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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 55/07 

της 12ης Σεπτεµβρίου 2007 

Απoφάσεις του Πρωτοδικείου στις υποθέσεις T-30/05 και T-36/05 

William Prym GmbH & Co. KG και Prym Consumer GmbH & Co. KG  κατά Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Coats Holdings Ltd και J & P Coats Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ PRYM 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ COATS ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΒΕΛΟΝΩΝ 

Το ποσό των προστίµων µειώνεται από 30 εκατοµµύρια ευρώ για έκαστο όµιλο εταιριών σε 27 
εκατοµµύρια ευρώ για την Prym και σε 20 εκατοµµύρια ευρώ για την Coats. 

Με την από 26 Οκτωβρίου 2004 απόφασή της, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τρεις όµιλοι εταιριών, 
οι Prym, Coats και Entaco, µετείχαν σε σειρά βλαπτικών για τον ανταγωνισµό συµφωνιών, µε 
τις οποίες κατένειµαν τόσο τις αγορές προϊόντων όσο και τις γεωγραφικές αγορές στον τοµέα 
των βελόνων από τον Σεπτέµβριο του 1994 έως τον ∆εκέµβριο του 1999. Σε καθέναν από τους 
οµίλους Prym και Coats επιβλήθηκε πρόστιµο ύψους 30 εκατοµµυρίων ευρώ. ∆εν επιβλήθηκε 
πρόστιµο στον όµιλο Entaco λόγω του ότι συνεργάσθηκε µε την Επιτροπή. 

Αµφότερες οι Prym και Coats άσκησαν προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου ζητώντας την 
ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής και την άρση ή τη µείωση του επιβληθέντος προστίµου. 

Ο όµιλος εταιριών Prym: 

Το Πρωτοδικείο απορρίπτει το αίτηµα περί ακυρώσεως της αποφάσεως στο µέτρο που αφορά 
την Prym. 

Εντούτοις, το Πρωτοδικείο εκτιµά ότι κακώς η Επιτροπή δεν µείωσε το πρόστιµο λόγω µη 
αµφισβητήσεως εκ µέρους της προσφεύγουσας των πραγµατικών περιστατικών, όπως προβλέπει 
η ανακοίνωση περί συνεργασίας του 1996. Ναι µεν είναι αληθές ότι η Prym ουδέποτε παρέσχε 
ενεργώς στην Επιτροπή αρωγή για την αποσαφήνιση ορισµένων ζητηµάτων, πλην όµως δήλωσε, 
εξ αρχής, ρητώς ότι δεν αµφισβητεί τα πραγµατικά περιστατικά που περιγράφονται στην 
ανακοίνωση των αιτιάσεων. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση περί συνεργασίας, η δήλωση αυτή 
καθαυτή δικαιολογεί τη µείωση του προστίµου. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, το Πρωτοδικείο κρίνει σκόπιµο να µειώσει το πρόστιµο κατά 10 %. 
Συνεπώς, το τελικό ποσό του προστίµου καθορίζεται σε 27 εκατοµµύρια ευρώ. 



Ο όµιλος εταιριών Coats: 

Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι η προσβαλλόµενη απόφαση πάσχει πλάνη εκτιµήσεως στο 
µέτρο που η Επιτροπή επιδιώκει να θεµελιώσει ευθύνη της Coats για τη χρονική περίοδο µετά 
τις 13 Μαρτίου 1997. Η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι οι συναφθείσες το 1997 συµφωνίες 
αφορούσαν την παράταση τριµερούς συµπράξεως στην οποία µετείχε και η Coats. Επιπλέον, 
µετά τον Απρίλιο του 1997, η Coats δεν παρευρέθηκε σε καµία τριµερή συνάντηση και, 
εποµένως, δεν µετέσχε σε συνάντηση µε αντικείµενο την εφαρµογή της συµπράξεως µεταξύ της 
Entaco και της Prym. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Πρωτοδικείο ακυρώνει την προσβαλλόµενη 
απόφαση κατά το µέτρο που η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Coats µετείχε στη σύµπραξη και 
µετά την 13η Μαρτίου 1997. 

Το Πρωτοδικείο εκτιµά ότι, λαµβανοµένου υπόψη ότι το χρονικό διάστηµα για το οποίο η 
Επιτροπή µπόρεσε να αποδείξει την ύπαρξη παραβάσεως αντιστοιχεί στο ήµισυ της αρχικώς 
διαπιστωθείσας διάρκειάς της, ο συντελεστής προσαυξήσεως για τη διάρκεια της παραβάσεως 
πρέπει να µειωθεί από 50 % σε 25 %, ήτοι από 10 σε 5 εκατοµµύρια ευρώ. 

Τέλος, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι ο ρόλος της Coats περιοριζόταν κατ’ ουσίαν στη διευκόλυνση 
της εφαρµογής της συµφωνίας-πλαίσιο της συµπράξεως. Στο πλαίσιο αυτό, το Πρωτοδικείο 
επισηµαίνει ότι η Coats δεν µετείχε στις συναντήσεις µεταξύ Entaco και Prym από το 1993 και 
εντεύθεν και δεν διασφάλισε µε κανέναν τρόπο την προστασία της έναντι της Prym, η οποία 
εξακολουθούσε να την ανταγωνίζεται µε τα δικά της σήµατα για βελόνες. Εποµένως, δεδοµένου 
ότι ο ρόλος της Coats στη σύµπραξη προσιδιάζει µάλλον σε αυτόν του µεσολαβητή παρά σε 
αυτόν του πλήρους µέλους, το Πρωτοδικείο κρίνει σκόπιµο να µειώσει το πρόστιµο κατά 20 % 
για να ληφθούν υπόψη οι ελαφρυντικές αυτές περιστάσεις. 

Συνεπώς, το τελικό ποσό του προστίµου καθορίζεται σε 20 εκατοµµύρια ευρώ. 

 

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: γαλλική, βουλγαρική, τσεχική, γερµανική, αγγλική, ισπανική, 
ελληνική, ουγγρική, ιταλική, πολωνική, ρουµανική, σλοβακική και σλοβενική 

Το πλήρες κείµενο των αποφάσεων βρίσκεται στις ιστοσελίδες του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-30/05 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-36/05  
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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