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Περίληψη της αποφάσεως
1. Ανταγωνισμός — Διοικητική διαδικασία — Εξέταση των καταγγελιών — Καθορισμός
των προτεραιοτήτων εκ μέρους της Επιτροπής— Συνυπολογισμός του κοινοτικού
συμφέροντος που συναρτάται με την εξέταση υποθέσεως — Εξουσία εκτιμήσεως της
Επιτροπής — Υποχρέωση αιτιολογήσεως της αποφάσεως περί θέσεως της υποθέσεως στο
αρχείο — Διχαστικός έλεγχος
[Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 190 (νυν άρθρο 253 ΕΚ)· κανονισμός αριθ. 17 του Συμβουλίου,
άρθρο 3]
2 Προσφυγή ακυρώσεως — Λόγοι — Παράβαση ουσιωδών τύπων — Αυτεπάγγελτη εξέ
ταση εκ μέρους του δικαστή
[(Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 173 (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 230 ΕΚ)]
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ — ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Τ-9/96 και Τ-211/96

3. Ανταγωνισμός — Διοικητική διαδικασία — Εξέταση των καταγγελιών — Συνυπολο
γισμός του κοινοτικού συμφέροντος που συναρτάται με την εξέταση υποθέσεως —
Κριτήρια εκτιμήσεως — Ανάγκη αποσαφηνίσεως του νομικού πλαισίου του συγκεκριμέ
νου τομέα — Τομέας της διανομής αυτοκινήτων — Ευχέρεια της Επιτροπής, ενόψει
ορισμένων καταγγελιών αφορωσών παρεμφερείς επίμεμπτες συμπεριφορές εκ μέρους
ορισμένων επιχειρήσεων, να δώσει συνέχεια μόνο σε μία από αυτές — Δυνατότητα των
λοιπών καταγγελλόντων να προσφύγουν στον εθνικό δικαστή
(Κανονισμός αριθ. 17 του Συμβουλίου, άρθρο 3)

1.

Η Επιτροπή μπορεί, οσάκις αποφασίζει
να προσδώσει διαφορετικό βαθμό προ
τεραιότητας στις διάφορες καταγγελίες
των οποίων επιλαμβάνεται, όχι μόνο να
ορίζει τη σειρά με την οποία πρόκειται να
εξετασθούν οι καταγγελίες αλλά επίσης
και να απορρίπτει καταγγελία λόγω
ελλείψεως επαρκούς κοινοτικού συμφέ
ροντος προς συνέχιση της εξετάσεως της
υποθέσεως.

Πάντως, η διακριτική εξουσία που δια
θέτει συναφώς η Επιτροπή δεν είναι
απεριόριστη. 'Ετσι, η Επιτροπή υπόκει
ται σε υποχρέωση αιτιολογίας όταν
αρνείται να δώσει συνέχεια στην εξέταση
καταγγελίας, η δε ως άνω αιτιολογία
πρέπει να είναι αρκούντως ακριβής και
λεπτομερής ώστε να επιτρέψει στο
Πρωτοδικείο να ασκήσει αποτελεσμα
τικό έλεγχο επί της ασκήσεως εκ μέρους
της Επιτροπής της εξουσίας να καθορί
ζει προτεραιότητες.

Ο έλεγχος αυτός δεν οδηγεί κατ' ανάγκη
σε υποκατάσταση του Πρωτοδικείου
στην εκ μέρους της Επιτροπής εκτίμηση
του κοινοτικού συμφέροντος, αλλά στο
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χεύει στο να ελεγχθεί αν η επίδικη
απόφαση στηρίζεται σε ανακριβή πραγ
ματικά περιστατικά και αν εκδόθηκε
κατά πλάνη περί το δίκαιο, πρόδηλη
πλάνη εκτιμήσεως ή κατά κατάχρηση
εξουσίας.

2.

Το Πρωτοδικείο μπορεί να εξετάζει
αυτεπαγγέλτως την παράβαση ουσιω
δών τύπων και, ιδίως, των δικονομικών
εγγυήσεων που παρέχει η κοινοτική
έννομη τάξη.

3.

Προκειμένου να εκτιμηθεί το κοινοτικό
συμφέρον προς εξέταση μιας καταγγε
λίας της οποίας επιλαμβάνεται δυνάμει
του άρθρου 3 του κανονισμού 17, ενα
πόκειται στην Επιτροπή να σταθμίσει τη
σημασία της προσβολής που ενδέχεται
να επιφέρει στη λειτουργία της κοινής
αγοράς η φερόμενη παράβαση, την πι
θανότητα να αποδειχθεί η ύπαρξη της
και την έκταση των μέτρων έρευνας που
απαιτούνται για να εκπληρώσει η Επι
τροπή, υπό τις βέλτιστες προϋποθέσεις,
την αποστολή της να μεριμνά για την
τήρηση των άρθρων 85 και 86 της
Συνθήκης (νυν άρθρων 81 και 82 ΕΚ).

EUROPÉENNE AUTOMOBILE κατά ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Προς τούτο, είναι θεμιτό η Επιτροπή να
λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη σοβα
ρότητα της φερομένης παραβάσεως και
την έκταση των απαιτουμένων μέτρων
έρευνας προκειμένου να καταστεί
εφικτό να αποδειχθεί η ύπαρξη της, αλλά
επίσης και την ανάγκη αποσαφηνίσεως
της νομικής καταστάσεως που αφορά η
βαλλόμενη με την καταγγελία συμπε
ριφορά, καθώς και τον ορισμό των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ενόψει
του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνι
σμού, των διαφόρων επιχειρηματιών που
αφορά η εν λόγω συμπεριφορά.
Συναφώς, στο πλαίσιο της εξετάσεως
καταγγελίας περί παραβάσεως του άρ
θρου 85 της Συνθήκης στον τομέα της
διανομής αυτοκινήτων, εφόσον τα αντί
στοιχα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
των εντεταλμένων ενδιαμέσων, των κα
τασκευαστών αυτοκινήτων και των δια
νομέων προσδιορίστηκαν και αποσαφη
νίστηκαν με τους κανονισμούς που ει
σάγουν εξαίρεση ανά κατηγορία, με ανα
κοίνωση της Επιτροπής, καθώς και με τη

νομολογία του Πρωτοδικείου και του
Δικαστηρίου, η Επιτροπή μπορεί να εκ
τιμά, χωρίς να υποπέσει σε πρόδηλη
πλάνη, ότι τα εθνικά δικαστήρια και οι
εθνικές αρχές είναι σε θέση να αντιμε
τωπίσουν τις φερόμενες με την καταγ
γελία της προσφεύγουσας παραβάσεις
καινά διαφυλάξουν τα απορρέοντα από
το κοινοτικό δίκαιο δικαιώματα της.
Επίσης, οσάκις βρίσκεται αντιμέτωπη με
κατάσταση, στα πλαίσια της οποίας
ορισμένα στοιχεία επιτρέπουν να υφί
στανται υπόνοιες ότι μερικές μεγάλες
επιχειρήσεις ανήκουσες στον ίδιο οικο
νομικό τομέα ενεργούν κατά τρόπο
αντίθετο προς το δίκαιο του ανταγωνι
σμού, η Επιτροπή νομιμοποιείται να
επικεντρώσει τις προσπάθειες της σε μία
από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις,
διευκρινίζοντας παράλληλα στους επι
χειρηματίες που θίγονται ενδεχομένως
από την παράνομη συμπεριφορά των
λοιπών παραβατών ότι εναπόκειται
στους ίδιους να προσφύγουν στα εθνικά
δικαστήρια.
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