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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-431/07 Ρ 

Bouygues SA, Bouygues Télécom SA κατά Επιτροπής, Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, Orange France SA, 
Société française du radiotéléphone - SFR  

H ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ORANGE ΚΑΙ ΤΗΝ 
SFR ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ UMTS ∆ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

To Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας ότι η Επιτροπή ορθώς θεώρησε 
ότι το µέτρο προσαρµογής των οφειλοµένων από την Orange και την  SFR τελών µε τα οφειλόµενα 
από την Bouygues Télécom τέλη δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και δεν παραβιάζει την αρχή της 

απαγορεύσεως των διακρίσεων 

Τον Ιούλιο του 2000, η Γαλλική Κυβέρνηση δηµοσίευσε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 
για τη χορήγηση τεσσάρων αδειών για την εισαγωγή στη Μητροπολιτική Γαλλία συστηµάτων 
κινητών και ασύρµατων επικοινωνιών UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 

Επειδή κατατέθηκαν δύο µόνον υποψηφιότητες, ήτοι της SFR και της εταιρίας France Télécom 
η οποία κατέστη Orange, δηµοσιεύθηκε πρόσθετη πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων 
ώστε να χορηγηθούν οι λοιπές άδειες και να εξασφαλιστεί πραγµατικός ανταγωνισµός. 

Πριν από την πρόσθετη πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων, χορηγήθηκαν οι δυο πρώτες 
άδειες στην SFR και στην Orange έναντι καταβολής τελών συνολικού ποσού 4,95 
δισεκατοµµυρίων ευρώ. 

Κατόπιν της πρόσθετης προσκλήσεως για υποβολή υποψηφιοτήτων, τρίτη άδεια UMTS 
χορηγήθηκε στην Bouygues Télécom στις 3 ∆εκεµβρίου 2002. Ελλείψει άλλου υποψηφίου, δεν 
χορηγήθηκε τέταρτη άδεια. 

Eξάλλου, µε δύο αποφάσεις της 3ης ∆εκεµβρίου 2002, οι οποίες αφορούσαν την SFR και την 
Orange αντιστοίχως, οι γαλλικές αρχές τροποποίησαν, µεταξύ άλλων, τις διατάξεις που 
αφορούσαν τα τέλη διαθέσεως και διαχειρίσεως συχνοτήτων, µε διατάξεις όµοιες εκείνων που 
εφαρµόστηκαν στην Bouygues Télécom (20 έτη αντί 15 ετών και µείωση των οικονοµικών 
προϋποθέσεων, ήτοι ποσό 619 εκατοµµυρίων ευρώ αντί 4,95 δισεκατοµµυρίων, προστιθεµένου 
ενός ποσοστού επί του πραγµατοποιηθέντος κύκλου εργασιών).  



Τον Ιανουάριο του 2003, η Bouygues Télécom υπέβαλε καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής, 
στρεφόµενη κατά της αναδροµικής εφαρµογής των νέων αυτών µέτρων στην Orange και την 
SFR, διότι, κατά την άποψή της, τα µέτρα αυτά συνιστούν κρατική ενίσχυση. 

Με την από 20 Ιουλίου 2004 απόφαση, η Επιτροπή απέρριψε την καταγγελία της Bouygues 
Télécom διότι δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη πλεονεκτήµατος υπέρ των δύο άλλων επιχειρηµατιών. 
Eξάλλου, η Επιτροπή θεώρησε ότι τα µέτρα προσαρµογής των τελών δεν εισάγουν διακρίσεις 
και οι γαλλικές αρχές εκπλήρωσαν υποχρέωση απορρέουσα από το κοινοτικό δίκαιο. 

Η Bouygues Télécom άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Πρωτοδικείου 
το οποίο, µε απόφαση της 4ης Ιουλίου 2008, επιβεβαίωσε, κατ’ ουσίαν, το κύρος της 
αποφάσεως της Επιτροπής. 

Η Bouygues Télécom άσκησε ενώπιον του ∆ικαστηρίου αναίρεση κατά της αποφάσεως του 
Πρωτοδικείου. Ισχυρίζεται, µεταξύ άλλων, ότι οι άδειες έχουν οικονοµική αξία και, µειώνοντας 
το ύψος των τελών, το ∆ηµόσιο δεν εισέπραξε µέρος των απαιτήσεών του και, εποµένως, 
χορήγησε επιλεκτικό πλεονέκτηµα υπέρ της Orange και της SFR. 

Με τη σηµερινή απόφασή του, το ∆ικαστήριο επικυρώνει, κατ’ ουσίαν, την απόφαση του 
Πρωτοδικείου καθόσον έκρινε ότι οι γαλλικές αρχές, µεταβάλλοντας το ύψος των 
οφειλοµένων από την Orange και την SFR τελών για τις πρώτες άδειες UMTS, δεν 
χορήγησαν καµία κρατική ενίσχυση στους επιχειρηµατίες αυτούς, υπό την έννοια των 
κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. 

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει κατ’ αρχάς ότι οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να χορηγήσουν τις 
άδειες µέσω διαδικασίας συγκριτικής επιλογής. Όπως επισήµανε το Πρωτοδικείο, λόγω της εν 
µέρει αποτυχίας της πρώτης προσκλήσεως για υποβολή υποψηφιοτήτων, µε την οποία δεν 
κατέστη δυνατή η χορήγηση επαρκούς αριθµού αδειών ώστε να εξασφαλιστεί πραγµατικός 
ανταγωνισµός στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών UMTS, οι αρχές αυτές 
αναγκάστηκαν να αναζητήσουν άλλους επιχειρηµατίες για τη χορήγηση αδειών. 

Εποµένως, η µη είσπραξη των απαιτήσεων, που απορρέει από το µέτρο αναδροµικής 
προσαρµογής των οφειλοµένων από την Orange και την SFR τελών UMTS µε τα 
επιβληθέντα στην Bouygues Télécom τέλη, ήταν αναπόφευκτη λαµβανοµένης υπόψη της 
οικονοµίας του συστήµατος του δικαίου των τηλεπικοινωνιών. 

Αφενός, η επιλογή αυτή µπορούσε να µειώσει τους κινδύνους της καθυστερηµένης εισαγωγής 
των υπηρεσιών UMTS, δεδοµένου ότι καθιστούσε δυνατή τη διασφάλιση ότι τουλάχιστον δύο 
άδειες θα χορηγούνταν από την 1η Ιανουαρίου 2002, ηµεροµηνία ενάρξεως του συστήµατος 
UMTS, όπως προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο.  

Αφετέρου, η επιλογή αυτή καθιστούσε δυνατό να αποφευχθεί η δυσµενής διάκριση των τριών 
επιχειρηµατιών, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι η προσαρµογή των τελών είχε ακριβώς 
σκοπό να συνυπολογιστεί ότι, κατά τον χρόνο χορηγήσεως της άδειας στην Bouygues Télécom, 
κανείς από τους τρεις επιχειρηµατίες δεν είχε, για λόγους ανεξαρτήτους της βουλήσεώς του, 
πρόσβαση στην αγορά, οπότε, ως εκ τούτου, η κατάστασή τους ήταν όµοια.  

Εποµένως, το Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας ότι η µη είσπραξη 
κρατικών πόρων δεν συνεπάγεται την ύπαρξη κρατικής ενισχύσεως. 

Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο επιβεβαιώνει ότι το Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί 
το δίκαιο κρίνοντας ότι δεν συντρέχει δυσµενής διάκριση εφόσον οι τρεις οικείοι 



επιχειρηµατίες βρίσκονταν σε όµοια θέση από απόψεως του σκοπού της οδηγίας 97/13 1, που 
είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρηµατίες έχουν πρόσβαση στην αγορά του UMTS υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις. 

Συγκεκριµένα, µολονότι είναι αληθές ότι η άδεια έχει οικονοµική αξία, η αξία αυτή εξαρτάται 
από τη στιγµή της εισόδου στην αγορά καθεµιάς από τις οικείες επιχειρήσεις. Όπως διαπίστωσε 
το Πρωτοδικείο, προκύπτει ότι κατά τον χρόνο χορηγήσεως της άδειας στην Bouygues Télécom, 
στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, οι Οrange και SFR δεν είχαν ακόµα µπορέσει να εισαγάγουν τις 
υπηρεσίες τους UMTS και, εποµένως, να εκµεταλλευτούν τις άδειές τους, τούτο δε για λόγους 
ανεξαρτήτους της βουλήσεώς τους, ήτοι λόγω προβληµάτων σχετικών µε την τεχνολογία του 
UMTS και ενός οικονοµικού πλαισίου που δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό για την ανάπτυξή της. 

Εποµένως, η οικονοµική αξία των χορηγηθεισών στην Orange και στην SFR αδειών δεν µπορεί 
να ήταν, διότι ήσαν απλώς και µόνον προγενέστερες, µεγαλύτερη της αξίας της χορηγηθείσας 
στην Bouygues Télécom άδειας. 

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως του οµίλου Bouygues 
Télécom. 

 

 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: DE ES EN EL FR IT PT 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-431/07 P  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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

 

 

 

                                                 
1 Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Απριλίου 1997, σχετικά µε κοινό 
πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΕΕ L 117, σ. 15). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-431/07

