
CM\777664EL.doc PE423.691

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

20.03.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1003/2008, του Θεόδωρου Τενέζου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της IRON TENCO A.E., σχετικά με την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και 
την ελληνική αγορά χάλυβα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, διευθυντής της ανωτέρω επιχείρησης χάλυβα, διατείνεται ότι η ελληνική 
Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει λάβει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίσθηκαν 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης. Δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού, ο φόρτος εργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επρόκειτο να μειωθεί, βάσει 
αποκεντρωμένης εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμών και, επομένως, αυστηρότερου 
ελέγχου με την αυξημένη συμμετοχή των εθνικών αρχών και δικαστηρίων κατά την επιβολή 
των κανόνων ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενιαία εφαρμογή αυτών των 
κανόνων. Η αναφορά κάνει λόγο συγκεκριμένα ως προς αυτό για την ελληνική αγορά 
προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, η οποία διέπεται από συμφωνίες αποκλειστικής εμπορίας και 
αποκλεισμού του ανταγωνισμού και παραθέτει τις δυσμενείς επιπτώσεις που είχε για την 
εταιρεία του αναφέροντα μια καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τη 
δημιουργία μονοπωλίου αναφορικά με την αγορά πρώτων υλών για την παραγωγή χάλυβα 
κατασκευών. Υπό το πρίσμα της μη παρέμβασης της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και 
του προέδρου της για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις κατευθυντήριες γραμμές του 
κανονισμού, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για την 
κανονικοποίηση της ελληνικής αγοράς προϊόντων χάλυβα και σιδήρου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή των μελών της Επιτροπής Αναφορών στον τρόπο που 
χειρίστηκε η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») την καταγγελία του σχετικά με 
εικαζόμενη σύμπραξη στην αγορά χάλυβα στην Ελλάδα («καταγγελία»). Ο αναφέρων 
διατείνεται, κατ’ ουσίαν, ότι η ΕΑ δεν έλαβε δεόντως υπόψη τους ισχυρισμούς της IRON 
TENCO, με αποτέλεσμα να μην δώσει ταχεία ή/και αποτελεσματική συνέχεια στην 
καταγγελία της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο αναφέρων εκφράζει προβληματισμούς επί διαδικαστικών και ουσιαστικών 
ζητημάτων σχετικά με την έρευνα που ξεκίνησε βάσει της καταγγελίας του (κυρίως όσον 
αφορά την αξιολόγηση των στοιχείων που προσκομίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
καθώς και τον χειρισμό του αιτήματός του για τη λήψη προσωρινών μέτρων). Επιπλέον, 
διατείνεται γενικά ότι η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού παραμένει δυσλειτουργική και 
αδρανής. Ο αναφέρων επικρίνει περαιτέρω τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΑ, κάτι 
που επηρεάζει δυσμενώς την εξέταση και την αξιολόγηση της καταγγελίας του. Υπό το 
πρίσμα της μη παρέμβασης της ΕΑ και του προέδρου της για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τις κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού, ο αναφέρων ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για την κανονικοποίηση της ελληνικής αγοράς 
προϊόντων χάλυβα και σιδήρου.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να επιβλέψει τη 
λειτουργία της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού εν προκειμένω.

Όπως και σε προηγούμενες παρεμφερείς αναφορές, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να 
παραπέμψει στις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές σχετικά με το πλαίσιο της συνεργασίας της 
με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών 
ανταγωνισμού

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου 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 όσον αφορά 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΚ. Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού 
(ΕΔΑ). Η συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσει 
τον αποτελεσματικό καταμερισμό εργασίας μεταξύ των μελών του, καθώς και την 
ουσιαστική και συνεπή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΚ.

Ταυτόχρονα, κάθε μέλος του δικτύου διατηρεί πλήρη ελευθερία να αποφασίζει κατά τη 
διακριτική του ευχέρεια κατά πόσον θα διεξαγάγει ή όχι έρευνα για κάποια υπόθεση. Μια 
αρχή που έχει ξεκινήσει να διερευνά μια υπόθεση θα συνεχίσει υπό κανονικές συνθήκες να 
επιλαμβάνεται της υπόθεσης μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, εκτός εάν η υπόθεση 
παραπεμφθεί σε άλλη αρχή σε πρώιμο στάδιο. Κάθε εθνική αρχή ανταγωνισμού διατηρεί 
επίσης ακέραια την ευθύνη για τη διασφάλιση της προσήκουσας διεκπεραίωσης των 

                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα L 1 της 04.01.2003, σ. 1-25.
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υποθέσεων με τις οποίες ασχολείται. Ως εκ τούτου, κάθε ισχυρισμός περί παραβίασης 
διαδικαστικών δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται εντός του εθνικού διαδικαστικού 
πλαισίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4, του κανονισμού 1/2003, οι εθνικές 
αρχές ανταγωνισμού οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή το αργότερο 30 ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την έκδοση απόφασης για την εφαρμογή των άρθρων 81 ή 82 της Συνθήκης 
ΕΚ με την οποία διατάσσεται η παύση μιας παράβασης, γίνονται δεκτές αναλήψεις 
δεσμεύσεων ή ανακαλείται το ευεργέτημα ενός κανονισμού περί απαλλαγής κατά κατηγορία. 
Ο συγκεκριμένος κανόνας επιτρέπει στην Επιτροπή να εξετάζει τις προβλεπόμενες αποφάσεις 
των εθνικών αρχών ανταγωνισμού με στόχο την προώθηση της συνεπούς εφαρμογής των 
κανόνων ανταγωνισμού της ΕΚ.

Η Επιτροπή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να κινεί διαδικασίες με αποτέλεσμα την παύση της 
αρμοδιότητας των εθνικών αρχών ανταγωνισμού (άρθρο 11, παράγραφος 6, του κανονισμού 
1/2003). Ωστόσο, ο κανονισμός δεν προβλέπει την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος κατόπιν 
αιτήματος μέρους που εμπλέκεται στην υπόθεση. Πράγματι, αυτό θα ενείχε τον κίνδυνο 
επαναφοράς αδυναμιών και σημείων αλληλεπικάλυψης που υπήρχαν προτού τεθεί σε 
εφαρμογή ο κανονισμός 1/2003.

Τέλος, στον κανονισμό 1/2003 δεν προβλέπεται δικαιοδοσία της Επιτροπής να υποχρεώνει 
μια εθνική αρχή ανταγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης της ΕΑ) να διερευνά ή να εκδίδει 
απόφαση επί συγκεκριμένης υπόθεσης.

Καθορισμός των προτεραιοτήτων 

Όσον αφορά την επιβολή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ από την Επιτροπή, 
αποτελεί πάγια αρχή ότι η Επιτροπή δεν οφείλει να διενεργεί έρευνα για κάθε υπόθεση ή, 
κατά μείζονα λόγο, να αποφασίζει σχετικά με την παραβίαση ή τη μη παραβίαση των άρθρων 
81 ή 82, αλλά έχει το δικαίωμα να δίνει διαφορετικούς βαθμούς προτεραιότητας στις 
καταγγελίες που λαμβάνει. Στο πλαίσιο αυτό, τα κοινοτικά δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι ο 
καθορισμός προτεραιοτήτων εντός των ορίων που θεσπίζει η νομοθεσία συνιστά στοιχείο 
συμφυές προς την άσκηση της διοικητικής δραστηριότητας 1 . Η Επιτροπή έχει εκδώσει 
οδηγίες προς πιθανούς καταγγέλλοντες για το ζήτημα αυτό μεταξύ άλλων και στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με τις καταγγελίες.2

Εντός του ΕΔΑ, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων ως προς την επιβολή αποτελεί ζήτημα 
που επαφίεται σε κάθε μέλος του Δικτύου.3 Ενώ οι συζητήσεις στο πλαίσιο του δικτύου 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια κάποια αμοιβαία έμπνευση εν προκειμένω, δεν υφίσταται 
νομική εναρμόνιση. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων παραμένει αρμοδιότητα της κάθε 
                                               
1 Υπόθεση T-24/90, απόφαση του Πρωτοδικείου της 18ης Σεπτεμβρίου 1992 – Automec Srl κατά 
Επιτροπής, σ. 77, Συλλογή 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, σελ. 65 – 77· Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού
(2005) – σ. 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.
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αρχής ανταγωνισμού, εντός των ορίων του νόμου. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
σχολιάσει τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΑ.
Επιπλέον, εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, η ΕΑ έχει εξετάσει αρκετές ακόμη υποθέσεις που 
κινήθηκαν βάσει καταγγελιών. Πράγματι, αυτό ακριβώς συνέβη με την καταγγελία της IRON 
TENCO (η εξέταση της οποίας εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον της ΕΑ).

Ισχυρισμοί που προέβαλε η IRON TENCO ενώπιον της ΕΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες που κοινοποίησε η ΕΑ ή/και παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, 
η Γενική Διεύθυνση της εν λόγω αρχής (ΓΔ ΕΑ) εξέτασε την καταγγελία που κατέθεσε η 
IRON TENCO βάσει των άρθρων 2 και 2α του ελληνικού νόμου 703/77 (περί καταχρήσεων 
δεσπόζουσας θέσης ή/και οικονομικής εξάρτησης). Μετά την έρευνα, η ΓΔ ΕΑ παρουσίασε 
την έκθεσή της στην ΕΑ, στην οποία προτείνει την απόρριψη της καταγγελίας1. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, η ΕΑ διεξήγαγε από τότε τουλάχιστον τρεις ακροάσεις 
σχετικά με την υπόθεση (οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της 
Ολομέλειας της ΕΑ)2.

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει την παρούσα κατάσταση της υπόθεσης ενώπιον 
της ΕΑ. Ούτε είναι σε θέση να σχολιάσει τους ισχυρισμούς ή/και την ποιότητα των στοιχείων 
που προσκόμισε ο αναφέρων σχετικά με τις πρακτικές της IRON TENCO ή/και άλλων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά προϊόντων χάλυβα και σιδήρου.

Ως γενική παρατήρηση, η Επιτροπή δράττεται της ευκαιρίας να επισημάνει ότι αποτελεί 
αρμοδιότητα του κάθε μέλους του δικτύου (στην προκείμενη περίπτωση, της ΕΑ) να 
αποφασίσει τα μέτρα διερεύνησης που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διενέργεια 
συγκεκριμένης έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων διερευνητικών μέσων, 
την ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων, την πιθανότητα ανακάλυψης νέων στοιχείων κ.λπ. 
Αυτό ισχύει ιδίως για τους περίπλοκους ισχυρισμούς περί συμπράξεων (όπως τον ισχυρισμό 
ότι η IRON TENCO διατείνεται ότι εξέθεσε ενώπιον της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού). 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο υποθέσεων συμπράξεων, προαγγελίες ή/και 
δημόσιες δηλώσεις μπορεί ενδεχομένως να υπονομεύσουν την ικανότητα μιας αρχής να 
χρησιμοποιήσει το πλήρες φάσμα των μέσων διερεύνησης που διαθέτει.

Όσον αφορά το ζήτημα της συσσώρευσης εκκρεμών υποθέσεων στην ΕΑ ή/και των 
παρατεταμένων διαδικασιών στη συγκεκριμένη περίπτωση (όπως θεωρεί ο αναφέρων), η 
Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι οι υποθέσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό απαιτούν 
συχνά διεξοδική και περίπλοκη έρευνα προκειμένου να ληφθεί μια καλώς ενημερωμένη 
απόφαση η οποία να πληροί το απαιτούμενο επίπεδο απόδειξης και να μπορεί να σταθεί στα 
δικαστήρια. Αυτό ισχύει εξίσου για τις έρευνες που διενεργεί η Επιτροπή και για τις έρευνες 
που διενεργούν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Άλλα ζητήματα που εγείρονται στην αναφορά – η εφαρμογή προσωρινών μέτρων ενώπιον της 

                                               
1 Βλ. π.χ. το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού με ημερομηνία 19 Μαΐου 
2008: http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Βλ. π.χ. το πρόγραμμα συνεδριάσεων/ακροάσεων ενώπιον της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στη 
διεύθυνση: http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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ΕΑ

Κάθε εθνική αρχή ανταγωνισμού διατηρεί ακέραια την ευθύνη για τη διασφάλιση της 
προσήκουσας διεκπεραίωσης των υποθέσεων με τις οποίες ασχολείται. Ως εκ τούτου, κάθε 
ισχυρισμός περί παραβίασης διαδικαστικών δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται εντός 
του εθνικού διαδικαστικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η ΕΑ 
έχει τη δυνατότητα να διατάξει προσωρινά μέτρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει θέματα 
επί της ουσίας της αίτησης του αναφέροντος σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων 
ενώπιον της ΕΑ βάσει της εφαρμοστέας ελληνικής νομοθεσίας.

Εντούτοις, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, βάσει του κοινοτικού δικαίου, η δυνατότητα να 
διατάξει η Επιτροπή προσωρινά μέτρα (με δική της πρωτοβουλία) υπόκειται σε σχετικά 
αυστηρά κριτήρια. Γενικά, προσωρινά μέτρα προβλέπονται μόνο σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης λόγω του κινδύνου να πληγεί σοβαρά και ανεπανόρθωτα ο ανταγωνισμός και βάσει 
διαπίστωσης παραβίασης εκ πρώτης όψεως. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι το άρθρο 9, 
παράγραφος 5, του ελληνικού νόμου 703/77 προβλέπει ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις 
εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα τα οποία διατάσσονται από την ελληνική αρχή 
ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν παράλληλες αρμοδιότητες ως προς την 
εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ και τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΔΑ. 
Η ελληνική αρχή ανταγωνισμού εξετάζει επί του παρόντος την καταγγελία της IRON 
TENCO σχετικά με την ελληνική αγορά προϊόντων χάλυβα και σιδήρου. Η Επιτροπή δεν 
είναι σε θέση να σχολιάσει την παρούσα κατάσταση των διαδικασιών, τις λεπτομέρειες των 
ισχυρισμών ή/και την ποιότητα των στοιχείων που προσκόμισε ο αναφέρων ενώπιον της 
ελληνικής αρχής ανταγωνισμού. Κάθε ισχυρισμός περί παραβίασης διαδικαστικών 
δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται εντός του εθνικού διαδικαστικού πλαισίου.
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