµως τα επιβληθέντα σε δύο επιχειρήσεις πρόστιµα, την Papelera Guipuzcoana de
Zicuñaga SA (από 1,54 εκατοµµύρια σε 1,309 εκατοµµύρια ευρώ) και στην Arjo Wiggins
Appelton plc (από 184,27 εκατοµµύρια σε 141,75 εκατοµµύρια ευρώ) 2.
Τρεις από τις εταιρίες, οι Papierfabrik August Koehler AG (33,07 εκατοµµύρια ευρώ), Bolloré
SA (22,68 εκατοµµύρια ευρώ) και Dístribuidora Vizcaína de Papeles SL (1,75 ευρώ) άσκησαν
αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
Το ∆ικαστήριο υπενθύµισε ότι ο σεβασµός των δικαιωµάτων άµυνας συνιστά θεµελιώδη αρχή
του κοινοτικού δικαίου. Προς τούτο, η ανακοίνωση των αιτιάσεων πρέπει να περιλαµβάνει τα
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ουσιώδη στοιχεία των αιτιάσεων που προσάπτονται στην επιχείρηση, όπως οι προσαπτόµενες
ενέργειες, ο χαρακτηρισµός αυτών και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων στηρίζεται η
Επιτροπή, ώστε η επιχείρηση αυτή να έχει τη δυνατότητα να προβάλει λυσιτελώς τα
επιχειρήµατά της στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Επίσης, στην ανακοίνωση αιτιάσεων
πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς το νοµικό πρόσωπο στο οποίο δύνανται να επιβληθούν τα
πρόστιµα, πρέπει δε αυτή να απευθύνεται στο νοµικό αυτό πρόσωπο. Το ∆ικαστήριο
διευκρινίζει ότι στην ανακοίνωση των αιτιάσεων πρέπει να αναφέρεται µε ποια ιδιότητά της
προσάπτονται στη συγκεκριµένη επιχείρηση οι ενέργειες στις οποίες αναφέρεται η ανακοίνωση
των αιτιάσεων.
Στην απόφασή του το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη καταλογίζοντας
στην Bolloré παράβαση λόγω προσωπικής της και ευθείας συµµετοχής στη σύµπραξη, ενώ στην
ανακοίνωση των αιτιάσεων της προσαπτόταν παράβαση µόνον υπό την ιδιότητα της κατά 100 %
µητρικής της θυγατρικής της εταιρίας Copigraph. Εντούτοις, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η
διαπιστωθείσα πληµµέλεια δεν συνεπαγόταν την ακύρωση της αποφάσεως, διότι από άλλα
στοιχεία της αποφάσεως, επί των οποίων η Bolloré είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις απόψεις
της, η Επιτροπή συνήγαγε την ευθύνη της Bolloré για την παραβατική συµπεριφορά της
θυγατρικής της, ανεξαρτήτως της ευθείας συµµετοχής της µητρικής εταιρίας. Αφού έκρινε ότι η
παρανοµία στην οποία υπέπεσε η Επιτροπή δεν επηρέασε το ύψος του επιβληθέντος στην
Bolloré προστίµου, το Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε την απόφαση, καθόσον δι’ αυτής επιβάλλεται
το πρόστιµο αυτό στην Bolloré.
Το ∆ικαστήριο, όµως, διαπίστωσε ότι το γεγονός ότι η επίµαχη απόφαση κατέληξε στην ευθύνη
της Bolloré λόγω της εµπλοκής της υπό την ιδιότητα της µητρικής εταιρίας της Copigraph,
πέραν της προσωπικής της συµµετοχής, δεν αποκλείει το ενδεχόµενο η απόφαση αυτή να
στηρίχθηκε επί πραγµατικών περιστατικών ως προς τα οποία δεν παρασχέθηκε η δυνατότητα
στην Bolloré να διασφαλίσει την άµυνά της.
Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο αναίρεσε την απόφαση του Πρωτοδικείου καθόσον αυτή αφορά
την Bolloré.
Κατόπιν, αποφαινόµενο το ίδιο επί της διαφοράς, το ∆ικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της
Επιτροπής, καθόσον αυτή αφορά την Bolloré.
Τέλος, το ∆ικαστήριο απέρριψε τις αναιρέσεις της Papierfabrik August Koehler AG και
της Dístribuidora Vizcaína de Papeles SL.

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-322/07 P, C-327/07 P και C-338/07 P
Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης,
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως.
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