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Θέμα: Αναφορά 0103/2008, του Γεωργίου Δρίτσα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ελληνική αγορά καφέ, και την 
παράλειψη της Επιτροπής να παρέμβει σε σειρά αμφιλεγόμενων ζητημάτων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει λάβει υπόψη της 
τις κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού 1/2003 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης. Σύμφωνα με 
αυτόν τον κανονισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα νέο σύστημα αποκεντρωμένης 
εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού και αυστηρότερη επακόλουθη παρακολούθηση ως 
βάση για τη μείωση του φόρτου εργασίας της Επιτροπής με τη συμμετοχή των εθνικών 
αρχών και δικαστηρίων σε μεγαλύτερο βαθμό στην επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού, 
ταυτόχρονα με τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων αυτών. Εν 
προκειμένω, ο αναφέρων κάνει λόγο πιο συγκεκριμένα για την ελληνική αγορά καφέ η οποία 
χαρακτηρίζεται από συμφωνίες για αποκλειστική εμπορική διάθεση και τον αποκλεισμό του 
ανταγωνισμού. Επίσης καταγγέλλει ότι η Επιτροπή παρέλειψε να παρέμβει σε σειρά 
αμφιλεγόμενων ζητημάτων σχετικά με τον σχηματισμό καρτέλ στον τομέα του γάλακτος και 
την υπόθεση διαφθοράς της ΜΕΒΓΑΛ, όπου εμπλεκόταν υπάλληλος της Επιτροπής ο οποίος 
εργαζόταν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών που 
είχε λάβει. Υπό το πρίσμα της εν λόγω παράλειψης να παρέμβει και της παράλειψης της 
ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
κανονισμού, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για να 
ομαλοποιήσει την ελληνική αγορά καφέ και να ρίξει φως στις αποφάσεις που έλαβε η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ιστορικό

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή των μελών της Επιτροπής Αναφορών στον χειρισμό της 
καταγγελίας του, που αφορούσε εικαζόμενες καταχρηστικές πρακτικές από μέρους της Nestlé 
στην αγορά καφέ της Ελλάδας, από την ελληνική αρχή ανταγωνισμού. Ο αναφέρων 
ουσιαστικά υποστηρίζει ότι η εν λόγω αρχή δεν έδωσε γρήγορα και/ή αποτελεσματικά 
συνέχεια στην καταγγελία.

Ο αναφέρων κάνει επίσης λόγο για τη σύλληψη και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε το 2006 
κατά του πρώην γενικού διευθυντή της ελληνικής επιτροπής ανταγωνισμού, ο οποίος ήταν 
και υπάλληλος της Επιτροπής σε άδεια άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους. Στην ουσία, 
ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο εν λόγω πρώην γενικός διευθυντής ήταν το θύμα ενός σχεδίου 
που στόχευε στην υπονόμευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του προγράμματος 
επιεικούς μεταχείρισης της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού και γενικότερα των μέτρων 
επιβολής της. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό το ζήτημα είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο 
στον χειρισμό της ανωτέρω καταγγελίας.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επόπτευσε και δεν παρενέβη στη 
λειτουργία της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού σχετικά με αυτά τα θέματα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εθνικών αρχών ανταγωνισμού  

Δυνάμει του κανονισμού αριθ. 1/2003 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που 
προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές 
αρχές ανταγωνισμού έχουν παράλληλες αρμοδιότητες εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού της ΕΕ. Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού συνεργάζονται στενά 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Η συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου
στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση ενός αποδοτικού καταμερισμού εργασίας μεταξύ 
των μελών, εφαρμόζοντας συγχρόνως τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ με 
αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο.

Ειδικότερα, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή το 
αργότερο 30 ημέρες πριν από την έκδοση μιας απόφασης εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 
της Συνθήκης ΕΚ,  με την οποία θα διατάσσεται η παύση μιας παράβασης, θα γίνονται δεκτές 
αναλήψεις δεσμεύσεων ή θα ανακαλείται το ευεργέτημα ενός κανονισμού περί απαλλαγής 
κατά κατηγορία. Αυτός ο κανόνας επιτρέπει στην Επιτροπή να εξετάζει τις επικείμενες
αποφάσεις των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, με σκοπό να προαχθεί η συνεκτική εφαρμογή 
των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού.

                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα L 1 της 04.01.2003, σ. 1-25. 
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Η Επιτροπή διατηρεί επίσης την εξουσία να κινεί διαδικασίες με σκοπό την παύση της 
αρμοδιότητας των εθνικών αρχών ανταγωνισμού (άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισμού 
1/2003). Ο κανονισμός ωστόσο δεν προβλέπει την άσκηση αυτής της εξουσίας κατόπιν 
αιτήματος ενός διαδίκου. Μάλιστα, κάτι τέτοιο θα ενείχε τον κίνδυνο επαναφοράς της 
αναποτελεσματικότητας και της αλληλεπικάλυψης που επικρατούσαν πριν τεθεί σε ισχύ ο 
κανονισμός 1/2003.

Τέλος, ο κανονισμός 1/2003 δεν προβλέπει εξουσία της Επιτροπής να υποχρεώνει 
οποιαδήποτε εθνική αρχή ανταγωνισμού να προβεί σε έρευνα ή έκδοση απόφασης για μια 
δεδομένη υπόθεση.

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ από την Επιτροπή, είναι 
δεδομένο ότι η Επιτροπή δεν απαιτείται να διενεργεί έρευνα σε κάθε περίπτωση ή, πόσω 
μάλλον, να λαμβάνει απόφαση για την ύπαρξη ή μη παράβασης των άρθρων 81 και 82, αλλά 
δικαιούται να αποδίδει διαφορετικούς βαθμούς προτεραιότητας στις καταγγελίες των οποίων 
επιλαμβάνεται. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κοινοτικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι ο 
καθορισμός προτεραιοτήτων, στο καθορισμένο από το νόμο πλαίσιο, συνιστά στοιχείο 
συμφυές προς την άσκηση της διοικητικής δραστηριότητας1. Η Επιτροπή έχει εκδώσει 
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τους πιθανούς καταγγέλλοντες μεταξύ άλλων στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με τις καταγγελίες.2  

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού, ο ορισμός των προτεραιοτήτων 
επιβολής εναπόκειται στην ευχέρεια κάθε μέλους του δικτύου.3 Παρότι οι συζητήσεις εντός 
του δικτύου μπορούν να οδηγήσουν σε ένα βαθμό σύμπνοιας για αυτό το θέμα, δεν υφίσταται 
νομική εναρμόνιση. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων, συνεπώς, παραμένει ευθύνη κάθε αρχής 
ανταγωνισμού, εντός των πλαισίων του νόμου.   

Όσον αφορά το σύστημα κοινοποίησης στην Ελλάδα, αληθεύει ότι ο κανονισμός 1/2003,
καταργώντας το προηγούμενο σύστημα κοινοποίησης για την εφαρμογή του άρθρου 81  
παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, στόχευε μεταξύ άλλων στη βελτίωση της ικανότητας της 
Επιτροπής να εστιάζει στις σοβαρότερες παραβάσεις. Μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού 1/2003, πολλά κράτη μέλη κατάργησαν τα συστήματα κοινοποίησής τους για την 
εφαρμογή του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού. Αυτό δεν ισχύει επί του παρόντος στην 
Ελλάδα και σε έναν περιορισμένο αριθμό άλλων κρατών μελών.4

Η υπόθεση Nestlé ενώπιον της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού

                                               
1 Υπόθεση T-24/90, απόφαση του Πρωτοδικείου της 18ης Σεπτεμβρίου 1992 – Automec Srl κατά 
Επιτροπής, σκέψη 77, Συλλ. II-2223. 
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί χειρισμού των καταγγελιών από την Επιτροπή βάσει των άρθρων 81 
και 82 της Συνθήκης ΕΚ, ΕΕ C 101 της 27/04/2004  σ. 65 – 77· Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (2005)
– σελίδα 25. 
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών 
ανταγωνισμού, Επίσημη Εφημερίδα C 101 της 27.04.2004, σ. 43-53, παράγραφος 5. 
4 Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (2005)
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/el.pdf , σελίδα 70. 
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η 
γενική διεύθυνση της εν λόγω επιτροπής (ΓΔ ΕΕΑ) κίνησε έρευνα στην ελληνική αγορά του 
καφέ όσον αφορά εικαζόμενες παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ελληνικού νόμου 703/77 
και των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. Μετά την έρευνα, η ΓΔ ΕΕΑ υπέβαλε την έκθεσή της στην 
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ), στην οποία υποστηρίζεται ότι η Nestlé 
καταχράσθηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά του στιγμιαίου καφέ.1 Εξ όσων 
γνωρίζει η Επιτροπή, η ΕΕΑ άρχισε ακροάσεις επί της υπόθεσης στις 22 Μαΐου 2008.2 Η
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει την πορεία της υπόθεσης ενώπιον της ΕΕΑ, ούτε 
είναι σε θέση να σχολιάσει τους επιμέρους ισχυρισμούς του αναφέροντα σχετικά με τις
πρακτικές της Nestlé και/ή άλλων επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά καφέ. Ως γενική 
παρατήρηση, η Επιτροπή δράττεται της ευκαιρίας να υπογραμμίσει ότι οι υποθέσεις 
ανταγωνισμού συχνά απαιτούν εκτενή και σύνθετη έρευνα προκειμένου να ληφθεί μια 
εμπεριστατωμένη απόφαση που να πληροί το απαιτούμενο επίπεδο απόδειξης και να μπορεί 
να υποστηριχθεί στα δικαστήρια. Αυτό ισχύει εξίσου για τις έρευνες που διενεργούνται τόσο 
από την Επιτροπή όσο και από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Άλλα θέματα που εγείρονται στην αναφορά

Ως προς την αναφορά στην πιθανή παραγραφή εικαζόμενων παραβάσεων στο παρελθόν, 
κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα άρθρα 25 και 26 του κανονισμού αριθ. 1/2003 είναι 
εφαρμοστέα στις έρευνες της Επιτροπής και αφορούν την επιβολή ή την εκτέλεση ποινών. Οι 
εθνικές αρχές ανταγωνισμού εφαρμόζουν τους κανόνες παραγραφής του εθνικού δικαίου.

Όσον αφορά το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης3 και τη διαδικασία διευθέτησης 
διαφορών4  της Επιτροπής, η Επιτροπή σημειώνει ότι το πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης 
έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί επιτυχώς επί πολλά έτη.5

Σε σχέση με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε το 2006 κατά του πρώην γενικού διευθυντή της 
ελληνικής αρχής ανταγωνισμού, η Επιτροπή έχει δώσει διευκρινίσεις σε απαντήσεις της προς 
αρκετές γραπτές ερωτήσεις. Γίνεται αναφορά π.χ. στις E-4125/06, E-4640/06, E-5085/06, E-
4158/06, E-4203/06, E-5521/06. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν παράλληλες αρμοδιότητες ως προς την 

                                               
1 Βλέπε π.χ. δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού τη 17η Μαρτίου 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
2 Βλέπε π.χ. πρόγραμμα συνεδριάσεων/ακροάσεων ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26  
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μη επιβολή και τη μείωση των προστίμων σε υποθέσεις 
συμπράξεων (καρτέλ), ΕΕ C 298 της 8.12.2006, σ. 17–22.
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/2008 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2008 , για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 σχετικά με τη διεξαγωγή των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις 
συμπράξεων, ΕΕ L 171 της 1.7.2008, σ. 3–5· Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την διεξαγωγή διαδικασιών 
διευθέτησης διαφορών εν όψει της έκδοσης αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 7 και του άρθρου 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου σε περιπτώσεις συμπράξεων, ΕΕ C 167 της 2.7.2008, σ. 1–6. 
5 Βλέπε π.χ. έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (2005): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/ , σελίδες 5, 13, 63 – 65.    
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εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ και τη συνεργασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου 
ανταγωνισμού. Η ελληνική αρχή ανταγωνισμού εξετάζει επί του παρόντος μια υπόθεση που 
αφορά εικαζόμενη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της Nestlé στην ελληνική αγορά του 
στιγμιαίου καφέ. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει την πορεία της υπόθεσης 
ενώπιον της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού.
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