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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-340/03 

France Télécom SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ FRANCE TÉLÉCOM 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Μια πρακτική επιθετικών τιµών που δεν καθιστά δυνατή την κάλυψη ούτε των κυµαινόµενων ούτε 
των συνολικών εξόδων στο πλαίσιο σχεδίου προληπτικού αποκλεισµού της αγοράς υψηλής 

ταχύτητας προσβάσεως στο διαδίκτυο συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως   

Κατά τον χρόνο τελέσεως των πραγµατικών περιστατικών της υπό κρίση υποθέσεως, η 
Wanadoo Interactive SA (WIN) ήταν εταιρία του οµίλου France Télécom. Ο όµιλος τον οποίο 
αποτελούσαν η Wanadoo και οι θυγατρικές της ασκούσε όλες τις σχετικές µε το διαδίκτυο 
δραστηριότητες του οµίλου France Télécom καθώς και τις δραστηριότητες εκδόσεως 
τηλεφωνικών καταλόγων. Στον όµιλο αυτό, η WIN ήταν επιφορτισµένη µε τα λειτουργικά και 
τεχνικά καθήκοντα στις υπηρεσίες προσβάσεως στο διαδίκτυο εντός του γαλλικού εδάφους, 
συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line, Ασύµµετρη 
Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή). 

Τον Ιούλιο του 1999 η Επιτροπή αποφάσισε να διενεργήσει, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τοµεακή έρευνα η οποία αφορούσε, µεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών προσβάσεως στον 
τοπικό βρόχο και χρήσεως του οικιακού τοπικού βρόχου. Στο πλαίσιο αυτό, αφού κίνησε 
αυτεπαγγέλτως διαδικασία, τον Σεπτέµβριο του 2001, εξέτασε λεπτοµερώς τους όρους 
τιµολογήσεως της εκ µέρους της WIN παροχής υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο 
διαδίκτυο για τους πελάτες που ήταν κάτοικοι Γαλλίας. 

Κατόπιν της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή έκρινε ότι οι επιθετικές τιµές που εφάρµοζε η WIN 
για τις υπηρεσίες της eXtense και Wanadoo ADSL δεν καθιστούσαν δυνατή την κάλυψη των 
κυµαινόµενων εξόδων της µέχρι τον Αύγουστο του 2001 και των συνολικών εξόδων της από την 
ηµεροµηνία αυτή µέχρι τον Οκτώβριο του 2002, στο πλαίσιο σχεδίου προληπτικού αποκλεισµού 
της αγοράς υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο διαδίκτυο σε σηµαντικό στάδιο της αναπτύξεώς 
της. Με απόφαση της 16ης Ιουλίου 2003, η Επιτροπή της επέβαλε πρόστιµο ύψους 10,35 
εκατοµµυρίων ευρώ.  

Η WIN άσκησε προσφυγή κατά την αποφάσεως αυτής ενώπιον του Πρωτοδικείου. 



Κατόπιν συγχωνεύσεως που πραγµατοποιήθηκε την 1η Σεπτεµβρίου 2004, η France Télécom 
υπεισήλθε στα δικαιώµατα της WIN. 

Με την απόφασή του, το Πρωτοδικείο κρίνει, καταρχάς, ότι ορθώς η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 
υφίστατο επαρκής βαθµός επιλεξιµότητας µεταξύ της υψηλής ταχύτητας και της χαµηλής 
ταχύτητας και όρισε την επίµαχη αγορά ως αγορά υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο διαδίκτυο 
για τους πελάτες που κατοικούν στην ηµεδαπή. 

Επιπλέον, µε την προσφυγή της, η WIN αµφισβήτησε την ύπαρξη, αφενός, δεσπόζουσας θέσεως 
και, αφετέρου, καταχρήσεως. 

Κατά το Πρωτοδικείο, η WIN είχε δεσπόζουσα θέση στη γαλλική αγορά προσβάσεως στο 
διαδίκτυο, λαµβανοµένου υπόψη του ιδιαιτέρως υψηλού µεριδίου αγοράς που κατείχε καθόλη 
την επίµαχη περίοδο, του αριθµού συνδροµητών ADSL ο οποίος ήταν οκταπλάσιος από τον 
αριθµό των συνδροµητών του πρώτου από τους ανταγωνιστές της και της «συνδέσεώς» της µε 
τη France Télécom, τον ιστορικό φορέα τηλεπικοινωνιών στη Γαλλία, πράγµα που της 
εξασφάλισε πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών της. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρωτοδικείο τονίζει επίσης ότι η έντονη ανάπτυξη της αγοράς υψηλής 
ταχύτητας προσβάσεως στο διαδίκτυο κατά την επίµαχη περίοδο δεν µπορεί να αποκλείσει την 
εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού. 

Ως προς την ύπαρξη καταχρήσεως, το Πρωτοδικείο υπενθυµίζει ότι, όσον αφορά επιθετικές 
τιµές, αφενός, από τιµές κατώτερες του µέσου όρου των κυµαινόµενων εξόδων τεκµαίρεται ότι 
η πρακτική τιµών σκοπεί στον εξοβελισµό των ανταγωνιστών και, αφετέρου, τιµές κατώτερες 
του µέσου όρου των συνολικών εξόδων αλλά ανώτερες του µέσου όρου των κυµαινόµενων 
εξόδων πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές, όταν καθορίζονται στο πλαίσιο σχεδίου 
εξοβελισµού των ανταγωνιστών.  

Εξάλλου, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η Επιτροπή επέλεξε και εφάρµοσε ορθώς τη µέθοδο 
υπολογισµού του ποσοστού καλύψεως των εξόδων βάσει της οποίας διαπίστωσε την ύπαρξη 
πρακτικής επιθετικών τιµών και ότι παρέσχε σοβαρές και συγκλίνουσες ενδείξεις όσον αφορά 
την ύπαρξη σχεδίου επιθετικών τιµών. ∆εν ήταν αναγκαίο, περαιτέρω, να αποδειχθεί ότι η WIN 
είχε πραγµατική πιθανότητα να αποκαταστήσει τις απώλειές της. 

Κατά το Πρωτοδικείο, η WIN δεν µπορεί να επικαλεστεί ένα απόλυτο δικαίωµα 
ευθυγραµµίσεως µε τις τιµές των ανταγωνιστών της για να δικαιολογήσει τη συµπεριφορά της. 
Μολονότι είναι γεγονός ότι η ευθυγράµµιση της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεως µε 
τις τιµές των ανταγωνιστών δεν είναι, αφ’ εαυτής, καταχρηστική ή επικριτέα, δεν µπορεί να 
αποκλειστεί το ενδεχόµενο να αποκτήσει τέτοιο χαρακτήρα, όταν δεν σκοπεί στην προάσπιση 
των συµφερόντων της επιχειρήσεως, αλλά στην ενίσχυση της εν λόγω δεσπόζουσας θέσεως και 
στην κατάχρησή της. 

Συνεπώς, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η Επιτροπή ορθώς διαπίστωσε ότι η WIN ενήργησε κατά 
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεώς της. 

Τέλος, το Πρωτοδικείο κυρώνει το ποσό του επιβληθέντος στη WIN προστίµου.  

      

 

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: BG ES CS DE EL EN FR IT HU PL RO SK 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-340/03  
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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