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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 
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Απόφαση του Πρωτοδικείου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-259/02 έως T-264/02 και 
T-271/02 

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (ΟΜΙΛΟΣ 
LOMBARD) 

Εκτός του επιβληθέντος στην Österreichische Postsparkasse AG προστίµου, το οποίο µειώθηκε 
από 7,59 εκατοµµύρια ευρώ σε 3,795 εκατοµµύρια ευρώ, τα επιβληθέντα από την Επιτροπή 

πρόστιµα ήσαν δικαιολογηµένα και προσήκοντα 

Με απόφαση της 11ης Ιουνίου 2002 1, η Επιτροπή διαπίστωσε τη συµµετοχή οκτώ τραπεζών σε 
µια σειρά συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών εντός της τραπεζικής αγοράς στην 
Αυστρία. Προσάπτει στις εν λόγω τράπεζες ότι έθεσαν σε λειτουργία τον εκ µέρους της 
Επιτροπής επονοµαζόµενο «όµιλο Lombard», ήτοι ένα σύνολο τακτικών συσκέψεων στο 
πλαίσιο των οποίων οι ως άνω τράπεζες προέβαιναν σε συνεννόηση ως προς τη συµπεριφορά 
τους όσον αφορά τις κύριες παραµέτρους του ανταγωνισµού. Η Επιτροπή επέβαλε στις εν λόγω 
τράπεζες πρόστιµα συνολικού ύψους 124,26 εκατοµµυρίων ευρώ.  

Οι ίδιες τράπεζες άσκησαν προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου. ∆εν αµφισβητούν τη 
συµµετοχή τους στη σύµπραξη, αλλά ζητούν την ακύρωση της αποφάσεως ή τη µείωση των 
ποσών των προστίµων, υποστηρίζοντας ότι ορισµένες πτυχές της εκτιµήσεως στην οποία προέβη 
η Επιτροπή ήσαν εσφαλµένες.  

Το Πρωτοδικείο επικυρώνει κατά µεγάλο µέρος την απόφαση της Επιτροπής.   

Επί των αιτηµάτων περί ακυρώσεως της αποφάσεως  

 
1 Απόφαση 2004/138/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε διαδικασία βάσει του άρθρου 81 της 
Συνθήκης ΕΚ (Υπόθεση COMP/36.571/D-1 – Αυστριακές τράπεζες – «όµιλος Lombard») (EE 2004, L 56, σ. 1).  



Το Πρωτοδικείο αποφαίνεται ότι, εν προκειµένω, δεν ασκεί επιρροή το ζήτηµα αν εκάστη των 
τακτικών συσκέψεων επηρεάζει το διακρατικό εµπόριο, αλλά ότι η Επιτροπή µπορούσε  νοµίµως 
να λάβει υπόψη το εν δυνάµει σωρευτικό αποτέλεσµα του συνόλου των συσκέψεων. Εφόσον 
δεν αµφισβητείται ότι η ως άνω συνολική σύµπραξη κάλυπτε όλη την αυστριακή επικράτεια, 
υπάρχει, κατά το Πρωτοδικείο, ισχυρό τεκµήριο ότι η ως άνω σύµπραξη είχε ως αποτέλεσµα την 
εδραίωση στεγανοποιήσεων στην αυστριακή αγορά, εµποδίζοντας έτσι το ενδοκοινοτικό 
εµπόριο. Οι τράπεζες δεν κατόρθωσαν να ανατρέψουν το εν λόγω τεκµήριο, λαµβανοµένου 
υπόψη του γεγονότος ότι στις συνεννοήσεις είχαν εµπλακεί σχεδόν όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα 
στην Αυστρία και ένα πολύ ευρύ φάσµα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

Επί των αιτηµάτων περί µειώσεως των προστίµων  

Το Πρωτοδικείο υπενθυµίζει ότι σ’ αυτό εναπόκειται, στο πλαίσιο του ελέγχου της νοµιµότητας 
της προσβαλλοµένης αποφάσεως, να εξακριβώσει, αφενός, αν η Επιτροπή άσκησε την εξουσία 
εκτιµήσεώς της ακολουθώντας τις «κατευθυντήριες γραµµές» 2 που αποσκοπούν στο να 
διευκρινίσουν το πλαίσιο της ασκήσεως της ως άνω εξουσίας κατά τον καθορισµό του ύψους 
των προστίµων και, αφετέρου, σε περίπτωση αποκλίσεως από τους κανόνες αυτούς, να 
εξακριβώσει αν η εν λόγω απόκλιση είναι δικαιολογηµένη και επαρκώς κατά νόµον 
αιτιολογηµένη. Ωστόσο, το περιθώριο εκτιµήσεως της Επιτροπής και οι κατευθυντήριες γραµµές 
δεν προδικάζουν την άσκηση της αρµοδιότητας πλήρους δικαιοδοσίας του Πρωτοδικείου. 

Κατ’ αρχάς, το Πρωτοδικείο επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισµό της συµπράξεως ως «πολύ 
σοβαρής», στον οποίο κατέληξε η Επιτροπή, δεδοµένου ότι οι συµπράξεις ως προς τις τιµές 
συγκαταλέγονται µεταξύ των πολύ σοβαρών παραβάσεων ως εκ της φύσεώς τους και ότι η 
σοβαρότητα της παραβάσεως ενισχύεται, εν προκειµένω, από τη σπουδαιότητα του τραπεζικού 
τοµέα για το σύνολο της οικονοµίας καθώς και από το εύρος των συνεννοήσεων. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θεµιτώς συνάγει από την εφαρµογή των συµφωνιών ότι αυτές είχαν πραγµατικές 
συνέπειες στην οικεία αγορά, καθόσον οι εναρµονισµένες τιµές χρησίµευαν ως βάση για τον 
καθορισµό των τιµών συναλλαγής, περιορίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το περιθώριο 
διαπραγµάτευσης των τελικών πελατών. Τέλος, εν προκειµένω, ο χαρακτηρισµός της 
παραβάσεως ως πολύ σοβαρής δεν µπορεί να επηρεασθεί από το περιορισµένο µέγεθος της 
οικείας γεωγραφικής αγοράς. 

Όσον αφορά τον υπολογισµό του ύψους των επιβληθέντων προστίµων, το Πρωτοδικείο 
επιβεβαιώνει κατά µεγάλο µέρος το διάβηµα της Επιτροπής, και ιδίως την κατάταξη των 
τραπεζών σε κατηγορίες, η οποία πραγµατοποιήθηκε από αυτή, σε συνάρτηση µε τα µερίδια 
αγοράς των εν λόγω τραπεζών, προς τον σκοπό του καθορισµού των ποσών εκκινήσεως βάσει 
των οποίων  υπολογίσθηκαν τα επιµέρους πρόστιµα των τραπεζών.  

Ειδικότερα, όσον αφορά την κατάταξη των τριών τραπεζών Raiffeisen Zentralbank Österreich 
AG, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG και Österreichische Volksbanken AG σε 
κατηγορίες, το Πρωτοδικείο αποφασίζει ότι η Επιτροπή εδικαιούτο να λάβει υπόψη το γεγονός 
ότι οι τρεις αυτές τράπεζες ασκούσαν λειτουργία κεντρικού ιδρύµατος (που ονοµάζεται «ηγετική 
εταιρία» στην καθοµιλουµένη) των αποκεντρωµένων τραπεζικών οµίλων των 
                                                 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό των προστίµων που επιβάλλονται 
δυνάµει του άρθρου 15, παράγραφος 2, του κανονισµού 17 και του άρθρου 65, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚΑΧ 
(98/C 9/03). 



χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων Raiffeisen, των ταµιευτηρίων και των λαϊκών τραπεζών και να 
καταλογίσει σε καθεµία από αυτές το µερίδιο αγοράς του αντίστοιχου οµίλου. Το Πρωτοδικείο 
θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή ήταν αναγκαία προκειµένου να καταστεί δυνατή µια ορθή 
εκτίµηση της πραγµατικής ικανότητας των ηγετικών εταιριών να στρεβλώσουν τον 
ανταγωνισµό, καθώς και του ειδικού βάρους της παραβατικής συµπεριφοράς τους. 

Ωστόσο, το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι το ποσό εκκινήσεως που καθορίστηκε από την Επιτροπή 
είναι εσφαλµένο όσον αφορά την Österreichische Postsparkasse AG, δεδοµένου ότι η Επιτροπή 
στήριξε σε έγγραφα που δεν ήσαν επαρκώς αξιόπιστα τις διαπιστώσεις της ως προς το µερίδιο 
αγοράς που καταλογίσθηκε στην εν λόγω τράπεζα (το οποίο περιελάµβανε, επίσης, το µερίδιο 
αγοράς µιας άλλης τράπεζας µε την οποία είχε συγχωνευθεί το 1998 και της οποίας η 
συµπεριφορά είχε καταλογισθεί στην Österreichische Postsparkasse AG). Τα διαθέσιµα στοιχεία 
στο πλαίσιο της ενώπιον του Πρωτοδικείου διαδικασίας δεν παρείχαν τη δυνατότητα να 
αποδειχθεί ότι τα ως άνω ιδρύµατα διέθεταν, κατά την περίοδο εντός της οποίας διαπράχθηκε η 
παράβαση, µερίδιο αγοράς αντίστοιχο προς το επίπεδο εκείνου στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή. 
Κατά συνέπεια, το τελικό ποσό του προστίµου που επιβλήθηκε στην Österreichische 
Postsparkasse AG για τη συµµετοχή της στον «όµιλο Lombard» µειώνεται σε 3,795 
εκατοµµύρια ευρώ. 

Επί της ασκηθείσας από την Επιτροπή ανταγωγής  

Απαντώντας στην ασκηθείσα από τη Raiffeisen Zentralbank Österreich AG προσφυγή, η 
Επιτροπή ζήτησε από το Πρωτοδικείο να αυξήσει το ύψος του προστίµου που επιβλήθηκε στην 
εν λόγω επιχείρηση για τον λόγο ότι αυτή είχε αµφισβητήσει για πρώτη φορά ενώπιον του 
Πρωτοδικείου την ύπαρξη µέρους των συµφωνιών, και ιδίως εκείνων που αφορούν 
διασυνοριακές συναλλαγές. Το Πρωτοδικείο αποφαίνεται ότι η αύξηση του ύψους της κυρώσεως 
δεν είναι προσήκουσα, λαµβανοµένης υπόψη της ήσσονος σηµασίας των αµφισβητουµένων 
σηµείων, τούτο δε τόσο ως προς την οικονοµία της προσβαλλοµένης αποφάσεως όσο και για την 
εκ µέρους της Επιτροπής επεξεργασία της άµυνάς της, η οποία ουδόλως κατέστη δυσχερέστερη 
εξαιτίας της συµπεριφοράς της εν λόγω τράπεζας. Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο 
απορρίπτει, επίσης, την ανταγωγή της Επιτροπής.  

 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES DE EL EN FR IT NL PL SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-259/02  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-271/02 
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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