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Το Δικαστήριο διατηρεί στο ίδιο ύψος το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον όμιλο 
Schindler για τη συμμετοχή του στη σύμπραξη η οποία λειτουργούσε στην αγορά 

των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων 
 
Ο όμιλος Schindler αποτελεί έναν από τους πρώτους ομίλους κατασκευής ανελκυστήρων και 
κυλιόμενων κλιμάκων παγκοσμίως. Μητρική εταιρία του ομίλου είναι η Schindler Holding, η οποία 
έχει την έδρα της στην Ελβετία. Ο όμιλος Schindler ασκεί τις δραστηριότητές του μέσω εθνικών 
θυγατρικών. Αυτές είναι κυρίως η Schindler Management AG (Ελβετία), η Schindler SA (Βέλγιο), η 
Schindler Sàrl (Λουξεμβούργο), η Schindler Liften BV (Κάτω Χώρες) και η Schindler Deutschland 
Holding GmbH (Γερμανία). 

Με απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου 2007 1, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα σε διάφορες εταιρίες 
των ομίλων Otis, Kone, ThyssenKrupp και Schindler για συμμετοχή σε συμπράξεις στην αγορά της 
κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης και του εκσυγχρονισμού ανελκυστήρων και κυλιόμενων 
κλιμάκων στο Βέλγιο, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Στον όμιλο Schindler 
επιβλήθηκε, συγκεκριμένα, πρόστιμο το οποίο υπερέβαινε συνολικά τα 143 εκατομμύρια ευρώ 2. 

Οι παραβάσεις τις οποίες διαπίστωσε η Επιτροπή αφορούσαν βασικά την κατανομή των αγορών 
μεταξύ των ανταγωνιστών μέσω συμφωνιών ή συνεννοήσεων για την ανάθεση και την 
κατακύρωση σε αυτούς δημοσίων έργων και συμβάσεων με αντικείμενο την πώληση, την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων. 

Ο όμιλος Schindler άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή με αίτημα την ακύρωση 
της απόφασης της Επιτροπής ή τη μείωση του επιβληθέντος προστίμου. 

Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε, με απόφαση που εξέδωσε το 2011 3, το σύνολο των λόγων 
ακύρωσης που προέβαλε ο όμιλος Schindler και κατέληξε, ως εκ τούτου, ότι τα πρόστιμα τα οποία 
επιβλήθηκαν στις διάφορες εταιρίες έπρεπε να διατηρηθούν ως είχαν. 

Οι εταιρίες του ομίλου Schindler άσκησαν ενώπιον του Δικαστηρίου αναίρεση κατά της απόφασης 
του Γενικού Δικαστηρίου. Προέβαλαν πλείονες λόγους αναίρεσης οι οποίοι αφορούσαν ιδίως 
προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αντλούν από την ΕΣΔΑ, καθώς και διάφορα 
επιχειρήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου. 

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο απορρίπτει το σύνολο των λόγων αναίρεσης 
που προέβαλε ο όμιλος Schindler και διατηρεί στο ίδιο ύψος το επιβληθέν πρόστιμο.  

 

 

                                                 
1
 Απόφαση C (2007) 512 τελικό της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του 

άρθρου 81 [ΕΚ] (υπόθεση COMP/E-1/38.823 – Ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες), περίληψη της οποίας έχει 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2008 C 75, σ.19). 
2
 Για τις παραβάσεις στο Βέλγιο - Schindler Holding Ltd (Ελβετία) και Schindler SA (Βέλγιο), αλληλεγγύως : 69 300 000 

ευρώ. Για τις παραβάσεις στη Γερμανία - Schindler Holding Ltd (Ελβετία) και Schindler Deutschland Holding GmbH 
(Γερμανία),  αλληλεγγύως : 21 458 250 ευρώ. Για την αγορά του Λουξεμβούργου - Schindler Holding Ltd (Ελβετία) και 
Schindler Sàrl (Λουξεμβούργο), αλληλεγγύως : 17 820 000 ευρώ. Για τις παραβάσεις στις Κάτω Χώρες -  Schindler 

Holding Ltd (Ελβετία) και Schindler Liften BV (Κάτω Χώρες), αλληλεγγύως : 35 169 750 ευρώ. 
3
 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Ιουλίου 2011, T-138/07, Schindler Holding Ltd κ.λπ. κατά Επιτροπής, βλ. 

επίσης Ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 72/11. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=t-138/07&td=ALL
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/cp110072fr.pdf
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία περιορίζεται σε νομικά 
ζητήματα, κατά αποφάσεως ή διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου. Καταρχήν, η άσκηση αναιρέσεως δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν είναι παραδεκτή και βάσιμη, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού 
Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, το Δικαστήριο μπορεί να 
αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό 
Δικαστήριο, το οποίο δεσμεύεται από την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στο πλαίσιο της αιτήσεως 
αναιρέσεως.  

 

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

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία 
δημοσιεύσεώς της  

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582 
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