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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-260/07 

Pedro IV Servicios κατά Total España SA 

ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΝ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΙ ΤΟ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΣΟ ΤΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ  

O κανονισµός 1984/83, ο οποίος έπαυσε να ισχύει στις 31 ∆εκεµβρίου 1999, δεν περιελάµβανε 
τέτοια ρύθµιση 

Το άρθρο 81, παράγραφος 1, ΕΚ απαγορεύει κάθε συµφωνία και εναρµονισµένη πρακτική 
µεταξύ επιχειρήσεων. Ωστόσο, κατά το άρθρο 81, παράγραφος 3, ΕΚ και υπό την επιφύλαξη της 
τήρησης ορισµένων προϋποθέσεων, η απαγόρευση αυτή µπορεί να κηρυχθεί ανεφάρµοστη στις 
κατηγορίες συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών που συµβάλλουν 
στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζουν 
στους χρήστες δίκαιο µέρος του κέρδους που προκύπτει. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κανονισµός 1984/831 εξαιρούσε από την απαγόρευση του άρθρου 81, 
παράγραφος 1, ΕΚ ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών αποκλειστικής προµήθειας και 
εναρµονισµένων πρακτικών. Ειδικότερα, η εφαρµογή του καθεστώτος απαλλαγής που 
προέβλεπε ήταν δυνατή όταν επρόκειτο για σχετική µε πρατήριο καυσίµων συµφωνία της 
οποίας η εκτελεστική περίοδος υπερέβαινε τη δεκαετία, υπό τον όρο ότι ο προµηθευτής 
παραχωρεί το πρατήριο στον µεταπωλητή βάσει σύµβασης µίσθωσης ή στο πλαίσιο νοµικής ή 
πραγµατικής σχέσης χρήσης. 

Από 1ης Ιανουαρίου 2000, ο κανονισµός 1984/83 αντικαταστάθηκε από τον κανονισµό 
2790/19992. Ο τελευταίος αυτός κανονισµός προβλέπει την απαλλαγή από την απαγόρευση του 
άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ για τις κάθετες συµφωνίες, ήτοι για τις συµφωνίες που 
συνήφθησαν µεταξύ δύο ή πλειόνων επιχειρήσεων καθεµία από τις οποίες δραστηριοποιείται, 
                                                 
1 Kανονισµός (ΕΟΚ) 1984/83 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1983, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου [81], 
παράγραφος 3, της Συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών αποκλειστικής προµήθειας (ΕΕ L 173, σ. 5, και διορθωτικό 
ΕΕ 1984, L 79, σ. 38), όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) 1582/97 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1997 
(ΕΕ L 214, σ. 27). 
2 Κανονισµός (ΕΚ) 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999, για την εφαρµογή του άρθρου 81, 
παράγραφος 3, της Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών 
(ΕΕ L 336, σ. 21). 



στο πλαίσιο της συµφωνίας, σε διαφορετικό επίπεδο της κλίµακας παραγωγής ή διανοµής και 
αφορούν τους όρους υπό τους οποίους οι συµβαλλόµενοι µπορούν να αγοράσουν, να πωλήσουν 
ή να µεταπωλήσουν ορισµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο κανονισµός διευκρινίζει, πάντως, ότι το 
καθεστώς απαλλαγής δεν ισχύει για κάθε υποχρέωση µη άσκησης ανταγωνισµού της οποίας η 
διάρκεια υπερβαίνει την πενταετία, εκτός αν τα επίµαχα προϊόντα ή υπηρεσίες πωλούνται ή 
παρέχονται από τον αγοραστή σε χώρους ή οικόπεδα τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα του 
προµηθευτή ή εκµισθώνονται από τον προµηθευτή σε τρίτους µη συνδεόµενους µε τον 
αγοραστή και ότι, εν πάση περιπτώσει, η διάρκεια των εν λόγω υποχρεώσεων µη άσκησης 
ανταγωνισµού δεν υπερβαίνει την περίοδο κατά την οποία οι χώροι και τα οικόπεδα 
χρησιµοποιούνται από τον αγοραστή. 
 
Eν πάση περιπτώσει, οι συµφωνίες µε τις οποίες ο προµηθευτής καθορίζει την τιµή πώλησης στο 
κοινό ή επιβάλλει ελάχιστη τιµή πώλησης στον µεταπωλητή δεν εµπίπτουν στο καθεστώς 
απαλλαγής ανά κατηγορία που προβλέπουν οι κανονισµοί 1984/83 και 2790/99. 

Το 1989 η επιχείρηση Pedro IV συνήψε τέσσερις συµβάσεις µε την Total, εταιρία η οποία 
προµηθεύει προϊόντα πετρελαίου. Βάσει των συµβάσεων αυτών, η Pedro IV συνέστησε υπέρ της 
Total, ένα «δικαίωµα επιφανείας» εικοσαετούς διάρκειας επί οικοπέδου το οποίο ανήκει στην 
Pedro IV. ∆υνάµει του εν λόγω δικαιώµατος, η Total µπορούσε να κατασκευάσει επί του 
οικοπέδου αυτού πρατήριο καυσίµων. Η Total απέκτησε την κυριότητα του κτιρίου αυτού για 
είκοσι έτη έναντι µηνιαίας καταβολής αµοιβής στην Pedro IV. Εν τω µεταξύ, το πρατήριο 
καυσίµων που περιήλθε στην κυριότητα της Total εκµισθώθηκε στην Pedro IV. Μετά το πέρας 
της εικοσαετίας, το εν λόγω πρατήριο καυσίµων περιήλθε εκ νέου στην κυριότητα της Pedro IV.  

Βάσει των οικείων συµβάσεων, η Pedro IV δεσµεύθηκε παράλληλα ότι, αφ’ ης στιγµής της 
παραδοθεί το πρατήριο, θα το εκµεταλλεύεται προµηθευόµενη καύσιµα κατ’ αποκλειστικότητα 
από την Total. Η δέσµευση αποκλειστικής προµήθειας συµφωνήθηκε για είκοσι έτη. Σύµφωνα µε 
τους όρους της συµφωνίας, η Total, αφενός, καθορίζει την τιµή του καυσίµου που προµηθεύει 
στην Pedro υπό τους ευνοϊκότερους όρους που έχει συµφωνήσει µε άλλα πρατήρια τα οποία 
ενδέχεται να εγκατασταθούν στη Βαρκελώνη και, αφετέρου, εγγυάται ότι η τιµή αυτή επ’ ουδενί 
υπερβαίνει τη µέση τιµή που καθορίζουν άλλοι σηµαντικοί προµηθευτές στην αγορά. 
Προσθέτοντας στην τιµή αυτή το περιθώριο κέρδους του πρατηριούχου που κρίνει κατάλληλο, η 
Total καταλήγει στην τιµή πώλησης στο κοινό την οποία προτείνει στην Pedro IV. 

Κατ’ εφαρµογήν της σύµβασης αυτής, κατασκευάστηκε πρατήριο το οποίο προµηθεύτηκε 
καύσιµα κατ’ αποκλειστικότητα από την Total για δώδεκα έτη. Το 2004 η Pedro IV άσκησε 
αγωγή µε την οποία ζήτησε την ακύρωση της έννοµης σχέσης που δηµιουργήθηκε βάσει των ως 
άνω συµβάσεων, υποστηρίζοντας ότι οι συµβάσεις αυτές περιέχουν ρήτρες οι οποίες 
περιορίζουν σοβαρά τον ανταγωνισµό, ήτοι διάρκεια υπερβαίνουσα τη µέγιστη διάρκεια που 
προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο για τις συµβάσεις αποκλειστικής προµήθειας και έµµεσο 
καθορισµό της τιµής µεταπώλησης. Στο πλαίσιο αυτό, το Audiencia Provincial de Barcelona 
(Ισπανία), ενώπιον του οποίου ασκήθηκε έφεση, ζήτησε από το ∆ικαστήριο να διευκρινίσει αν 
οι επίµαχες συµβατικές ρήτρες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των καθεστώτων απαλλαγής ανά 
κατηγορία που προβλέπουν οι κανονισµοί 1984/83 και 2790/1999. 

Επί της διάρκειας της αποκλειστικότητας 

Όσον αφορά τον κανονισµό 1984/83, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, για την εφαρµογή του 
καθεστώτος απαλλαγής που προβλέπει ο κανονισµός αυτός, δεν ήταν απαραίτητο ο 
προµηθευτής να είναι κύριος του οικοπέδου στο οποίο κατασκεύασε το πρατήριο καυσίµων που 
εκµίσθωνε στον µεταπωλητή.  
 



Όσον αφορά τον κανονισµό 2790/1999, καταρχάς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η 
προβλεπόµενη από τον κανονισµό αυτό απαλλαγή εφαρµόζεται υπό την προϋπόθεση ότι το 
µερίδιο αγοράς του προµηθευτή δεν υπερβαίνει το 30 % της σχετικής αγοράς στην οποία πωλεί 
τα προϊόντα ή παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπει η σύµβαση. Συναφώς, στο αιτούν 
δικαστήριο απόκειται να εξακριβώσει, πριν πραγµατοποιήσει την εξέτασή του βάσει άλλων 
προϋποθέσεων που προβλέπει ο κανονισµός αυτός, αν από της ενάρξεως ισχύος του κανονισµού 
2790/1999 η Total βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση, τούτο δε λαµβανοµένης υπόψη της 
ενδεχόµενης συµµετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο των άλλων προµηθευτών προϊόντων 
πετρελαίου στην ίδια αγορά. 

Ακολούθως, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, σε περιπτώσεις όπως η προκείµενη, οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του κανονισµού 2790/1999 σχετικά µε τη διάρκεια της υποχρέωσης µη 
άσκησης ανταγωνισµού δεν πληρούνται. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι στο αιτούν 
δικαστήριο απόκειται να εκτιµήσει αν, στην προκείµενη περίπτωση, πληρούνται οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του κανονισµού 2790/1999, λαµβανοµένου, µεταξύ άλλων, υπόψη του 
επιχειρήµατος της Total ότι το δικαίωµα επιφανείας δεν της εξασφαλίζει κυριότητα µόνον επί 
του πρατηρίου καυσίµων, αλλά και επί του οικοπέδου στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το 
πρατήριο. 

Εξάλλου, στην περίπτωση κατά την οποία το αιτούν δικαστήριο διαπιστώσει ότι οι συµφωνίες 
που συνήφθησαν µεταξύ των διαδίκων της κύριας δίκης πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
απαλλαγής του κανονισµού 1984/83, όχι όµως και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις του κανονισµού 
2790/1999, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι οι συµφωνίες πρέπει να τύχουν απαλλαγής µέχρι τις 
31 ∆εκεµβρίου 2001 βάσει του µεταβατικού καθεστώτος που προβλέπει ο τελευταίος αυτός 
κανονισµός.  

Επί του καθορισµού της τιµής πώλησης στο κοινό 

Συναφώς, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι οι σχετικές µε την τιµή πώλησης στο κοινό συµβατικές 
ρήτρες, όπως οι επίµαχες εν προκειµένω, µπορούν να τύχουν απαλλαγής ανά κατηγορία βάσει 
των κανονισµών 1984/83 και 2790/1999, αν ο προµηθευτής απλώς επιβάλλει ανώτατη τιµή 
πώλησης ή προτείνει τιµή πώλησης και αν, κατά συνέπεια, ο µεταπωλητής διαθέτει πραγµατική 
δυνατότητα καθορισµού της τιµής πώλησης στο κοινό. Αντιθέτως, οι ρήτρες αυτές δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω απαλλαγών, αν οδηγούν άµεσα ή µε έµµεσους και 
συγκεκαλυµµένους τρόπους στον καθορισµό τιµής πώλησης στο κοινό ή στην επιβολή 
ελάχιστης τιµής πώλησης εκ µέρους του προµηθευτή. Στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να 
εξετάσει αν ο µεταπωλητής βαρύνεται µε τέτοιες δεσµεύσεις, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο 
των συµβατικών υποχρεώσεων και το οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, 
καθώς και τη συµπεριφορά των διαδίκων της κύριας δίκης. 

Τέλος, όσον αφορά τόσο τη ρήτρα περί της διάρκειας αποκλειστικότητας όσο και τη ρήτρα περί 
του καθορισµού της τιµής πώλησης στο κοινό, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι, στην περίπτωση 
κατά την οποία οι επίµαχες ρήτρες δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ενός προβλέποντος 
απαλλαγή κανονισµού, δεν εµπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ, 
παρά µόνον αν έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσµα να περιορίζουν αισθητά τον ανταγωνισµό στο 
εσωτερικό της κοινής αγοράς και είναι ικανές να θίξουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών. 

 



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ισπανική, γερµανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική και 
πορτογαλική 

Το πλήρες κείµενο της απόφασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου  
C-260/07   

 Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε µε την κα Estella Cigna  
Tél : (00352) 4303 2582 – Fax : (00352) 4303 2674 

 
 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C-260/07

