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Chemie Linz AG

« Ανταγωνισμός — Έννοια των όρων " συμφωνία " και " εναρμονισμένη
πρακτική " — Συλλογική ευθύνη »

Προτάσεις του δικαστή Β. Vesterdorf, που ορίστηκε για να ασκήσει καθήκοντα
γενικού εισαγγελέα, της 10ης Ιουλίου 1991
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Απόφαση του Πρωτοδικείου (πρώτο τμήμα) της 10ης Μαρτίου 1992
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Περίληψη της αποφάσεως
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1. Η απόφαση την οποία απευθύνει σε μια
επιχείρηση η Επιτροπή κατ' εφαρμογήν
του άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συν
θήκης μπορεί να δέχεται ως αποδεικτικά
εις βάρος της στοιχεία μόνο εκείνα τα
έγγραφα, των οποίων, από το στάδιο ήδη
της ανακοινώσεως των αιτιάσεων, γινόταν
μνεία στο κείμενο αυτής ή στα παραρτή-.
ματά της, έτσι ώστε να προκύπτει αφενός
ότι η Επιτροπή είχε την πρόθεση να τα
χρησιμοποιήσει και αφετέρου ότι μπόρεσε
εγκαίρως η επιχείρηση να εκφρασθεί για
την αποδεικτική τους αξία.
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2. Άπαξ η Επιτροπή, χωρίς να υποχρεούται
προς τούτο χάριν σεβασμού των δικαιω
μάτων του αμυνομένου, έχει καθιερώσει
μια διαδικασία προσβάσεως στους φακέ
λους στις υποθέσεις ανταγωνισμού, της
οποίας έχει διατυπώσει και δημοσιεύσει
τους κανόνες σε 'Εκθεση της επί της πολι
τικής ανταγωνισμού, δεν μπορεί να αποστεί από τους κανόνες με τους οποίους
έχει αυτοδεσμευτεί; έχει, επομένως, την
υποχρέωση να καθιστά προσιτά στις επι
χειρήσεις που εμπλέκονται σε διαδικασία
εφαρμογής του άρθρου 85,.παράγραφος 1,

CHEMIE LINZ
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της Συνθήκης όλα τα έγγραφα, είτε προς
απόδειξη είτε προς απόκρουση της κατηγο
ρίας, τα οποία έχει συλλέξει κατά τη διοι
κητική εξέταση, με εξαίρεση τα καλυπτό
μενα από το επιχειρηματικό απόρρητο
άλλων
επιχειρήσεων,
τα
εσωτερικά
έγγραφα της Επιτροπής και άλλες εμπι
στευτικές πληροφορίες.

3. Η μη οριστική μορφή των πρακτικών της
ακροάσεως
που
υποβάλλονται
στη
συμβουλευτική επιτροπή για τις συμπρά
ξεις και τις δεσπόζουσες θέσεις και στην
Επιτροπή μπορεί να συνιστά πλημμέλεια
της διοικητικής διαδικασίας δυνάμενη να
πλήξει τη νομιμότητα της αποφάσεως στην
οποία καταλήγει, μόνον αν το εν λόγω κεί
μενο
έχει
συνταχθεί
κατά
τρόπον
εμβάλλοντα
τους
αποδέκτες
του
σε
ουσιώδη πλάνη.

4. Τα δικαιώματα του αμυνομένου δεν επι
τάσσουν το να μπορούν οι επιχειρήσεις
που εμπλέκονται
σε
διαδικασία του
άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης
ΕΟΚ να σχολιάζουν την έκθεση του
συμβούλου επί των ακροάσεων. Συγκεκρι
μένα, η προστασία των δικαιωμάτων του
αμυνομένου εξασφαλίζεται επαρκώς κατά
νόμον, άπαξ τα διάφορα όργανα τα οποία
συμβάλλουν στην εκπόνηση της τελικής
αποφάσεως έχουν ενημερωθεί ορθώς περί
της επιχειρηματολογίας που ανέπτυξαν οι
επιχειρήσεις, καθώς και περί των αποδει
κτικών στοιχείων που προσκόμισε η Επι
τροπή προς στήριξη των αιτιάσεων της.
Αντιθέτως, η έκθεση του συμβούλου επί
των ακροάσεων συνιστά καθαρώς εσωτε
ρικό έγγραφο της Επιτροπής, με γνωμοδο
τική απλώς αξία, που δεν έχει ως σκοπό να
συμπληρώνει ή να διορθώνει την επιχειρη
ματολογία των επιχειρήσεων, ούτε να δια

τυπώνει νέες αιτιάσεις ή να παρέχει νέα
αποδεικτικά στοιχεία κατ' αυτών.

5. Για να υφίσταται συμφωνία κατά την.
έννοια του άρθρου 85, παράγραφος 1, της
Συνθήκης, αρκεί οι εμπλεκόμενες επιχειρή
σεις να έχουν εκδηλώσει την κοινή τους
βούληση να συμπεριφέρονται στην αγορά
κατά ορισμένο τρόπο. Αυτό συμβαίνει
οσάκις μεταξύ πλειόνων
επιχειρήσεων
υπήρξε σύμπτωση των βουλήσεων προς
επίτευξη επιδιωκομένων τιμών και επιδιω
κομένου όγκου πωλήσεων.

6. Το άρθρο 85 της Συνθήκης εφαρμόζεται επί
συμφωνιών
μεταξύ
επιχειρήσεων
που
έχουν παύσει μεν να ισχύουν, εξακολου
θούν όμως να παράγουν αποτελέσματα και
μετά την τυπική τους λήξη.

7. Τα κριτήρια συντονισμού και συνεργασίας
που ορίζουν την έννοια της εναρμονι
σμένης πρακτικής πρέπει να γίνονται
νοητά υπό το πρίσμα της βαθύτερης αντί
ληψης που διέπει τις διατάξεις περί αντα
γωνισμού της Συνθήκης, ότι κάθε επιχειρη
ματίας πρέπει να διαμορφώνει αυτόνομα
την πολιτική που προτίθεται να ακολου
θήσει στην κοινή αγορά. Και ναι μεν η
επιταγή αυτή της αυτονομίας δεν αναιρεί
το δικαίωμα των επιχειρήσεων να προσαρ
μόζονται ευφυώς στην ήδη εκδηλωθείσα ή
στην
προβλεπόμενη
συμπεριφορά
των
ανταγωνιστών
τους,
αποκλείει
όμως
αυστηρώς κάθε άμεση ή έμμεση επαφή
μεταξύ τους, επιδιώκουσα είτε να επηρε
άσει τη συμπεριφορά ενός υπάρχοντος ή
δυνητικού ανταγωνιστή στην αγορά, είτε
να αποκαλύψει σ' έναν τέτοιο ανταγω
νιστή τη συμπεριφορά που οι ίδιες έχουν
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αποφασίσει ή έχουν κατά νουν να τηρή
σουν στην αγορά.

Συνιστά εναρμονισμένη πρακτική η συμμε
τοχή σε συναντήσεις που έχουν ως σκοπό
τον καθορισμό επιδιωκομένων τιμών και
επιδιωκομένου όγκου πωλήσεων, κατά τις
οποίες ανταλλάσσονται μεταξύ ανταγωνι
στών πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που
έχουν κατά νουν να εφαρμόσουν στην
αγορά, σχετικά με το κατώτατο όριο συμ
φέρουσας λειτουργίας τους, τους περιορι
σμούς του όγκου πωλήσεων που κρίνουν
αναγκαίους ή τα αριθμητικά στοιχεία των
πωλήσεων τους, διότι τις πληροφορίες
αυτές ασφαλώς τις λαμβάνουν υπόψη οι
συμμετέχουσες επιχειρήσεις για να καθορί
σουν τη συμπεριφορά τους στην αγορά.

8. Δεδομένου ότι το άρθρο 85, παράγραφος 1,
της Συνθήκης δεν προβλέπει κάποιον
ειδικό χαρακτηρισμό για μια σύνθετη, αλλ'
ωστόσο ενιαία παράβαση, καθ' όσον συνί
σταται σε μία συνεχή συμπεριφορά, χαρα
κτηρίζεται από έναν μόνο σκοπό και εμπε
ριέχει ταυτόχρονα στοιχεία που πρέπει να
χαρακτηριστούν ως «συμφωνίες» και
στοιχεία που πρέπει να χαρακτηριστούν
ως
«εναρμονισμένες
πρακτικές»,
μια
τέτοια παράβαση μπορεί να χαρακτηριστεί
ως «συμφωνία και εναρμονισμένη πρα
κτική», χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονα
και σωρευτικά η απόδειξη του ότι καθένα
από τα πραγματικά περιστατικά εμφανίζει
τα συστατικά στοιχεία και της συμφωνίας
και της εναρμονισμένης πρακτικής.

9. Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 190 της Συν
θήκης, η Επιτροπή ναι μεν υποχρεούται να
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αιτιολογεί τις αποφάσεις της, αναφέροντας
τα νομικά και πραγματικά στοιχεία από
τα οποία εξαρτάται η νομιμότητα του
μέτρου, καθώς και τις σκέψεις που την
οδήγησαν στη λήψη της αποφάσεως της,
δεν απαιτείται όμως, προκειμένου περί
αποφάσεως εφαρμογής των κανόνων του
ανταγωνισμού, να εξετάζει όλα τα νομικά
και πραγματικά ζητήματα που έχουν
εγείρει οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διοικη
τική διαδικασία.

10. Για να μπορεί μια παράβαση των περί
ανταγωνισμού κανόνων της Συνθήκης να
θεωρηθεί ως διαπραχθείσα εκ προθέσεως,
δεν απαιτείται να είχε η επιχείρηση επί
γνωση του ότι παρέβαινε κάποια απαγο
ρευτική διάταξη αυτής, αλλ' αρκεί το ότι
δεν ηδύνατο να αγνοεί πως η επικρινόμενη
συμπεριφορά αποσκοπούσε στον περιο
ρισμό του ανταγωνισμού.

11. Έστω και αν εναπόκειται στον κοινοτικό
δικαστή να ερευνά αυτεπαγγέλτως, στο
πλαίσιο προσφυγής ακυρώσεως δυνάμει
του άρθρου 173, δεύτερο εδάφιο, της Συν
θήκης, το ζήτημα του υποστατού της
προσβαλλομένης πράξεως, αυτό ωστόσο
δεν σημαίνει ότι πρέπει, σε κάθε προσφυγή
που στηρίζεται στο άρθρο 173, δεύτερο
εδάφιο, της Συνθήκης, να προβαίνει σε
αυτεπάγγελτη έρευνα για το ενδεχομένως
ανυπόστατο της προσβαλλομένης πράξεως.
Μόνο στην περίπτωση που οι διάδικοι
προβάλλουν αποχρώσες ενδείξεις περί του
ανυπόστατου της προσβαλλομένης πρά
ξεως, ο δικαστής υποχρεούται να ελέγχει
το ζήτημα αυτό αυτεπαγγέλτως.

