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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-261/07 και C-299/07 

VTB-VAB NV κατά Total Belgium NV και Galatea BVBA κατά Sanoma Magazines Belgium NV 

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ Η 
ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΘΕ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕ ∆ΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΩΛΗΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να θεσπίσουν πιο περιοριστικά µέτρα από εκείνα που ορίζει η οδηγία 
περί των αθεµίτων εµπορικών πρακτικών, ακόµη και για να διασφαλίσουν υψηλότερο βαθµό 

προστασίας των καταναλωτών 

Η κοινοτική οδηγία περί των αθεµίτων εµπορικών πρακτικών 1 έχει ως σκοπό να συµβάλει στην 
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Επιβάλλει γενική απαγόρευση των αθεµίτων εµπορικών πρακτικών που µπορούν 
να στρεβλώσουν την οικονοµική συµπεριφορά των καταναλωτών. Επίσης, θεσπίζει κανόνες 
σχετικά µε τις παραπλανητικές και επιθετικές εµπορικές πρακτικές. Επιπλέον, το παράρτηµα Ι 
παραθέτει κατάλογο των εµπορικών πρακτικών που υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις είναι 
αθέµιτες.  

Από τις αρχές του 2007, η Total Belgium, θυγατρική του οµίλου Total η οποία, µεταξύ άλλων, 
πωλεί καύσιµα από πρατήρια καυσίµων, προσφέρει στους καταναλωτές που κατέχουν την κάρτα 
Total Club τρεις εβδοµάδες δωρεάν οδικής βοήθειας, για κάθε αγορά τουλάχιστον 25 λίτρων 
καυσίµων για αυτοκίνητο ή 10 λίτρων καυσίµων για µοτοποδήλατο. Η VTB, εταιρία η οποία 
δραστηριοποιείται στον τοµέα της οδικής βοήθειας, ζήτησε από το εθνικό δικαστήριο να 
διατάξει την Total Belgium να παύσει την εµπορική αυτή πρακτική καθόσον αποτελεί, µεταξύ 
άλλων, συνοδευόµενη µε δώρα προσφορά που απαγορεύεται από τη βελγική νοµοθεσία 2.  

Σε µια άλλη διαφορά, η Galatea, εταιρία η οποία έχει κατάστηµα εσωρούχων στο Schoten 
(Βέλγιο), αντιδικεί µε τη Sanoma, θυγατρική του φινλανδικού οµίλου Sanoma, η οποία εκδίδει 
διάφορα περιοδικά και µεταξύ αυτών το εβδοµαδιαίο περιοδικό Flair. Το τεύχος του Flair της 
                                                 
1 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 149, σ. 22). 
2 Άρθρο 54 του νόµου της 14ης Ιουλίου 1991, Moniteur belge της 29ης Αυγούστου 1991. 



13ης Μαρτίου 2007 συνοδευόταν µε ένα παράρτηµα το οποίο παρείχε δικαίωµα εκπτώσεως σε 
προϊόντα που πωλούνταν από ορισµένα καταστήµατα εσωρούχων. Η Galatea άσκησε αγωγή για 
να παύσει η επίµαχη εµπορική πρακτική, ισχυριζόµενη ότι η Sanoma παρέβη τη βελγική 
νοµοθεσία. 

Στο πλαίσιο αυτό, το rechtbank van koophandel te Antwerpen, το οποίο έχει επιληφθεί των δύο 
αυτών υποθέσεων, απευθύνθηκε στο ∆ικαστήριο. Το αιτούν δικαστήριο ερωτά στην ουσία αν η 
οδηγία πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει την εφαρµογή εθνικής ρυθµίσεως, 
όπως η βελγική νοµοθεσία, η οποία, εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις, και χωρίς να λαµβάνει 
υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως, εισάγει µια γενική αρχή 
απαγορεύσεως των συνοδευόµενων µε δώρα προσφορών από τον πωλητή προς τον καταναλωτή. 

Κατ’ αρχάς, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι οι συνοδευόµενες µε δώρα προσφορές αποτελούν 
εµπορικές πράξεις που σαφώς εντάσσονται στο πλαίσιο της εµπορικής στρατηγικής ενός 
επιχειρηµατία και ευθέως αφορούν την προώθηση των προϊόντων του και τη διοχέτευσή τους 
στην αγορά. Εποµένως, κάλλιστα αποτελούν εµπορικές πρακτικές υπό την έννοια της οδηγίας 3, 
οπότε εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της. 

Ακολούθως, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η οδηγία επιφέρει πλήρη εναρµόνιση, σε κοινοτικό 
επίπεδο, των κανόνων περί των αθεµίτων εµπορικών πρακτικών. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
µέλη δεν δύνανται να θεσπίσουν πιο περιοριστικά µέτρα από εκείνα που ορίζει η οδηγία, 
ακόµη και για να διασφαλίσουν υψηλότερο βαθµό προστασίας των καταναλωτών. 

Πάντως, εν προκειµένω, διαπιστώνεται ότι, θέτοντας ένα τεκµήριο παρανοµίας των 
συνοδευόµενων µε δώρα προσφορών, µια εθνική ρύθµιση όπως η επίµαχη στις κύριες δίκες δεν 
ικανοποιεί τις επιταγές της οδηγίας.  

Συγκεκριµένα, η βελγική νοµοθεσία διατυπώνει την αρχή της απαγορεύσεως των 
συνοδευόµενων µε δώρα προσφορών έστω και αν το παράρτηµα I της οδηγίας δεν αφορά τις 
πρακτικές αυτές. Πάντως, το παράρτηµα αυτό απαριθµεί περιοριστικώς τις εµπορικές πρακτικές 
που απαγορεύονται υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, οπότε οι πρακτικές αυτές δεν χρειάζεται να 
εξετάζονται κατά περίπτωση. 

Τέλος, πρέπει να προστεθεί ότι η ερµηνεία αυτή δεν µπορεί να τεθεί υπό αµφισβήτηση από το 
γεγονός ότι ο βελγικός νόµος προβλέπει ορισµένες εξαιρέσεις από την εν λόγω απαγόρευση των 
συνοδευόµενων µε δώρα προσφορών.  

Κατά συνέπεια, η οδηγία πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει την εφαρµογή 
εθνικής ρυθµίσεως, όπως η επίµαχη στις διαφορές των κύριων δικών, η οποία, εκτός από 
ορισµένες εξαιρέσεις και χωρίς να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως, απαγορεύει κάθε συνοδευόµενη µε δώρα προσφορά από τον 
πωλητή προς τον καταναλωτή. 

                                                 
3 Άρθρο 2, στοιχείο δ΄, της οδηγίας. 



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, PT, RO  

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-261/07 και 299/07 

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 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-261/07

