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Περίληψη της αποφάσεως
1. Ανταγωνισμός — Αιοικητική διαδικασία — Απόφαση της Επιτροπής που διαπιστώνει
παράβαση — Ποια αποδεικτικά στοιχεία γίνονται δεκτά
(Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 85 § 1)
2. Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων — Έννοια — Σύμπτωση
βουλήσεων ως προς την τηρητέα στην αγορά συμπεριφορά
(Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 85 § 1)
3. Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Απαγόρευση — Συμπράξεις των οποίων τα αποτελέσματα
παρατείνονται και πέραν της τυπικής τους λήξεως — Εφαρμόζεται το άρθρο 85 της Συν
θήκης
(Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 85)
4. Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Εναρμονισμένη πρακτική — Εννοια — Συντονισμός και
συνεργασία μη συμβιβαζόμενες προς την υποχρέωση κάθε επιχειρήσεως να διαμορφώνει αυτό
νομα τη συμπεριφορά της στην αγορά — Συναντήσεις μεταξύ ανταγωνιστών με σκοπό την
ανταλλαγή πληροφοριών κρισίμων για τη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής των συμμετε
χόντων
(Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 85§ Ι)
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5. Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Σύνθετη παράβαση εμφανίζουσα στοιχεία συμφωνίας και
στοιχεία εναρμονισμένης πρακτικής — Ενιαίος χαρακτηρισμός της ως « συμφωνίας και εναρ
μονισμένης πρακτικής » — Χωρεί — Συνέπειες ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει
να συγκεντρωθούν
(Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 85 § 1)
6. Πράξεις των οργάνων — Αιτιολογία — Υποχρέωση — Έκταση — Απόφαση εφαρμογής των
κανόνων του ανταγωνισμού
(Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 190)
7. Ανταγωνισμός — Πρόστιμα — Ώψος — Καθορισμός — Κριτήρια — Παρελθούσα συμπεριφορά
της επιχειρήσεως
(Κανονισμός του Συμβουλίου 17, άρθρο 15 § 2)

1. Η απόφαση την οποία απευθύνει σε μια επι
χείρηση η Επιτροπή κατ' εφαρμογήν του
άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης
μπορεί να δέχεται ως αποδεικτικά εις βάρος
της στοιχεία μόνο εκείνα τα έγγραφα, των
οποίων, από το στάδιο ήδη της ανακοινώ
σεως των αιτιάσεων, γινόταν μνεία στο κεί
μενο αυτής ή στα παραρτήματά της, έτσι
ώστε αφενός να προκύπτει ότι η Επιτροπή
είχε την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσει και
αφετέρου να μπόρεσε εγκαίρως η επιχεί
ρηση να εκφρασθεί για την αποδεικτική
τους αξία.
2. 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 επί
τευξη επιδιωκομένων τιμών και επιδιωκο
μένου όγκου πωλήσεων.
3. Το άρθρο 85 της Συνθήκης εφαρμόζεται επί
συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν
παύσει μεν να ισχύουν, εξακολουθούν όμως
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να παράγουν αποτελέσματα και μετά την
τυπική τους λήξη.
4. Τα κριτήρια συντονισμού και συνεργασίας
που ορίζουν την έννοια της εναρμονισμένης
πρακτικής πρέπει να γίνονται νοητά υπό το
πρίσμα της βαθύτερης αντίληψης που διέπει
τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της Συν
θήκης, ότι κάθε επιχειρηματίας πρέπει νά
διαμορφώνει αυτόνομα την πολιτική που
προτίθεται να ακολουθήσει στην κοινή
αγορά. Και ναι μεν η επιταγή αυτή της
αυτονομίας δεν αναιρεί το δικαίωμα των
επιχειρήσεων να προσαρμόζονται ευφυώς
στην ήδη εκδηλωθείσα ή στην προβλεπό
μενη συμπεριφορά των ανταγωνιστών τους,
αποκλείει όμως αυστηρώς κάθε άμεση ή
έμμεση επαφή μεταξύ τους, επιδιώκουσα
είτε να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός
υπάρχοντος ή δυνητικού ανταγωνιστή στην
αγορά, είτε να αποκαλύψει σ' ένα τέτοιο
ανταγωνιστή τη συμπεριφορά που οι ίδιες
έχουν αποφασίσει ή έχουν κατά νουν να
τηρήσουν στην αγορά.
Συνιστά εναρμονισμένη πρακτική η συμμε
τοχή σε συναντήσεις που έχουν ως σκοπό
τον καθορισμό επιδιωκομένων τιμών και
επιδιωκομένου όγκου πωλήσεων, κατά τις
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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 συμμετέ
χουσες επιχειρήσεις για να καθορίσουν τη
συμπεριφορά τους στην αγορά.
5. 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 ένα μόνο σκοπό και εμπε
ριέχει ταυτόχρονα στοιχεία που πρέπει να
χαρακτηριστούν ως « συμφωνίες » και στοι
χεία που πρέπει να χαρακτηριστούν ως
« εναρμονισμένες πρακτικές », μια τέτοια
παράβαση μπορεί να χαρακτηριστεί ως
« συμφωνία και εναρμονισμένη πρακτική »,
χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονα και σωρευ
τικά η απόδειξη του ότι καθένα από τα
πραγματικά περιστατικά εμφανίζει τα
συστατικά στοιχεία και της συμφωνίας και
της εναρμονισμένης πρακτικής.

6. Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 190 της Συν
θήκης, η Επιτροπή ναι μεν υποχρεούται να
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 αποφάσεώς της, δεν απαι
τείται όμως, προκειμένου περί αποφάσεως
εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνι
σμού, να εξετάζει όλα τα νομικά και πραγ
ματικά ζητήματα που έχουν εγείρει οι
ενδιαφερόμενοι κατά τη διοικητική διαδι
κασία.

7. Εν όψει καθορισμού του ύψους του προ
στίμου που επιβάλλεται λόγω παραβάσεως
των κανόνων ανταγωνισμού της Συνθήκης,
το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη διαπι
στώσει, στο παρελθόν, ότι μια επιχείρηση
είχε παραβεί τους κανόνες του ανταγωνι
σμού και της έχει, ενδεχομένως, επιβάλει
κυρώσεις για τον λόγο αυτόν, μπορεί να
ληφθεί ως επιβαρυντική για την επιχείρηση
αυτή περίσταση- αντιθέτως, η έλλειψη
προηγουμένης παραβάσεως συνιστά κανο
νική περίσταση, την οποία η Επιτροπή δεν
υποχρεούται να λάβει υπόψη ως ελαφρυ
ντική.
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