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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1173/2015, του Neil Warwick, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Campaign Against Unlawful Taxis In Our Nation Limited –
CAUTION», σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου περί 
ανταγωνισμού από την εταιρεία Uber

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις πιθανές 
παραβιάσεις του δικαίου περί ανταγωνισμού από την εταιρεία Uber στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
με σκοπό να αναδείξει την πιθανή ύπαρξη παρόμοιων προβλημάτων σε άλλα κράτη μέλη της 
ΕΕ. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η Uber καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της με διάφορους 
τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω του αποκλειστικού της δικαιώματος να ενσωματώνει την 
εφαρμογή της στους χάρτες της Google, μέσω της πρόσβασής της σε στοιχεία επικοινωνίας 
πελατών που επικοινώνησαν μέσω smartphone για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών της 
και μέσω επιθετικών πολιτικών εκπτώσεων, παρέχοντας αφενός στους οδηγούς κίνητρα για 
να τερματίσουν τις υφιστάμενες συμβάσεις τους και να ενταχθούν στην Uber και αφετέρου 
στους πελάτες δωρεάν ή φθηνότερες διαδρομές. Ο αναφέρων εκφράζει επίσης ανησυχίες 
σχετικά με τη χορήγηση αδειοδότησης, υποστηρίζοντας ότι η Uber παραβαίνει τον νόμο για 
την αδειοδότηση διότι επιτρέπει οι κρατήσεις που αφορούν συγκεκριμένη περιοχή 
αδειοδότησης να εξυπηρετούνται από οχήματα και οδηγούς με αδειοδότηση σε άλλη περιοχή. 
Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Uber δεν έχει προβλέψει για τη μεταφορά ατόμων 
που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. Επισημαίνει επίσης ότι σε περίπτωση που η Uber 
δεν λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιβάτες δεν καλύπτονται από 
ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος. Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στις καταγγελίες και 
τις δράσεις που έχουν αναληφθεί εναντίον της Uber στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γαλλία, το 
Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες, και στο γεγονός ότι σε αρκετές χώρες έχει απαγορευθεί η 
λειτουργία της.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Απριλίου 2016. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Ιουνίου 2016

θ) Η αντικειμενική και νομική κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το 2015 υπήρχαν στην Αγγλία 242.200 αδειοδοτημένα ταξί και οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης 
(PHVs). Το ένα τρίτο (76.100) των οχημάτων αυτών ήταν ταξί, ποσό που αντιπροσωπεύει 
αύξηση 4,2% σε σχέση με το 2013 και συνέχιση της αύξησης, σε μακροπρόθεσμη βάση, του 
αριθμού των ταξί στην Αγγλία. Ταυτόχρονα σημειώθηκε αύξηση 11,8% των αδειοδοτημένων 
PHVs στην Αγγλία μεταξύ 2013 και 2015, τα οποία ανήλθαν σε 166.100 οχήματα1.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οχήματα που 
έχουν λάβει άδεια για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών από σημείο σε σημείο 
έναντι της καταβολής κομίστρου ανήκουν, κατ' αρχήν, σε μία από τις ακόλουθες δύο 
κατηγορίες: (i) οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης (PHVs) ή (ii) αγοραία οχήματα (ταξί/μαύρα 
ταξί). Τα PHVs μπορούν να εκτελούν μόνο διαδρομές που έχουν κλειστεί εκ των προτέρων 
(προκράτηση), ενώ τα ταξί έχουν εκ του νόμου το μονοπώλιο να διατίθενται προς μίσθωση 
στον δρόμο ή σε πιάτσες, ενώ επιτρέπεται να παρέχουν και υπηρεσίες PHV.

Η Επιτροπή γνωρίζει επίσης ότι το νομοθετικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ταξί 
και τα PHVs ποικίλλει ανάλογα με τους τόπους δικαιοδοσίας:

 Στην Αγγλία και την Ουαλία, οι κανόνες ορίζονται κατά κύριο λόγο στον νόμο του 
1847 σχετικά με τις διατάξεις για τη δημοτική αστυνομία (Town Police Clauses Act 
1847)2 και στον νόμο του 1976 για την τοπική αυτοδιοίκηση/Διάφορες διατάξεις 
(Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976)3. Η νομοθεσία αυτή παρέχει 
ένα πλαίσιο για την αδειοδότηση οδηγών, οχημάτων και φορέων εκμετάλλευσης· οι 
λεπτομερείς κανόνες, περιλαμβανομένων των προτύπων και των προϋποθέσεων, 
υπάγονται στην αρμοδιότητα των επιμέρους περιφερειακών συμβουλίων.

 Στο Λονδίνο, τα ταξί αδειοδοτούνται βάσει του νόμου του 1869 για τις δημόσιες 
αστικές μεταφορές (Public Carriage Act 1869)4 και του διατάγματος του 1934 για τα 

                                               
1 Περισσότερα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την αγορά των ταξί και των PHV στο Ηνωμένο 
Βασίλειο διατίθενται στο: HYPERLINK 
"https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-
hire-vehicles-statistics-2015.pdf" 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-
hire-vehicles-statistics-2015.pdf. 
2 Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: HYPERLINK 
"http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/data_0.pdf" 
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/data_0.pdf. 
3 Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: HYPERLINK 
"http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/19762.pdf" 
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/19762.pdf. 
4 Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: HYPERLINK
"http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1869/115/pdfs/ukpga_18690115_en.pdf" 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1869/115/pdfs/ukpga_18690115_en.pdf. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1869/115/pdfs/ukpga_18690115_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1869/115/pdfs/ukpga_18690115_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1869/115/pdfs/ukpga_18690115_en.pdf
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/19762.pdf
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/19762.pdf
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/19762.pdf
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/data_0.pdf
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/data_0.pdf
http://www.licensingresource.co.uk/sites/default/files/data_0.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-hire-vehicles-statistics-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-hire-vehicles-statistics-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-hire-vehicles-statistics-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-hire-vehicles-statistics-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/456733/taxi-private-hire-vehicles-statistics-2015.pdf
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ταξί του Λονδίνου (London Cab Order 1934)1. Η δραστηριότητα των οχημάτων 
ιδιωτικής ενοικίασης με οδηγό στο Λονδίνο αδειοδοτείται βάσει των κανονισμών που 
ορίζει ο νόμος περί των οχημάτων ιδιωτικής ενοικίασης (Λονδίνο) του 1998 (Private 
Hire Vehicles (London) Act 1998)2.

 Στη Σκωτία, τα ταξί και τα PHVs αδειοδοτούνται βάσει του Μέρους II του νόμου του 
1982 για την περιφερειακή διοίκηση/Σκωτία (Civic Government (Scotland) Act 
1982)3.

 Στη Βόρειο Ιρλανδία, τα ταξί αδειοδοτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί 
αδειοδοτήσεως ταξί/Βόρειος Ιρλανδία του 2015 (Taxi Licensing Regulations 
(Northern Ireland) 2015)4.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει επίσης να αναφερθεί μια εκτενής έκθεση5 που παρουσίασε η 
Νομοθετική Επιτροπή το 2014 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ταξί και PHV στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, η οποία προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των εν λόγω αγορών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και προτείνει μια σειρά συστάσεων σχετικά με το πώς θα πρέπει να 
αναμορφωθεί το υφιστάμενο ρυθμιστικό σύστημα.

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να παραπέμψει σε δύο εκκρεμούσες αιτήσεις για έκδοση 
προδικαστικών αποφάσεων σχετικά με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχει η Uber βάσει 
του δικαίου της ΕΕ. Η πρώτη αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης αφορά το 
ερώτημα εάν οι υπηρεσίες που παρέχει η Uber θα πρέπει να θεωρούνται υπηρεσίες κοινωνίας 
των πληροφοριών και/ή υπηρεσίες μεταφοράς6. Η δεύτερη αίτηση για την έκδοση 
προδικαστικής απόφασης αφορά το ερώτημα κατά πόσον η έννοια των υπηρεσιών ταξί 
καλύπτει και τους μη αμειβόμενους επιμέρους μεταφορείς που συμμετέχουν στην κοινή 
χρήση των οχημάτων (μαζικές μεταφορές)7.

                                               
1 Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: HYPERLINK 
"http://www.legislation.gov.uk/uksro/1934/1346/pdfs/uksro_19341346_en.pdf" 
http://www.legislation.gov.uk/uksro/1934/1346/pdfs/uksro_19341346_en.pdf. 
2 Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: HYPERLINK "http://content.tfl.gov.uk/private-hire-vehicles-
london-act-1998.pdf" http://content.tfl.gov.uk/private-hire-vehicles-london-act-1998.pdf. 
3 Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: HYPERLINK 
"http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/45/pdfs/ukpga_19820045_en.pdf" 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/45/pdfs/ukpga_19820045_en.pdf. 
4 Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: HYPERLINK "http://www.legislation.gov.uk/nisr/2014/302/made" 
http://www.legislation.gov.uk/nisr/2014/302/made. 
5 Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ιστορικού διατίθενται στον δικτυακό τόπο: HYPERLINK 
"http://www.lawcom.gov.uk/project/taxi-and-private-hire-services/" 
http://www.lawcom.gov.uk/project/taxi-and-private-hire-services/.  
6 Η αίτηση διατίθεται στο: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170871&pageIndex=0&doclang=EN
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=533887.
7 Η αίτηση διατίθεται στο: HYPERLINK 
"http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=E
N&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146" 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=EN
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173165&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=535146
http://www.lawcom.gov.uk/project/taxi-and-private-hire-services/
http://www.lawcom.gov.uk/project/taxi-and-private-hire-services/
http://www.lawcom.gov.uk/project/taxi-and-private-hire-services/
http://www.legislation.gov.uk/nisr/2014/302/made
http://www.legislation.gov.uk/nisr/2014/302/made
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/45/pdfs/ukpga_19820045_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/45/pdfs/ukpga_19820045_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/45/pdfs/ukpga_19820045_en.pdf
http://content.tfl.gov.uk/private-hire-vehicles-london-act-1998.pdf
http://content.tfl.gov.uk/private-hire-vehicles-london-act-1998.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksro/1934/1346/pdfs/uksro_19341346_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksro/1934/1346/pdfs/uksro_19341346_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksro/1934/1346/pdfs/uksro_19341346_en.pdf
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ii) Συμβατότητα της συμπεριφοράς της Uber προς τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ

α) Άρθρο 102 της ΣΛΕΕ – απαγόρευση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά

Βάσει του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ απαγορεύεται "κατά το μέτρο που ενδέχεται να επηρεάσει το 
εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις δεσπόζουσας θέσης εντός της εσωτερικής αγοράς ή σημαντικού τμήματός της". 
Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να 
πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις. 

Πρώτον, καθώς το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που κατέχουν 
δεσπόζουσα θέση, θα πρέπει να στοιχειοθετείται ότι μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά. Για να κατέχει μια επιχείρηση δεσπόζουσα 
θέση, πρέπει να έχει ισχύ που να της δίνει τη δυνατότητα ανεξάρτητης, σε σημαντικό βαθμό, 
συμπεριφοράς έναντι των ανταγωνιστών της, των πελατών της και, τέλος, των 
καταναλωτών1.

Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή, περιλαμβανομένων αυτών που περιέχονται 
στην αναφορά, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι είτε οι οδηγοί που 
χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Uber, είτε η ίδια η Uber, κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε 
οιαδήποτε σχετική αγορά συνδεόμενη παραδοσιακά με την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
επιβατών από σημείο σε σημείο (π.χ. αγορά των ταξί και/ή αγορά των PHV)2.

Η Uber δεν φαίνεται να προσφέρει η ίδια υπηρεσίες ταξί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά 
μάλλον να ενεργεί ως ηλεκτρονικός ενδιάμεσος για υπηρεσίες αστικών μεταφορών 
παρεχόμενες από τρίτους και συνεπώς, υπ' αυτή την ιδιότητα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά. Επιπλέον, ενώ προφανώς η Αρχή 
Ανταγωνισμού και Αγορών θεώρησε ότι η Uber αποτελεί πάροχο υπηρεσιών PHV στο 
Ηνωμένο Βασίλειο3, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κατέχει θέση στην αγορά, είτε για δικό της 
λογαριασμό, είτε μέσω οδηγών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Uber, η οποία να της 
δίνει τη δυνατότητα ανεξάρτητης, σε σημαντικό βαθμό, συμπεριφοράς έναντι των 
ανταγωνιστών της, των πελατών της και, τέλος, των καταναλωτών.

Επιπλέον, το δίκαιο της ΕΕ δεν απαγορεύει την ίδια τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά, αλλά 
μόνο την κατάχρηση της θέσης αυτής4. Σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 102 της 

                                               
1 Υπόθεση 22/76 United Brands Company κατά Επιτροπής, ECLI:EU:C:1976:126.
2 Παράδειγμα διαφοροποίησης μεταξύ των αγορών ταξί και PHV, που δίδεται σε πρόσφατη απόφαση 
συγχώνευσης που ενέκρινε η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών στο Ηνωμένο Βασίλειο (
HYPERLINK "https://assets.digital.cabinet-
office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-
Confidential_full_text.pdf" https://assets.digital.cabinet-
office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-
Confidential_full_text.pdf). Περισσότερα σχετικά με τον ορισμό των σχετικών αγορών διατίθενται 
επίσης στην Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους 
σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού", ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5–13.
3 Απόφαση της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών σχετικά με την απόκτηση, μέσω διαγωνισμού, από 
τη Sheffield City Taxis Limited ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της Mercury Taxis (Sheffield) Limited, αιτιολογικές σκέψεις 24 – 26.
4 C-52/09 Telia Sonera, ECLI:EU:C:2011:83, παράγραφος 24.

https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-Confidential_full_text.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-Confidential_full_text.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-Confidential_full_text.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-Confidential_full_text.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-Confidential_full_text.pdf
https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/56322eaa40f0b674d3000012/Sheffield_City_Taxis-Mercury_Taxis_-_Non-Confidential_full_text.pdf
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ΣΛΕΕ η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά συνίσταται, ειδικότερα, "στην άμεση ή 
έμμεση επιβολή αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη δίκαιων όρων συναλλαγής." Η 
αρπακτική τιμολόγηση είναι ένας τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να κάνει 
κατάχρηση της ισχύος της στην αγορά. Αρπακτική τιμολόγηση υφίσταται όταν μια 
επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση στην αγορά ορίζει τις τιμές της σε ένα επίπεδο το οποίο δεν 
επαρκεί για να καλύψει το κόστος της 1.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες, περιλαμβανομένων και αυτών που περιέχονται στην 
αναφορά, ότι είτε οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Uber, είτε η ίδια η Uber, 
έχουν εμπλακεί σε πρακτικές αρπακτικής τιμολόγησης. Πρώτον, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, 
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε η ίδια η Uber, είτε οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την 
πλατφόρμα της Uber, έχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά. Δεύτερον, δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι τιμές που ορίζει η πλατφόρμα της Uber για την παροχή υπηρεσιών PHV από 
οδηγούς που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Uber έχουν τεθεί σε ένα επίπεδο που μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συνιστά αρπακτική πρακτική σύμφωνα με τη νομολογία.

Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες που να υποδεικνύουν πιθανή κατάχρηση 
τοπικής δεσπόζουσας θέσης, αν υποθέσουμε ότι αυτή πράγματι υπάρχει, μέσω της εμπλοκής 
στη διασταυρούμενη επιχορήγηση δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς, με στόχο την 
κατάκτηση υψηλότερου μεριδίου της αγοράς. 

β) Άρθρο 101 της ΣΛΕΕ – απαγόρευση αντι-ανταγωνιστικών συμφωνιών

Βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ απαγορεύονται "όλες οι συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, 
που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως αντικείμενο ή 
ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της 
εσωτερικής αγοράς". 

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στην αναφορά που να δείχνει την ύπαρξη μιας τέτοιας 
συμφωνίας. Φαίνεται, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο αναφέρων σημειώνει ότι δεν υπάρχει 
αποδεικτικό στοιχείο πιθανής αντι-ανταγωνιστικής συμφωνίας μεταξύ Google και Uber. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναφέρων φαίνεται να ισχυρίζεται ότι η επένδυση της Google Venture 
Invested, θυγατρικής της Google, ενδέχεται να μην είναι θεμιτή και ωφελεί τη Google Maps 
και την Uber εις βάρος άλλων φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 
κεφαλαιακή επένδυση στην Uber από την Google Ventures Invested κατέληξε σε οιαδήποτε 
αντι-ανταγωνιστική συμφωνία μεταξύ Uber και Google. Επιπλέον, σύμφωνα με τις 
                                               
1 Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "οι τιμές κάτω του μέσου 
μεταβλητού κόστους πρέπει να θεωρούνται κατ' αρχήν καταχρηστικές μόνον στον βαθμό που, κατά 
την εφαρμογή αυτών των τιμών, μια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση εικάζεται ότι δεν 
επιδιώκει άλλον οικονομικό σκοπό παρά μόνον την εξάλειψη των ανταγωνιστών της. Οι τιμές κάτω 
του μέσου συνολικού κόστους αλλά άνω του μέσου μεταβλητού κόστους θα πρέπει να θεωρούνται 
καταχρηστικές μόνον όταν καθορίζονται στο πλαίσιο ενός σχεδίου που έχει ως στόχο την εξάλειψη 
ανταγωνιστή" (προς τούτο. βλ. υποθέσεις C-62/86 AKZO κατά Επιτροπής, ECLI:EU:C:1991:286, 
παράγραφοι 70 και 71, και C-333/94 P Tetra Pak κατά Επιτροπής, ECLI:EU:C:1996:436, παράγραφος 
41).
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διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Google Maps είναι διαθέσιμη 
αποκλειστικά και μόνον στην εφαρμογή Uber και ότι, κατά συνέπεια, κάθε εναλλακτική 
εφαρμογή, η οποία παρέχει υπηρεσίες παρεμφερείς με αυτές της εφαρμογής Uber, 
εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει τη Google Maps και έτσι αποκλείεται δυνητικώς από την 
αγορά.   

γ) Άρθρο 107 της ΣΛΕΕ – απαγόρευση παράνομων κρατικών ενισχύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό 
οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να 
νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή 
ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που 
επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών συναλλαγές, εκτός εάν η παρούσα συνθήκη ορίζει 
διαφορετικά».

Ένα μέτρο, για να αποτελεί κρατική ενίσχυση, πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i) παρέμβαση από το κράτος μέσω κρατικών πόρων που μπορούν να πάρουν διάφορες 
μορφές (π.χ. επιχορηγήσεις, μειώσεις τόκων και φορολογικές ελαφρύνσεις, εγγυήσεις, 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών με προτιμησιακούς όρους)·

ii) η παρέμβαση δίνει στον αποδέκτη οικονομικό πλεονέκτημα που δεν θα είχε 
αποκτηθεί με βάση τις κανονικές συνθήκες της αγοράς και το οποίο χορηγείται σε 
επιλεκτική βάση (π.χ. σε ειδικές εταιρείες ή βιομηχανικούς κλάδους, σε εταιρείες που 
είναι εγκατεστημένες σε συγκεκριμένες περιοχές)·

iii) ο ανταγωνισμός έχει ήδη ή μπορεί να νοθευτεί·

iv) η παρέμβαση είναι πιθανό να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή και αυτών που παρέχονται στην αναφορά, 
φαίνεται ότι το ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων συνδέεται κατά κύριο λόγο με το θέμα της 
συμμόρφωσης προς το εφαρμοστέο εθνικό και/ή τοπικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Επιτροπή 
πληροφορήθηκε ότι το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, όπως τίθεται στην αναφορά, έχει ήδη 
περιέλθει εις γνώσιν των τοπικών αρχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελούν τα αρμόδια 
όργανα αδειοδότησης. 

Επιπλέον, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά, δεν υπάρχουν ενδείξεις 
ότι χρησιμοποιήθηκαν ή δαπανήθηκαν από το κράτος οιοιδήποτε κρατικοί πόροι κατά τις 
διαδικασίες αδειοδότησης για την παροχή υπηρεσιών ταξί και PHV στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ 
για τον ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις, η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Ανταγωνισμού (ECN) κατά την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Συνεπώς, θα μπορούσε να υποβληθεί από επιχειρήσεις μια καταγγελία σχετικά με πιθανή 
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παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ είτε στην Επιτροπή είτε στην αρμόδια εθνική 
αρχή ανταγωνισμού. Η Επιτροπή έχει πληροφορηθεί ότι τα ζητήματα που τίθενται στην 
αναφορά έχουν ήδη περιέλθει εις γνώσιν της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Συγχρόνως, για τους λόγους που παρουσιάζονται στο προηγούμενο τμήμα, η Επιτροπή 
θεωρεί, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Uber και/ή οι 
οδηγοί της Uber έχουν εμπλακεί σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά κατά παράβαση του 
άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και/ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. 

Επιπλέον, για τους λόγους που εξηγήθηκαν στο στοιχείο γ) του προηγούμενου τμήματος, η 
Επιτροπή θεωρεί, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Uber 
και/ή οι οδηγοί της Uber λαμβάνουν κρατική ενίσχυση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν χρειάζεται να ερευνήσει περαιτέρω τις πτυχές αυτές. Ωστόσο, 
η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί με προσοχή τις ταχείες εξελίξεις στον συγκεκριμένο 
τομέα.
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