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Αθήνα, 12 Μαΐου 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων
που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 703/1977, όπως ισχύει.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, εάν η Επιτροπή
Ανταγωνισμού μετά από σχετική έρευνα που διεξάγεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν
καταγγελίας ή αίτησης του Υπουργού Ανάπτυξης, διαπιστώσει παράβαση της παρ. 1
του άρθρου 1 και των άρθρων 2, 2α και 5 του ν. 703/1977 ή των άρθρων 81 και 82 της
ΣΕΚ, μπορεί με απόφασή της να επιβάλει πρόστιμο στις επιχειρήσεις ή στις ενώσεις
επιχειρήσεων που υπέπεσαν στην παράβαση.
2. Κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει
ευρεία διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 703/1977, ο καθορισμός του ύψους του
προστίμου γίνεται με βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, με ανώτατο
όριο το 15% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τρέχουσα ή την
προηγούμενη της παράβασης χρήσης.
3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφάνειας
και της αντικειμενικότητας των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά την
άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που της έχει απονείμει ο νομοθέτης για τον
καθορισμό του ύψους των προστίμων.
4. Στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας, η Επιτροπή εισάγει, με την παρούσα
Ανακοίνωση, μια πρακτική κατάλληλα προσαρμοσμένη στο στόχο της καταστολής των
παραβιάσεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας
παράλληλα την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Ειδικότερα, το πρόστιμο πρέπει
αφενός να επιβάλλεται ως κύρωση για ορισμένη παράβαση και αφετέρου να συντελεί
στην αποτροπή των επιχειρήσεων από την επανάληψη παρόμοιων αντιανταγωνιστικών
συμπεριφορών στο μέλλον. Συνεπώς, το ύψος του προστίμου πρέπει να έχει το
αναγκαίο αποτρεπτικό αποτέλεσμα όχι μόνο έναντι των αποδεκτών της απόφασης που
εκδίδει η Επιτροπή αλλά και έναντι κάθε άλλης επιχείρησης, η οποία θα είχε την
πρόθεση να υιοθετήσει παρόμοια συμπεριφορά.
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5. Για τον υπολογισμό του προστίμου που πρέπει να επιβληθεί στις επιχειρήσεις ή
ενώσεις επιχειρήσεων που υπέπεσαν στην παράβαση, η Επιτροπή χρησιμοποιεί την
ακόλουθη μέθοδο.
6. Πρώτον, καθορίζει ένα βασικό ποσό προστίμου για κάθε επιχείρηση ή ένωση
επιχειρήσεων σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης.
7. Δεύτερον, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, προσαυξάνει ή μειώνει το βασικό ποσό,
ανάλογα με το εάν συντρέχουν αντίστοιχα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις.
Α. Βασικό ποσό προστίμου
8. Το βασικό ποσό του προστίμου προκύπτει ως εξής: α) ορίζεται ποσοστό ύψους μέχρι
τριάντα τοις εκατό (30%) επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης από
προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν στην παράβαση, με κριτήριο τη σοβαρότητα αυτής
και β) το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των ετήσιων ως άνω εσόδων για κάθε έτος της
παράβασης αθροιστικά1.
9. Σε περίπτωση που η παράβαση ένωσης επιχειρήσεων συνδέεται με τις
δραστηριότητες των μελών της, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του
αθροίσματος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων- μελών αυτής.
Σοβαρότητα της παράβασης
10. Προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της παράβασης, η Επιτροπή λαμβάνει
υπόψη της ιδίως το είδος της παράβασης, τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα που
προκλήθηκαν ή απειλήθηκε να προκληθούν στην αγορά, το ειδικό βάρος κάθε
επιχείρησης στην παράβαση, το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ή επιδίωξαν να
αποκομίσουν οι παραβάτες, την οικονομική δύναμη της/των επιχειρήσεων που
παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού στη σχετική αγορά και την έκταση της
γεωγραφικής αγοράς.
11. Οι πιο σοβαρές παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού, όπως είναι ενδεικτικά
οι οριζόντιοι περιορισμοί που αφορούν σε καθορισμό τιμών, η κατανομή αγορών, οι
περιορισμοί της παραγωγής, αλλά και ορισμένες καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης θα
τιμωρούνται αυστηρά και παραδειγματικά. Επομένως, όταν πρόκειται για τέτοιου
είδους παραβάσεις, το ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης που
αφορούν στην παράβαση, θα ορίζεται στα ανώτερα προεκτεθέντα όρια (βλ. στοιχείο 8).
Διάρκεια της παράβασης
12. Για τον υπολογισμό της διάρκειας της παράβασης λαμβάνεται υπόψη το χρονικό
διάστημα, κατά το οποίο η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά έχει εκδηλωθεί στην
πράξη. Το ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης όπως καθορίστηκε
κατά τα ανωτέρω υπολογίζεται για όλη τη χρονική διάρκεια της παράβασης.
1

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παράβασης είναι μικρότερη του έτους, το ποσοστό αυτό υπολογίζεται
σε μηνιαία βάση.
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13. Στην περίπτωση που η Επιτροπή δεν διαθέτει αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία
προκειμένου να υπολογίσει το βασικό ποσό του προστίμου για όλο το χρονικό
διάστημα της παράβασης, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται θα λαμβάνονται
υπόψη τα υψηλότερα ετήσια ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της παράβασης.
Β. Επιβαρυντικές περιστάσεις
14. Το βασικό ποσό του προστίμου μπορεί να προσαυξάνεται, εάν συντρέχουν
επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως :
•

•
•

όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση έχει διαπράξει στο παρελθόν διαπιστωμένη
παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Στην περίπτωση που πρόκειται για
την ίδια ή παρόμοια παράβαση, η προσαύξηση ανέρχεται μέχρι ποσοστού 100%
επί του βασικού ποσού του προστίμου.
όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση αρνήθηκε να συνεργαστεί ή αποπειράθηκε να
παρεμποδίσει την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή της
έρευνάς της επί της συγκεκριμένης υπόθεσης,
όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση είχε ηγετικό ρόλο στην παράνομη συμπεριφορά
ή είχε προτρέψει άλλες επιχειρήσεις να την υιοθετήσουν. Κατά την εκτίμηση
του κριτηρίου αυτού, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε τυχόν ενέργειες
που έχουν γίνει από την εμπλεκόμενη επιχείρηση, προκειμένου να εξαναγκάσει
άλλες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην πραγματοποίηση της παράβασης ή
προκειμένου να επιβάλει αντίποινα σε βάρος άλλων επιχειρήσεων, με σκοπό να
θέσει σε εφαρμογή τις παράνομες πρακτικές.

Γ. Ελαφρυντικές περιστάσεις
15. Το βασικό ποσό του προστίμου μπορεί να μειώνεται, εάν συντρέχουν ελαφρυντικές
περιστάσεις, όπως:
•
•
•
•

όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση παρέχει αποδείξεις ότι έχει παύσει την
παράβαση ύστερα από την πρώτη παρέμβαση της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού (π.χ. διενέργεια επιτόπιου ελέγχου),
όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση αποδεικνύει ότι από αμέλεια οδηγήθηκε στην
παράβαση,
όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση παρέχει αποδείξεις ότι η εμπλοκή της στην
παράβαση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ή ότι στην πράξη με σαφή και
ουσιαστικό τρόπο αντιτάχθηκε στην εφαρμογή της παράνομης συμπεριφοράς.
όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση συνεργάστηκε αποτελεσματικά με την
Επιτροπή, πέραν του πεδίου εφαρμογής του Προγράμματος Επιείκειας της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Δ. Τελικές παρατηρήσεις
16. Εφόσον συντρέχουν τόσο επιβαρυντικές όσο και ελαφρυντικές περιστάσεις, το
βασικό ποσό του προστίμου αρχικά προσαυξάνεται κατά την κρίση της Επιτροπής με
βάση τις επιβαρυντικές περιστάσεις και στη συνέχεια το ποσό που προκύπτει μειώνεται
με βάση τις ελαφρυντικές περιστάσεις.
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17. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον είναι αντικειμενικά δυνατός ο ακριβής υπολογισμός
του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος του οφέλους που αποκόμισε η επιχείρηση
συνεπεία της παράβασης, το τελικό ποσό του προστίμου που θα επιβληθεί κατά τα
ανωτέρω, πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του εν λόγω οφέλους.
18. Στην περίπτωση που η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού δεν έχει στη διάθεσή της
τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης από προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν
στην παράβαση, θα χρησιμοποιεί τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης της τρέχουσας
ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης για τον υπολογισμό του προστίμου.
19. Όταν η Επιτροπή εξετάζει περισσότερες παραβάσεις, ο υπολογισμός του προστίμου
πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία από αυτές.
20. Το τελικό ποσό του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των ακαθαρίστων
εσόδων της επιχείρησης της τρέχουσας ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21. Προκειμένου να διασφαλισθεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας του προστίμου, η
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αποκλίνει από τη μέθοδο που εισάγεται με την
παρούσα Ανακοίνωση, σε κάθε περίπτωση που οι ιδιαιτερότητες ορισμένης υπόθεσης
το υπαγορεύουν.
22. Κατά τον υπολογισμό του προστίμου, η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει υπόψη την
πιθανότητα το ύψος του προστίμου να θέσει σε κίνδυνο ανεπανόρθωτα την οικονομική
βιωσιμότητα της εμπλεκόμενης επιχείρησης.
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