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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-95/04 P 

British Airways plc κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ BRITISH 
AIRWAYS 

Επιβεβαιώνεται η απόφαση του Πρωτοδικείου περί απορρίψεως της προσφυγής κατά της 
αποφάσεως της Επιτροπής µε την οποία επιβλήθηκε πρόστιµο 6,8 εκατοµµυρίων ευρώ στην 

British Airways για καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσεως. 

Κατόπιν καταγγελίας που κατέθεσε η Virgin Atlantic Airways σχετικά µε τις συµφωνίες που 
συνήφθησαν µεταξύ της British Airways (BA) και ταξιδιωτικών πρακτόρων, αφορώσες την 
προµήθεια και άλλα οικονοµικά κίνητρα για την πώληση εισιτηρίων της BA, η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία έρευνας και εξετάσεως. 

Η BA υιοθέτησε τότε ένα νέο σύστηµα ανταµοιβής επιδόσεων εφαρµοστέο από το 1998. 
Εντούτοις, η Virgin υπέβαλε στην Επιτροπή δεύτερη καταγγελία κατά του νέου αυτού 
συστήµατος παροχής οικονοµικών κινήτρων. 

Με απόφαση της 14ης Ιουλίου 1999, η Επιτροπή καταδίκασε τις συµφωνίες και τα συστήµατα 
παροχής κινήτρων που εφάρµοσε η BA ως αποτελούντα καταχρηστική εκµετάλλευση 
δεσπόζουσας θέσεώς της στη βρετανική αγορά των υπηρεσιών πρακτορείου αεροπορικών 
ταξιδίων και της επέβαλε πρόστιµο 6,8 εκατοµµυρίων ευρώ. Κατά την Επιτροπή, τα συστήµατα 
ανταµοιβής επιδόσεων είχαν ως αποτέλεσµα να παρακινούν τους Βρετανούς ταξιδιωτικούς 
πράκτορες στη διατήρηση ή την αύξηση των πωλήσεών τους εισιτηρίων BA, κατά προτίµηση 
έναντι εκείνων των ανταγωνιστριών αεροπορικών εταιριών. 

Τον ∆εκέµβριο 2003, το Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως που άσκησε η BA 
κατά της αποφάσεως αυτής 1. Η BA άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σήµερα, το ∆ικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως ως εν µέρει απαράδεκτη και εν 
µέρει αβάσιµη. 
                                                 
1  Υπόθεση T-219/99 British Airways, βλ. ΑΤ 116/03 

(http://www.curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp03/aff/cp03116en.htm) 

http://www.curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp03/aff/cp03116en.htm


Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι, στο πλαίσιο αιτήσεως αναιρέσεως, δεν απόκειται στο 
∆ικαστήριο να υποκαταστήσει τη δική του εκτίµηση στην εκ µέρους του Πρωτοδικείου 
εκτίµηση των δεδοµένων της αγοράς και της καταστάσεως ανταγωνισµού. Η αίτηση αναιρέσεως 
πρέπει να περιορίζεται στα νοµικά ζητήµατα. Η εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών δεν 
αποτελεί νοµικό ζήτηµα υποκείµενο στον έλεγχο του ∆ικαστηρίου. Συνεπώς, οι λόγοι 
αναιρέσεως σύµφωνα µε τους οποίους η BA αµφισβητεί την εκτίµηση των πραγµατικών 
περιστατικών και αποδεικτικών στοιχείων, στην οποία προέβη το Πρωτοδικείο, είναι 
απαράδεκτοι. 

Εξάλλου, το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε ότι το Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε σε νοµική πλάνη 
απορρίπτοντας την προσφυγή της BA. 

Εποµένως, η απόφαση του Πρωτοδικείου επιβεβαιώνεται. 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG CS DE EN EL ES FR HU IT NL 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=C-95/04  
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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