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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Ανταγωνισμός ως οικονομική έννοια, αναφέρεται στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να 

επικρατήσουν, η μία έναντι της άλλης στην αγορά, αυξάνοντας τα μερίδια συμμετοχής τους σ’ 

αυτή. Στην προσπάθειά τους αυτή, μειώνουν τις τιμές, αυξάνουν την παραγωγή και βελτιώνουν την 

ποιότητα των προϊόντων τους, με σκοπό να αποκτήσουν περισσότερους πελάτες ή να διατηρήσουν 

τους ήδη υπάρχοντες. Σκοπός είναι η ευημερία του καταναλωτή, ο οποίος ωφελείται όταν για το 

ίδιο προϊόν πληρώνει λιγότερο. Οι επιχειρήσεις αφουγκράζονται τις ανάγκες του και τις 

ικανοποιούν με νέα προϊόντα. Τα προϊόντα σε μια ανταγωνιστική αγορά δεν είναι 

διαφοροποιημένα. Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μόνο με την τιμή.  

Στον Ελεύθερο (ή τέλειο) ανταγωνισμό δεν υπάρχουν όροι εισόδου ή εξόδου σε μία αγορά, 

αγοραστές και πωλητές δρουν ανεξάρτητα, οι τιμές δεν επηρεάζονται από μεμονωμένους πωλητές 

και οι καταναλωτές διαθέτουν πολυάριθμες επιλογές για το ίδιο προϊόν. Πρακτικά μια τέτοια αγορά 

δεν υφίσταται. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού, δηλαδή των κανόνων που ρυθμίζουν τον 

τρόπο ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, επιδιώκεται μία όλο και περισσότερο 

απελευθερωμένη αγορά, η οποία διασφαλίζει το συμφέρον των κατανωλωτών και την ευημερία 

τους (consumer welfare)
1
.  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και την ίδρυση της 

Ένωσης, η ευρωπαϊκή πολιτική για τον ανταγωνισμό αναδεικνύεται εξέχον ζήτημα για τους 

σκοπούς και το έργο της Ε.Ε. Θεσπίζεται έτσι σταδιακά ένα καθεστώς αγοράς μέσω κανόνων 

λειτουργίας της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή τους εντός του 

Ευρωπαϊκού χώρου, για την δημιουργία ολοκληρωμένης  εσωτερικής αγοράς προς όφελος των 

καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Οι κανόνες που διέπουν αυτή την αγορά διασφαλίζουν τον 

θεμιτό ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό το λόγο η Ένωση αντιμάχεται τις 

μονοπωλιακές πρακτικές, ελέγχει τις συγχωνεύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις.  

Η Ε.Ε. διαθέτει, τόσο προς το συμφέρον των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών, κανόνες 

με σκοπό να αποτρέπει ή να εντοπίζει παράνομες συμπεριφορές καταχρηστικής άσκησης της 

δεσπόζουσας θέσης που διαθέτει κάποια επιχείρηση σε μία αγορά, για παράδειγμα περιορίζοντας 

την παραγωγή ή ορίζοντας αθέμιτες τιμές
2
. Οι βασικοί κανόνες ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή 

                                                             
1
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Ανταγωνισμός, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, 

Ενημέρωση πολιτών 1049 Βρυξέλλες ΒΕΛΓΙΟ, ISBN 978-92-79-56042-2doi:10.2775/2595 NA-02-16-161-EL-C. 

 
2
 Θ. Γαλάνης, «Ελεύθερος ανταγωνισμός και αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα της ενέργειας», Ενέργεια: 

Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, επιμ. Ν. Ε. Φαραντούρης, 2012, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 115-118 κυρίως. 
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Ένωση θεσπίζονται με τα άρθρα 101 έως 109 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε.
3
, με 

βασικές διατάξεις τα άρθ. 101, 102 και 106. Για το μεν άρθρο 101 (πρώην άρθρο 81 ΣΕΚ) 

αντικείμενο απαγόρευσης είναι οι συμπράξεις των επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις, 

εναρμονισμένη πρακτική), για το δε άρθρο 102 (πρώην άρθρο 82 ΣΕΚ) είναι η καταχρηστική 

εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, στην οποία θα αναφερθώ λεπτομερώς. 

Η κοινοτική εσωτερική αγορά δεν καθοδηγείται από κάποια κεντρική κοινοτική αρχή αλλά 

καθοδηγείται κατ’αρχήν από τον Ελεύθερο ανταγωνισμό, σύμφωνα με την συμβατική βούληση των 

μερών. Αντικειμενικός σκοπός του πλέγματος των διατάξεων περί προστασίας του ανόθευτου 

ανταγωνισμού, το οποίο ανήκει στις ουσιαστικές αρχές του «οικονομικού συντάγματος» της 

ένωσης
4
, συνίσταται στην εξασφάλιση μιας ενιαίας εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού 

στο εσωτερικό της Ένωσης. Στο πλαίσιο εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η 

αγορά ενέργειας διέπεται από τους κανόνες Ελεύθερου ανταγωνισμού ή κανόνες απαγόρευσης 

αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, όπως συχνά αναφέρονται και οι οποίοι κρίνονται πρόσφοροι για 

τον εντοπισμό και την κύρωση απαγορευτικών πρακτικών αλλά και για την πρόληψη μελλοντικών 

προβλημάτων στην εν λόγω αγορά
5
. Η Επιτροπή έχει καταστήσει σαφή την χρησιμοποίηση όλων 

των μέσων για να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των κρατών μελών της νομοθεσίας για την 

ενέργεια, και ιδίως την τρίτη δέσμη μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, και θα επιβάλει με 

αυστηρό τρόπο τους κανόνες ανταγωνισμού της Συνθήκης.
6
 

Με την Συνθήκη της Λισσαβώνας το 2007
7

 (ή αλλιώς  Μεταρρυθμιστική Συνθήκη) η 

ενεργειακή πολιτική της Ένωσης εντάσσεται στις συντρέχουσες αρμοδιότητές της (άρθρο 4 

ΣΛΕΕ). Η δημιουργία εσωτερικής αγοράς ενέργειας
8
 μέσω της διασφάλισης της λειτουργίας της 

αγοράς, του ενεργειακού εφοδιασμού της ένωσης, της προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

και εξοικονόμησης ενέργειας, της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων πηγών και της προώθησης της 

                                                             
3
 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΕΕ C 202, 7 Ιουνίου 2016.  

 
4
 Λ.Ε. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού: Ελεύθερου και Αθέμιτου, έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2015, σελ. 

392-395. 

 
5
 Θ. Γαλάνης, «Ελεύθερος ανταγωνισμός και αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα της ενέργειας», Ενέργεια: 

Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, επιμ. Ν. Ε. Φαραντούρης, 2012, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 117. 

 
6
 Ανακοίνωση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στρατηγικό πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη 

πολιτική για την κλιματική αλλαγή, COM/2015/080 (final). 

 
7
 Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 

Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη Λισσαβώνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007, EE 

C306, 17 Δεκεμβρίου 2007. 

 
8
 Εισήγηση Γεν. Διευθυντή της Γεν. Δ/νσης Ενέργειας της ΕΕ, Making energy markets in Europe work better, 26 

Νοεμβρίου 2009, ανακτήθηκε από : http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2009_18_en.pdf. 
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διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων
9
, γίνεται βασική επιδίωξή της. Επιδίωξη άμεσα συνδεόμενη 

με την απαίτηση και ανάγκη βελτίωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη, όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, σε τρεις διαδοχικές 

νομοθετικές παρεμβάσεις, στο διάστημα μεταξύ 1996 και 2009 (με πιο πρόσφατη την γνωστή ως 

third package) με σκοπό την ρύθμιση και απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την εναρμόνιση 

των αγορών στο εσωτερικό της, προβλέποντας θέματα σχετικά με την προστασία των 

καταναλωτών, την πρόσβαση στην αγορά, την κανονιστική ρύθμιση, τον διαχωρισμό 

καθετοποιημένων επιχειρήσεων, τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, τα επαρκή επίπεδα 

εφοδιασμού.  Τα μέτρα αυτά οδήγησαν σταδιακά στο άνοιγμα των αγορών, την είσοδο νέων 

προμηθευτών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στις ευρωπαϊκές αγορές και την ελευθερία 

επιλογής προμηθευτών από την μεριά των καταναλωτών, τόσο σε επίπεδο βιομηχανικής όσο και σε 

επίπεδο οικιακής χρήσης, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος των τελευταίων. Η εσωτερική 

αγορά ενέργειας
10

 είναι συναφής και συνδέεται με το ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού
11

 (σε 

πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια) και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων 

μεταφοράς, το οποίο η Ε.Ε. αντιμετωπίζει με παράλληλες πολιτικές, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο δίκαιο του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, το οποίο θα προστατέψει από 

αθέμιτες πρακτικές την αγορά αυτή και θα δημιουργεί όλο και περισσότερο συνθήκες 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού.  

Η παρούσα Διπλωματική εργασία καταπιάνεται με την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης μιας 

επιχείρησης στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

σκοπό την ανάδειξη της πρακτικής της Επιτροπής σε κάθε μία αγορά και των συμπεριφορών, οι 

οποίες γίνονται αντιληπτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καταχρηστικές. Περαιτέρω 

επιδιώκεται η κατανόηση του μηχανισμού αντιμετώπισής τους κατά την εφαρμογή των σχετικών 

κανονιστικών ρυθμίσεων που διέπουν τις αγορές αυτές. Εστιάζει στην πρακτική της Επιτροπής, ως 

εφαρμοστής των κανόνων ανταγωνισμού
12

, σε περιπτώσεις κατάχρησης και στις σχετικές 

αποφάσεις της, με σκοπό την προσέγγιση του τρόπου εφαρμογής των κανόνων σε κάθε αγορά, της 

                                                             
9
 Άρθ. 194 παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
10

 Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ιδρύθηκαν τα Ρυθμιστικά φόρουμ της Φλωρεντίας και της Μαδρίτης, 

για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο αντίστοιχα και το Συμβούλιο Ευρωπαϊκ΄ών Ρυθμιστικών Αρχών 

Ενέργειας. Πληροδορίες σχετικά στους συνδέσμους: http://www.ec.europa.eu/energy/gas/Madrid, 

http://www.ec.europa.eu/energy/electricity/Florence, http://www.energy-regulators.eu/.  

 
11

 Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής της 29
ης

 Νοεμβρίου 2000: «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού», COM(2000) 769 τελικό και Ανακοίνωση της Επιτροπής της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 2002 με 

τίτλο: «Η εσωτερική αγορά ενέργειας: Συντονισμένα μέτρα όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», 

COM(2002) 488 τελικό. 

  
12

 Energy Union Package Roadmap for the Energy Union to the communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the 

European Investment Bank. Brussels, 25.2.2015 COM(2015) 80 final. 

http://www.ec.europa.eu/energy/gas/Madrid
http://www.ec.europa.eu/energy/electricity/Florence
http://www.energy-regulators.eu/
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διαδικασίας που ακολουθείται και των πρακτικών που θεωρούνται επί της ουσίας 

αντιανταγωνιστικές. 

 Επιλέχθηκαν οι εν λόγω αγορές ως αγορές «υπό απελευθέρωση» εν γένει και ως «δεκτικές» 

πρακτικών μονοπωλιακού χαρακτήρα, με την έννοια ότι αυτές οι αγορές, οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις χαρακτηρίζονταν από μονοπώλια κατεστημένων φορέων (συνήθως κρατικών φορέων 

εκμετάλλευσης), κλήθηκαν σχετικά πρόσφατα να στραφούν προς την απελευθέρωση (ή 

απορρύθμιση από κάποιες απόψεις). Οι υποθέσεις που επιλέχθησαν είναι ενδεικτικές για τον κάθε 

τομέα, έχοντας καταβληθεί προσπάθεια κάλυψης διαφορετικών περιπτώσεων και αναλύονται από 

την σκοπιά της πρακτικής της Επιτροπής, με εξαίρεση μικρές αναφορές σε δικαστηριακές 

αποφάσεις, όπου κρίθηκε απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσας.    

Για να αναλυθούν και να κατανοηθούν αυτές οι πρακτικές, τόσο στην αγορά φυσικού αερίου 

(Μέρος Α΄) όσο και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Μέρος Β΄), πρέπει αρχικά να 

προσδιορίσουμε τους σχετικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού και πιο 

συγκεκριμένα την ρύθμιση του άρθ. 102 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε. που αφορά εν 

γένει την απαγόρευση κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης. 

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 ΣΛΕΕ (αντίστοιχο άρθρο 2 ν.3959/2011
13

) είναι ασυμβίβαστη και 

απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της 

δεσπόζουσας θέσης τους εντός της εσωτερικής αγοράς ή σημαντικού τμήματός της, εφόσον αυτή 

μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών-μέλών. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να 

συνίσταται κυρίως: α) στην άμεση ή έμμεση επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή 

άλλων όρων συναλλαγής, β) στον περιορισμό της παραγωγής, της διάθεσης ή της τεχνολογικής 

ανάπτυξης επί ζημία των καταναλωτών, γ) στην εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδύναμων παροχών 

έναντι των εμπορικώς συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική 

θέση στον ανταγωνισμό και δ) στην εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή εκ 

μέρους των συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις εμπορικές 

συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.  

Η διάταξη του άρθρου 102 (μαζί με τα άρθ. 101 και 106 ΣΛΕΕ) συγκαταλέγεται στις βασικές 

διατάξεις (core provisions) που έχουν θεσπιστεί και επιφυλάσσονται για τα κράτη μέλη από την 

                                                             
13

 Ο ελληνικός νόμος περί Ελεύθερου ανταγωνισμού, ο οποίος κατήργησε τον προϋπάρχοντα ν.703/1977 και ακολουθεί 

το σύστημα του κοινοτικού δικαίου. 
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Ένωση
14

. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα αντίθετα προς τους 

κανόνες των Συνθηκών. Προς εφαρμογή του κανόνα αυτού, η Επιτροπή, όπως και οι ανεξάρτητες 

αρχές ανταγωνισμού, διαθέτει τα μέσα έρευνας της προσήκουσας εφαρμογής τους (ex officio) ή 

μετά από γνωστοποίηση μέσω καταγγελιών (complaints) και απευθύνει, εφόσον είναι ανάγκη, 

κατάλληλες οδηγίες ή αποφάσεις προς τα κράτη-μέλη (κίνηση διαδικασίας αντιμονοπωλιακής 

νομοθεσίας, άρθ. 11 παρ. 6 Κανονισμού 1/2003
15

 και  άρθ. 2 παρ. 1 Καν. 773/2004
16

). Τις εξουσίες 

αυτές ασκεί η Επιτροπή
17

 από κοινού με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER)
18

 έχει, μεταξύ 

άλλων, την αρμοδιότητα να παρακολουθεί τις αγορές και τις συναλλαγές διερευνώντας περιπτώσεις 

καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά και να συντονίζει την εφαρμογή την κατάλληλων 

κυρώσεων με τα κράτη μέλη.  

 

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

i)       Χαρακτηριστικά 

Σημαντικό στοιχείο για την κατάφαση κατοχής δεσπόζουσας θέσης μίας επιχείρησης είναι η 

εξασφάλιση λόγω θέσης συνολικής ανεξαρτησίας συμπεριφοράς της στην σχετική αγορά. Η 

διαπίστωση αυτοτέλειας επιχειρηματικών αποφάσεων αποτελεί βασικό μέσο ερμηνείας των 

διατάξεων περί ανταγωνισμού από το ΔΕΕ. Στον ορισμό που δίνει το ΔΕΕ η δεσπόζουσα θέση 

συνίσταται σ’ αυτή την οικονομική δύναμη που κατέχει μία επιχείρηση και η οποία της δίνει την 

ευχέρεια να παρεμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό
19

 που διατηρείται στην αγορά και η 

οποία εξασφαλίζει για την εν λόγω επιχείρηση συμπεριφορά σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητη από 

τους ανταγωνιστές της, τους πελάτες της και τους καταναλωτές. Η επιχείρηση αυτή μπορεί να 

επιδράσει στην συμπεριφορά των ανταγωνιστών της και στις οικονομικές αποφάσεις που αυτοί 

                                                             
14

 EU Competition Law-Rules Applicable to antitrust Enforcement, Volume 1: General Rules, situation as at 1
st
 July 

2013, Luxembourg_ Publications Office of the EU. 

 
15

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των 

κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, ΕΕ L 1/1, 4.1.2003. 

 
16

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 773/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τη διεξαγωγή από την 

Επιτροπή των διαδικασιών δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, EE L 123/18, 27.4.2004.  

 
17

 Αρμόδια υπηρεσία είναι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Directorate-General for Competition, βλ. 

σχετικώς στο link http://ec.europa.eu/dgs/competition/directory/organi_en.pdf 

 
18

 Λειτουργεί πλήρως από τον Μάρτιο του 2011 [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009] 

 
19

Στον «αποτελεσματικό ανταγωνισμό» η ανταγωνιστική συμπεριφορά καθορίζεται μόνο ή σε σημαντικό βαθμό από 

την «αγορά». 
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λαμβάνουν. Συχνά μία τέτοια επιχείρηση μπορεί να απομακρύνει από την  αγορά όποτε το 

επιθυμεί, άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
20

.  

Το άρθο 102 ΣΛΕΕ απαγορεύει την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης και δεν θεωρεί καθ’ 

εαυτό παράνομο μία επιχείρηση να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μία αγορά. Μία δεσπόζουσα 

επιχείρηση όμως, υποχρεούται να ανταγωνίζεται άλλες επιχειρήσεις με αξιοκρατικά μέσα και φέρει 

ιδιαίτερη ευθύνη
21

 ως προς την αποφυγή επίδρασης στην λειτουργία του ανταγωνισμού στην κοινή 

αγορά.  

ii) Πώς αναγνωρίζεται μία δεσπόζουσα επιχείρηση 

Ενδείξεις ότι μία επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά είναι κατ’ αρχάς το 

ποσοστό συμμετοχής της σε αυτήν. Γίνεται δεκτό νομολογιακά ότι ένα ποσοστό συμμετοχής της 

τάξεως του 50% και άνω, κατά μαχητό τεκμήριο, χαρακτηρίζει μία επιχείρηση ως δεσπόζουσα, ενώ 

δεν θεωρείται πιθανή η ύπαρξή της εάν το μερίδιό της υπολογίζεται μικρότερο του 40%
22

. Πάντως, 

αν και ποσοστά συγκεκριμένων τάξεων συνηγορούν υπέρ ή κατά της κατοχής δεσπόζουσας θέσης, 

αυτά εξετάζονται σε συνδυασμό με την χρονική διάρκεια κατοχής του ποσοστού  και άλλους 

παράγοντες. Τέτοιοι είναι η οικονομική ισχύς μίας επιχείρησης, η καθετοποιημένη ολοκλήρωση 

της επιχείρησης, οι φραγμοί εισόδου ή επεκτάσεως
23

 [π.χ. πλεονεκτήματα από τα οποία 

επωφελείται ειδικά μία επιχείρηση, όπως κρίθηκε η πρόσβαση σε φυσικούς πόρους (λιγνίτη) για 

την ΔΕΗ] κτλ. 

Η ανεξάρτητη συμπεριφορά μίας επιχείρησης σχετικά με τους ανταγωνιστές της αποδεικνύει, 

επίσης, την κατοχή ισχύος στην αγορά, με την έννοια ότι η επιχείρηση αυτή δέχεται τέτοιους 

ανταγωνιστικούς περιορισμούς από τους ανταγωνιστές της, οι οποίοι δεν είναι επαρκείς και ικανοί 

να επηρεάσουν αισθητά την συμπεριφορά και τις ενέργειές της. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την οριοθέτηση του πλαισίου, εντός του οποίου 

παρατηρείται και αναγνωρίζεται μία συμπεριφορά που εμπίπτει στην πρόβλεψη του 102 ΣΛΕΕ και 

είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του, αποτελώντας το πρώτο στάδιο που ακολουθείται στην 

Πολιτική Ανταγωνισμού σε κοινοτικό επίπεδο, είναι ο ορισμός της σχετικής αγοράς. Η σχετική 

αγορά αφορά τα ομοειδή προϊόντα και τα άμεσα υποκατάστατά τους και τις ιδιαίτερες συνθήκες 

                                                             
 
20

 Λ.Ε.Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού: Ελεύθερου και Αθέμιτου, έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2015. 

 
21

 Τα χαρακτηριστικά δεσπόζουσας επιχείρησης έχουν διαμορφωθεί νομολογιακά με πλήθος αποφάσεων, βλ. π.χ. 

υπόθεση T-203/01 Michelin κατά Επιτροπής (Michelin II) Συλλογή 2003, σ. II-4071, σκέψη 97. 

 
22

 EU Energy Law, Vol. II, EU Competition Law and Energy Markets, Third edition, CLAEYS & CASTEELS, April 

2001 , σελ. 315-316. 

 
23

 «Οι φραγμοί εισόδου μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές. Μπορεί να πρόκειται για νομικούς φραγμούς, όπως 

τιμολόγια ή ποσοστώσεις, ή να λαμβάνουν τη μορφή πλεονεκτημάτων από τα οποία επωφελείται ειδικά η επιχείρηση 

που κατέχει τη δεσπόζουσα θέση.» βλ. σχετικώς Ανακοίνωση Επιτροπής E(2009) 864 τελικό. 
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που την χαρακτηρίζουν. Η σχετικές αγορές αναλύονται κατά περίπτωση, με αφορμή υποθέσεις που 

απασχόλησαν την Επιτροπή στον ενεργειακό τομέα και οι οποίες περιγράφονται στην συνέχεια. 

 

iii) Η καταχρηστική συμπεριφορά 

Το να κατέχει μία επιχείρηση δεσπόζουσα θέση σε μία αγορά δεν είναι καθ’ εαυτό 

αντιανταγωνιστικό και δεν βλάπτει άνευ όρων την σχετική αγορά. Η αντιανταγωνιστική 

συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης έγκειται στον παραγκωνισμό ή αποκλεισμό άλλων 

ανταγωνιστικών επιχειρησέων από την εν λόγω αγορά. Μία τέτοια συμπεριφορά έχει ως 

αποτέλεσμα την τελική αύξηση των τιμών και ζημία των καταναλωτών, ενώ παράλληλα 

περιορίζονται οι επιλογές για τους τελευταίους και δεν βελτιώνεται η ποιότητα του προϊόντος.  

Οι δεσπόζουσες επιχειρήσεις έχουν συνήθως αυξημένη διαπραγματευτική ισχύς.
24

 Όταν, 

εκμεταλλευόμενες αυτό το πλεονέκτημά τους, προβαίνουν στην επιβολή όρων οι οποίοι θα 

παρεμπόδιζαν τους προμηθευτές ή πελάτες τους να συναλλαχθούν με ανταγωνιστές τους, οι 

δεσπόζουσες επιχειρήσεις προβαίνουν σε απαγορευμένη πρακτική και καταχρηστική συμπεριφορά 

και μπορεί να εφαρμοστεί το άρθ. 102 ΣΛΕΕ.   

Η Επιτροπή ή οι εθνικές αρχές επεμβαίνουν όταν η εικαζόμενη καταχρηστική συμπεριφορά 

μπορεί να οδηγήσει σε αντιανταγωνιστικό περιορισμό. Γίνεται δεκτό ότι η πιθανότητες εκδήλωσης 

καταχρηστικής συμπεριφοράς αυξάνονται ανάλογα με τον βαθμό ισχύος της επιχείρησης στην 

αγορά. Κριτήριο που υιοθετείται αποτελούν και οι συνθήκες επεκτάσεως ή εισόδου ανταγωνιστών, 

κατά πόσο ενδεχομένως ανταγωνιστές θα εισχωρούσαν ή/και θα παρέμεναν σε μια αγορά 

επηρεαζόμενοι από την δεσπόζουσα επιχείρηση. Ακόμα ερευνώνται εσωτερικά έγγραφα που 

δύνανται να αποδεικνύουν άμεσα στρατηγική αποκλεισμού συγκεκριμένου/ων ανταγωνιστών, όπως 

λεπτομερές σχέδιο συμπεριφοράς με σκοπό αποκλεισμό ή παρεμπόδιση εισόδου αντιπάλου. Η 

εκτίμηση επίσης μίας συμπεριφοράς ως ζημιογόνου για τους καταναλωτές και η χρονική διάρκειά 

της μπορεί να οδηγήσει στην διαπίστωση κατάχρησης χωρίς εκτενή έρευνα, αν αυτή συνδυάζεται 

με ενδεχόμενο αποκλεισμό.  

Εν γένει, νομολογιακά οι δεσπόζουσες επιχειρήσεις δρουν καταχρηστικά όταν προβαίνουν σε 

τεχνητή μείωση τιμών με σκοπό να μειώσουν τον ανταγωνισμό ή ορίζουν παράλογα υψηλές τιμές, 

συνδέουν την πώληση ενός προϊόντος με άλλο, αρνούνται να προμηθεύουν ορισμένους πελάτες, 

συνδέουν ειδικές εκπτώσεις με την αποκλειστική προμήθεια από τις ίδιες
25

.  

                                                             
24

 Λ.Ε. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2015. 

 
25

 EU Competition Law-Rules Applicable to antitrust Enforcement, Volume 1: General Rules, situation as at 1
st
 July 

2013, Luxembourg Publications Office of the EU. ISBN 978-92-79-28608-7 

doi 10.2763/35312.  
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ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ  

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ  
μέσα από επιλεγμένες υποθέσεις της Επιτροπής  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα γενικά χαρακτηριστικά της αγοράς Φ.Α. 

Το φυσικό αέριο ως πρωτογενές καύσιμο και μετά την εισαγωγή του στην αγορά ενέργειας, 

κερδίζει πολύ γρήγορα έδαφος διεθνώς και πιστεύεται ότι θα αντικαταστήσει τις περισσότερες 

χρήσεις πετρελαίου, εκτός των μεταφορών
26

. Το γεγονός αυτό οφείλεται, ως επί το πλείστων, στο 

ότι αποτελεί οικονομικότερο καύσιμο, είναι λιγότερο επιβαρυντικό περιβαλλοντικά και πιο 

αποδοτικό ενεργειακά. Βρίσκει ευρύτατη εφαρμογή στη θέρμανση νερού και χώρων, στον κτιριακό 

τομέα για την κεντρική θέρμανση, στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες, στη βιοτεχνία, στη 

βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή
27

. 

Η αγορά φυσικού αερίου αποτελείται από τα εξής στάδια: παραγωγή, μεταφορά, διανομή και 

προμήθεια. Εντός του τομέα του φυσικού αερίου, μία αρχική διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ 

ανάντη (upstream) και κατάντη (downstream) δραστηριοτήτων
28

. Στην ανάντη αγορά (θεωρούμενη 

ως σύνολο) περιλαμβάνονται εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με την αναζήτηση κοιτασμάτων, 

την ανάπτυξη (development) των κοιτασμάτων αυτών, την παραγωγή και τις πωλήσεις πριν από το 

επίπεδο μεταφοράς, την εμπορική εκμετάλλευση αυτών των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης 

της πώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και της μεταφοράς και επεξεργασίας στην ανοικτή 

θάλασσα. Μία διάκριση, η οποία έγινε επίσημα από την Επιτροπή το 2009, αφορά την αναζήτηση 

(exploration) αφενός και την παραγωγή και πώληση (production and sales) φυσικού αερίου 

αφετέρου, ενώ παράλληλα διατυπώθηκε η  έλλειψη διαφοροποιήσεων και ουσιαστικά η εξίσωση 

της αγοράς αναζήτησης φυσικού αερίου και πετρελαίου
29

 . Όσα θα αναφερθούν κατωτέρω 

αφορούν τις κατάντη αγορές. Σε αυτές τις αγορές, η αγορά φυσικού αερίου είναι μια διακριτή 

αγορά προϊόντος από αυτές του ηλεκτρισμού ή άλλων ενεργειακών πηγών, καθώς η υποκατάσταση 

τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς είναι ατελής. 

                                                             
26

 βλ. TALUS K. «Long-term natural gas contracts and antitrust law in the European Union and the United States», The 

Journal of World Energy Law & Business, V.4 3/2011, σελ. 250 επ. 

 
27

 ΥΠΕΚΑ, «Φυσικό Αέριο», ανάκτηση από http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=280. 

 
28

 EU Energy Law, Vol. II, EU Competition Law and Energy Markets, Third edition, CLAEYS & CASTEELS, April 

2001 , σελ. 113, παρ. 2.265. 

 
29

 EU Energy Law, Vol. II, EU Competition Law and Energy Markets, Third edition, CLAEYS & CASTEELS, April 

2001 , σελ. 115, παρ. 2.266.  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=280
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Εντός της κατάντη αγοράς πρέπει να γίνει μια οριζόντια διάκριση μεταξύ αερίου υψηλής 

θερμογόνου αξίας και χαμηλής θερμογόνου αξίας
30

, και μια κάθετη διάκριση που αφορά την 

μεταφορά, την προμήθεια, την εμπορία και την αποθήκευση
31

, καθώς κάθε μία από αυτές τις 

δραστηριότητες απαιτούν διαφορετικές υποδομές και ειδικές τεχνικές γνώσεις. Με βάση τις 

υποδομές η κατάντη αγορά διακρίνεται σε αγορά χονδρικής πώλησης (απευθείας από αγωγούς 

υψηλής τάσης) και λιανικής πώλησης (μέσω αγωγών μέσης και χαμηλής)
32

. 

Η κατάντη αγορά εξαρτάται πλήρως από την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων υποδομών, δη 

δικτύου μεταφοράς και διανομής. Το δίκτυο μεταφοράς περιλαμβάνει αγωγούς υψηλής πίεσης, ενώ 

το δίκτυο διανομής αγωγούς μέσης και χαμηλής. Η αγορά αποθήκευσης αερίου αφορά την αγορά 

LNG, και είναι ένα από τα στοιχεία, τα οποία την διαφοροποιούν από την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το φυσικό αέριο αποθηκεύεται, γεγονός που δεν απαιτεί ισορροπία, χρονική και 

ποσοτική, της ζήτησης και της προσφοράς
33

, όπως συμβαίνει στην αγορά ηλεκτρισμού. Πάντως 

εξαρτάται από τις ποσότητες που μεταφέρονται μέσω του δικτύου, οι οποίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

είναι εισαγόμενες. Κάτι ακόμα που χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο της Ευρωπαϊκής αγοράς 

αερίου, είναι πως βασίζεται εξ ολοκλήρου σε εισαγωγές, καθώς η παραγωγή επί ευρωπαϊκού 

εδάφους είναι αμελητέα
34

.  

Πριν την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, αυτή χαρακτηριζόταν από μονοπώλια 

επιχειρήσεων (κρατικών και μη), οι οποίες κατείχαν τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής και 

ολοκληρώνονταν κάθετα, ελέγχοντας όλα τα στάδια από την μεταφορά μέχρι την διανομή. Σχετικά 

με καταχρηστικές συμπεριφορές επιχειρήσεων στο τομέα αυτό, αυτές προκύπτουν άμεσα από τον 

μονοπωλιακό χαρακτήρα της αγοράς πριν την απελευθέρωσή της και συχνά αφορούν συμβατικές 

ρήτρες, είτε αποκλειστικότητας είτε μεγάλης διάρκειας, αλλά και στρατηγικές αποκλεισμού νέων 

«παικτών», όπως αναλυτικά και κατά περίπτωση αναφέρεται στην συνέχεια. 

Στη συνέχεια, κρινόμενες ως κατάλληλες για τους σκοπούς της παρούσας, εξετάζονται οι υποθέσεις 

της RWE (υπό I), της Distrigas (υπό II) και της ENI (υπό III)  ως χαρακτηριστικές του τομέα. 

 

                                                             
30

 Βλ. κατωτέρω Υπόθεση Distrigas, Β(δ). 

 
31

 Βλ. σχετ. EU Energy Law, Vol. II, EU Competition Law and Energy Markets, Third edition, CLAEYS & 

CASTEELS, April 2001 , σελ. 115 επ.  

 
32

 Βλ. σχετ. EU Energy Law, Vol. II, EU Competition Law and Energy Markets, Third edition, CLAEYS & 

CASTEELS, April 2001 , σελ. 117, παρ. 2.274 και σελ. 122, παρ. 2.389. 

 
33

 Βλ. σχετ. Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ζητήματα από την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (Με βάση την Οδηγία 

2003/55/ΕΚ), ε&δ, 2/2004. 

 
34

 Βλ.σχετικό πίνακα στο Παράρτημα σχετικά με τις ευρωπαϊκές χώρες με πρωτογενή παραγωγή αερίου, πηγή: 

Eurostat, 2014. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Η Υπόθεση της RWE AG, Essen, αγορά προμήθειας και αγορά μεταφοράς φυσικού 

αερίου - Γερμανία 

Η Επιτροπή το 2007, διενήργησε ορισμένες αντιμονοπωλιακές έρευνες σε εταιρείες ενέργειας, 

με αφορμή την γενικότερη εξέταση του ενεργειακού τομέα στην Ένωση του 2006, η οποία επέβαλε 

και την Τρίτη Δέσμη (third package) νομοθετικών ρυθμίσεων. 

i)   Η κίνηση της διαδικασίας – οι «εικαζόμενες» καταχρηστικές συμπεριφορές 

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή κίνησε έρευνα κατά της γερμανικής RWE AG
35

, για πιθανή αντί-

ανταγωνιστική συμπεριφορά στον τομέα του φυσικού αερίου, με βασική ανησυχία ότι η RWE έχει 

καταχραστεί την δεσπόζουσα θέση της στις αγορές μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου στην 

Βόρεια Γερμανία. Η εν λόγω εταιρεία είναι διαχειριστής και κύριος του δικτύου μεταφοράς 

φυσικού αερίου, διαθέτει πολλές θυγατρικές, εκ των οποίων επιχειρήσεις παροχής φυσικού αερίου, 

ενώ δραστηριοποιείται και σε διάφορους ενεργειακούς τομείς σε πολλές χώρες της Ευρώπης. 

Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση της Επιτροπής, η RWE κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 

αγορά μεταφοράς φυσικού αερίου εντός της περιοχής που εξυπηρετείται από το δίκτυό της.    

Έπειτα από επιθεώρηση που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της RWE, στην βάση υποψιών για 

αποκλεισμό ανταγωνιστών της από το δίκτυο, η Επιτροπή στις 20 Απριλίου 2007, αποφάσισε να 

κινήσει την διαδικασία αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
36

 κατά την έννοια του άρθ. 11 παρ. 6 

Καν.1/2003
37

 και άρθ. 2 παρ.1 του Καν.773/2004. Η διαδικασία κινήθηκε για την έκδοση 

απόφασης κατ’ εφαρμογή του Κεφαλαίου III του Καν.1/2003 και αφορούσε την δημιουργία 

αδικαιολόγητων εμποδίων στην πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου
38

, το 

οποίο κατείχε και διαχειριζόταν η RWE AG και οι άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της, συγκεκριμένα 

                                                             
35

 Η RWE παρήγαγε το 2007 ηλεκτρική ενέργεια από τις ακόλουθες πηγές: 32,9% λιθάνθρακα, 35,2% λιγνίτη, 1,1% 

άντληση αποθέματος, 2,4% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 13,6% φυσικό αέριο και 4,9% πυρηνική ενέργεια. Συνολικά, 

η εταιρεία παρήγαγε 324,3 TWh ηλεκτρικής ενέργειας το 2007, γεγονός που την καθιστά τον 2ο μεγαλύτερο παραγωγό 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη μετά την EdF. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον γερμανικό κλάδο της RWE 

είχε το 2006 τις ακόλουθες περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 700 μg / kWh ραδιενεργών αποβλήτων και 752 g / kWh 

εκπομπών CO2 Το 2010 η εταιρεία ήταν υπεύθυνη για το 164,0 MTon CO2, το 2007 η εταιρεία κατατάχθηκε μεταξύ 

της 28ης και της 29ης θέσης των ρυπαινόντων ανά χώρα. Βλ. COMMISSION DECISION of 18 III 2009 relating to a 

proceeding under Article 82 of the EC Treaty and Article 54 of the EEA Agreement (Case COMP/39.402 – RWE Gas 

Foreclosure). 

 
36

  Υπόθεση COMP/B1/39.402-RWE Gas Foreclosure 

 
37

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων 

ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης  

 
38

«Κυρίως επειδή αρνήθηκε την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου σε τρίτα μέρη 

υιοθετώντας συμπεριφορά που αποσκοπεί στη μείωση των περιθωρίων των ανταγωνιστών της επόμενου σταδίου στην 

αγορά φυσικού αερίου («συμπίεση των περιθωρίων»)», δη στην αγορά διανομής, βλ. σχετ. Ανακοίνωση 2008/C 

310/09. Βλ. αναλυτικά Commission Decision of 18 III 2009 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty 

and Article 54 of the EEA Agreement (Case COMP/39.402 – RWE Gas Foreclosure). 
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οι RWE Energy AG, RWE Westfalen Weser Ems AG, RWE Rhein Ruhr AG, RWE Transportnetz 

Gas GmbH (RWE TSO).  

Η εν λόγω εταιρεία μπορεί να είχε καταχραστεί, σύμφωνα με την Επιτροπή, την δεσπόζουσα 

θέση της στις αγορές μεταφοράς και χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου, εμποδίζοντας νέους 

συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στην υποδομή μεταφοράς (third party access). «Οι ύποπτες 

πρακτικές αφορούσαν τις αυξήσεις στο κόστος για την πρόσβαση στα δίκτυα φυσικού αερίου που 

διαχειρίζεται η RWE TSΟ (transmission system operator), τον πληθωρισμό των εξόδων της, την 

διατήρηση ενός τεχνητού κατακερματισμού του δικτύου και την αποτυχία απελευθέρωσης της 

ικανότητας μεταφοράς (της δυναμικότητας του δικτύου) ώστε να επιτραπεί η αλλαγή πελατών»
39

. 

Η πρόσβαση στις υποδομές με συνθήκες και όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από του κατεστημένου 

φορέα, είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα εκ μέρους τρίτων που ζητούν 

πρόσβαση. Η ανεπαρκής πρόσβαση στα δίκτυα, μπορεί να αποκλείσει τους πελάτες των αντιπάλων 

ανεξάρτητα από την ανταγωνιστικότητα των τιμών τους. Τέτοιου είδους πρακτικές οδηγούν σε 

στεγανοποίηση της αγοράς (foreclosure), με δεδομένο ότι η αναπαραγωγή μια τέτοιας υποδομής 

(δίκτυα μεταφοράς) είναι πρακτικά αδύνατη και οικονομικώς μη βιώσιμη. Εν προκειμένω, μέσω 

των πρόσθετων εμποδίων που δημιουργούνται για την είσοδο τρίτου στην τοπική αγορά χονδρικής 

διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή του Βόρειου Ρήνου-Βεστφαλίας, κυρίως με την αύξηση του 

κόστους των αντιπάλων (εις βάρος των καταναλωτών), η RWE προστατεύει και επισφραγίζει την 

κυριαρχία της στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου.  

Η κίνηση, εν τούτοις, της διαδικασίας της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας βάσει των ήδη 

αναφερθέντων διατάξεων των Κανονισμών 1/2003 και 773/2004, δεν συνεπάγεται ipso facto την 

τεκμηριωμένη απόδειξη της παράβασης. Δηλώνει μόνο ότι η Επιτροπή θα ερευνήσει την υπόθεση 

ως θέμα προτεραιότητας
40

. Αυστηρή προθεσμία για την ολοκλήρωση των ερευνών για την 

κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης δεν υπάρχει. Η διάρκειά της εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα κάθε περίπτωσης, ο βαθμός στον οποίο οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις συνεργάζονται με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.  

ii) Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις – Η συνέχεια της διαδικασίας 

Όταν η Επιτροπή κινεί την διαδικασία της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας με σκοπό την έκδοση 

απόφασης για την παύση ή άρση των παραβάσεων, τις οποίες αναφέρει μαζί με τις αντιρρήσεις της 

                                                             
 
39

 Από Press release,Opening Proceedings for RWE company, 10.05.2007 και ΜΕΜΟ/07/186, 11.05.2007, μετάφραση 

της συγγραφέως. 

 
40

 Στοιχεία που επαναλαμβάνονται σε όλες τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής επίσημης έναρξης αντιμονοπωλιακής 

διαδικασίας έναντι συγκεκριμένης εταιρείας. 
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στην Προκαταρκτική Αξιολόγησή της, η υπόλογη επιχείρηση μπορεί να προτείνει δεσμεύσεις (και 

αποτελεί την συνήθη πρακτική), τις οποίες προσφέρεται να αναλάβει, ως ανταπόκριση στις 

αντιρρήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή έπειτα, εκδίδει μια Ανακοίνωση με την οποία δημοσιεύει 

τις δεσμεύσεις και σχετική περίληψη της υπόθεσης, ενώ με την ίδια καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των δεσμεύσεων αυτών
41

. Η Επιτροπή, αφού 

αξιολογήσει τις προτάσεις της υπόλογης εταιρείας και πραγματοποιηθεί η πρόσκληση υποβολής 

παρατηρήσεων (market test) επί των προτάσεων, έχει την δυνατότητα να τις καταστήσει νομικά 

υποχρεωτικές με απόφασή της, η οποία πρέπει να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν 

εφεξής λόγοι εμπλοκής της Επιτροπής. Συχνά αυτές οι αποφάσεις δύνανται να θέτουν χρονικούς 

περιορισμούς
42

. 

Στην συγκεκριμένη υπόθεση η RWE προτίμησε να συνεργαστεί και μετά από λεπτομερείς 

συζητήσεις με την Επιτροπή, πρότεινε μια σειρά δεσμεύσεών της προκειμένου να βρεθεί λύση 

στους προβληματισμούς και ανησυχίες της Επιτροπής για την ύπαρξη κατάχρησης. Η πρακτική 

ανάληψης δεσμεύσεων από τις υπόλογες επιχειρήσεις προβλέπεται στο άρθ. 9 του Καν 1/2003. Η 

Επιτροπή ικανοποιήθηκε με τις προτάσεις της εταιρείας και επισήμανε πως εάν εφαρμοστούν οι 

δεσμεύσεις αυτές «θα αποτελέσουν μια διαρθρωτική αλλαγή στον γερμανικό τομέα φυσικού αερίου 

και θα διευκολύνουν τον ανταγωνισμό προς όφελος των οικιακών και βιομηχανικών πελατών 

αερίου»
43

.  

«Η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται βάσει πάγιας νομολογίας και σε αυτές τις 

περιπτώσεις, προκειμένου να εκτιμηθούν οι προτεινόμενες δεσμεύσεις, καθώς τα κοινοτικά όργανα 

πρέπει να λαμβάνουν μέτρα, τα οποία να είναι κατάλληλα, πρόσφορα και αναγκαία για την 

επίτευξη του επιδιωκόμενου ανά περίπτωση σκοπού. Όπου υπάρχει επιλογή μεταξύ περισσότερων 

κατάλληλων μέτρων πρέπει να προτιμηθεί το ελάχιστο και τα μειονεκτήματα που προκαλεί να μην 

είναι δυσανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό»
44

. Οι προτάσεις της υπόλογης εταιρείας κρίθηκαν 

επαρκείς
45

 για την αντιμετώπιση των αμφιλεγόμενων πρακτικών της, αποφεύγοντας έτσι την 

συνέχιση της διαδικασίας και την επίσημη απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ύπαρξη 

παράβασης.  

                                                             
41

 Η λεγόμενη Πρόσκληση Υποβολής Παρατηρήσεων_Market Test Notice. 

 
42

 Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Κανονισμού 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την 

εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης 

 
43

MEMO/08/355 of 31
st
 May 2008, ανακτήθηκε από http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-

355_en.htm?locale=fr 

 
44

 COMMISSION DECISION of 18 III 2009 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty and Article 54 

of the EEA Agreement (Case COMP/39.402 – RWE Gas Foreclosure), σελ. 13, μετάφραση της συγγραφέως. 

 
45

 Βλ. αναλυτικά Commission Decision of 18 III 2009 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty and 

Article 54 of the EEA Agreement (Case COMP/39.402 – RWE Gas Foreclosure), βλ. Σελ. 13-15. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-355_en.htm?locale=fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-355_en.htm?locale=fr
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  Σύμφωνα με την σχετική Ανακοίνωση
46

 της Επιτροπής, η υπόλογη εταιρεία δεσμεύτηκε μεταξύ 

άλλων να εκχωρήσει σε αγοραστή, ο οποίος prima facie δεν δημιουργεί προβλήματα στον 

ανταγωνισμό, το σύνολο του γερμανικού δικτύου μεταφοράς υψηλής πίεσης που της ανήκει, 

μήκους 4000 km, εκτός ενός τμήματος 100 km και όσον αφορά τα τμήματα αυτού που δεν κατέχει 

αποκλειστικά δεσμεύτηκε να εκχωρήσει το συνολικό της μερίδιο επί αυτών. Επιπλέον η εκχώρηση 

θα περιελάβανε το προσωπικό, άυλα αγαθά που διευκολύνουν την λειτουργία του δικτύου (όπως 

λογισμικό, άδειες κλπ), τον βοηθητικό εξοπλισμό που απαιτείται και τις βοηθητικές υπηρεσίες που 

απαιτούνται για μια βιώσιμη επιχείρηση μεταφοράς για πέντε έτη. 

Σε συνέχεια της διαδικασίας, η Επιτροπή ενημερώνει την επιχείρηση για τις τυχόν παρατηρήσεις 

που υποβλήθηκαν και η τελευταία προβαίνει σε ανάλογες τροποποιήσεις, όπως και έγινε στην εν 

λόγω υπόθεση. Στις 5.03.2009 η Συμβουλευτική Επιτροπή προέβη σε διαβουλεύσεις και 13 ημέρες 

αργότερα η Επιτροπή εξέδωσε την τελική της απόφαση, η οποία κατέστησε τις δεσμεύσεις 

υποχρεωτικές για την RWE AG και έπαυσε τις διαδικασίες εκ μέρους της Επιτροπής αναφέροντας 

πως δεν δικαιολογείται η περαιτέρω ανάληψη δράσης εκ μέρους της
47

. 

Εν τούτοις, καθότι οι εγγυήσεις συμμόρφωσης είναι ρευστές, η Επιτροπή προβλέπει με την 

τελική της απόφαση επαπειλούμενο πρόστιμο σε περίπτωση αθέτησης των δεσμεύσεων, οι οποίες 

πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψή της. Το πρόστιμο αυτό θα καταλογιζόταν στην υπόλογη 

εταιρεία χωρίς προηγούμενη απόδειξη παραβίασης της Συνθήκης και το ύψος του έφτανε στο 10% 

του παγκόσμιου τζίρου της επιχείρησης.  

iii) Σχετικές Αγορές Προϊόντος (relevant markets) και δεσπόζουσα θέση 

Ο ορισμός της σχετικής αγοράς αποτελεί πρωταρχικό στάδιο για τις εθνικές και ευρωπαϊκές 

αρχές και έπεται η ανάλυση των αντιμονοπωλιακών πρακτικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά. Η Επιτροπή αναλύει τις συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά, την δυναμικότητά της και τον βαθμό διαφοροποίησης των προϊόντων και μέσω αυτής της 

ανάλυσης αξιολογεί και τα μερίδια των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτή, τα οποία 

χρησιμοποιεί ως πρώτο δείκτη, συνήθως, ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. 

Με αφορμή την υπόθεση αυτή αλλά και ακολουθώντας την προηγούμενη πρακτική της, η 

Επιτροπή στην Προκαταρκτική της εκτίμηση, διαχωρίζει τις σχετικές με το φυσικό αέριο αγορές 

(αγορές προϊόντος) σε δυο βασικές: την αγορά πώλησης ή εφοδιασμού (downstream market) και 

                                                             
 
46

 Ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/B-1/39.402 — RWE (αποκλεισμός του φυσικού 

αερίου από την αγορά),(2008/C 310/09), σελ.23-24. 

 
47

 Βλ. Commission Decision of 18 III 2009,  relating to a proceeding under Article 82 of the EC and Article 54 of the 

EEA Agreement, Case COMP/39.402-RWE Gas Foreclosure. 
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την αγορά μεταφοράς φυσικού αερίου
48

 (upstream market). Η πρώτη συνδέεται με τον εφοδιασμό 

και η δεύτερη με την υποδομή και τις υπηρεσίες μεταφοράς.  

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της αγοράς μεταφοράς φυσικού αερίου καθορίζει μία αγορά 

διαμετακόμισης φυσικού αερίου για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Διαχειριστές του 

Δικτύου μεταφοράς (TSOs) και μία ξεχωριστή για την αγορά διανομής φυσικού αερίου, που 

εξυπηρετείται από τους Διαχειριστές του δικτύου διανομής (DSOs - Distribution system operator), 

λαμβάνοντας δεδομένη την σημαντική διαφοροποίηση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ αυτών 

των δύο αγορών
49

.  

Στην αγορά εφοδιασμού, η Προκαταρκτική Εκτίμηση διακρίνει την αγορά χονδρεμπορικής 

πώλησης φυσικού αερίου και σε αγορά πώλησης σε τελικούς καταναλωτές. Εντός αυτών των 

ομάδων καθόρισε, σύμφωνα με την προηγούμενη πρακτική της, δύο χωριστές αγορές χονδρικής 

πώλησης: που αφορούν περιφερειακές εταιρείες φυσικού αερίου αφενός και μικρότερους διανομείς 

αφετέρου, ενώ από την άλλη μεριά, για την αγορά παροχής σε τελικούς καταναλωτές προέβη σε 

περαιτέρω διαχωρισμό μεταξύ αγοράς μεγάλων βιομηχανικών πελατών και μικρότερων πελατών, 

όπως νοικοκυριά και μικροί εμπορικοί πελάτες.  

Η Προκαταρκτική Εκτίμηση κατέληξε πως η RWE κατείχε δεσπόζουσα θέση από το 2003 τόσο 

στην αγορά μεταφοράς, ως διαχειριστής και κύριος του δικτύου, όσο και στην αγορά διανομής 

(κατάντη) εντός της περιοχής του δικτύου της. Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί στο σημείο αυτό 

ότι η Επιτροπή έκρινε πως το δίκτυο της RWE μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης διευκόλυνση για την 

πραγματοποίηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγορές εφοδιασμού, τις οποίες εξυπηρετεί 

το δίκτυο αυτό, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε αυτό είναι αντικειμενικά απαραίτητη. Οι πελάτες 

στην αγορά μεταφοράς φυσικού αερίου είχαν μόνο μία επιλογή και δυνατότητα μεταφοράς, 

δεδομένης της αδύνατης, απουσία οικονομικώς βιώσιμης δυνατότητας αλλά και λογικώς 

αιτιολογημένης, κατασκευής ξεχωριστού δικτύου μεταφοράς και νέων συνδέσεων με αγωγούς. 

Αυτή η επιλογή ήταν το δίκτυο της RWE TSO, η οποία ωστόσο είχε προβεί σε αυξήσεις του 

κόστους για την πρόσβαση σ’ αυτό ή καθυστερούσε υπερβολικά καθιστώντας την αμφίβολη. «Η 

Προκαταρκτική Εκτίμηση έκρινε πως ενδέχεται η RWE να έχει υποτιμήσει την δυναμικότητα 

(capacity), η οποία ήταν τεχνικά διαθέσιμη σε τρίτους πελάτες, οδηγώντας σε αδικαιολόγητες 

αρνήσεις και αποθαρρύνοντας πελάτες να ζητήσουν πρόσβαση (refusal to supply). Στην 

πραγματικότητα είχε παρατηρηθεί πως σε πολλά σημεία συμφόρησης η RWE είχε χρησιμοποιήσει 

σημαντικά μεγαλύτερη δυναμικότητα από αυτή που υποδείκνυε ως μέγιστη τεχνική. Στην 

                                                             
 
48

 Βλ. σχετ. Commission Decision of 18 III 2009 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty and Article 

54 of the EEA Agreement (Case COMP/39.402 – RWE Gas Foreclosure),βλ. στοιχεία 12,13,14.  

 
49

 Μία ακόμα αγορά όσον αφορά το φυσικό αέριο είναι αυτή της αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου (LNG), στην 

οποία δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα και σχετική με την συγκεκριμένη υπόθεση διάκριση. 
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κρινόμενη περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων μπορούν να 

απολαμβάνουν κάποιο βαθμό ευελιξίας κατά τον υπολογισμό της μέγιστης τεχνικής 

δυναμικότητας, η διαφορά μεταξύ της δηλωμένης και της πραγματικά χρησιμοποιούμενης 

δυναμικότητας ήταν τόσο μεγάλη, που θα μπορούσε να υποδεικνύει μια στρατηγική αποκλεισμού 

πιθανών τρίτων πελατών στην αγορά μεταφοράς»
50

. Παράλληλα συνέλεξε στοιχεία τα οποία 

μπορεί να αποδεικνύουν πρόθεση της RWE TSO να προστατεύσει την θυγατρική της από 

ενδεχόμενους ανταγωνιστές στην επόμενη αγορά διανομής, παρά να προσελκύσει πελάτες για το 

δίκτυό της, λαμβάνοντας υπόψη πως οι όποιες προσπάθειες της τελευταίας να διαθέσει 

δυναμικότητα σε τρίτους αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές. 

Για την κατάντη αγορά, την αγορά εφοδιασμού, οι πιθανότητες να ανταγωνιστεί κάποιος την 

RWE (συγκεκριμένα την θυγατρική της (RWE Energy) στο πλαίσιο του δικτύου της ήταν μικρές, 

εξαιτίας του μικρού μεριδίου δυναμικότητας (capacity-ουσιαστικά όγκου αερίου) των αγωγών της 

RWE TSO που επιφύλασσε η τελευταία σε τρίτους προμηθευτές, καθώς σχεδόν ολόκληρη η 

διαθέσιμη χωρητικότητα του δικτύου της ήταν δεσμευμένη από την RWE Energy σε μακροχρόνια 

βάση. Το χαμηλό μερίδιο μεταφερόμενων όγκων που κατέχουν τρίτοι στην αγορά μεταφοράς 

(εξαιτίας των εμποδίων που βάζει η RWE TSO, σε συνδυασμό με τα φυσικά εμπόδια κατασκευής), 

μεταφράζεται σε χαμηλό μερίδιο και για την επόμενη αγορά εφοδιασμού (margin squeeze)
51

, ιδίως 

χονδρεμπορικής πώλησης. Μέσω δηλαδή της ανάντη αγοράς ήλεγχε και την κατάντη, ευνοώντας 

την θυγατρική της, η οποία συμμετέχει στην αγορά εφοδιασμού και η οποία δεν θα κινδύνευε να 

μειωθεί το πελατολόγιό της ακόμα κι αν υιοθετούσε πολιτική αύξησης τιμών. Επομένως, τρίτος 

προμηθευτής δεν θα μπορούσε να την ανταγωνιστεί με αποτελεσματικό τρόπο στην κατάντη 

αγορά. Η Επιτροπή κατέληξε στο ότι η εν λόγω εταιρεία ενδέχεται να κατέχει δεσπόζουσα θέση 

στην αγορά εφοδιασμού εντός του δικτύου της. Δεν κατέληξε πάντως σε χαρακτηρισμό πρακτικής 

ως καταχρηστικής συμπεριφοράς, όπως είδαμε, λόγω εκούσιων δεσμεύσεων από την πλευρά της 

υπόλογης εταιρείας και ουσιαστικής παύσης της διαδικασίας. 

iv) Η σχετική γεωγραφική αγορά  

Γενικώς, μπορεί να ειπωθεί πως η γεωγραφική αγορά για το κοινοτικό δίκαιο, αντιστοιχεί στην 

περιοχή στην οποία οι συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν για κάποιο προϊόν, είναι όμοιες ή 

δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ανάλογα το είδος του προϊόντος και την φύση του 

η γεωγραφική αγορά μπορεί να αναφέρεται στην τοπική αγορά μιας περιοχής, την εθνική αγορά 

                                                             
50

 Από COMMISSION DECISION of 18 III 2009 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty and 

Article 54 of the EEA Agreement (Case COMP/39.402 – RWE Gas Foreclosure), σελ. 8, μετάφραση της συγγραφέως. 

 
51

 Βλ. ειδικότερα  EU Energy Law, Vol. II, EU Competition Law and Energy Markets, Third edition, CLAEYS & 

CASTEELS, April 2001, παρ. 3.412.  
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κράτους-μέλους, την κοινή ευρωπαϊκή αγορά ή σημαντικό τμήμα της. Για την εφαρμογή του 102 

ΣΛΕΕ η γεωγραφική αγορά αρκεί να ορίζεται ως μέρος της εσωτερικής αγοράς ή σημαντικό τμήμα 

αυτής και η δεσπόζουσα θέση να επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Ακόμα και ένα 

κράτος (εθνική αγορά) μπορεί να θεωρηθεί και κρίνεται συχνά ως σημαντικό τμήμα της 

εσωτερικής αγοράς. 

Η Προκαταρκτική Εκτίμηση κατέληξε, για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, στην 

παραδοχή πως η αγορά μεταφοράς φυσικού αερίου δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη από το 

δίκτυο (grid-wide). Γεγονός που είναι σύμφωνο όχι μόνο με την προηγούμενη πρακτική της 

Επιτροπής αλλά και με σχετική απόφαση του Bundesnetzagentur (BNetzA)
52

, της Ομοσπονδιακής 

Ρυθμιστικής Αρχής ανταγωνισμού.  

Ως δίκτυο ορίστηκαν και οι αγορές παροχής στην Β.Γερμανία, λόγω απουσίας περιορισμών από 

ανταγωνιστές στο δίκτυο παροχής της RWE, γεγονός που συνάδει και την πρακτική της Ε.Ε. σε 

ανάλογη περίπτωση και τις γερμανικές αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια.  

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή έκρινε πως η RWE ενδεχομένως να έχει καταχραστεί την 

δεσπόζουσα θέση της και να έχει παραβιάσει τις διατάξεις της ΣΛΕΕ με δύο τύπους συμπεριφοράς: 

αρχικά, σχετικά με την αγορά μεταφοράς, μέσω της άρνησης της πρόσβασης στο δίκτυό της σε 

τρίτους, κυρίως μέσω της διαχείρισης της δυναμικότητας του δικτύου και παρακρατώντας την 

συστηματικά για ίδιους σκοπούς, και δευτερευόντως χρεώνοντας υψηλές τιμές στην μεταφορά 

φυσικού αερίου, με πρόθεση να περιορίσει τους ανταγωνιστές της στην κατάντη αγορά 

εφοδιασμού, με την έννοια της αδύνατης παραμονής ή και εισόδου ανταγωνιστών της στην αγορά 

εφοδιασμού (συμπίεση περιθωρίων)
53

. Οι πρακτικές αυτές αναμενόμενα κίνησαν τις υποψίες της 

Επιτροπής και θεωρήθηκαν καταχρηστικές (πιθανώς), γεγονός που δικαιολογείται από την 

γενικότερη προσοχή που δίνει στα δίκτυα και την διαχείρισή τους. Τα μέτρα που προτάθηκαν 

αρχικά από την Επιτροπή κατευθύνονται προς την απελευθέρωση της αγοράς κάνοντας ένα βήμα 

παραπάνω και συμβαδίζουν με τις οδηγίες της σχετικά με την ενεργειακή πολιτική, την 

εναρμόνιση, την ενιαία αγορά, που επιτυγχάνονται, σύμφωνα με αυτή την πολιτική, μέσω του 

διαχωρισμού των λειτουργιών, της διευκόλυνσης εισόδου νέων ανταγωνιστών και άλλων. 

 Για να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Επιτροπής περί παρεμπόδισης του ανταγωνισμού και 

κατάχρησης, η υπόλογη εταιρεία δεσμεύτηκε να εκχωρήσει το δίκτυό της, διαθέτοντας και το 

προσωπικό και τις απαραίτητες υπηρεσίες. Χάνοντας τον έλεγχο του δικτύου μεταφοράς η RWE 

                                                             
52

 The Federal Network Agency. Είναι η ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 

αερίου, τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομείου και σιδηροδρόμων. Είναι μια ομοσπονδιακή κυβερνητική υπηρεσία του 

γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Τεχνολογίας. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση μη διακριτικής πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα και για τη ρύθμιση 

των τελών.  
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 Memo IP/09/410, Brussels, 18th March 2009. 
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δεν θα μπορούσε πλέον να ευνοεί την θυγατρική της επιχείρηση διανομής. Οι δεσμεύσεις αυτές 

κρίθηκαν κατάλληλες και θα πραγματοποιούνταν υπό την επίβλεψη της Επιτροπής και με την 

έγκρισή της σχετικά με τον αγοραστή. Η Επιτροπή με τελική της απόφαση παύει την έρευνα και 

δεν καταλήγει στην κατάφαση παραβίασης των διατάξεων της Συνθήκης, ενώ προβλέπει την 

περίπτωση αθέτησης των δεσμεύσεων από την πλευρά της υπόλογης και επιβάλλει σ’ αυτή την 

περίπτωση πρόστιμο ίσο με το 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, χωρίς να 

χρειάζεται προηγούμενη απόδειξη παράβασης της Συνθήκης της Ε.Ε. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 Η Υπόθεση Distrigaz SA., αγορά προμήθειας φυσικού αερίου-Βέλγιο  

Η Distrigas είναι μέλος του ομίλου Suez, ο οποίος  περιλαμβάνει την Electrabel, τον κύριο 

παραγωγό και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο και την Electrabel Customer Solutions 

N.V. (στο εξής "ECS"), μεταπωλητή φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Πριν από την 

ελευθέρωση του τομέα φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα της μεταφοράς της οδηγίας 98/30 / ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, η Distrigas είχε το αποκλειστικό δικαίωμα 

μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου υπόγεια στο Βέλγιο
54

 και ήταν ο μόνος προμηθευτής 

φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες («επιλέξιμοι πελάτες»). Δραστηριοποιείται επίσης στις 

αγορές προμήθειας φυσικού αερίου στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Νορβηγία, καθώς και στις 

αγορές διαμετακόμισης και υγροποιημένου φυσικού αερίου
55

.  

Στις 14 Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή ενέκρινε τη συγχώνευση μεταξύ της Suez και της Suez 

Gaz de France (εφεξής "GDF"), υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι όροι περιελάμβαναν την εκποίηση 

της Distrigas, την εκποίηση της SPE (ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας 

στο Βέλγιο, που ανήκει εν μέρει στην GDF), την παραίτηση από τον έλεγχο της Fluxys (ιδιοκτήτης 

και διαχειριστής του βελγικού δικτύου φυσικού αερίου) και τη σύναψη μακροπρόθεσμων 

συμβάσεων προμήθειας φυσικού αερίου μεταξύ της Distrigas και της GDF / Suez με σκοπό να 

καλυφθεί μέρος των αναγκών της Electrabel και της ECS. Η διαχείριση της Distrigas θα 

εποπτεύεται ανεξάρτητα από τον όμιλο, από έναν διαχειριστή.  
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 Commission Decision relating to a proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty, 11.10.07, σελ. 3, σημείο 2. 
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 Η εταιρία το 2006 είχε κύκλο εργασιών 4.626 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3.691 εκ. ήταν από την δραστηριότητά της 

στο Βέλγιο.  

 



22 
 

i)  Η κίνηση της διαδικασίας – οι αμφισβητούμενες πρακτικές  

Το 2004 η Επιτροπή εξέδωσε Κοινοποίηση Αιτιάσεων σχετικά με συμβάσεις προμήθειας που 

είχε συνάψει η εταιρία με ένα βιομηχανικό πελάτη. Μετά από έρευνα η Επιτροπή συνέχισε με την 

έκδοση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης σχετικά με συμβάσεις προμήθειας μεταξύ της Distrigas και 

διάφορων πελατών της στο Βέλγιο (όπως βιομηχανικών πελατών, παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας και μεταπωλητών) και το 2006 έκλεισε την Προκαταρκτική διαδικασία με την έννοια του 

άρθ. 9 του Κανονισμού 1/2003, με την έκδοση συμπληρωματικών αιτιάσεων σχετικά με 

συγκεκριμένες συμβάσεις προμήθειας σε βιομηχανικούς χρήστες και κίνησε την διαδικασία της 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ένωσης για όλες τις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου της 

εταιρείας στο Βέλγιο
56

.  

Οι ερευνούμενες πρακτικές ως καταχρηστικές της δεσπόζουσας θέσης της υπόλογης εταιρείας, 

αφορούσαν τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις της Distrigas με μεγάλους πελάτες αερίου στο 

Βέλγιο
57

, κάτι που θεωρήθηκε ανησυχητικό ως προς την παρεμπόδιση δραστηριοποίησης 

εναλλακτικών προμηθευτών αερίου στην αγορά, η οποία οδηγεί περαιτέρω στην παρακώλυση 

ανάπτυξης του ανταγωνισμού και στην στεγανοποίηση της αγοράς αερίου παρά την απελευθέρωσή 

της. 

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε δύο συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονταν των πρακτικών της 

Distrigas: τον αποκλεισμό της αγοράς (foreclosure of the market) και τους περιορισμούς στην 

χρήση και μεταπώληση που συμπεριλάμβαναν οι συμβάσεις της με μεγάλο καταναλωτή 

ενέργειας
58

. Η  Distrigas απέσυρε τους περιορισμούς χρήσης και μεταπώλησης από τις συμβάσεις 

της με τον συγκεκριμένο πελάτη, πριν την Κοινοποίηση της Επιτροπής, αναλαμβάνοντας 

ανεπίσημα να αποσύρει τους εν λόγω περιορισμούς και για άλλους πελάτες της. Ως εκ τούτου, η 

υπόθεση εν συνεχεία επικεντρώθηκε στην στεγανοποίηση της αγοράς φυσικού αερίου στο Βέλγιο.  

ii) Η πιθανώς καταχρηστική συμπεριφορά (οι συμβάσεις, η διάρκεια, ο 

αποκλεισμός) 

Η εταιρία είχε προβεί σε σύναψη συμβάσεων χαρτοφυλακίου με πελάτες των σχετικών αγορών, 

διαφορετικής διάρκειας, οι οποίες απαιτούσαν από τους πελάτες να αγοράζουν συγκεκριμένο όγκο 

αερίου από τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Δεδομένης της θέσης της εταιρίας στην αγορά, η 

                                                             
56

 Ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 

Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/B-1/37966 — Distrigaz (2007/C 77/14) 

 
57

 IP/07/1487, Brussels, 11th October 2007, Antitrust: Commission opens Belgian gas market to 

Competition. 

 
58

 Commission Decision of 11.10.2007 relating to a proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty, σελ. 6, παρ. 

5.2-5.3. 

 



23 
 

ανησυχία της Επιτροπής επικεντρώθηκε στην διάρκεια των συμβάσεων και των δεσμευμένων 

όγκων αερίου, ως ένας συνδυασμός ο οποίος θα μπορούσε να αποκλείσει εναλλακτικούς 

προμηθευτές και να δυσχεράνει σημαντικά την δημιουργία βιώσιμης πελατειακής βάσης.  

Οι συμβάσεις της Distrigas περιορίστηκαν σε δυο κατηγορίες βάσει του δεσμευμένου όγκου 

αερίου
59

.  Κάποιες συμβάσεις περιλάμβαναν ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας από την εταιρεία 

του συνόλου του καταναλώμενου από τον πελάτη αερίου. Οι περισσότερες συμβάσεις 

περιλάμβαναν μια σταθερή (φιξ) ετήσια συμβατική ποσότητα (annual contract quantity-ACQ) και 

μια ελάχιστη ετήσια ποσότητα (annual minimum quantity-AMQ),
60

 αν και είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί η ακριβής ετήσια ποσότητα που θα μπορούσε να καταναλωθεί. Ο πελάτης εν τέλει 

υποχρεούταν να αγοράζει ελάχιστες ποσότητες από τον συγκεκριμένο προμηθευτή και είχε την 

δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών του απαιτήσεων από τον ίδιο. Παράλληλα η 

Distrigas είχε την υποχρέωση να προμηθεύει βάσει των συμβάσεων ποσότητες αερίου μέχρι και 

την συμφωνημένη ως μέγιστη. Ενώ κάποιες άλλες συμβάσεις δεν περιλάμβαναν υποχρέωση 

προμήθειας συγκεκριμένων όγκων αερίου. 

Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε πως, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι πελάτες διέθεταν αποκλειστικό 

προμηθευτή φυσικού αερίου. Μόνο οι μεγαλύτεροι πελάτες, με ετήσια κατανάλωση άνω των 500 

GWh θα μπορούσαν στην πράξη να προμηθεύονταν από περισσότερους του ενός προμηθευτές
61

. Οι 

πελάτες με ετήσια κατανάλωση κατώτερη του ορίου αυτού θεωρήθηκαν de facto υποχρεωμένοι να 

αγοράζουν όλη την ποσότητα φυσικού αερίου από τον προμηθευτή τους μέχρι να καταγγείλουν την 

σύμβαση. Πελάτες με ετήσια κατανάλωση άνω του ορίου των 500 GWh θεωρήθηκαν 

υποχρεωμένοι να αγοράζουν την AMQ από τον προμηθευτή τους κατά την διάρκεια της σύμβασής 

τους.  

Όσον αφορά την διάρκεια των συμβάσεων, θεωρήθηκε πως η κανονική διάρκεια συμβάσεων 

προμήθειας στο Βέλγιο είναι το ένα έτος. Αυτό συνδέθηκε με το γεγονός πως η προμήθεια απαιτεί 

την σύναψη συμβάσεων μεταφοράς αερίου, ώστε ο προμηθευτής να παρέχει αέριο στις περιοχές 

των πελατών του. Στο Βέλγιο η κανονική διάρκεια των συμβάσεων μεταφοράς με την Fluxys, τον 

διαχειριστή του δικτύου, είναι ένα έτος. Μικρότερης διάρκειας συμβάσεις είναι διαθέσιμες αλλά 

πολύ πιο ακριβές.  

Ορισμένες συμβάσεις είχαν σιωπηρές ρήτρες ανανέωσης και στην πράξη οι συμβάσεις αυτές 

ανανεώνονταν αυτόματα μετά την λήξη τους, εκτός εάν κάποιος από τους συμβαλλόμενους ρητά 

την τερμάτιζε, ενώ άλλες δεν είχαν καθορισμένη ημερομηνία λήξης και έμεναν σε ισχύ έως ότου 
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κάποιο από τα μέρη τις κατήγγειλε. Αυτοί οι τύποι συμβάσεων θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

αμφότεροι αορίστου χρόνου. Η Επιτροπή πάντως κατά τον υπολογισμό του επιπέδου αποκλεισμού 

της αγοράς, κράτησε συντηρητική στάση και όχι άδικα. Λαμβάνοντας υπόψη πως οι πελάτες της 

σχετικής αγοράς ήταν επαγγελματίες αγοραστές και το φυσικό αέριο αποτελεί σημαντικό μέρος 

των συνολικών τους δαπανών, υποτέθηκε πως οι εν λόγω πελάτες θα τερμάτιζαν τις συμβάσεις 

όταν θα ήταν σε θέση να το πράξουν και αν ήταν προς το οικονομικό τους συμφέρον. 

Στην προκαταρκτική αξιολόγηση υπολογίστηκε το ποσοστό της αγοράς που δεσμεύεται από τις 

υφιστάμενες συμβάσεις της Distrigas τον Ιανουάριο του 2005. Σημειωτέων πως οι υπολογισμοί 

έγιναν βάσει των υφιστάμενων συμβάσεων την συγκεκριμένη περίοδο και όχι μελλοντικών 

συμβάσεων ή προβλέψεων συμμετοχής της ίδιας της εταιρείας στην αγορά. Σε αυτή την βάση και 

ενόψει της θέσης της Distrigas στην αγορά, η Επιτροπή έκρινε πως η εν λόγω εταιρία απέκλεισε 

την σχετική αγορά κατά τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης 

της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η έρευνα κατέληξε μεταξύ άλλων πως το 60% της αγοράς 

δεσμευόταν για το επόμενο εξάμηνο, ενώ το 30% δεσμευόταν για τα επόμενα τρία χρόνια.  

iii) Η κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην σχετική αγορά  

«Η διαπίστωση ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης της Distrigas στην αγορά βασίστηκε κυρίως στο 

μεγάλο μερίδιο αγοράς που κατείχε η εταιρία για πάνω από πέντε χρόνια μετά την απελευθέρωση 

του τομέα φυσικού αερίου, τα σημαντικά εμπόδια εισόδου
62

 για νέους ανταγωνιστές στην αγορά 

και άλλους παράγοντες, όπως η κάθετη ολοκλήρωση της εταιρίας εντός του πλαισίου του ομίλου 

Suez, η οποία ενίσχυσε την θέση της στην αγορά»
63

. Ενδεικτικά, το μερίδιο της Distrigas έφτανε το 

60% το 2006 και επιπλέον το μερίδιο της ECS στην ίδια αγορά το 5-15%
64

. Έτσι το συνολικό 

μερίδιο της Distrigas και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων υπολογίστηκε πως έφτανε το 70-80%. Ο 

επόμενος μεγαλύτερος προμηθευτής στην σχετική αγορά είχε μερίδιο της τάξης του 5-15%. 

Η σύνδεση της Distrigas με τον όμιλο Suez ενίσχυσε τη θέση της στις αγορές. Μέλη του ομίλου 

είναι επίσης η Electrabel, παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και ο μεγαλύτερος 

καταναλωτής αερίου στο Βέλγιο και η ECS, ένας από τους μεγαλύτερους μεταπωλητές φυσικού 

αερίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Βελγίου. Επιπλέον πολλές από τις εταιρείες 
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διανομής έχουν ή είχαν δομικούς δεσμούς με τον όμιλο. Η Distrigas έχει εξασφαλίσει μία μεγάλη 

και τακτική προμήθεια σε μεγάλους καταναλωτές που ανήκουν στον όμιλο και οι δυνητικοί 

ανταγωνιστές φαίνεται απίθανο να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους πελάτες. Το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε επαρκή λόγο (και όχι τον μοναδικό) για να απαιτήσει η Επιτροπή την εκποίηση της 

Distrigas μετά την συγχώνευση του ομίλου με την GDF
65

.  

Οι αμφισβητούμενες πρακτικές κρίθηκε πως θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ 

κρατών-μελών λόγω καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης, οι οποίες έχουν ιδιαίτερες συνέπειες που 

προσανατολίζουν σε διαφορετικά πρότυπα εμπορίου από αυτά που θα προέκυπταν από μια ανοιχτή 

αγορά ανταγωνισμού.  

iv) Οι σχετικές αγορές (προϊόντος και γεωγραφική) σύμφωνα με την Επιτροπή 

Αν και πρωταρχικό το στάδιο ορισμού της/των σχετικής/ων αγοράς/ών και απαραίτητο για την 

εξακρίβωση ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης για μια επιχείρηση, θα αναφερθεί στο σημείο αυτό, όπως 

και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που αναλύονται, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση, αφού έχουν 

προαναφερθεί οι αμφισβητούμενες πρακτικές και οι τομείς δραστηριότητας που αφορούν. 

Όπως λέχθηκε ανωτέρω, η σχετική αγορά προϊόντος αφορά τα ομοειδή προϊόντα και τα 

υποκατάστατά τους, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία όπως η τιμή, η χρήση τους και τα 

χαρακτηριστικά τους. Εν προκειμένω, ως «σχετική αγορά προϊόντος ορίστηκε η αγορά προμήθειας 

υψηλής θερμογόνου αξίας (H-gas) φυσικού αερίου - σε αντίθεση με το αέριο χαμηλής θερμογόνου 

αξίας (L-gas) – σε πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο μεταφοράς ή συνδεδεμένους με το δίκτυο 

διανομής και με ετήσια κατανάλωση άνω του 1 εκ. κυβικών μέτρων»
66

. Ενδεχομένως η αγορά αυτή 

να μπορεί να υποδιαιρεθεί σε άλλες χωριστές αγορές για διαφορετικών τύπων πελάτες, όπως π.χ. 

τους βιομηχανικούς πελάτες, τους μεταπωλητές και τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σκόπιμο πάντως θεωρήθηκε να παραμείνει η εν λόγω ακριβή αγορά ανοιχτή στο πλαίσιο της 

παρούσας διαδικασίας και με δεδομένο την ανάληψη εκ μέρους της υπόλογης εταιρείας εκούσιων 

δεσμεύσεων (amended commitments). 

Η σχετική γεωγραφική αγορά, η οποία είναι σύμφωνη με την πρακτική της Επιτροπής σε άλλες 

υποθέσεις ανταγωνισμού, θεωρήθηκε πως αφορά το κράτος του Βελγίου, μένοντας σε εθνικό 

επίπεδο. Η γεωγραφική αγορά αφορά περιοχές με επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού 

μεταξύ οικείων επιχειρήσεων και οι οποίες διακρίνονται από γειτονικές λόγω έντονων 

διαφοροποιήσεων. Ο ορισμός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς βασίστηκε στο νομικό και 
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ρυθμιστικό καθεστώς, στην διάρθρωση της αγοράς και τις διαφορές των τιμών μεταξύ του Βελγίου 

και των γειτονικών κρατών-μελών.  

v) Οι δεσμεύσεις και η παύση των διαδικασιών εκ μέρους της Επιτροπής 

Οι Distrigas πρότεινε τον Μάρτιο του 2007 δεσμεύσεις κατά την έννοια του άρ. 9 παρ. 1 του 

Κανονισμού 1/2003. Αυτές τροποποιήθηκαν εν μέρει και επανακατατέθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου 

έτους, μετά από την δημοσίευση και πρόσκληση εκ μέρους της Επιτροπής σε υποβολή 

παρατηρήσεων από ενδιαφερόμενα μέρη.  

Μεταξύ άλλων η Distrigas πρότεινε να εξασφαλίζει ότι το 70% κατά μέσο όρο του αερίου που 

παράσχει βάσει συμβάσεων σε βιομηχανικούς πελάτες και παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, θα 

επανέρχεται στην αγορά κάθε χρόνο (καταρχήν επειδή η σύμβαση θα τερματίζεται). Η Distrigas θα 

είχε κάποια ευελιξία να καλύψει αυτό το μέσο όρο κατά τη διάρκεια ισχύος των δεσμεύσεων, αλλά 

κάθε χρόνο θα έπρεπε να επιστρέφει τουλάχιστον το 65% των συνολικών συμβάσεων στην 

αγορά
67

. Με άλλα λόγια, οι ανταγωνιστές θα μπορούσαν να κάνουν ανταγωνιστική προσφορά και 

να αποκτήσουν τους εν λόγω πελάτες
68

.  

Επιπλέον, καμία νέα σύμβαση με βιομηχανικούς πελάτες ή παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 

δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει την διάρκεια των πέντε ετών. Οι υφιστάμενοι πελάτες που είχαν 

συμβάσεις με διάρκεια πέντε ετών ή και άνω, δικαιούνταν μονομερή δικαιώματα τερματισμού 

αυτών, με προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, η οποία (προειδοποίηση) θα επέτρεπε την 

Distrigas ως μεταβατικό μέτρο να τις μεταχειριστεί ως ετήσιες συμβάσεις.  

Ακόμα δεσμευόταν να μην συνάπτει συμφωνίες προμήθειας αερίου με μεταπωλητές διάρκειας 

άνω των δύο ετών και να μην περιλαμβάνει καμία ρήτρα χρήσης, μεταπώλησης ή ρήτρα 

ανανέωσης σε μελλοντικές συμφωνίες προμήθειας φυσικού αερίου, καταργώντας παράλληλα τυχόν 

τέτοιες υφιστάμενες ρήτρες. Επιπλέον εάν οι πωλήσεις της μειώνονταν από το επίπεδο του 2007, 

τότε δε θα θεωρείτο πως η εταιρεία παραβίασε τις δεσμεύσεις αν οι όγκοι που δεν θα 

επιστρέφονταν στην αγορά δεν υπερέβαιναν ένα συγκεκριμένο ποσοστό (περίπου 20% των 

συνολικών πωλήσεων στους συγκεκριμένους πελάτες) των πωλήσεων αερίου στους μεγάλους 

καταναλωτές
69

.  

«Οι ακόλουθες πωλήσεις δεν καλύπτονταν από τα παραπάνω διορθωτικά μέτρα: 

προμηθευόμενες ποσότητες σε βιομηχανικούς χρήστες με κατανάλωση μικρότερη των 12 GWh, 
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προμήθεια προς παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για νέα εγκατάσταση άνω των 10 MW, τις 

εντός ομίλου πωλήσεις και πωλήσεις προς την Electrabel και την ECS (περιλαμβάνονταν στους 

όρους για την συγχώνευση του ομίλου) και τις εκτός Βελγίου πωλήσεις»
70

.  

Αυτές οι δεσμεύσεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, αφού κρίθηκαν αναλογικές και 

βρίσκονταν σε ισχύ για όσο διάστημα η Distrigas θα κατείχε ποσοστό άνω του 40% στην αγορά και 

τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο μερίδιο από αμέσως πλησιέστερο ανταγωνιστή της. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Συμπράξεις και τις Δεσπόζουσες Θέσεις εξέδωσε θετική γνώμη 

στις 17 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή έκρινε πως δεν υπήρχε πλέον λόγος να προχωρήσει σε 

ανάληψη περαιτέρω δράσης, με την επιφύλαξη της διακριτικής της ευχέρειας να διερευνήσει και να 

κινήσει τη διαδικασία στο πλαίσιο του άρθρου 82 της Συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τις πρακτικές που 

δεν αποτέλεσαν αντικείμενο της απόφασής της.  

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, η Επιτροπή αφού αντιλήφθηκε τον αποκλεισμό της αγοράς μέσω 

μακροπρόθεσμων συμβάσεων και την δημιουργία άλλων προτύπων αγοράς από αυτά που επιβάλλει 

μια απελευθερωμένη αγορά, προειδοποίησε την εν λόγω εταιρεία για να άρει τα εμπόδια που 

δημιουργούσε, προτείνοντας τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιοριστεί σταδιακά το ποσοστό 

συμμετοχής της και να αποδεσμευτεί το ποσοστό αυτό ώστε να καταστεί ελεύθερο στον 

ανταγωνισμό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 Η Υπόθεση της ENI S.p.A,  αγορά προμήθειας και αγορά μεταφοράς φυσικού αερίου – Ιταλία 

Η ΕΝΙ S.p.A (εφεξής «ENI») είναι μια ιταλική πολυεθνική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού 

αερίου με έδρα τη Ρώμη. Δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ιταλία, όπου είναι ο 

μεγαλύτερος παραγωγός, εισαγωγέας και προμηθευτής φυσικού αερίου στις αγορές χονδρικής και 

λιανικής. Είναι μια ελεγχόμενη κρατικά εταιρεία. Η ιταλική κυβέρνηση κατέχει μερίδιο 30,303% 

στην εταιρεία, το 3,934% κρατείται μέσω του κρατικού δημόσιου ταμείου και το 26,369% 

κρατείται μέσω της Cassa Depositi e Prestiti. Ένα άλλο 2,012% των μετοχών ανήκει στην Λαϊκή 

Τράπεζα της Κίνας
71

. Δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής, μεταφορών 

και εφοδιασμού στον τομέα της ενέργειας, κατά κύριο λόγο φυσικού αερίου και πετρελαίου. Είναι 

μια πλήρως ολοκληρωμένη εταιρία φυσικού αερίου, με δραστηριοποίηση στον τομέα της 

παραγωγής και εισαγωγής αερίου, στις επιχειρήσεις μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου, 

καθώς και στην κατάντη επιχείρηση διανομής. Δραστηριοποιείται σε 79 χώρες και σήμερα είναι η 
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11η μεγαλύτερη βιομηχανική εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση αγοράς (market 

capitalization)
72

 68 δισεκατομμυρίων ευρώ (στοιχεία από 14 Αυγούστου 2013). Η ENI προμηθεύει 

φυσικό αέριο δικής της παραγωγής την Ιταλία και τη Λιβύη, καθώς και άλλων κορυφαίων 

παραγωγών φυσικού αερίου (ιδίως τη Ρωσία, Νορβηγία, Ολλανδία και Αλγερία) μέσω 

μακροπρόθεσμων συμβάσεων. 

Η ENI δραστηριοποιείται επίσης στις διεθνείς μεταφορές. Συγκεκριμένα, μαζί με την αυστριακή 

επιχείρηση OMV, η ENI κατέχει και ελέγχει την Trans Austria Gasleitung GmbH ("TAG GmbH"), 

η οποία διαχειρίζεται τον αγωγό TAG, μεταξύ Baumgarten κοντά στα σύνορα Σλοβακίας/Αυστρίας 

και την Ιταλία. Η Trans Austria Gasleitung GmbH είναι Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς στην 

Αυστρία και η κύρια αρτηρία του δικτύου φυσικού αερίου στην Κεντρική Ευρώπη
73

. 

Επιπλέον, μαζί με τη γερμανική επιχείρηση E.ON Ruhrgas AG ("E.ON"), η  ENI είναι κύριος 

και ελέγχει την Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG ("TENP KG"), η οποία κατέχει 

τον αγωγό (TENP) μεταξύ των ολλανδικών/βελγικών/γερμανικών συνόρων και το Wallbach στα 

γερμανικά/ελβετικά σύνορα. Το αέριο που ρέει μέσω του αγωγού TENP μεταφέρεται περαιτέρω 

στην Ιταλία διαμέσου της Ελβετίας από τον αγωγό Transitgas, που ανήκει από κοινού και ελέγχεται 

από την ENI και την ελβετική εταιρεία Swissgas AG ("Swissgas"). 

i)  Η κίνηση της αντιμονοπωλιακής διαδικασίας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την αντιμονοπωλιακή διαδικασία (antidumping) 

κατά της ιταλικής ενεργειακής εταιρείας ENI, έπειτα από την επιθεώρηση που διεξήχθη το 2006 

(ex officio)
74

 στους χώρους της ENI και στους χώρους των θυγατρικών της ENI στην Ιταλία, την 

Αυστρία και τη Γερμανία
75

. Οι έρευνες της Επιτροπής επικεντρώθηκαν στη συμπεριφορά του 

Ομίλου ΕΝΙ, η οποία κίνησε υποψίες ότι ενδέχεται να είχε ως στόχο τον αποκλεισμό δυνητικών 

ανταγωνιστών από τις ιταλικές αγορές εφοδιασμού φυσικού αερίου.  
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Η διαδικασία κινήθηκε για την έκδοση απόφασης κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου ΙΙΙ του 

Κανονισμού αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου και αφορά την αποθηκευτική ικανότητα και τις 

στρατηγικές ανεπαρκείς επενδύσεις στο σύστημα μεταφοράς που οδηγούν στον αποκλεισμό 

ανταγωνιστών και ζημιώνουν τον ανταγωνισμό και τους πελάτες σε μία ή περισσότερες αγορές 

εφοδιασμού στην Ιταλία. Σε αυτές τις αμφιλεγόμενες πρακτικές, που συνιστούν ενδεχόμενες 

παραβιάσεις του άρθρου 82 ΕΚ, φέρονται ότι εμπλέκονται η ENI S.p.A., οι θυγατρικές της και 

εταιρείες που ελέγχουν, συμπεριλαμβανομένης της Trans Austria Gasleitung GmbH, Trans Europa 

Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG, ΕΝΙ Deutschland S.p.A. και Eni Gas Transport International 

S.A.
76

  

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής, η κίνηση της διαδικασίας δεν 

συνεπάγεται ότι η Επιτροπή έχει τεκμηριωμένη απόδειξη για την παράβαση, σίγουρα πάντως 

υπάρχουν ενδείξεις (ενίοτε ισχυρές). Σημαίνει ωστόσο ότι η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω 

την υπόθεση ως θέμα προτεραιότητας πλέον.  

Στις 6 Μαρτίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε Κοινοποίηση Αιτιάσεων βάσει του άρθρου 27 

παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 1 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004, σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του άρθρου 102 ΣΛΕΕ 

από την ΕΝΙ. Η Κοινοποίηση Αιτιάσεων αποτελεί επίσης Προκαταρκτική Αξιολόγηση κατά την 

έννοια του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1/2003.  

Την 1η Οκτωβρίου 2009, η ENI απάντησε διαφωνώντας με τα συμπεράσματα της Κοινοποίησης 

Αιτιάσεων και ζήτησε Προφορική Ακρόαση, η οποία έλαβε χώρα στις 27 Νοεμβρίου 2009. Στις 4 

Φεβρουαρίου 2010, η ENI υπέβαλε δεσμεύσεις στην Επιτροπή σε απάντηση στις ανησυχίες που 

είχαν αρχικά διατυπωθεί στην Κοινοποίηση Αιτιάσεων, οι οποίες τροποποιήθηκαν μετά την 

υποβολή παρατηρήσεων από τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη και κατατέθηκαν εκ νέου στην Επιτροπή 

τον Ιούλιο του ίδιου έτους.   

ii) Η (πιθανώς) καταχρηστική συμπεριφορά – οι πρακτικές 

Η Επιτροπή συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν ότι η ΕΝΙ ενδέχεται να είχε 

καταχραστεί την δεσπόζουσα θέση της στην αγορά μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ιταλία, εις 

βάρος των ανταγωνιστών της, του ανταγωνισμού εν γένει στην αγορά και, τελικά, των 

καταναλωτών της κατάντη αγοράς εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, απαραίτητο κρίνεται να αναφερθεί 

συνοπτικά το σύστημα υποδομών για εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ιταλία.  

Η Ιταλία είναι καθαρός εισαγωγέας φυσικού αερίου. Σχεδόν όλες οι εισαγωγές και η εθνική 

παραγωγή καλύπτουν εγχώριες ανάγκες, ενώ οι εξαγωγές είναι αμελητέες. Σύμφωνα με την 
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Απόφαση της Επιτροπής
77

, το αέριο για να εισαχθεί στην Ιταλία, μέχρι την δεδομένη χρονική 

περίοδο τουλάχιστον, μπορούσε να μεταφερθεί μέσω των ακόλουθων υφιστάμενων και σε 

λειτουργία υποδομών: α) τους αγωγούς Trans Mediterranean και Trans Tunisian (μαζί 

TTPC/TMPC), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για  εισαγωγή φυσικού αερίου από την Αλγερία, β) τον 

αγωγό Greenstream, ο οποίος χρησιμοποιείται για εισαγωγή από την Λιβύη, γ) οι αγωγοί 

TENP/Transitgas, που χρησιμοποιούνται για εισαγωγή φυσικού αερίου από την Βρετανία, δ) τον 

αγωγό TAG, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, ε) ο σλοβενικός 

αγωγός, ο οποίος επιτρέπει κάποιες οριακές εισαγωγές/ εξαγωγές ρωσικού αερίου μέσω της εν 

λόγω χώρας και στ) ο σταθμός Panigaglia LNG, για την εισαγωγή και αποθήκευση υγροποιημένου 

αερίου.  

Σύμφωνα με την Κοινοποίηση Αιτιάσεων, όλοι οι ανωτέρω αγωγοί ήταν αποκλειστικά ή από 

κοινού υπό τον έλεγχο της ΕΝΙ, η οποία όχι μόνο κατείχε σημαντικά δικαιώματα μεταφοράς για τις 

υποδομές αυτές, αλλά είχε επίσης δεσμεύσει μία σημαντική ποσότητα της διαθέσιμης 

δυναμικότητας των αγωγών σε μακροπρόθεσμη βάση. Βάσει των συμφωνιών συμμετοχής και 

εταιρικής δομής των αγωγών, η Επιτροπή θεώρησε ότι η ΕΝΙ ήταν σε θέση να έχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες και εξουσίες να επηρεάσει αποτελεσματικά την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 

υποδομές αυτές, δηλαδή την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της δυναμικότητας τους, καθώς 

και τις απόφάσεις που σχετίζονταν με νέες επενδύσεις (επενδύσεις υποδομών κατά κύριο λόγο). 

Ειδικότερα, η ΕΝΙ είχε το δικαίωμα να αποφασίζει για την κατανομή της δυναμικότητας σε 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και να πραγματοποιεί ανεξάρτητα βελτιώσεις 

χωρητικότητας κατά την διάρκεια της σχετικής περιόδου
78

.  

Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση έκρινε ότι οι μεταφορικές υποδομές της ΕΝΙ, μπορούν να 

θεωρηθούν απαραίτητη υποδομή για την εισαγωγή φυσικού αερίου και τον ανταγωνισμό μέσα στην 

αγορά εφοδιασμού (ή αλλιώς προμήθειας) στην Ιταλία. Η Επιτροπή θεώρησε επίσης ότι υπάρχουν 

τεχνικά, οικονομικά και νομικά εμπόδια, ικανά να καταστήσουν αδύνατη ή τουλάχιστον παράλογα 

δύσκολη, την δημιουργία ανάλογου συστήματος υποδομής, ικανού να παράσχει ποσότητα αερίου 

συγκρίσιμη του συστήματος της ΕΝΙ ή τουλάχιστον επαρκή για να ασκήσει αποτελεσματικό 

ανταγωνιστικό περιορισμό στην τελευταία, από τους υποψήφιους εισαγωγείς (μόνοι τους ή σε 

συνεργασία με άλλους χρήστες). Από αυτή την άποψη λοιπόν, ήταν βάσιμες οι ανησυχίες ότι η ΕΝΙ 

πιθανώς να έχει καταχραστεί την δεσπόζουσα θέση της στις σχετικές αγορές, παραβιάζοντας το 

άρθρο 102 ΣΛΕΕ, εφαρμόζοντας μια στρατηγική άρνησης εφοδιασμού μέσω των διεθνών αγωγών 

                                                             
77

 COMMISSION DECISION of relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the 

European Union (‘TFEU’) and Article 54 of the EEA Agreement, Case COMP/39.315 – ENI, σελ. 6. 

 
78

 COMMISSION DECISION of relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the 

European Union (‘TFEU’) and Article 54 of the EEA Agreement, Case COMP/39.315 – ENI. 



31 
 

της για μεταφορά. Με βάση μία αξιολόγηση της διαχείρισης και της λειτουργίας από την ΕΝΙ, των 

αγωγών TENP/Transitgas και TAG, η Επιτροπή διαμόρφωσε την άποψη ότι η ΕΝΙ ενδεχομένως 

είχε αποκλείσει τους ανταγωνιστές της, αρνούμενη να τους παράσχει πρόσβαση στην διαθέσιμη 

δυναμικότητα των δικτύων μεταφοράς της, παρέχοντας πρόσβαση σε μειωμένη χωρητικότητα και 

περιορίζοντας στρατηγικά τις επενδύσεις στις υποδομές (στρατηγικές «υποεπενδύσεις»).  

Συγκεκριμένα, η έρευνα της Επιτροπής κατέληξε στην ύπαρξη  ενδείξεων ότι η ΕΝΙ μπορεί να 

είχε εφαρμόσει στρατηγική για την συστηματική μείωση της πρόσβασης τρίτων στην υποδομή 

μεταφοράς αερίου στην Ιταλία. Παρά την σταθερή και σημαντική ζήτηση δυναμικότητας από τρίτα 

μέρη σε μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη βάση, η ΕΝΙ αρνήθηκε να προσφέρει την υπάρχουσα 

διαθέσιμη ή μη χρησιμοποιηθείσα χωρητικότητα σε άλλους εισαγωγείς (φορτωτές) αερίου στους 

αγωγούς TENP/Transitgas και TAG. Επίσης, η έρευνα καταλήγει πως πιθανώς η ΕΝΙ να έχει 

αποτύχει ή ακόμα και να έχει εμποδίσει (όσον αφορά τον ΤAG) τις προσπάθειες, να αυξήσει την 

αποτελεσματική διαχείριση της δυναμικότητας και εν συνεπεία να μετριάσει το πρόβλημα της 

συμφόρησης. Επισημάνθηκε ακόμα, ότι η ΕΝΙ με ιδιαίτερη προσοχή διατήρησε τον έλεγχο στην 

εισαγωγή αερίου στην Ιταλία κατά το πέρασμα των χρόνων. Ειδικότερα, εξασφάλισε σημαντικά 

δικαιώματα πρωτογενούς χωρητικότητας (αν και μέρος αυτών υπενοικιάσθηκε σε μακροπρόθεσμη 

βάση από την ΕΝΙ σε ορισμένους παράγοντες της αγοράς βάσει διμερών συμφωνιών
79

) και 

αντίστοιχες συμβάσεις μακροπρόθεσμης δέσμευσης των υποδομών της, τόσο σε ήδη 

κατασκευασμένους αγωγούς, όσο και σε επακόλουθες βελτιώσεις και επεκτάσεις, με εξαίρεση την 

τελευταία επέκταση χωρητικότητας στον TAG (2008). Ως αποτέλεσμα, τρίτοι εισαγωγείς είχαν 

περιορισμένη πρόσβαση και οι υποδομές της ΕΝΙ εμπόδιζαν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό 

στην κατάντη αγορά φυσικού αερίου. Η πρακτική αυτή υποδήλωνε μια στρατηγική με στόχο την 

προστασία των συμφερόντων της ΕΝΙ στην αγορά εφοδιασμού φυσικού αερίου, αποκλείοντας τους 

εισαγωγείς που επιθυμούσαν να εισάγουν ανεξάρτητα αέριο στην Ιταλία.   

Η επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παροχή και χρήση μιας βασικής εγκατάστασης 

(δηλαδή μια εγκατάσταση ή υποδομή στην οποία αν δεν έχουν πρόσβαση οι ανταγωνιστές, δεν 

μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους) και αρνείται σε άλλες εταιρείες να έχουν 

πρόσβαση σε αυτή χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση, ή παρέχοντας σε ανταγωνιστές πρόσβαση 

μόνο με λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εκείνους που επιφυλάσσει η ίδια για τις δικές της 

υπηρεσίες, παραβιάζει το άρθ. 102 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με νομολογία του Δικαστηρίου
80

, η άρνηση 
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μιας επιχείρησης που κατέχει δεσπόζουσα θέση σε δεδομένη αγορά, να παρέχει υπηρεσίες σε 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε γειτονική (ή επόμενη) αγορά (π.χ. αγορά μεταφοράς φ.α. και αγορά 

προμήθειας), όπου οι υπηρεσίες αυτές είναι απαραίτητες για την συνέχιση της επιχείρησης του 

ανταγωνιστή και στο βαθμό που αυτή η συμπεριφορά είναι πιθανό να εξαλείψει τον ανταγωνισμό 

εκ μέρους της εν λόγω επιχείρησης, συνιστά παράβαση του άρθ. 102 της ΣΛΕΕ.  

Εν γένει για την άρνηση παροχής (refusal to supply), πρέπει να εξετάζονται και να πληρούνται 

σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η άρνηση αφορά προϊόν ή υπηρεσία που είναι απαραίτητη για 

την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας σε επόμενη αγορά, β) η άρνηση είναι πιθανό να 

οδηγήσει σε εξάλειψη ή παρεμπόδιση ανάπτυξης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά 

επόμενου σταδίου, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι καταναλωτές και γ) η άρνηση να μην 

δικαιολογείται αντικειμενικά.  

Επιπλέον, η κοινοποίηση αιτιάσεων έκρινε ότι η ΕΝΙ ενδέχεται να έχει υποτιμήσει την 

δυναμικότητα που ήταν τεχνικά διαθέσιμη σε πελάτες τρίτων μερών, γεγονός που οδήγησε σε 

αδικαιολόγητες αρνήσεις και τους απέτρεψε να ζητήσουν εκ νέου μεταφορικές διαθέσιμες 

χωρητικότητες. «Υπήρχαν στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η ENI ενδέχεται να καθυστερούσε 

σκόπιμα την κατανομή νέας διαθέσιμης δυναμικότητας ή να την πρόσφερε σε τρίτους 

βραχυπρόθεσμα, μέσω μεταγενέστερων οργανωμένων πωλήσεων (δηλαδή αποσπασματικά), ακόμα 

και όταν θα μπορούσαν να προσφερθούν μακροπρόθεσμα. Η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτή η 

πρακτική θα μπορούσε να έχει μειώσει την αξία της δυναμικότητας  για τους ανταγωνιστές της 

ENI, καθιστώντας περισσότερο δύσκολη την οργάνωση και τον προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων τους»
81

 [από την προμήθεια πρωτογενούς (ανάντη) αερίου μέχρι τη σύμβαση 

διανομής με πελάτες]. Φαίνεται επίσης ότι οι διαδικασίες κατανομής σχεδιάστηκαν κατά τρόπον 

ώστε να οδηγούν σε χωριστές και μη συντονισμένες πωλήσεις δυναμικότητας σε 

συμπληρωματικούς αγωγούς (όπως το TENP και ο Transitgas). Αυτή η έλλειψη συντονισμού 

μπορεί να έχει αποθαρρύνει ή εμποδίσει τους εισαγωγείς να αποκτήσουν την δυναμικότητα που 

είχαν αρχικά, ή αυτή που ήθελαν να επιτύχουν. Εκτός από αυτά τα θέματα, η Επιτροπή εντόπισε 

επίσης ότι υπό ορισμένες συνθήκες, ο τύπος της προσφερόμενης χωρητικότητας (διακοπτόμενος 

και όχι σταθερός) ήταν τέτοιος ώστε να μην είναι αποδοτικός για τους τρίτους.   

Όσον αφορά τον στρατηγικό περιορισμό των επενδύσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθετε 

η Επιτροπή, υπήρξε σημαντική και αξιόπιστη μακροπρόθεσμη ζήτηση χωρητικότητας από τρίτους 

εισαγωγείς για τους διεθνείς αγωγούς της ΕΝΙ
82

. Επιπλέον, φαίνεται πως η ΕΝΙ γνώριζε πως 
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απαραίτητη για την ικανοποίηση αιτημάτων τρίτων είναι η επέκταση της υποδομής, καθώς 

υπήρχαν σχέδια κατασκευής, αλλά ποτέ δεν ξεκίνησε η κατασκευή τους. Σε ένα εσωτερικό 

έγγραφο, η ENI αναγνώρισε επίσης ότι έχει υποχρέωση ως κάτοχος βασικής υποδομής (essential 

facility) να παρέχει πρόσβαση σε τρίτους και να μεριμνά bona fide για την εξυπηρέτησή τους με 

ενδεχόμενες επεκτάσεις, τις οποίες θα μπορούσαν να αναλάβουν τρίτα μέρη μόνο με απαγορευτικά 

κόστη ή και καθόλου
83

. Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, η ΕΝΙ αρνήθηκε να εξετάσει και 

τελικά να εκτελέσει επέκταση της ικανότητας των αγωγών, που θα επέτρεπε την ανταπόκριση σε 

αιτήματα τρίτων. Στην πραγματικότητα, η ENI δεν είχε καν υπολογίσει τη ζήτηση χωρητικότητας 

από τρίτους φορτωτές και επίσης δεν διερεύνησε την προθυμία των τρίτων να δεσμευθούν 

οικονομικά σε ένα σχέδιο επέκτασης ή να διερευνήσει συγκεκριμένες προσφορές 

συγχρηματοδότησης από ορισμένους φορτωτές
84

. Μια τέτοια στρατηγική οφείλεται στην 

σύγκρουση συμφερόντων που απορρέει, αφενός, από τις αρνητικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα 

των δικών της επιχειρήσεων εφοδιασμού με φυσικό αέριο από την παροχή χωρητικότητας σε 

ανταγωνιστές στην ιταλική κατάντη αγορά και αφετέρου από την σχετικά μικρή αύξηση των 

κερδών λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων του δικτύου μεταφοράς της. Επομένως, ο 

στρατηγικός περιορισμός των επενδύσεων αποσκοπούσε στην προστασία των κερδών της ΕΝΙ 

στην κατάντη αγορά, σε βάρος των κερδών στο επίπεδο των μεταφορών, με σκοπό να αυξηθούν τα 

συνολικά κέρδη. Οποιοδήποτε κίνητρο για την ENI, ως φορέα εκμετάλλευσης των αγωγών 

μεταφοράς, να επιτύχει πρόσθετα κέρδη από τη μεταφορά περισσότερο "ανεξάρτητου" αερίου, 

υπερκαλυπτόταν από το αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε αυτό στα κέρδη της ENI από την πώληση 

αερίου σε πελάτες στην ιταλική χονδρική αγορά. Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή κατέληξε 

στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά της ENI, που συνίσταται στην υποβάθμιση της 

παραγωγικής ικανότητας και τη στρατηγική ανεπαρκή επένδυση, μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο 

από την πρόθεση της να προστατεύσει τα κέρδη της επιχείρησης προμήθειας, περιορίζοντας τις 

εισαγωγές αερίου από τρίτους στην Ιταλία.  

Η συμπεριφορά της ENI ήταν ικανή να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, όπως 

προϋποθέτει το άρθ. 102, επειδή οι πρακτικές της ENI ήταν ικανές να περιορίσουν την πρόσβαση 

στο φυσικό αέριο που προερχόταν από άλλα κράτη μέλη και συνεπώς αυξάνονταν τα εμπόδια στην 

είσοδο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου, 

συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών. Με άλλα λόγια, οι πρακτικές της είναι 
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πιθανό να έχουν επηρεάσει τις ροές των εισαγωγών, παρεμποδίζοντας και αποκλείοντας τους 

ανταγωνιστές να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά την ΕΝΙ στην αγορά προμήθειας
85

.  

iii) Η δεσπόζουσα θέση και οι δεσμεύσεις από την ΕΝΙ 

Το σύστημα υποδομών αερίου, το οποίο περιγράφεται ανωτέρω, ελεγχόταν από την υπόλογη 

εταιρεία, η οποία θεωρήθηκε ότι μπορεί να κατέχει δεσπόζουσα θέση, όχι μόνο στην αγορά 

μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ιταλία από το 2000, αλλά και στις κατάντη αγορές προμήθειας
86

. 

Όσον αφορά την μεταφορά, η Επιτροπή θεώρησε ότι η ΕΝΙ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά 

μεταφοράς μέσα και προς την Ιταλία, μέσω της ικανότητάς της να ελέγχει αποτελεσματικά και να 

επηρεάζει την χρήση όλων των βιώσιμων διεθνών αγωγών μεταφοράς αερίου στην Ιταλία (TENP / 

Transitgas, Greenstream, TTPC / TMPC και TAG) και του τερματικού σταθμού LNG της 

Panigaglia. Ειδικότερα, η ΕΝΙ ήλεγχε (αποκλειστικά ή από κοινού) όλο αυτό το δίκτυο βιώσιμων 

υποδομών και κατείχε τις εταιρείες μεταφοράς που διέθεταν σημαντικά δικαιώματα 

χρήσης/δυναμικότητας σε αυτό το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού LNG. 

Λαμβανομένου υπόψη, πως μέχρι το 2011 δεν αναμένονταν νέα έργα σε αγωγούς και απουσία 

άλλων εναλλακτικών για τους εισαγωγείς/καταναλωτές, η θέση της ΕΝΙ θεωρήθηκε σταθερή και 

δεδομένη στο προβλεπόμενο μέλλον. 

Όσον αφορά τις αγορές παροχής φυσικού αερίου, παρά τα ρυθμιστικά κατώτατα όρια, η ENI 

διατηρεί ισχυρή θέση στις αγορές αυτές. Η ENI κατείχε σημαντικό χαρτοφυλάκιο 

μακροπρόθεσμων συμβάσεων εισαγωγής φυσικού αερίου και παραμένει παραγωγός φυσικού 

αερίου στην Ιταλία και στο εξωτερικό
87

. Οι φραγμοί στην ιταλική χονδρική αγορά ήταν υψηλοί, 

λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζε διεθνώς η  προμήθεια αερίου, της υφιστάμενης 

συμφόρησης όσον αφορά την ικανότητα εισαγωγής (περιορισμένη δυναμικότητα και μακροχρόνιες 

δεσμεύσεις από την ΕΝΙ σημαντικού μέρους της υπάρχουσας δυναμικότητας) σε συνδυασμό με την 

πτώση της ιταλικής παραγωγής και τις δυσκολίες στην πρόσβαση αποθήκευσης. Η διάρθρωση της 

αγοράς χαρακτηριζόταν από οιονεί μονοπώλιο του κάθετα ολοκληρωμένου φορέα εκμετάλλευσης, 

την ΕΝΙ. Η σχετική περιορισμένη δυναμικότητα μεταφοράς που διατίθεντο στους άλλους 

προμηθευτές από την ΕΝΙ, μεταφραζόταν σε εξίσου χαμηλά μερίδια συμμετοχής στις αγορές 

παροχής, ιδίως στις αγορές χονδρικής προμήθειας. Οι προμηθευτές χονδρικής πώλησης αερίου 

στην Ιταλία δεν είχαν τη δυνατότητα, ούτε τα οικονομικά κίνητρα να ασκήσουν αποτελεσματική 
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ανταγωνιστική  πίεση στην ENI, καθώς δεν είχαν επαρκή πρόσβαση στις ανεξάρτητες εισαγωγές 

αερίου ή στην εγχώρια παραγωγή. Η ENI εξακολουθούσε να κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό και στις 

δυο πηγές φυσικού αερίου (εισαγωγή και εγχώρια παραγωγή) που διατίθεντο για κατανάλωση στην 

Ιταλία. Ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος του ανταγωνισμού της ΕΝΙ στην αγορά χονδρικής ήταν 

κατακερματισμένος και εξαρτιόταν τελικά από τις προμήθειες του ίδιου κατεστημένου φορέα 

εκμετάλλευσης. 

Καταλήγοντας, η ΕΝΙ, βάσει της απόφασης της Επιτροπής, κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 

αγορά χονδρικής προμήθειας συνολικά στην Ιταλία και ειδικότερα – λόγω των σταθερά υψηλών 

μεριδίων της στην αγορά, την θέση της στην αλυσίδα προμήθειας αερίου και την ύπαρξη υψηλών 

εμποδίων εισόδου- στην αγορά προμήθειας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο και στην 

αγορά προμήθειας μεγάλων βιομηχανικών πελατών.  

Η ENI προέβη σε δεσμεύσεις ως διορθωτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων: είχε δεσμευθεί να 

πωλήσει τις μετοχές που κατείχε σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με διεθνείς αγωγούς μεταφοράς,  

θα πωλούσε τις μετοχές της στον αγωγό TAG σε δημόσια οντότητα άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη 

από την ιταλική κυβέρνηση και για την περίοδο μεταξύ 22ας Δεκεμβρίου 2009 και της 

ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης, είχε δεσμευτεί να μην παρατείνει ή 

ανανεώσει καμία σύμβαση μεταφοράς και να μη συνάψει καμία νέα σύμβαση προς όφελός της
88

. 

Οι τελικές δεσμεύσεις της κρίθηκαν επαρκείς και απαραίτητες για να επιλυθούν αποτελεσματικά τα 

προβλήματα ανταγωνισμού που αναφέρονται στην κοινοποίηση αιτιάσεων
89

. Βλέπουμε λοιπόν πως 

προκειμένου να περιοριστούν τα μεγάλα πράγματι εμπόδια που έβαζε η υπόλογη εταιρεία σε νέους 

προμηθευτές, εισαγωγείς και λοιπούς, αναγκάστηκε να αναλάβει και σοβαρές υποχρεώσεις προς 

αυτό. Καθόλου άδικα η Επιτροπή συμφώνησε ή πρότεινε εξαρχής την πώληση των μετοχών της 

εταιρείας από τον TAG, τον οποίο εκμεταλλευόταν σχεδόν αποκλειστικά η ENI. Γίνεται προφανές 

και σε αυτή την περίπτωση η προσπάθεια διασφάλισης ελεύθερων δικτύων μεταφοράς και η 

απομάκρυνση μονοπωλίων επί αυτών.  

iv) Οι σχετικές αγορές 

Όσον αφορά τις αγορές προϊόντος, η Προκαταρκτική αξιολόγηση, σύμφωνη με την 

προηγούμενη πρακτική της Επιτροπής, διακρίνει μεταξύ αγορών πώλησης (προμήθειας) φυσικού 
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αερίου και τις αγορές που συνδέονται με τις υποδομές μεταφοράς, όπως οι υπηρεσίες μεταφοράς 

αερίου. Η κοινοποίηση καθόρισε σαφή διάκριση μεταξύ δικτύων μεταφοράς υψηλής πίεσης και 

δικτύων διανομής χαμηλής πίεσης, καθώς οι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των δύο διαφέρουν 

σημαντικά
90

. Καθορίστηκε μια αγορά για την μεταφορά αερίου προς και εντός της Ιταλίας.  

Εντός της αγοράς προμήθειας διακρίθηκε η αγορά χονδρικής προμήθειας και προμήθειας σε 

τελικούς καταναλωτές. Σύμφωνα με την πρακτική της Επιτροπής, η αγορά χονδρικής αφορά 

πωλήσεις σε προμηθευτές που προτίθενται να μεταπωλήσουν φυσικό αέριο σε άλλους προμηθευτές 

ή σε προμηθευτές διανομής (παρόχους). Εντός της αγοράς τελικών καταναλωτών διέκρινε τρεις 

ξεχωριστές αγορές προμήθειας αερίου: σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, σε (μεγάλους) 

βιομηχανικούς καταναλωτές και σε μικρούς καταναλωτές (νοικοκυριά και εμπορικοί 

καταναλωτές). 

Ο απώτερος στόχος της μεταφοράς αερίου σε πελάτες είναι η πώληση αερίου σε  χονδρική ή 

λιανική αγορά. Από την προοπτική της χονδρικής, δεν έχει σημασία από που προέρχεται το αέριο, 

καθώς η ζήτηση αερίου μπορεί να ικανοποιηθεί ανεξάρτητα της περιοχής παραγωγής, εφόσον 

υπάρχει βιώσιμη διαδρομή μεταφοράς μεταξύ της περιοχής προέλευσης και της περιοχής 

προορισμού. Η κοινοποίηση αιτιάσεων κατέληξε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι, για τους σκοπούς 

της παρούσας υπόθεσης, το σύνολο των βιώσιμων διαδρομών, που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

ένας αποστολέας / προμηθευτής για να μεταφέρει φυσικό αέριο στη χονδρική αγορά της Ιταλίας, 

αποτελεί μια σχετική αγορά. Αυτές οι διαδρομές είναι αυτές περιγράφονται ανωτέρω, δηλαδή οι 

αγωγοί TTPC / TMPC, Greenstream, TENP / Transitgas και TAG, καθώς και ο τερματικός σταθμός 

LNG Panigaglia.  

Δεδομένης της έλλειψης ανταγωνιστικών περιορισμών από τις υπηρεσίες μεταφοράς, εκτός των 

υποδομών εισαγωγής της ENI, οι υφιστάμενες διαδρομές εφοδιασμού προς και εντός της Ιταλίας 

συνιστούν τη σχετική γεωγραφική αγορά
91

. Όσον αφορά το γεωγραφικό πλαίσιο των αγορών 

εφοδιασμού, χονδρικής και προμήθειας σε μεγάλους πελάτες (ηλεκτροπαραγωγής και 

βιομηχανικούς πελάτες) θεωρείται ότι έχουν εθνική εμβέλεια. Αυτό συμβαδίζει με την πρακτική 

της Επιτροπής, την ιταλική αρχή ανταγωνισμού και τα δικαστήρια. 
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 Όσον αφορά τις συνθήκες ανταγωνισμού στις αγορές αερίου στην Ιταλία, βλέπε AEEG, Τμήμα Έρευνας για την  

αποθήκευση φυσικού αερίου IC38 - Mercato dello stoccaggio del gaz naturale, απόφαση αριθ. 17639 της 22ας 

Νοεμβρίου 2007, και AEEG, Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο 2008-2010, Ιανουάριος 2008, σ. 7. 
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Μεταξύ των διάφορων προβλεπόμενων νέων έργων υποδομής, κατασκευάστηκε το 2009 και λειτουργεί από τα τέλη 

του ίδιου έτους, ο τερματικός σταθμός LNG Rovigo, με χωρητικότητα 8 δισεκατομμυρίων κυβικών εκατοστών, εκ των 

οποίων το 80% διατίθεται στην Edison Spa, δεύτερος παραγωγός και προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ιταλία, που 

δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρατηρώντας την πρακτική της Επιτροπής στον τομέα του φυσικού αερίου, εντοπίζει κανείς 

κατά βάση τις εξής καταχρηστικές συμπεριφορές, οι οποίες κινούν και τις σοβαρότερες ανησυχίες 

του συγκεκριμένου οργάνου: μακροπρόθεσμες συμβάσεις, όπως στην υπόθεση Distrigas, 

στρατηγικές σχετικές με τον περιορισμό πρόσβαση τρίτων σε βασικές υποδομές (άρνηση ή 

παρακώλυση πρόσβασης, παρακράτηση δυναμικότητας), σχετική η υπόθεση RWE και της ΕΝΙ 

(σχετική και η υπόθεση της Ε.ΟΝ η οποία δεν περιγράφεται στην παρούσα) και οι στρατηγικές 

ανεπαρκών επενδύσεων, όπως οι σχετικές αιτιάσεις για την ΕΝΙ, όχι μόνο από την Επιτροπή αλλά 

από τις ιταλικές αρχές
92

. Σοβαρές ανησυχίες εκδηλώνονται για την παρακώλυση του ανταγωνισμού 

σε επόμενα στάδια, όπως συμβαίνει κυρίως με τις ανεπαρκείς επενδύσεις σε υποδομές με σκοπό 

τον περιορισμό δυναμικότητας και εν τέλει των μεριδίων της επόμενης αγοράς (προμήθειας και 

διανομής), αλλά και με τις πρακτικές συμπίεσης περιθωρίων, οι οποίες συνίστανται σε πρόσβαση 

μεν στις υποδομές αλλά με τιμές οι οποίες δεν αφήνουν περιθώρια κέρδους στην επόμενη αγορά, 

όπως εντοπίστηκε  και στην υπόθεση της RWE. 

Εξέχον ζήτημα για την Επιτροπή, ως εφαρμοστής της ενεργειακής νομοθεσίας, είναι η 

διαχείριση των δικτύων μεταφοράς και η διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης και χωρίς 

διακρίσεις σε αυτά. Απόδειξη προς αυτό αποτελούν οι πολυάριθμες υποθέσεις της Επιτροπής που 

αφορούν τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η Υπόθεση 

Romanian Gas Interconnectors
93

, στην οποία ο μοναδικός φορέας εκμετάλλευσης του συστήματος 

μεταφοράς φέρεται ως παραβαίνων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, λόγω ενδείξεων ύπαρξης 

στρατηγικής εκ μέρους του για τον περιορισμό των εξαγωγών αερίου σε άλλες χώρες της Ένωσης, 

με κίνδυνο να περιορίζει τις εναλλακτικές διαδρομές εφοδιασμού και να βλάψει τους στόχους για 

μεγαλύτερη ολοκλήρωση και αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται και με 

την διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, πέραν των διαδρομών εφοδιασμού, όπως π.χ. 

αντιμετωπίστηκε στην υπόθεση της ΕΝΙ για τον έλεγχο διακρατικών αγωγών μεταφοράς, όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω.  
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βλ. σχετ. στον σύνδεσμο: https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/london/italys-antitrust-agency-probes-eni-

for-abuse-8036868. 
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 European Commission, Press Release. Antitrust: opens investigation into gas export restrictions from Romania. 

Brussels, 1 June 2017.  

https://www.platts.com/latest-news/natural-gas/london/italys-antitrust-agency-probes-eni-for-abuse-8036868
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της αγοράς η.ε. 

Μέσω μιας σειράς Οδηγιών η Ε.Ε. κίνησε την διαδικασία σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, βασικής προϋπόθεσης της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς. Στόχος ήταν η 

ενίσχυση του ανταγωνισμού και του διακρατικού εμπορίου, η δημιουργία εναλλακτικών 

προμηθευτών και η εξασφάλιση επιλεξιμότητας των καταναλωτών, οι νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μείωση των τιμών, ο περιορισμός των 

κρατικών επιχειρήσεων και των κατεστημένων φορέων και φυσικά, η ενίσχυση ασφάλειας 

εφοδιασμού
94

. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται είτε σε ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο και ο άνθρακας, είτε στην πυρηνική ενέργεια, ή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

δηλαδή με την κατανάλωση ανεξάντλητων πηγών. Η Ε.Ε. έχεις ως βασικό στόχο της ενεργειακής 

πολιτικής της, την στροφή προς τις Α.Π.Ε., επιβάλλοντας περιορισμούς στις παραγόμενες 

ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και ενισχύοντας την επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα 

αυτό.  

Όπως και στην αγορά φυσικού αερίου, διακρίνονται επιμέρους αγορές, ανάλογες με την 

δραστηριότητα που αφορούν, ήτοι την παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια και διανομή. 

Συγκεκριμένα διακρίνονται οι εξής αγορές: αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 

αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αγορά μεταφοράς και αγορά διανομής. 

Περαιτέρω βάσει της πρακτικής της Επιτροπής, η αγορά λιανικής προμήθειας πρέπει να χωριστεί 

σε αγορά προμήθειας μεγάλων καταναλωτών (υψηλής και μέσης τάσης) και αγορά προμήθειας 

μικρών καταναλωτών (χαμηλής τάσης)
95

. Ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως θα αναφερθεί 
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 Μ.Λ. Πολέμη, «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

ΟΥΤΟΠΙΑ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;» Επιμ. Ν. Φαραντούρη, διατίθεται στον σύνδεσμο: 

http://www.unipi.gr/unipi/images/various/akad_tmim/oikon_epist/B.5_Farantouris.PDF 
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 Competition in EU Electricity Markets The Role of Antitrust Policy, Miguel de la Mano Member of the Chief 

Economist Team, DG Competition, Presentation at SNF-SESSA Conference, Bergen, March 4th, 2005.  Όπως και: 

Case COMP/39.386 – Long-term contracts France,  Απόφαση της Επιτροπής C(2008) 824 τελικό, της 5ης Μαρτίου 

2008, Case COMP/ 39.767. 
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κατωτέρω (Υπόθεση ΒΕΗ), περιλαμβάνει στην αγορά χονδρικής προμήθειας την παραγόμενη και 

εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργειας που προορίζεται για μεταπώληση
96

. 

Η κατάντη αγορά, δηλαδή οι αγορές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρτώνται 

από τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία, όπως και στην αγορά φυσικού αερίου αποτελούν 

«φυσικά μονοπώλια», δηλαδή εν προκειμένω μια υποδομή η οποία  προσφέρεται σε όλη την αγορά 

από την επιχείρηση που έχει την κυριότητα, λόγω της μη δυνατότητας αναπαραγωγής από όλους 

της αυτής υποδομής, κυρίως εξαιτίας του οικονομικού κόστους. Τα δίκτυα αυτά αποτελούν μία 

«ουσιώδη υποδομή»
97

, καθώς χωρίς την πρόσβαση σε αυτή ματαιώνεται πλήρως η δραστηριότητα. 

Με σκοπό να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτή, ρυθμίζονται οι όροι και τιμές χρήσης τους 

από τρίτους, μέσω των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, οπότε γίνεται λόγος για ρυθμιζόμενο 

καθεστώς, σε αντίθεση με το διαπραγματεύσιμο καθεστώς ή διαπραγματεύσιμων τιμών.   

Με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ (3
η
 δέσμη), επιταχύνθηκε η απελευθέρωση στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και άρχισαν να αντιμετωπίζονται βασικά προβλήματα που εμπόδιζαν (και εμποδίζουν) 

την ομαλή λειτουργία της αγοράς, όπως είναι τα μονοπώλια και η άρνηση πρόσβασης στα δίκτυα, 

που αποτελούν τροχοπέδη για την ενιαία αγορά. Τα εμπόδια στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού, 

που παρατηρούνται εν γένει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεταξύ άλλων ο ανεπαρκής ή 

αναποτελεσματικός διαχωρισμός μεταξύ της διαμετακόμισης και της παραγωγής, το γεγονός πως οι 

εισαγωγές δεν αποτελούν βιώσιμη πηγή ανταγωνισμού λόγω περιορισμένων διασυνδέσεων και οι 

δεσπόζουσες κρατικές επιχειρήσεις κυριαρχούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις εθνικές 

αγορές. 

Στην συνέχεια εξετάζονται επιλεγμένες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων μια ελληνική υπόθεση 

(από τις λίγες που έχουν απασχολήσει την Επιτροπή), που κρίθηκαν κατάλληλες για τους σκοπούς 

της παρούσας : η υπόθεση της ΔΕΗ (υπό I), η υπόθεση της EDF (υπό II) και η υπόθεση της ΒΕΗ 

(υπό III).   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 Η Υπόθεση της ΔΕΗ (PPC-Public Power Corporation SA), αγορά προμήθειας λιγνίτη και αγορά 

χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας –Ελλάδα. 

Μία υπόθεση, που τα τελευταία χρόνια συζητείται έντονα στην ελληνική επικράτεια και έχει 

απασχολήσει και θα συνεχίσει να απασχολεί τις ελληνικές αρχές, είναι αυτή της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). Η ΔΕΗ ιδρύθηκε τον 1950 και ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες 
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 COMMISSION DECISION of 10.12.2015 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union_Case 39.767, BEH. 
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 Θ. Γαλάνης, «Ελεύθερος ανταγωνισμός και αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα της ενέργειας», Ενέργεια: 

Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, επιμ. Ν. Ε. Φαραντούρης, 2012, Νομική Βιβλιοθήκη σελ. 129. 
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παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας συγκεντρώθηκαν σε ένα δημόσιο 

φορέα. Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας. Στράφηκε άμεσα προς την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, ενώ ξεκίνησε και 

την ενοποίηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό διασυνδεδεμένο Σύστημα
98

. 

Τα κοιτάσματα λιγνίτη που είχαν εντοπισθεί στο ελληνικό υπέδαφος, τα οποία ήταν  πλούσια αν 

και χαμηλής θερμογόνου αξίας, άρχισαν να εξορύσσονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη 

ύλη. Το 1975 η Ελληνική Δημοκρατία μεταβίβασε τα δικαιώματα αναζήτησης και εκμετάλλευσης 

λιγνίτη για τα μεγάλα δημόσια ορυχεία της Πτολεμαΐδας στην ΔΕΗ και εκχώρησε νέα 

αποκλειστικά δικαιώματα αναζήτησης και εξόρυξης σε άλλες περιοχές, με εξαίρεση δύο μεσαίου 

μεγέθους ορυχεία και ορισμένα πολύ μικρά, τα οποία είχαν εκχωρηθεί σε τρίτους ήδη πριν τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ΔΕΗ ανέπτυξε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη 

δίπλα στα ορυχεία, ούτως ώστε η μεταφορά του λιγνίτη να πραγματοποιείται με ιμάντες μεταφοράς 

και είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ε.Ε
99

. 

Παράλληλα, η Επιχείρηση ξεκίνησε την αξιοποίηση των υδάτων με την κατασκευή 

υδροηλεκτρικών σταθμών στα μεγάλα ποτάμια της χώρας.  

Από 1.1.2001 η ΔΕΗ Α.Ε. λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, ενώ από το 2001 έχει εισαχθεί στα 

Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου. Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας 

ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΗ ( έχει λάβει αποκλειστική άδεια), ενώ η κυριότητα του εθνικού 

συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μήκους 11.650 χλμ. μεταβιβάστηκε στον ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε. μετά τον διαχωρισμό των κλάδων μεταφοράς και διανομής από την ΔΕΗ
100

. Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

ανέλαβε την διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Ελληνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των διασυνδέσεών του, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέλαβε την 

ευθύνη για τη διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας
101

.  
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 Ανακτήθηκε από τον σύνδεσμο: http://www.rae.gr/site/categories_new/consumers/know_about/electricity/history.csp 
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 Απόφαση της Επιτροπής C(2008) 824 τελικό, της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά µε τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε 
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Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

 
100

 Προς εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ που επιβάλλει το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων 

της Μεταφοράς και Διανομής από τις καθετοποιημένες ηλεκτρικές επιχειρήσεις (Ownership Unbundling) ιδρύθηκαν το 
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 Γίνεται διαχωρισμός μεταξύ Συστήματος και Δικτύου. Το σύστημα αφορά την μεταφορά ηλ.εν. σε υψηλή τάση, 

μέσω του δικτύου υψηλής τάσης (150kV) και υπερύψηλής (400kV), ενώ το δίκτυο αφορά την διανομή μέσης τάσης  

(20kV) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από τους υποσταθμούς μεταφοράς στους υποσταθμούς διανομής και την  
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i)  Η κίνηση της διαδικασίας, οι προειδοποιήσεις από την Επιτροπή για κρατικά 

μέτρα που διευκολύνουν πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και οι απαντήσεις εκ μέρους 

του Ελληνικού κράτους. 

Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε και η οποία 

προκλήθηκε από καταγγελία ιδιώτη σχετικά με τα αποκλειστικά δικαιώματα της ΔΕΗ στην 

εκμετάλλευση λιγνίτη, αποστέλλει αιτιάσεις στο Ελληνικό κράτος για πιθανή παράβαση των 

άρθρων 106 και 102 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 86 και 82 ΣΕΚ). Σε προκαταρκτικό στάδιο, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι η παραχώρηση στην ΔΕΗ (τον κρατικό προμηθευτή) αποκλειστικών δικαιωμάτων 

παραγωγής λιγνίτη, τα οποία δόθηκαν βάσει του ν.δ. 4029/59 και του ν. 134/1975, επηρεάζουν τον 

ανταγωνισμό στην αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες (οι 

λεγόμενοι «επιλέξιμοι πελάτες»), είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, δεν συνδέονται άμεσα με καμία 

πληρωμή δικαιωμάτων και υπάρχει ως εκ τούτου παραβίαση του άρθρου 106 σε συνδυασμό με το 

102 ΣΛΕΕ, εξαιτίας δυνατότητας της ΔΕΗ να προστατεύσει την κυρίαρχη θέση της στην ελληνική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στα αποκλειστικά αυτά δικαιώματα. Αυτό με την σειρά του 

οδηγεί σε πιθανή κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ, καθώς άλλοι πιθανοί ανταγωνιστές 

δεν διαθέτουν την ίδια πρόσβαση στην πρώτη ύλη.
102

 

Μεταξύ άλλων η Επιτροπή επισήμανε πως θεωρητικά, αν και το 34% (το χαμηλότερο ποσοστό 

στην Ε.Ε.) της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ανοιχτό στους ανταγωνιστές και οι 

επιλέξιμοι πελάτες έχουν δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή τους, στην πράξη η Ελλάδα είναι η χώρα 

με το χαμηλότερο ποσοστό αλλαγής προμηθευτή από τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και η 

ΔΕΗ παραμένει ο μόνος προμηθευτής παρά το επίσημο άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό από 

το 2001. Πάνω από το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα, παράγεται από 

την καύση λιγνίτη που εξορύσσεται τοπικά και η ΔΕΗ αντιπροσωπεύει το 98% του συνόλου 

παραγωγής λιγνίτη στην χώρα, ενώ αυτή η παραγωγή είχε αυξηθεί τα προηγούμενα χρόνια, παρά 

την υπογραφή της χώρας του Πρωτοκόλλου του Κυότο, το οποίο προσδιορίζει τον λιγνίτη ως μία 

από τις κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
103

.  

Η Ελληνική δημοκρατία και η ΔΕΗ αντιστοίχως, έπρεπε να αποστείλουν εντός συγκεκριμένης 

προθεσμίας τις παρατηρήσεις τους ή να καταργήσουν τα δικαιώματα αυτά
104

. Στην απάντηση της η 

                                                                                                                                                                                                          
διανομή χαμηλής τάσης (220/380V) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από τους υποσταθμούς διανομής στους 

καταναλωτές. 
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 Memo IP/04/436, Commission warns Greece about exclusive rights granted to PPC for electricity production based 

on lignite, Brussels, 1 April 2004 

 
103

 Στοιχεία που ανακτήθηκαν από την σχετική επιστολή της Επιτροπής, βλ. παραπ.2. 

 
104

 Στην αιτιολογική σκέψη 37επ. και 184 της απόφασης C(2008)824, περιγράφονται τα κρατικά μέτρα, κυρίως: η 

Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το ν.δ. 4029/1959 έχει παραχωρήσει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης 
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Ελλάδα επισήμανε πως η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς 

και πως οι δυσκολίες που συνδέονται με την μεταφορά του καυσίμου απαιτούν την κάθετη 

ολοκλήρωση
105

. Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι αποκλειστικά, καθώς υπάρχουν και ιδιώτες με 

δικαιώματα εκμετάλλευσης, οι οποίοι μπορούν να εκμεταλλεύονται ελεύθερα τα παραχωρημένα 

κοιτάσματα. Ακόμα εκθέτει πως η ΔΕΗ δεν υποχρεώνεται νομικά να πληρώσει τέλος για τα 

δικαιώματα αυτά, επισημαίνοντας ότι παρόμοιο σύστημα επικρατεί και σε άλλα κράτη-μέλη. Οι 

ελληνικές αρχές εξηγούν περαιτέρω, πως η μακράς διάρκειας παραχώρηση συνδέεται με την 

επίτευξη «εύλογης απόδοσης» και ειδικότερα πως η διάρκεια 40-50 ετών γίνεται προς αντιστοιχία 

με την διάρκεια ζωής μιας μονάδας παραγωγής και ως εκ τούτου δεν πρόκειται για προνομιακή 

μεταχείριση. Ακόμα τονίζεται πως τα δικαιώματα εκμετάλλευσης πρέπει να διαχωριστούν από 

εκείνα της αναζήτησης. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης αντιστοιχούν στο 50% περίπου των 

βέβαιων αποθεμάτων σε λιγνίτη, τα οποία αντιστοιχούν στο 60% των εκμεταλλεύσιμων 

αποθεμάτων, δηλαδή των κατάλληλων για καύση.  

Σχετικά με την δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας λιγνίτη οι ελληνικές αρχές 

καταλήγουν στο συμπέρασμα πως δεν νοείται δεσπόζουσα θέση σε μία αγορά, στην οποία δεν 

δραστηριοποιείται ως πωλητής η εν λόγω εταιρεία, καθώς η ΔΕΗ εκμεταλλεύεται τον λιγνίτη που 

εξορύσσει για ίδια χρήση. Στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπάρχει περιορισμός 

σε νέους ανταγωνιστές, οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας, 

αλλά εκτιμάται πως υπάρχει προτίμηση εισόδου σε παραγωγή με βάσει άλλη πρώτη ύλη, για την 

οποία απαιτούνται λιγότερο χρονοβόρες επενδύσεις και μικρότερης κλίμακας (π.χ. φυσικό αέριο). 

Επίσης η ΔΕΗ είναι ο μόνος προμηθευτής γιατί είναι ο παραδοσιακός κατεστημένος προμηθευτής 

και δεν είχε επαρκή χρόνο για απόσβεση, υπόκειται σε κρατικό έλεγχο χάρη στο υψηλό ποσοστό 

εφοδιασμού της επιλέγουσας αγοράς (πάνω του 70%) και το ύψος των τότε τιμολογίων της (τα 

οποία καθορίζονται δια νόμου) δεν θα μπορούσε να αποτελέσει φραγμό στην είσοδο στην αγορά
106

. 

ii) Η απόφαση 5
ης

 Μαρτίου 2008 της Επιτροπής 

Η Επιτροπή βάσει του άρθρου 106 παρ. 3 της ΣΛΕΕ, μετά από ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της 

ίδιας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξέδωσε απόφαση σχετικά με την χορήγηση και διατήρηση 

                                                                                                                                                                                                          
λιγνίτη στον Νομό Αρκαδίας. Δυνάμει του ν. 134/1975 εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες καθόρισαν τις 

περιοχές στις οποίες η ΔΕΗ διαθέτει «αποκλειστικό δικαίωμα για την αναζήτηση και εκμετάλλευση στερεών καυσίμων 

υλών», στις περιοχές Αμυνταίου και Κομνηνών και στην λεκάνη της Φλώρινας. 
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 Βλ. σχετ. Απόφαση της Επιτροπής C(2008) 824 τελικό, της 5
ης

 Μαρτίου 2008 σχετικά µε τη χορήγηση ή τη 

διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας  

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. , σελ. 53-57 
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 Απόφαση της Επιτροπής C(2008) 824 τελικό, της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά µε τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε 

ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας  Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού Α.Ε, σημείο 130, σελ. 56. 
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αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη υπέρ της ΔΕΗ, τα οποία 

δημιούργησαν οιονεί μονοπωλιακή πρόσβαση στον λιγνίτη από την εν λόγω επιχείρηση και την 

κατέστησαν δεσπόζουσα. Η κατάσταση αυτή αποτελεί παραβίαση, σύμφωνα με την Επιτροπή, των 

άρθρων 106 και 102 της ΣΛΕΕ, εξαιτίας της διατήρησης προνομιακών δικαιωμάτων υπέρ της ΔΕΗ 

με αποτέλεσμα να «δημιουργείται ανισότητα ευκαιριών μεταξύ επιχειρήσεων» σχετικά με την 

δυνατότητα πρόσβασης στο λιγνίτη και την δυνατότητα της ΔΕΗ να ενισχύει την κυριαρχία της 

στην αγορά, αποκλείοντας την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά χονδρικής προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το μεν άρ. 106, αφορά την απαγόρευση θέσπισης ή διατήρησης από τα 

κράτη-μέλη μέτρων αντίθετων προς τους κανόνες της Συνθήκης και δη των κανόνων των άρ. 101 

έως 109 ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις με ειδικά ή αποκλειστικά 

δικαιώματα και δεν θα εξεταστεί ειδικά στην παρούσα εργασία. Το δε άρ. 102 απαγορεύει την 

κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, όπως έχει αναλυθεί και ανωτέρω
107

 και θα εξεταστεί ειδικότερα. 

Η απόφαση αυτή καλεί εκ νέου το Ελληνικό κράτος να άρει τις παραβιάσεις των κανόνων της 

Συνθήκης και να προβεί στην λήψη άμεσων μέτρων προς αυτό τον σκοπό. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

είχε καλέσει το 2006 το Ελληνικό κράτος, να υποβάλλει δεσμεύσεις και μέτρα αποκατάστασης 

(όπως είδαμε παραπάνω κάποιες υπόλογες επιχειρήσεις προβαίνουν σε εκούσιες δεσμεύσεις) για τις 

παραβιάσεις που η ίδια θεωρούσε πως έχουν λάβει χώρα, αλλά η Ελληνική δημοκρατία είχε 

απαντήσει σε σχετική επιστολή της ότι στο μέλλον θα διεξάγει δημόσιους διαγωνισμούς  για την 

παραχώρηση κοιτασμάτων και ότι δεν θεωρούσε πως συντρέχει πράγματι θέμα παραβίασης 

κανόνων που να δικαιολογεί την λήψη περαιτέρω μέτρων
108

. Εμμένοντας, λοιπόν η Επιτροπή στην 

ύπαρξη παραβιάσεων, προτείνει με την απόφασή της στο κράτος να προβεί μεταξύ άλλων, σε 

εκχώρηση ορισμένων κοιτασμάτων της ΔΕΗ σε τρίτους και μεταβίβαση κυριότητας των σχετικών 

μονάδων παραγωγής, να μεθοδεύσει την παραχώρηση νέων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης 

(κοιτασμάτων Βεύης και Βεγόρας) σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ και να οργανώσει δημόσιες 

διαδικασίες επιλογής για μελλοντική κατασκευή λιγνιτικών μονάδων με αποκλεισμό της ΔΕΗ. 

Παράλληλα τάσσει οχτάμηνη προθεσμία για την έγκριση και εφαρμογή των μέτρων που 

επιλέχθηκαν και ενημερώνει πως σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόσει το άρ. 259 ΣΕΕ
109

 (πρώην 

226 ΣΕΚ) ή θα προβεί σε εκ νέου έκδοση απόφασης με ειδικά διορθωτικά μέτρα, διατηρώντας το 

δικαίωμα που της παραχωρεί το άρθ. 86 της συνθήκης ΕΚ (νυν 106 ΣΛΕΕ).  
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 Βλ. σχετ. Εισαγωγή της παρούσας. 
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 Επιστολή της Ελληνικής Δημοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 2007, παρ. 7.2 

 
109

 Σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν το κράτος δεν 

συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας. 
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iii) Η συνέχεια της διαδικασίας – Η έκδοση της Απόφασης της 4
ης

.08.2009  

Η Ελληνική Δημοκρατία, μετά την απόφαση του Μαρτίου 2008, προέβη σε κοινοποίηση μέτρων 

που διατίθετο να λάβει, προκειμένου να άρει τις τυχόν παραβιάσεις και να καθησυχάσει την 

Επιτροπή, η οποία θεώρησε σκόπιμο τα μέτρα αυτά να καταστούν δεσμευτικά για την χώρα με την 

έκδοση νέας απόφασης, κάνοντας γνωστή την πρόθεσή της αυτή και στην ΔΕΗ. Η τελευταία 

αμφισβήτησε τις νομικές και πραγματικές διαπιστώσεις της Επιτροπής και κάλεσε την Επιτροπή σε 

απόσυρση της πρώτης απόφασης και αποχή από την έκδοση νέας (εκκρεμούσε ήδη η από 13 Μαΐου 

2008 προσφυγή της ΔΕΗ ενώπιον του Πρωτοδικείου [νυν Γενικού Δικαστηρίου] της Ένωσης, με 

την οποία ζητούσε την ακύρωση της από 5
ης

.03.2008 απόφασης της Επιτροπής). Από την πλευρά 

της η Ελληνική Δημοκρατίας έχοντας επιφυλαχθεί ήδη για εσφαλμένη διαπίστωση περί 

παραβίασης κανόνων της Συνθήκης, ζήτησε χρονική ευελιξία ως προς τις πιθανές λύσεις. Παρά 

ταύτα η Επιτροπή εξέδωσε στις 4 Αυγούστου 2009, βάσει του 106 παρ. 3 ΣΛΕΕ (πρώην ΣΕΚ αρ. 

86 παρ. 3), την απόφαση για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών 

για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παράβασης που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής 

της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά µε τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική 

Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε
110

.  

Τα διορθωτικά αυτά μέτρα, τα οποία καθίσταντο νομικώς δεσμευτικά για το Ελληνικό κράτος 

μέσω της απόφασης αυτής, περιλάμβαναν την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών για τα 

κοιτάσματα της Δράμας, της Ελασσόνας και Βεγόρας, ενώ για τα κοιτάσματα της Βεύης, για τα 

οποία είχε ήδη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, προβλεπόταν η άμεση παραχώρηση δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης. Ο λιγνίτης που θα εξορυσσόταν από τα άνωθι κοιτάσματα δεν θα ήταν δυνατό να 

πωληθεί στην ΔΕΗ, εκτός αν δεν υπήρχε άλλη αξιόπιστη προσφορά. Κύριος σκοπός των 

προβλέψεων αυτών ήταν η επαρκής πρόσβαση και η αύξηση του ποσοστού της εκμετάλλευσης 

λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ στο 40% των 

εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων, ποσοστό το οποίο θεωρήθηκε ικανό από την Επιτροπή
111

 να 

ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις την ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας σε περιόδους εκτός αιχμής.  

Εν τούτοις η Ελληνική Δημοκρατία ζήτησε τροποποίηση της απόφασης του 2009, 

υποβάλλοντας στην Επιτροπή την νέα ενεργειακή πολιτική που θα υιοθετούσε και με την οποία, 

μεταξύ άλλων, θα περιόριζε την δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ. Τα κυριότερα σημεία προς αυτή την 
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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.8.2009 για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των 

δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παράβασης που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής της 5ης 

Μαρτίου 2008 σχετικά µε τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την 

εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., Ε (2009) 6244. 
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 βλ. ιδίως αιτιολογικές σκέψεις 245 κ.ε. : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2008 

σχετικά µε τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη 

υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.,C(2008) 824 τελικό. 
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κατεύθυνση ήταν ο περιορισμός εν γένει της καύσης λιγνίτη, η εκχώρηση έναντι ανταλλάγματος 

από την ΔΕΗ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί των μονάδων καύσης λιγνίτη που θα παραμείνουν 

ανοιχτοί μετά το 2020
112

, αλλά και εκχώρηση δικαιωμάτων επί μονάδων που επρόκειτο να τεθούν 

εκτός λειτουργίας μέχρι το 2020
113

. Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή δημοσίευσε το 2011 τα μέτρα 

που θα παρθούν στο πλαίσιο της νέας πολιτικής και κάλεσε σε έρευνα αγοράς με υποβολή 

παρατηρήσεων. 

Τόσο η απόφαση του 2008, όσο και η μεταγενέστερή της του  2009 ακυρώθηκαν αρχικά, ενόψει 

των προσφυγών που άσκησε κατά αυτών η ΔΕΗ στο Γενικό Δικαστήριο της Ένωσης, με αποφάσεις 

του 2012
114

. Με την σειρά της η Επιτροπή ζήτησε την αναίρεση των ακυρωτικών αποφάσεων από 

το ΔΕΕ, όπως και έγινε με τις αποφάσεις  της 17.07.2014
115

,οι οποίες αναπέμπουν τους αρχικούς 

λόγους ακύρωσης που προέβαλε η ΔΕΗ στο Γενικό Δικαστήριο για να τους επανεξετάσει και εν 

τέλει να τους απορρίψει στο σύνολό τους με αποφάσεις της 15
ης

 Δεκεμβρίου 2016.  

iv) Οι σχετικές αγορές  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της παρούσας, παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις της 

Επιτροπής, που αποτυπώνονται στις αποφάσεις της, για τις σχετικές αγορές και τις προϋποθέσεις 

της συνδυαστικής εφαρμογής των άρθρων 106 παρ. 1 και 102 ΣΛΕΕ (πρώην άρθ. 86 αρ. 1 και 82 

ΣΕΚ).  

Για να καταστεί δυνατό να αξιολογηθεί αν μια επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση, 

επιβάλλεται πρώτα η οριοθέτηση του πεδίου εντός του οποίου θα εξεταστεί η ικανότητα μιας 

επιχείρησης να δρα και να ακολουθεί πολιτική ανεξάρτητη από την συμπεριφορά των 

ανταγωνιστών της, χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση. Η οριοθέτηση αυτή 

αφορά την σχετική αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας και την σχετική γεωγραφική αγορά, όπως 

αναλύσαμε ανωτέρω στην περίπτωση της RWE.  

Η σχετική αγορά προϊόντος, όπως είδαμε αφορά τα ομοειδή προϊόντα και τα υποκατάστατά τους 

βάσει τιμής, χαρακτηριστικών και χρήσης τους. Η Επιτροπή έκρινε πως στην περίπτωση που 

εξετάζουμε, το κρατικό μέτρο που έχει θεσπιστεί υπέρ της ΔΕΗ αφορά τις αγορές προμήθειας 
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 Αφορά τις μονάδες Άγιος Δημήτριος 5, Μελίτη, Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4. Τα δικαιώματα αυτά δεν θα 
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λιγνίτη και την αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (wholesale supply market). Η 

αγορά προμήθειας λιγνίτη (πρωτογενής αγορά) αποτελεί χωριστή αγορά λόγω των 

χαρακτηριστικών του και της δύσκολης μεταφοράς του. Η εμπορία λιγνίτη είναι ανύπαρκτη, εκτός 

των περιπτώσεων που αυτή πραγματοποιείται σε εξαιρετικά κοντινό πλαίσιο προμήθειας, ήτοι την 

άμεση μεταφορά από τον  χώρο παραγωγής στην μονάδα καύσης μέσω ιμάντων μεταφοράς ή την 

άμεση μεταφορά με άλλο τρόπο σε εγγύτατη μονάδα. Εξ αυτού του γεγονότος, η αγορά προμήθειας 

λιγνίτη είναι συνδεδεμένη στην Ελλάδα με την παραγωγή λιγνίτη (είτε από ιδιωτικά είτε δημόσια 

κοιτάσματα)
116

. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της αγοράς προμήθειας λιγνίτη στην χώρα είναι πως 

εξαιτίας της ύπαρξης ελαχίστων ιδιωτικών κοιτασμάτων, η εκμετάλλευση λιγνίτη είναι 

συνδεδεμένη με την χορήγηση αδειοδοτήσεων από την Ελληνική Κυβέρνηση.   

Όσον αφορά την δεύτερη σχετική αγορά αυτή είναι η αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας (δευτερογενής αγορά), η οποία οργανώθηκε ως αυτοτελής μηχανισμός από το 2005 στην 

χώρα μας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δυο χωριστά τμήματα αγοράς χονδρικής και λιανικής 

προμήθειας. Ο μηχανισμός αυτός είναι συγκεντρωτικός, με την έννοια της συνολικής πώλησης της 

εγχώριας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και αυτής που προέρχεται από εισαγωγές.  

Η σχετική γεωγραφική αγορά, εν γένει, αφορά την περιοχή στην οποία οι όροι ανταγωνισμού 

είναι επαρκώς ομοιογενείς μεταξύ οικείων επιχειρήσεων και διακρίνονται από τις γειτονικές 

περιοχές λόγω έντονων διαφοροποιήσεων ως προς αυτούς τους όρους. Η γεωγραφική έκταση της 

αγοράς προμήθειας λιγνίτη στην εν λόγω περίπτωση, ταυτίζεται με την εθνική αγορά
117

. Αυτό 

συνεπάγεται αναγκαία από την ανύπαρκτη εισαγωγή και εξαγωγή λιγνίτη, η οποία υπαγορεύεται 

βέβαια από την ίδια την φύση της πρώτης ύλης και τις ιδιαιτερότητές της. Μάλιστα δεν 

αποκλείστηκε η πιθανότητα να γίνεται διαχωρισμός και σε περιφερειακές γεωγραφικές αγορές. 

Άλλωστε ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη και η κάθετη ολοκλήρωση των 

επιχειρήσεων παραγωγής. 

Το ίδιο ισχύει και για την αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 

παραμένει σε εθνικό επίπεδο επίσης. Στην αγορά αυτή, αν και πραγματοποιούνται εισαγωγές και 

εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, εν τούτοις αυτές σε στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν μικρό 

μέρος. Ειδικά για τις εισαγωγές το ποσοστό ζήτησης που καλύπτουν είναι εξαιρετικά μικρό (7% 

της συνολικής κατανάλωσης), όπως και το δυναμικό εισαγωγής της χώρας. Η εθνική γεωγραφική 

έκταση της αγοράς αυτής επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας 
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που δημοσιεύτηκε το 2007 από την Επιτροπή. Μάλιστα η σχετική γεωγραφική αγορά χονδρικής 

προμήθειας ταυτίζεται με την έκταση του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας
118

, δεδομένου 

πως στο μη διασυνδεδεμένο είναι αδύνατο να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά χονδρικής 

προμήθειας
119

.   

Η επηρεαζόμενη αγορά, κατά την έννοια του άρ. 102 ΣΛΕΕ, είναι η ελληνική αγορά χονδρικής 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετείται από το διασυνδεδεμένο σύστημα, και η οποία 

αφορά το 90% της εγχώριας κατανάλωσης. Η απόφαση της Επιτροπής αναφέρει πως εφόσον η 

αγορά χονδρικής του διασυνδεδεμένου είναι ξεχωριστή αγορά και οι όροι του ανταγωνισμού είναι 

επαρκώς ομοιογενείς στο εσωτερικό της, αυτή αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα της κοινής 

αγοράς.  

Πάντως έχει υποστηριχθεί από την Ελληνική Δημοκρατία η άποψη πως η ΔΕΗ και γενικώς μια 

επιχείρηση, δεν γίνεται να έχει δεσπόζουσα θέση σε μία αγορά στην οποία δεν συμμετέχει, δηλαδή 

την αγορά προμήθειας λιγνίτη, εφόσον η ίδια δεν εμπορεύεται τον λιγνίτη που εξορύσσει, αλλά τον 

καταναλώνει άμεσα για την παραγωγή ενέργειας (κάθετη ολοκλήρωση). Η εν λόγω 

επιχειρηματολογία δεν έπεισε την Επιτροπή, η οποία επικαλούμενη αποφάσεις του Δικαστηρίου, 

καταλήγει πως αρκεί να είναι έστω «δυνητικά ενεργή η επιχείρηση στην συγκεκριμένη αγορά» και 

πως ακόμα και ένα προϊόν ή υπηρεσία η οποία δεν διατίθεται στο εμπόριο, μπορεί να αποτελεί 

ξεχωριστή αγορά, ενδεχομένως ακόμα και υποθετική.  

v) Η συνδυαστική εφαρμογή των άρθ. 106 παρ. 1 και 102 ΣΛΕΕ και η απόδειξη 

κατάχρησης 

Οι αποφάσεις C(2008)824 και C(2009)6244 της Επιτροπής προσβλήθηκαν από την ΔΕΗ και 

αρχικά ακυρώθηκαν από το Γεν. Δικαστήριο, το οποίο έκανε δεκτούς δύο από τους τέσσερις 

προβαλλόμενους λόγους ακύρωσης. Συνοπτικά θα αναφερθούν τα επιχειρήματα των αντιδίκων, με 

σκοπό να συμβάλλουν αυτά στην θεωρητική ανάλυση του τρόπου εφαρμογής των κανόνων που 

εξετάζουμε. 

Υπάρχουν λοιπόν, περιπτώσεις καταλογισμού ή έστω πιθανολόγησης, παραβίασης του άρθρου 

106 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 ΣΛΕΕ, όταν ένα κράτος-μέλος θεσπίζει ή διατηρεί 

μέτρα αντίθετα με τους κανόνες της Συνθήκης ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις 
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 Ό.π., αιτιολογική σκέψη αρ. 172. 
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 Στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο γίνεται διάκριση μεταξύ «διασυνδεδεμένου» και «μη διασυνδεδεμένου 
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αγορά. Το μη διασυνδεδεμένο υπόκειται σε μια σειρά ειδικών κανόνων και δεν επιτρέπεται ακόμα ο ανταγωνισμός 

στον τομέα λιανικής. 



48 
 

επιχειρήσεις στις οποίες χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα και η άσκηση αυτών των 

δικαιωμάτων που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση την άγει σε ενίσχυση ή διατήρηση της 

δεσπόζουσας θέσεως της ή όταν τα δικαιώματα αυτά είναι ικανά να δημιουργήσουν μια τέτοια 

κατάσταση, που οδηγεί εκ των πραγμάτων την επιχείρηση αυτή σε τέτοια καταχρηστική 

συμπεριφορά. Το Δικαστήριο έχει επισημάνει πως απλή δημιουργία ή συντήρηση δεσπόζουσας 

θέσης, μέσω κρατικών μέτρων, κατά την έννοια του άρθ 106, παράγραφος 1, δεν είναι καθαυτή 

αντίθετη με το άρθ. 102
120

. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται αν η επιχείρηση για την οποία πρόκειται, 

ωθείται με μόνη την άσκηση αυτών των αποκλειστικών δικαιωμάτων που της έχουν παραχωρηθεί, 

στην καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της ή αν δημιουργούνται οι συνθήκες 

ώστε να οδηγηθεί σε αυτήν
121

. Για παράδειγμα όταν με την άσκηση τέτοιου δικαιώματος μία 

επιχείρηση μπορεί να παρεμποδίσει την πρόσβαση στην οικεία αγορά. Δεν προκύπτει πως το 

γεγονός και μόνο της ύπαρξης μιας επιχείρησης σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των 

ανταγωνιστών της, συνεπεία κρατικού μέτρου, συνιστά άνευ ετέρου κατάχρηση δεσπόζουσας 

θέσης. Η Επιτροπή δέχεται, επικαλούμενη κάποιες αποφάσεις, πως αν το κρατικό μέτρο οδηγεί σε 

ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μια αγορά, και συνεπώς 

σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, το μέτρο αυτό παραβιάζει τα άρθρα 106 και 102
122

. Το άρ. 102 

απευθύνεται στις επιχειρήσεις και όχι στα κράτη-μέλη (όπως κάνει το 106). Έχει κριθεί πως 

στοιχειοθετείτε κατάχρηση όταν η επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά τείνει να 

επεκτείνει την εν λόγω θέση σε γειτονική και ξεχωριστή αγορά, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό. 

Νομολογιακά όταν μία τέτοια επέκταση λαμβάνει χώρα συνεπεία κρατικού μέτρου, τότε υπάρχει 

συνδυαστική εφαρμογή των άρ. 102 και 106 ΣΛΕΕ (πρώην άρ. 86 παρ. 1 και 82 Συνθήκης ΕΚ, στα 

οποία γίνεται μνεία επανειλημμένα στις αποφάσεις). Το μέτρο εν προκειμένω επέτρεψε στην 

επιχείρηση την επέκταση και στρέβλωση, κατά συνέπεια, του ανταγωνισμού, την οποία δεν θα 

επιτύχαινε χωρίς την κρατική παρέμβαση. Σ’ αυτή την περίπτωση έχει γίνει δεκτό πως δεν 

χρειάζεται διαπίστωση καταχρηστικής συμπεριφοράς της επιχείρησης. Πάντως το Δικαστήριο 

συχνά μεριμνά να διευκρινίσει ποιες συμπεριφορές της επιχείρησης συνιστούν την κατάχρηση
123

.  

Η Επιτροπή στην εν λόγω περίπτωση δεν προέβη σε προσδιορισμό και διαπίστωση της 

κατάχρησης από την ΔΕΗ, αλλά αρκέστηκε στην διαπίστωση του κρατικού μέτρου το οποίο, κατά 

την άποψή της, δημιουργούσε ανισότητα ευκαιριών και άρα στρέβλωση του ανταγωνισμού, χωρίς 
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να αναλύσει τους τρόπους κατάχρησης εκ μέρους της επιχείρησης. Με την ακυρωτική του 

απόφαση το Γεν. Δικαστήριο έρχεται να επισημάνει αυτή την παράλειψη της Επιτροπής, 

αποδεχόμενο τις αιτιάσεις της προσφεύγουσας περί μη αποδείξεως της πραγματικής ή δυνητικής 

κατάχρησης. Το Γεν. Δικαστήριο διευκρίνισε πως, αν και σε κατάφορες υποθέσεις ώθησης 

επιχειρήσεων σε καταχρηστική συμπεριφορά μέσω κρατικών μέτρων αρκεί η απλή διαπίστωση 

αυτής της αιτιώδους συνάφειας, θα πρέπει να εξετάζεται το συνολικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει μία 

υπόθεση και οι ειδικές συνθήκες. 

Ακόμα από την ΔΕΗ αμφισβητήθηκε η διευκόλυνση επέκτασης της δεσπόζουσας θέσης της σε 

γειτονική αγορά, μέσω του κρατικού μέτρου, δη από την αγορά προμήθειας στην αγορά χονδρικής 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’ αρχάς λόγω έλλειψης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της 

θέσεως της προσφεύγουσας στην πρωτογενή αγορά και της φερόμενης παραβάσεως στη 

δευτερογενή αγορά. Στην απόφαση του 2008 της Επιτροπής αναλύεται με ποιον τρόπο θεωρείται 

ως η αγορά προμήθειας λιγνίτη επηρεάζει την αγορά χονδρικής, βασιζόμενη στα εξής καίρια 

στοιχεία: στον ειδικό ρόλο του λιγνίτη στην συγκεκριμένη αγορά και το γεγονός πως οι μονάδες 

καύσης αποτελούν τον πλέον επικρατέστερο τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα, 

αλλά και τον πλέον οικονομικότερο
124

. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από το ότι, αν 

και οι μονάδες αυτές αντιπροσωπεύουν το 43% της εγκατεστημένης ισχύος, ταυτόχρονα 

αντιπροσωπεύουν το 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδιαφέρουσα είναι και η 

αμφισβήτηση ύπαρξης παραχωρημένων αποκλειστικών δικαιωμάτων. Η ΔΕΗ υποστήριξε πως δεν 

διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα, καθώς μπορούν και ιδιώτες να εκμεταλλεύονται κοιτάσματα 

και πάντως δεν υπάρχει νόμος που να ορίζει την ΔΕΗ ως αποκλειστικό κάτοχο δικαιωμάτων ή να 

αποκλείει τρίτους από αυτά. Το Γεν. Δικαστήριο δεν έκρινε τον συγκεκριμένο λόγο ακύρωσης, 

αλλά η Επιτροπή είχε εμείνει στην θέση της πως αφενός η εφαρμογή του άρ. 106 δεν περιορίζεται 

στα κρατικά μέτρα που παραχωρούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα και, αφετέρου, τα 

αποκλειστικά αυτά δικαιώματα παραχωρήθηκαν στην προσφεύγουσα ως εκ της χορηγήσεως και 

μόνον της άδειας εκμετάλλευσης δημόσιου κοιτάσματος. Συνοπτικά πάντως, η Επιτροπή 

βασίστηκε στην διαπίστωση πως τα κρατικά μέτρα, ήτοι τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που 

παραχώρησε το Ελληνικό κράτος και αφορούν το σύνολο σχεδόν των εκμεταλλεύσιμων 

κοιτασμάτων, επαυξάνουν τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, περιάγοντας τους δυνητικούς και 

πραγματικούς ανταγωνιστές σε μειονεκτική θέση ως προς την πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα 

για παραγωγή ενέργειας. 

Αν και αρχικά ο πρώτος λόγος ακύρωσης που προέβαλε η ΔΕΗ έγινε δεκτός και ακυρώθηκαν 

από το Γεν. Δικαστήριο οι αποφάσεις της Επιτροπής, μετά από αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του 
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Δικαστηρίου από την τελευταία, οι λόγοι ακύρωσης αναπέμφθηκαν στο Γεν. Δικαστήριο, το οποίο 

τους έκρινε, με τις πρόσφατες αποφάσεις της 15
ης

 Δεκέμβρη του 2016
125

, στο σύνολο αβάσιμους, 

και ισχυροποίησε εκ νέου τις ακυρωθείσες αρχικά αποφάσεις της Επιτροπής
126

.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

  Η Υπόθεση της EDF SA., αγορά προμήθειας μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών – Γαλλία. 

Η EDF S.A. είναι ο κατεστημένος φορέας εκμετάλλευσης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Γαλλία και η μητρική εταιρεία του ομίλου EDF. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, το γαλλικό κράτος 

πρέπει να είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος της EDF, με τουλάχιστον το 70% του μετοχικού 

κεφαλαίου της. Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 κατείχε το 84,7% του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 

ψήφου
127

. Μέσω της EDF S.A. και των εταιρειών που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, η EDF συμμετέχει 

σε συγκεκριμένες δραστηριότητες στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι δραστηριότητές της 

στη χώρα περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά (μέσω της θυγατρικής της RTE, του 

διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς), τη διανομή, την προμήθεια και την εμπορία ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η EDF έχει δηλώσει ότι η EDF S.A. ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, έναν αριθμό εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στις γαλλικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (ανεξάρτητα 

από το αν οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στη Γαλλία). Ειδικότερα, η EDF S.A. κατέχει το 

89% του μεριδίου αγοράς στην Electricité de Strasbourg S.A., την μόνη εταιρεία που ανήκει στην 

EDF και δραστηριοποιείται επίσης στη Γαλλία, στην αγορά λιανικής πώλησης, ιδίως σε μεγάλους 

βιομηχανικούς πελάτες. Η εταιρεία διανέμει ηλεκτρικό ρεύμα στις τοπικές αρχές του 

διαμερίσματος Bas-Rhin βάσει συμβάσεων παραχώρησης. 

i)  Η κίνηση της διαδικασίας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφάσισε να κινήσει δύο επίσημες αντιμονοπωλιακές διαδικασίες, τον 

Ιούλιο του 2007, εναντίον της Electrabel, η οποία είναι η κατεστημένη εταιρία ηλεκτρισμού στο 

Βέλγιο και μέλος του ομίλου SUEZ, και εναντίον της EDF S.A., του κατεστημένου προμηθευτή 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Γαλλία, για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων της Συνθήκης σχετικά με 

την  κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Υπήρχαν ενδείξεις ότι οι δύο εταιρείες είχαν 

εισαγάγει μακροπρόθεσμες αποκλειστικές υποχρεώσεις στις συμβάσεις προμήθειας με 

βιομηχανικούς καταναλωτές
128

, γεγονός που δυσχέραινε τους νεοεισερχόμενους προμηθευτές 
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ηλεκτρικής ενέργειας να έχουν πρόσβαση στους εν λόγω πελάτες στην Γαλλία και το Βέλγιο. Ως εκ 

τούτου, η ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη αυτά 

καθυστερούσε. Μια τέτοια καθυστέρηση θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές και 

χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, για όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες 

αυτές, τόσο εταιρείες όσο και ιδιώτες.  

Όσον αφορά την Electrabel S.A., την θυγατρική της GdF Suez S.A., η Επιτροπή αποφάσισε το 

2011 να κλείσει την διαδικασία αντιμονοπωλιακής πολιτικής, κατόπιν της επίσημης έρευνας
129

. Η 

διαδικασία συνέχισε κανονικά για την EDF S.A. 

Εν γένει, η έρευνα στον τομέα της ενέργειας, επέτρεψε στην Επιτροπή να κατανοήσει σε βάθος 

την λειτουργία του ενεργειακού τομέα και, από ορισμένες απόψεις, την κακή λειτουργία του, η 

οποία έχει καίρια σημασία για την συνολική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας, 

σύμφωνα με την σχετική έκθεση της Επιτροπής
130

. Η έρευνα αυτή έδωσε στην Επιτροπή την 

δυνατότητα να συνάγει συμπεράσματα που θα μπορούσαν να καταστήσουν τις έρευνές της 

αποτελεσματικότερες. Ένα από αυτά τα συμπεράσματα είναι ότι σε ορισμένες αγορές υπάρχουν 

δυσκολίες διείσδυσης νέων προμηθευτών, εξαιτίας μακροπρόθεσμων συμβάσεων που συνάπτονται 

από πολλούς καταναλωτές, σε αποκλειστική βάση με τον κατεστημένο φορέα εκμετάλλευσης
131

.  

ii) Η κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την EDF S.A. 

Το 2008, η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων, σύμφωνα με το άρθ. 27 παράγραφος 1 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και 10 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 773/2004, σχετικά 

με παραβάσεις που η EDF S.A. ή/και οι επιχειρήσεις, τις οποίες ήλεγχε άμεσα ή έμμεσα, 

συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής της Electricité de Strasbourg S.A. (μαζί «EDF»), 

ενδεχομένως είχαν διαπράξει στη γαλλική αγορά παροχής ηλεκτρισμού στους μεγάλους 

βιομηχανικούς πελάτες
132

.  

Στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η EDF 

διατηρούσε δεσπόζουσα θέση στην αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους 

βιομηχανικούς πελάτες στην Γαλλία. Κρίθηκε πως ένας αριθμός παραγόντων, δρώντας από κοινού, 

συνέβαλε στην κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την EDF μέχρι τότε. Εκτός από το υψηλό μερίδιο 

αγοράς που διέθετε, υπήρχαν σημαντικά εμπόδια στην είσοδο της αγοράς, τα οποία σχετίζονταν με 

την δυσκολία απόκτησης ηλεκτρικής ενέργειας για μεταπώληση, με το κανονιστικό πλαίσιο και με 
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την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με πελάτες. Άλλοι παράγοντες, όπως η κάθετη ολοκλήρωση 

της EDF, της επέτρεπαν να επωφελείται από την ποικιλία μέσων παραγωγής και το μέγεθος του 

πελατολογίου της, ενδυναμώνοντας την θέση της. Η EDF είχε σχεδόν το μονοπώλιο της 

παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στην Γαλλία, 

πριν την απελευθέρωση της αγοράς. Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με την Αξιολόγηση, η 

EDF κατείχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικούς 

πελάτες. 

iii) Οι ενδεχομένως καταχρηστικές πρακτικές 

Κατ’ αρχάς, κρίθηκε πως η EDF μπορεί να είχε καταχραστεί την δεσπόζουσα θέση της στην 

σχετική αγορά κατά παράβαση του 102 της ΣΛΕΕ, συνάπτοντας συμβάσεις με μεγάλους 

βιομηχανικούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας στην Γαλλία, οι οποίες λόγω του πεδίου εφαρμογής, 

της μορφής και της διάρκειάς τους, απέκλειαν την αγορά προμήθειας όσον αφορά τους 

βιομηχανικούς πελάτες, τόσο σε επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να λειτουργούν ως βασικοί 

προμηθευτές, όσο και σε εκείνες που επιθυμούσαν να λειτουργούν ως δευτερεύοντες, και επέβαλαν 

περιορισμούς μεταπώλησης. Η ανάλυση βασίστηκε ειδικότερα, στο γεγονός πως το σύνολο των 

συμβάσεων προμήθειας είχαν χαρακτηριστικά που δυσχέραιναν τους εναλλακτικούς προμηθευτές 

(βασικούς και δευτερεύοντες) να αποκτήσουν πελάτες της EDF. Από τις συμβάσεις που είχε 

συνάψει η εταιρεία  στην σχετική αγορά, σχεδόν το σύνολο ήταν αποκλειστικές, είτε de jure, ως 

αποτέλεσμα ρητής ρήτρας αποκλειστικότητας στην σύμβαση προμήθειας, είτε de facto, από την 

εφαρμογή ενός συνόλου ρητρών που είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα για 

τους πελάτες να προμηθεύονται αποκλειστικά από την EDF
133

.  

Το αποτέλεσμα της αποκλειστικής φύσης των συμβάσεων, σε συνδυασμό με τις ποσότητες που 

καλύπτουν και τη διάρκεια τους, είναι ότι τόσο ένας κύριος προμηθευτής, όσο και ένας 

δευτερεύων, που επιδιώκει να αποκτήσει βιομηχανικούς πελάτες από την EDF για το σύνολο των 

αναγκών τους, έρχεται αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό της αγοράς από την EDF. Ο αποκλεισμός 

της σχετικής αγοράς είναι ακόμη πιο επιζήμιος, όσο η πρόσβαση σε μεγάλους βιομηχανικούς 

πελάτες στην  σχετική αγορά είναι σημαντική για τους νεοεισερχομένους που επιθυμούν να 

εγκατασταθούν στη Γαλλία ως προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι οι πελάτες αυτοί 

αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των πελατών που έχουν επιλέξει προμηθευτή. 

Κατά δεύτερον, κρίθηκε πως καταχρηστικές ενδέχεται να ήταν και οι επιβαλλόμενες συμβατικές 

ρήτρες απαγόρευσης μεταπώλησης. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ρήτρες αυτές, οι  οποίες 

περιόριζαν τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος από τον πελάτη, ήταν ευρέως διαδεδομένες και 
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χρησιμοποιούνταν για χρόνια. Το αποτέλεσμα των ρητρών αυτών μπορεί να ήταν ότι εμποδίζαν 

τους πελάτες της EDF να βελτιστοποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, είτε από μόνοι τους είτε με την 

υποστήριξη εξειδικευμένων εταιρειών, για παράδειγμα μέσω της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 

όταν συντρέχουν ελκυστικές συνθήκες. Αυτοί οι περιορισμοί κατέστησαν αδύνατη την 

μεταπώληση σε περιπτώσεις που η συμβατική τιμή ήταν κάτω από την τιμή αγοράς. Με τον 

περιορισμό του αριθμού των πιθανών πωλητών ηλεκτρικής ενέργειας και των διαθέσιμων όγκων 

για μεταπώληση, οι περιορισμοί στη μεταπώληση ενδέχεται να επιδείνωσαν την έλλειψη 

ρευστότητας στην αγορά και, συνεπώς, τα εμπόδια εισόδου. Παρομοίως, ενδέχεται να είχαν 

εμποδίσει την σε μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο 

Ένωσης, επειδή οι περιορισμοί στη μεταπώληση αφορούσαν και τη μεταπώληση εκτός Γαλλίας. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου και την πρακτική της Επιτροπής, επιρροή, άμεση ή 

έμμεση, πραγματική ή πιθανή, στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν είναι ασήμαντη, αρκεί για να ικανοποιηθεί το κριτήριο του επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ 

των κρατών μελών του άρ. 102 ΣΛΕΕ
134

. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την κοινοποίηση αιτιάσεων 

της Επιτροπής, οι εν λόγω συμβατικές πρακτικές ενδέχεται να επηρέασαν το εμπόριο μεταξύ των 

κρατών μελών. 

iv) Η σχετική αγορά προϊόντος και η σχετική γεωγραφική αγορά 

Σύμφωνα με την προηγούμενη πρακτική της, η Επιτροπή, εντόπισε στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας τρεις (3) διακριτές αγορές για την λιανική προμήθεια ηλεκτρισμού σε τελικούς 

καταναλωτές: την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς 

καταναλωτές, την παροχή σε μικρούς βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές και την παροχή 

σε οικιακούς καταναλωτές.  

Ειδικότερα σχετικά με την αγορά προμήθειας, η Επιτροπή στην Προκαταρκτική της Αξιολόγηση 

διήκρινε μεταξύ των καταναλωτών που έχουν ασκήσει την επιλεξιμότητά τους και αυτών που δεν 

την έχουν ασκήσει. Η διάκριση συμβαδίζει με αυτή της γαλλικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (La 

Commission de régulation de l’énergie) και την γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού
135

. Η σχετική αγορά 

προϊόντος αφορά μόνο τους καταναλωτές που έχουν ασκήσει την επιλεξιμότητηά τους. Η διάκριση 

αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί κατά την Προκαταρκτική Αξιολόγηση, από κάποια ειδικά 

χαρακτηριστικά του ρυθμιζόμενου τομέα και τις διαφοροποιήσεις τιμών μεταξύ ρυθμιζόμενου 

τιμολογίου και της τιμής, την οποία είναι σε θέση να προσφέρει ένας εναλλακτικός προμηθευτής. 
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Στην προκειμένη περίπτωση, καταναλωτές οι οποίοι εξυπηρετούνταν από υπό το καθεστώς 

ρυθμιζόμενου τιμολογίου, είχαν λίγα ή καθόλου κίνητρα να δεχθούν εναλλακτική προσφορά, 

ακόμα και σε περίπτωση μικρής διακύμανσης του ρυθμιζόμενου τιμολογίου. Η διάκριση μεταξύ 

καταναλωτών που έχουν ασκήσει την επιλεξιμότητά τους και μικρότερων καταναλωτών, έγινε με 

βάση τον όγκο κατανάλωσης και ορίστηκε ως όριο η ετήσια κατανάλωση των 7GWh και άνω
136

.  

Οι προμηθευτές μεγάλων βιομηχανικών πελατών (οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην 

αντίστοιχη αγορά), σύμφωνα πάντα με την απόφαση της Επιτροπής, παρουσιάζουν έντονες 

διαφοροποιήσεις με εκείνους που προμηθεύουν μικρούς καταναλωτές. Βάσει αυτού του δεδομένου, 

η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα πως μια μικρή αλλά μη μεταβατική αύξηση του 

ρυθμιζόμενου τιμολογίου στην αγορά μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών, δεν θα οδηγούσε στην 

είσοδο στην αγορά, προμηθευτών που δραστηριοποιούνται την δεδομένη στιγμή στην αγορά 

μικρών καταναλωτών. Επίσης κρίθηκε μη αναγκαία η εντός της σχετικής αγοράς διάκριση μεταξύ 

επιχειρήσεων που επωφελούνται από την μεταβατική αύξηση τιμολογίου και εκείνες που δεν 

επωφελούνται. 

Στην Κοινοποίηση Αιτιάσεων, η Επιτροπή απέκλεισε από την σχετική αγορά, την αγορά 

προμήθειας για εξισορρόπηση των απωλειών του δικτύου, δεδομένων των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών των εν λόγω αγορών, τόσο σε επίπεδο προσφοράς όσο και σε ζήτησης. Εξαίρεσε 

επίσης από την σχετική αγορά, την αυτοκατανάλωση, δηλαδή την κατανάλωση από μια επιχείρηση, 

συνήθως βιομηχανική, της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει, ως μέρος της κύριας παραγωγικής 

της διαδικασίας
137

.  

Συνεπώς ως σχετική αγορά προϊόντος, ορίστηκε  η αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε 

τοποθεσίες των μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν ασκήσει την 

επιλεξιμότητά τους και των οποίων η ετήσια κατανάλωση φτάνει ή ξεπερνά τις 7 GWh.  

Όσον αφορά την γεωγραφική διάσταση της αγοράς για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε 

μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες, αυτή ορίστηκε ως εθνική. Η επιτροπή βασίστηκε στο πολύ 

συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την σχετική αγορά, βάσει του οποίου δεν ισχύουν 

ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού στην Γαλλία και τις γειτονικές με αυτήν χώρες. Η Επιτροπή 

σημείωσε, ότι ορισμένοι άλλοι παράγοντες συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία ανταγωνιστικών 

συνθηκών, που είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικές για τη Γαλλία και δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές 
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που επικρατούν στις αγορές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες 

σε γειτονικές χώρες (π.χ. η συχνότητα και η ένταση συμφόρησης του διασυνδετικού δικτύου κ.ά.). 

v) Οι δεσμεύσεις και η παύση της διαδικασίας 

Στις 14.10.2009, μετά την διεξαγωγή Προφορικής ακρόασης των επιχειρημάτων της EDF 

σχετικά με τις αιτιάσεις της Κοινοποίησης, η εταιρία εν τέλει προτείνει δεσμεύσεις για να 

ικανοποιήσει τις ανησυχίες της Επιτροπής
138

. Ανέλαβε μεταξύ άλλων την υποχρέωση να 

διασφαλίσει ότι κατά μέσο όρο το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχει συμβληθεί με 

μεγάλους καταναλωτές, θα επιστρέφει κάθε χρόνο στην αγορά, είτε λόγω λήξης της σύμβασης, είτε 

επειδή οι πελάτες θα επιθυμούν να αποχωρήσουν από αυτή χωρίς καμία χρέωση
139

. Η EDF θα 

διέθετε κάποια ευελιξία προκειμένου να καλύψει το ποσοστό αυτό καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος 

των υποχρεώσεών της, αλλά πάντως κάθε χρόνο το 60% των συνολικών συμβάσεων ηλεκτρικής 

ενέργειας θα έπρεπε να επιστρέφει στην αγορά. Επιπλέον καταργήθηκαν οι περιορισμοί στην 

μεταπώληση και οι μελλοντικές συμβάσεις δεν θα υπερέβαιναν τα πέντε έτη. Η EDF θα προσέφερε 

στους πελάτες της την δυνατότητα να μη αποκλειστικές συμβάσεις, επιτρέποντάς τους να 

προμηθεύονται παράλληλα, προς κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια, από 

άλλους προμηθευτές. με αυτόν τον τρόπο ένας προμηθευτής αποκτούσε δυνατότητα ανταγωνισμού 

της EDF, προκειμένου να προμηθεύσει πελάτες της
140

. Κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την εμφάνιση 

αποτελεσματικότερου ανταγωνισμού στην παροχή μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών  στη 

Γαλλία. Αυτή η δέσμευση θα παρέμενε σε ισχύ για δέκα (10) έτη (δηλαδή μέχρι το 2020), εκτός αν 

το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά μειωνόταν κάτω του 40% για δύο (2) συναπτά έτη.  

Κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας των προτεινόμενων δεσμεύσεων, στο πλαίσιο του 

άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου, η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη το γεγονός ότι επιβάλλει δεσμεύσεις, μετά από παράβαση που διαπιστώθηκε βάσει του 

άρθρου 7 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Συμβουλίου 1/2003, όχι με δική της πρωτοβουλία, 

αλλά αφού οι δεσμεύσεις προσφέρθηκαν οικειοθελώς από την επιχείρηση που επιδιώκει να 

τερματίσει τη διαδικασία χωρίς την έκδοση απόφασης που αναγνωρίζει επισήμως την ύπαρξη 
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παράβασης
141

. Οι τελικές δεσμεύσεις που πρότεινε η EDF κρίθηκαν αναγκαίες και αναλογικές για 

την λύση των προβλημάτων ανταγωνισμού που εντόπισε η Επιτροπή στην Κοινοποίησή της, 

δηλαδή τον αποκλεισμό της σχετικής αγοράς για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενεργούν ως 

κύριοι ή δευτερεύοντες προμηθευτές και την επιβολή περιορισμών στη μεταπώληση συμβάσεων 

προμηθειών με μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες. Η Επιτροπή με την τελική της απόφαση έπαυσε 

την διαδικασία.  

Τα διορθωτικά αυτά μέτρα, που καταστήθηκαν νομικώς δεσμευτικά για την υπόλογη, ορθώς 

θεωρήθηκαν πρόσφορα και αναγκαία, καθώς καλύπτουν όλες τις πρακτικές που κρίθηκαν 

ανησυχητικές, αποκαθιστούν την δυνατότητα διείσδυσης νεοεισερχόμενων στην σχετική αγορά, 

περιορίζουν το μονοπωλιακού χαρακτήρα μερίδιο αγοράς της εταιρείας, δίνουν προοπτικές ικανών 

ανταγωνιστικών πιέσεων εκ μέρους εναλλακτικών προμηθευτών. Εν τούτοις, αν και το 40% 

παραμένει ποσοστό που θα χαρακτήριζε μια επιχείρηση ως δεσπόζουσα υπό συνθήκες και η 

μείωση της ισχύος της εταιρείας στην αγορά μειώνεται δραματικά, αυτή η μείωση γίνεται με 

ευελιξία και σε βάθος χρόνου, ικανού να λειτουργήσει ως ομαλή μετάβαση σε συνθήκες πιο 

ανταγωνιστικές. Χαρακτηριστικό είναι και το σχόλιο του τότε αρμόδιου για τον ανταγωνισμό 

Αντιπροέδρου της Επιτροπής Joaquín Almunia: "Η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την 

αποτελεσματική απελευθέρωση των γαλλικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των 

μεγάλων πελατών και κατ’ επέκταση της οικονομίας στο σύνολό της"
142

.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

  Η Υπόθεση της B.E.H. (Bulgarian Energy Holding), αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

– Βουλγαρία. 

Η Bulgarian Energy Holding (εφεξής «BEH»), είναι διάδοχος της -ιδρυθείσας το 1973- κρατικής 

εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βουλγαρίας, η οποία αναδιοργανώθηκε το 1990. Το 

2008 η εταιρεία μετονομάστηκε σε ΒΕΗ EAD. Το κράτος της Βουλγαρίας είναι ο μοναδικός 

ιδιοκτήτης του κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τα σκεί επί του παρόντος ο 

Υπουργός Ενέργειας
143

.  

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την απόκτηση, πώληση και διαχείριση, εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, διαμετακόμισης, μεταφοράς, αποθήκευσης, 
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διαχείρισης, διανομής, πώλησης και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, άνθρακα και 

άλλων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2008 

κατέχει το 100% του κεφαλαίου των ακόλουθων εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τις οποίες αφορούσε η τελική απόφαση της Επιτροπής στην 

παρούσα υπόθεση: ΝΕΚ
144

, NPP Kozloduy
145

 και TPP Maritsa East 2
146

.  Επίσης κατέχει εξ 

ολοκλήρου την Independent Bulgarian Power Exchange EAD (IBEX), η οποία συστάθηκε το 2014 

στην Βουλγαρία με σκοπό την οργάνωση ενεργειακών ανταλλαγών
147

.     

i)  Η κίνηση της διαδικασίας – η ενδεχόμενη καταχρηστική συμπεριφορά 

Η Επιτροπή διενήργησε ορισμένες ex officio έρευνες μεταξύ του 2010 και του 2014 όσον αφορά 

τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία. Αυτές συμπεριλάμβαναν αιτήματα για παροχή 

πληροφοριών που αποστάλθηκαν στην BEH, στους πελάτες της και σε άλλες παίκτες της αγοράς. Η 

Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με την BEH κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  

Τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή, αποφάσισε να κινήσει την αντιμονοπωλιακή διαδικασία 

εναντίον της ΒΕΗ, κατά την έννοια των άρθρων 11 παρ. 6 του Κανονισμού 1/2003 και 2 παρ. 1 του 

Κανονισμού 773/2004. Η κίνηση της διαδικασίας αφορούσε ανησυχίες της Επιτροπής για 

ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού, σχετικά με εδαφικούς περιορισμούς που 

εισήγαγαν στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρισμού η εταιρεία και οι θυγατρικές της
148

. Οι 

συμβατικές διατάξεις θα μπορούσαν να συνιστούν διαστρέβλωση της κατανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην ενιαία αγορά και παρεμπόδιση του ανταγωνισμού στις αγορές χονδρικής στην 

Βουλγαρία και τα γειτονικά κράτη
149

.  
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Συγκεκριμένα, από την Προκαταρκτική Αξιολόγηση, η ΒΕΗ φέρεται ότι καταχράστηκε την 

δεσπόζουσα θέση της στην ελεύθερη αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρισμού
150

 στην 

Βουλγαρία, κατά παράβαση του άρθ. 102 της Συνθήκης, μέσω «ρητρών προορισμού» (ουσιαστικά 

ρητρών απαγόρευσης εξαγωγών) των συμβάσεων που σύνηπταν οι θυγατρικές της για την χονδρική 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές σε μη-τελικούς καταναλωτές. 

Η εκτίμηση της Επιτροπής ήταν πως αυτές οι ρήτρες ισοδυναμούσαν με τους εδαφικούς 

περιορισμούς στην μεταπώληση ηλεκτρικής ενέργειας, στο μέτρο που περιόριζαν την ελευθερία 

των αγοραστών να επιλέξουν εάν θα πωλήσουν την αγοραζόμενη ενέργεια εντός της Βουλγαρίας ή 

εάν θα εξάγουν. Οι εδαφικοί περιορισμοί τέτοιου είδους συνιστούν παραβίαση των κοινοτικών 

κανόνων που αφορούν τον ανταγωνισμό. Επιπλέον κρίθηκε πως μια ρήτρα, η οποία υποχρεώνει 

έναν αγοραστή να πωλεί εμπορεύματα εκτός συγκεκριμένης περιοχής ή έξω από ένα κράτος μέλος, 

έχει ως αποτέλεσμα την προστασία αυτού του κράτους ή της περιοχής από τον ανταγωνισμό, που 

θα πρόκυπτε από απευθείας πώληση στην περιοχή ή από μεταπωλήσεις
151

. Το Δικαστήριο έχει 

αποφανθεί πως μια τέτοια ρήτρα απαγόρευσης εξαγωγών, συνιστά περιορισμό του ανταγωνισμού 

και ενδέχεται να κατατμήσει τις αγορές εντός της Ένωσης
152

.   

Η δεσπόζουσα θέση της ΒΕΗ στην σχετική αγορά σημαίνει, σύμφωνα με την Προκαταρκτική 

αξιολόγηση, ότι η εταιρεία είναι σε θέση να επιβάλλει τέτοιους όρους στους αγοραστές της
153

. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής, η ύπαρξη ρητρών προορισμού δεν ήταν αποτέλεσμα 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, αλλά επιβάλλονταν από τις θυγατρικές της ΒΕΗ 

ως προϋπόθεση για την σύναψη των συμβάσεων.   

Λόγω των εδαφικών περιορισμών, οι αγοραστές αδυνατούν αν οργανώσουν το εμπόριο, βάσει 

των αναγκών τους και της ζήτησης, στην αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρισμού με ελεύθερα 

διαπραγματεύσιμες τιμές. Κάτι τέτοιο τείνει να περιορίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ ηλεκτρικής 

ενέργειας που προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση και αυτής που προορίζεται για εξαγωγή. 
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Επιπλέον τείνει να περιορίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εμπόρων, οι οποίοι ενδέχεται να 

αδυνατούν να βρουν ζήτηση, ως αποτέλεσμα των εδαφικών αυτών περιορισμών, το οποίο 

συνεπάγεται και περιορισμένη πρόσβαση σε καταναλωτές αντίστοιχα. 

Ο εδαφικός περιορισμός της μεταπώλησης μπορεί να δικαιολογηθεί, σύμφωνα με την απόφαση 

της Επιτροπής, μόνο εάν είναι αντικειμενικά αναγκαίος ή αν παράγει πλεονεκτήματα που 

υπερτερούν των αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό. Το βάρος της απόδειξης για μια τέτοια 

αντικειμενική αιτιολόγηση το έχει η δεσπόζουσα εταιρία
154

. Η BEH ισχυρίστηκε ότι οι εδαφικές 

ρήτρες θεσπίστηκαν ως συνέπεια συμμόρφωσης των θυγατρικών της με τους εμπορικούς νόμους 

της Βουλγαρίας, οι οποίοι απαιτούν από τους παραγωγούς να κοινοποιούν στον διαχειριστή 

συστήματος μεταφοράς τον προορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Επιτροπή ορθά θεώρησε, μετά 

από έρευνα, ότι η BEH δεν έχει παράσχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι η συμπεριφορά της 

μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά ή ότι είναι αναγκαία για την επίτευξη κερδών απόδοσης, 

που θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, χωρίς να 

εξαλείφει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. 

Οι κανόνες ανταγωνισμού καλύπτουν οποιαδήποτε συμφωνία ή οποιαδήποτε πρακτική ικανή να 

απειλήσει το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, κατά τρόπο βλαπτικό για την επίτευξη 

της ενιαίας αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως με τη σφράγιση των εγχώριων αγορών ή 

επηρεάζοντας τη δομή του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, το 

προκαταρκτικό συμπέρασμα της Επιτροπής κατέληγε ότι οι εν λόγω συμβάσεις πρέπει να 

θεωρηθούν ότι επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, στο βαθμό που οι συμβάσεις 

προμήθειας δημιούργησαν τεχνητά εμπόδια στο εμπόριο και εμποδίζουν την ελεύθερη ροή 

ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Βουλγαρίας και τουλάχιστον δύο άλλων κρατών μελών, δηλαδή 

της Ελλάδας και της Ρουμανίας
155

. 

ii) Η σχετική αγορά προϊόντος 

Σύμφωνα με την πρότερα πρακτική της, αλλά και βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εν 

λόγω αγοράς, η Επιτροπή διακρίνει στην παρούσα υπόθεση, την χονδρική προμήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας με ρυθμιζόμενες τιμές και την χονδρική προμήθεια με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες 

τιμές. Όσον αφορά το πεδίο της ελεύθερης αγοράς χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε 

διαπραγματεύσιμες τιμές, η Επιτροπή διαπίστωσε σε προηγούμενες αποφάσεις στον τομέα των 
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συγχωνεύσεων
156

, ότι υπάρχει μια ενιαία αγορά προϊόντος τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας όσο και για τη χονδρική πώληση, η οποία περιλαμβάνει την παραγόμενη και εισαγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια στη σχετική γεωγραφική περιοχή μέσω των διασυνδέσεών της. Μία σειρά 

αποφάσεων της Επιτροπής θεωρούν ότι η σχετική αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρισμού, 

περιλαμβάνει, εκτός της παραγόμενης και εισαγόμενης ενέργειας εντός της σχετικής γεωγραφικής 

αγοράς, την εμπορεύσιμη ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια που μεταπωλείται 

εντός αυτής της γεωγραφικής αγοράς
157

. Κατά την έρευνα αγοράς συγκεντρώθηκαν στοιχεία τα 

οποία οδήγησαν την Επιτροπή στην άποψη πως η σχετική αγορά προϊόντος, όπως αναφέρεται και 

στην Προκαταρκτική αξιολόγηση, αφορά την αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

σε ελεύθερα ρυθμιζόμενες τιμές. Βασικό παράγοντα αποτέλεσε, όπως αναφέρει η Επιτροπή στην 

τελική της απόφαση, το γεγονός πως στην Βουλγαρία, η ρευστότητα στην χονδρική αγορά δεν είναι 

εγγυημένη μέσω των εμπόρων, καθώς δεν υπάρχει οργανωμένη ανταλλαγή ενέργειας ή 

οργανωμένο σημείο αγοράς ηλεκτρισμού. Συνεπώς, η σχετική αγορά προϊόντος περιλαμβάνει την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις εισαγωγές στην σχετική γεωγραφική αγορά.  

iii) Σχετική γεωγραφική αγορά 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Επιτροπή εκτίμησε πως η αγορά χονδρικής 

προμήθειας σε διαπραγματεύσιμες τιμές έχει εθνική εμβέλεια. Αυτή η διαπίστωση βασίστηκε 

μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, στην δομή της προμήθειας (υψηλό 

ποσοστό ρυθμιζόμενης αγοράς, που συνεπάγεται περιορισμό της ελεύθερης αγοράς με 

διαπραγματεύσιμες τιμές),  την συμφόρηση στα σημεία διασύνδεσης με γειτονικά κράτη, τις 

διαφοροποιήσεις στις τιμές, την έλλειψη διαφάνειας των τιμών στην χονδρική προμήθεια με 

διαπραγματεύσιμες τιμές (που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στο εμπόριο) και την διαφορετική φύση 

προσφοράς και ζήτησης στις δύο πλευρές της συμφόρησης
158

. 

iv) Το κλείσιμο της διαδικασίας – οι δεσμεύσεις της ΒΕΗ 

Τον Οκτώβριο του 2015, η ΒΕΗ μετά την υποβολή παρατηρήσεων από τρίτα ενδιαφερόμενα 

μέρη, κατέθεσε τις τελικές τροποποιημένες δεσμεύσεις της, οι οποίες με την Απόφαση της 

Επιτροπής καθίσταντο νομικά δεσμευτικές για την υπόλογη εταιρεία. Θεωρήθηκαν επαρκείς και 
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κατάλληλες, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να παύσει από την μεριά της διαδικασία χωρίς έκδοση 

επίσημης απόφασης για την ύπαρξη ή όχι παράβασης
159

.  

Ειδικότερα, η ΒΕΗ δεσμεύτηκε να προσφέρει συγκεκριμένες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας 

σε μία νέα αγορά επόμενης ημέρας, με ανεξάρτητη διαχείριση, στο πλαίσιο νεοσυσταθείσας 

ενεργειακής ανταλλαγής στην Βουλγαρία
160

. Οι ενεργειακές ανταλλαγές διασφαλίζουν την 

ανώνυμη εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή ο πωλητής δεν μπορεί να ανιχνεύσει την 

κατάληξη της ενέργειας που πωλεί) και εμποδίζουν την επιβολή εδαφικών περιορισμών στην 

μεταπώληση. Η ΒΕΗ δεσμεύτηκε περαιτέρω να οργανώσει τις δομές ανταλλαγής ενέργειας, με την 

αρωγή ενός τρίτου εναξάρτητου φορέα, με εμπειρία στον τομέα, και να μεταφέρει την διαχείριση 

του φορέα ενεργειακής ανταλλαγής στο Υπουργείο Οικονομικών του βουλγαρικού κράτους, με 

σκοπό την διασφάλιση ανεξαρτησίας. Επιπλέον, προς εξασφάλιση ρευστότητας, δεσμεύτηκε να 

προσφέρει ελάχιστες συμφωνημένες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας προς ανταλλαγή. Αυτές οι 

ποσότητες θα διατίθενται στην αγορά επόμενης ημέρας με μέγιστη τιμή, η οποία θα υπολογίζεται 

βάσει του οριακού κόστους των θυγατρικών-παραγωγών ενέργειας της ΒΕΗ. Οι προσφερόμενες 

ποσότητες θα ποικίλουν ανά ώρα, σύμφωνα με τον ρυθμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Βουλγαρία. Οι δεσμεύσεις αυτές, οι οποίες αφορούσαν όχι μόνο την ΒΕΗ αλλά και τις θυγατρικές 

της, κρίθηκαν ικανές να βελτιώσουν την διαφάνεια τιμών και να προωθήσουν την ολοκλήρωση της 

χονδρικής αγοράς προμήθειας στην Βουλγαρία και τις γειτονικές αγορές κρατών-μελών
161

.  

Οι δεσμεύσεις αυτές, διαπιστώνει κανείς πως είναι απαραίτητες αλλά και ικανές να οδηγήσουν 

στην μείωση του μεριδίου αγοράς της ΒΕΗ, αλλά και να θέσουν τους όρους λειτουργίας μιας πιο 

απελευθερωμένης αγοράς χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον ενισχύουν την 

δομή μιας ενιαίας αγοράς, διευκολύνοντας τις ανταλλαγές και διακρατικές μεταφορές ενέργειας, 

αλλά ενδυναμώνοντας παράλληλα και τον ανταγωνισμό.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βάσει των χαρακτηριστικών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και των υποθέσεων που 

απασχόλησαν την Επιτροπή, οι δεσπόζουσες επιχειρήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού προβαίνουν 

στις εξής πρακτικές: παρακράτηση διαθέσιμου δυναμικού, οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις, άρνηση 

πρόσβασης σε πρώτες ύλες, άρνηση πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα, υπερβολική τιμολόγηση, 
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αποκλειστικές συμβάσεις του κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης, περιορισμοί μεταπώλησης 

ενέργειας. Χαρακτηριστικό των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι λίγοι προμηθευτές από τους 

οποίους εξαρτώνται οι αγορές αυτές. Προκειμένου να αυξήσουν τις τιμές, οι προμηθευτές με 

δεσπόζουσα θέση, συχνά προβαίνουν σε παρακράτηση διαθέσιμου δυναμικού ή ακόμα και σε 

αναστολή λειτουργίας σταθμών παραγωγής, όπως έκανε η E.ON. στην γερμανική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας
162

. Μία υπόθεση που διερεύνησε η Επιτροπή και αφορά την παρακράτηση 

δυναμικού είναι αυτή της Σουηδικής εταιρείας Svenska Kraftnät (SvK)
163

, η οποία παρακρατούσε 

την εξαγωγική δυναμικότητα του συστήματος μεταφοράς με σκοπό την αποσυμφόρηση του 

δικτύου της εγχώριας αγοράς και την δυνατότητα κατανάλωσης της παραγόμενης ενέργειας. 

Επίσης λόγω της κάθετης ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων και του γεγονότος πως οι φορείς 

εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς δεν είναι ανεξάρτητοι, δημιουργούνται άνισες 

ευκαιρίες πρόσβασης, αδιαφάνεια κριτηρίων και όρων χρήσης και η λεγόμενη συμπίεση 

περιθωρίων, όπως αναφέρθηκε και στην αγορά φυσικού αερίου, δηλαδή ο περιορισμός κέρδους 

από ανταγωνιστές στην επόμενη αγορά μέσω της άσκησης ελέγχου στο δίκτυο. Αυτές οι εκτροπές 

εξηγούνται εύκολα αν σκεφτεί κανείς τον μέχρι πρότινος χαρακτήρα της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας στα κράτη-μέλη, η οποία βασιζόταν εξ ολοκλήρου σε μονοπωλιακές επιχειρήσεις ή 

κρατικές κατεστημένους φορείς.  
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  -  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Εν κατακλείδι, διαπιστώνει κανείς εύκολα πως η Επιτροπή, ως εφαρμοστής και θεματοφύλακας 

των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης, παρεμβαίνει συστηματικά στις εγχώριες αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κάνοντας σαφές πως οι περιπτώσεις στεγανοποίησης 

των σχετικών αγορών και παρεμπόδισης της ανάπτυξης αποτελεσματικού ανταγωνισμού είναι 

δεδομένες και πηγάζουν όπως ειπώθηκε ανωτέρω, από τον χαρακτήρα και τις συνθήκες που 

επικρατούσαν στις αγορές αυτές, στις οποίες κυριαρχούσαν ιστορικοί πάροχοι και κάθετα 

ολοκληρωμένες επιχειρήσεις. Μετά την θέση στόχων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και της 

ενεργειακής πολιτικής, όπως η ασφάλεια εφοδιασμού, οι προώθηση διασύνδεσης των δικτύων, η 

απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η 

ενίσχυση του διακρατικού ανταγωνισμού και η διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών, σε 

συνδυασμό με την ανάγκη ποικιλίας στις διαθέσιμες ενεργειακές πηγές, επιταχύνθηκε η 

απελευθέρωση των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών και η Επιτροπή κατέστησε σαφές πως θα 

ερευνήσει για πρακτικές αποκλεισμού και παρεμπόδισης του ανταγωνισμού. 

Εν γένει, πρακτικές που ενδέχεται να πλήττουν τον ανταγωνισμό στον τομέα της ενέργειας 

αφορούν ως επί το πλείστων την άρνηση πρόσβασης στα δίκτυα (βασικές υποδομές) ή της 

πρόσβασης με μη συμφέροντες όρους, η οποία παρατηρείται τόσο στην αγορά φυσικού αερίου όσο 

και ηλεκτρικής ενέργειας, η παρακράτηση διαθέσιμου δυναμικού, επίσης και στις δυο αγορές, οι 

μακροπρόθεσμες συμβάσεις, η άρνηση πρόσβασης σε πρώτες ύλες, συναντάται κυρίως στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, η στρατηγική παράλειψη επενδύσεων, η οποία αφορά κυρίως την αγορά 

φυσικού αερίου, η χρέωση υπερβολικά υψηλών τιμών που οδηγεί σε εκμετάλλευση των 

καταναλωτών
164

.  

Όσον αφορά την αγορά φυσικού αερίου, η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε περιπτώσεις 

άρνησης πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς, στρατηγικών «υπό-επενδύσεων» και απαγόρευσης 

εξαγωγών, γεγονός που οφείλεται στην ειδική σημασία και βαρύτητα που έχει η ασφάλεια 

εφοδιασμού για την Ένωση, η οποία έγινε αντιληπτή κυρίως μετά τις ενεργειακές κρίσεις του 2006 

και 2009. Σχετικά με αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον η Κοινοποίηση Αιτιάσεων που απέστειλε η 

Επιτροπή στην ρωσική Gazprom
165

, μετά από έρευνα στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης, όχι μόνο διότι σχετίζεται με την επιμέλεια της Επιτροπής σε θέματα εφοδιασμού, αλλά 

και λόγω του χαρακτήρα της εταιρείας ως τρίτο μέρος, που όμως οι πρακτικές της έχουν αντίκτυπο 
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στο εσωτερικό της Ενιαίας αγοράς
166

. Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση κατέληξε πως η Gazprom 

παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ επιδιώκοντας στρατηγική για τον 

κατακερματισμό των αγορών φυσικού αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με σκοπό 

τη διατήρηση αθέμιτης τιμολογιακής πολιτικής σε πολλά από αυτά τα κράτη μέλη. Η Gazprom 

εφαρμόζει τη στρατηγική αυτή εμποδίζοντας τις διασυνοριακές πωλήσεις φυσικού αερίου και 

επιβάλλοντας αθέμιτες τιμές.  

Σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι έρευνες και οι αιτιάσεις επικεντρώνονται σε 

θέματα στεγανοποίησης της αγοράς από τους ιστορικούς παρόχους και παρακράτησης δυναμικού 

για αύξηση τιμών και αποκλεισμού ανταγωνιστών στην επόμενη αγορά.    

Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις και την παρακράτηση δυναμικού, αυτές έχουν 

απασχολήσει συχνά την Επιτροπή. Στο στόχαστρο των ερευνών της τελευταίας φαίνεται να είναι οι 

μεγάλες αγορές, όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας
167

. Πάντως δεν ελλείπουν υποθέσεις σε 

μικρότερες αγορές, όπως της Σουηδίας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, και της Βουλγαρίας. 

Μολονότι παρούσα και ενεργή με συστηματικό τρόπο, συχνά δεν είναι βέβαιο αν πράγματι η 

Επιτροπή αποσκοπεί στην διαπίστωση καταχρηστικής συμπεριφοράς ή αν αυτή είναι αναγκαία για 

την επιβολή μέτρων (έστω και οικειοθελώς),παρόλο που δεν αμφισβητείται η ύπαρξη δεσπόζουσας 

θέσης σε κάθε περίπτωση. Είναι εξάλλου σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ένωσης, κάθε επιρροή 

στο εμπόριο μεταξύ κρατών, ακόμα και δυνητική, επαρκής ώστε να καλυφθεί το κριτήριο που 

εισάγει το άρθ. 102 ΣΛΕΕ.  

Κατανοεί κανείς, πως ακόμα και πρακτικές πιθανολογούμενες πως πλήττουν τον ανταγωνισμό 

και εμποδίζουν το άνοιγμα της αγοράς, χωρίς να χρειάζεται η τεκμηριωμένη απόδειξη κατάχρησης, 

εντοπίζονται (αργά ή γρήγορα) και ξεκινάει η διαδικασία του διακανονισμού. Περί αυτού πρόκειται 

ουσιαστικά, καθώς καμία απόφαση της Επιτροπής δεν χρειάζεται να αποδεικνύει σε βάθος τα 

αποτελέσματα των πρακτικών της κάθε εταιρίας (αν και συμβαίνει σε πολλές αποφάσεις της), αλλά 

και καμία απόφασή της επίσης δεν αποφαίνεται τελεσίδικα ή επίσημα για την παραβίαση των 

κανόνων της Ένωσης. Σκοπός δεν είναι να θιγεί η εμπορική φήμη των εταιρειών αυτών, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τις οικονομίες των κρατών τους, αλλά να γίνουν οι εγχώριες αγορές, και 

επέκταση η ενιαία αγορά, ανταγωνιστικές και ελκυστικές.  

Βέβαια, σκοπός της απελευθέρωσης μεταξύ άλλων είναι η ευημερία των καταναλωτών, οι 

οποίοι επωφελούνται από τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό καθώς μειώνονται οι τιμές. Για το 
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λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρέμβαση των εποπτικών αρχών, ήτοι της Επιτροπής και των 

εθνικών αρχών, σε πρακτικές που οδηγούν σε εκμετάλλευση καταναλωτών. Πάντως αν και η 

έρευνα της Επιτροπής περιλαμβάνει τέτοιες πρακτικές υπερβολικής τιμολόγησης, οι υποθέσεις που 

αφορούν καταναλωτές είναι εξαιρετικά λιγότερες
168

 από αυτές των πρακτικών στεγανοποίησης και 

παρεμπόδισης εισόδου στην αγορά και του αποκλεισμού δημιουργίας ανταγωνιστικών πιέσεων. 

Κλείνοντας, για μία αποτελεσματική αντιμονοπωλιακή πολιτική πρέπει να αναγνωρίζεται η 

ύπαρξη εμφανών διαφοροποιήσεων στις εγχώριες αγορές, οι οποίες σχετίζονται με το μέγεθος και 

τις ιδιαιτερότητες τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων και των συστημάτων διανομής και 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε φορέας και κάθε αγορά ξεχωριστά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
168

 Θ. Γαλάνης, «Ελεύθερος ανταγωνισμός και αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα της ενέργειας», Ενέργεια: 

Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, επιμ. Ν. Ε. Φαραντούρης, 2012, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 135.  



66 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΚΑΙ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ελληνική και ξένη Βιβλιογραφία: 

Θ. Γαλάνης, «Ελεύθερος ανταγωνισμός και αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα της 

ενέργειας», Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, επιμ. Ν. Ε. Φαραντούρης, 2012, Νομική 

Βιβλιοθήκη. 

«Η Ευρωπαϊκη ένωση με απλά λόγια: Ανταγωνισμός», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 

Επικοινωνίας, Ενημέρωση πολιτών, 1049 Βρυξέλλες_Βέλγιο, ISBN 978-92-79-56042-2doi 

10.2775/2595 NA-02-16-161-EL-C. 

Λ.Ε. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού: Αθέμιτου και Ελεύθερου, έβδομη έκδοση, 2015, Εκδόσεις 

Σάκκουλας. 

Λ.Αθανασίου, Ζητήματα από την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (με βάση την Οδηγία 

2003/55/ΕΚ), ε&δ, 2/2004. 

Μ.Λ. Πολέμης, «Ανταγωνισμός στις σχετικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα: Ουτοπία ή 

Πραγματικότητα;» , Επιμ. Ν. Φαραντούρη, διατίθεται στον σύνδεσμο: 

http://www.unipi.gr/unipi/images/various/akad_tmim/oikon_epist/B.5_Farantouris.PDF. 

Energy Union Package Roadmap for the Energy Union to the communication from the Commission 

to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the 

Committee of the Regions and the European Investment Bank. Brussels, 25.2.2015 COM(2015) 80 

EU Competition Law-Rules Applicable to antitrust Enforcement, Volume 1: General Rules, 

situation as at 1
st
 July 2013, Luxembourg_ Publications Office of the EU. 

EU Energy Law, Vol. II, EU Competition Law and Energy Markets, Third edition, CLAEYS & 

CASTEELS Law Publishers, April 2001. 

EU Energy Law, Vol. VI, The Security of Energy Supply in the European Union, Edited by Jean-

Arnold Vinois, CLAEYS & CASTEELS Law Publishers, 2012, ISBN9789081690423. 

TALUS K. «Long-term natural gas contracts and antitrust law in the European Union and the 

United States», The Journal of World Energy Law & Business, V.4 3/2011 

Miguel de la Mano, Member of the Chief Economist Team, DG Competition, Competition in EU 

Electricity Markets The Role of Antitrust Policy, Presentation at SNF-SESSA Conference, Bergen, 

March 4th, 2005 

Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82 of the Treaty, OJ C 101, 

27.4.2004, ανάκτηση από: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l26113&from=EN 

 

 

 

http://www.unipi.gr/unipi/images/various/akad_tmim/oikon_epist/B.5_Farantouris.PDF


67 
 

Εισήγηση του Γεν. Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, Making energy Market in 

Europe work better, 2009, ανάκτηση από: http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2009_18_en.pdf. 

 

Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής της 29
ης

 Νοεμβρίου 2000: «Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού», COM(2000) 769. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2012, SWD(2013) 159 final, 

COM(2013) 257 final. Ανακτήθηκε από: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2012/part1_el.pdf 

EUROPEAN COMMISSION, Competition DG, Directorate-General, Brussels, 3 February 2011. 

 

Τεκμηρίωση: 

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 202, 7 Ιουνίου 2016 

Συνθήκη της Λισαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 

Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη Λισαβώνα στις 13 

Δεκεμβρίου 2007, EE C306, 17 Δεκεμβρίου 2007 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την 

εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, ΕΕ L 

1/1, 4.1.2003. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 773/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τη 

διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, 

EE L 123/18, 27.4.2004. 

T-203/01 Michelin κατά Επιτροπής, (Michelin II), Συλλογή 2003. 

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 26ης Νοεμβρίου 1998, υπόθεση C-7/97, Bronner, 

Συλλογή 1998, I-7791 

 

Έγγραφα Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

Ανακοίνωση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στρατηγικό πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή 

Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, COM/2015/080 (final) 

Commission Decision of 18 III 2009 relating to a proceeding under Article 82 of the EC Treaty and 

Article 54 of the EEA Agreement (Case COMP/39.402 – RWE Gas Foreclosure) 

Opening Proceedings for RWE Company, 10.05.2007 και ΜΕΜΟ/07/186, 11.05.2007 



68 
 

MEMO/08/355 of 31st May 2008, ανάκτηση από: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-08-

355_en.htm?locale=fr 

Memo IP/09/410, Brussels, 18th March 2009 

Ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/B-1/37966 -Distrigaz (2007/C 77/14) 

Περίληψη της απόφασης της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με διαδικασία 

εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ (Υπόθεση COMP/B-1/37.966 — Distrigaz), 2008/C 

9/05 

COMMISSION DECISION of relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union (‘TFEU’) and Article 54 of the EEA Agreement, Case 

COMP/39.315 – ENI 

MEMO /06/205, Brussels, 17th May 2006 

IP/10/1197, Antitrust / ENI case: Commission opens up access to Italy's natural gas market, 

Brussels, 29 September 2010 

Press Release, Antitrust: opens investigation into gas export restrictions from Romania. Brussels, 1 

June 2017 

COMMISSION DECISION of 10.12.2015 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty 

on the Functioning of the European Union_Case 39.767, BEH 

Απόφαση της Επιτροπής C(2008) 824 τελικό, της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά µε τη χορήγηση ή τη 

διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική ∆ηµοκρατία δικαιωµάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της 

∆ηµόσιας  Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε 

Memo IP/04/436, Commission warns Greece about exclusive rights granted to PPC for electricity 

production based on lignite, Brussels, 1 April 2004 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.8.2009 για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη 

διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παράβασης που διαπιστώθηκε στην 

απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά µε τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ 

από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., Ε (2009) 6244 

COMMISSION DECISION relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement, 17.03.2010 (Case 

COMP/39.386 – Long-term contracts France) 

MEMO/08/809, Brussels, 29th December 2008 

Απόφαση COMP/M. 4180 GDF/SUEZ 

COMMISSION DECISION of 10.12.2015 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty 

on the Functioning of the European Union_Case AT.39767 

http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-08-355_en.htm?locale=fr
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-08-355_en.htm?locale=fr


69 
 

Press Release, Antitrust: Commission opens proceedings against Bulgarian Energy Holding, 

Brussels 3.12.2012. Press Release Database 

Opening proceedings, 04.12.2012, ανάκτηση εγγράφου από: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=139767 

Commission Decision of 23 June 2009 in Case COMP/M.5467 - RWE/Essent 

Press release, Antitrust: Commission accepts commitments by Bulgarian Energy Holding to open 

up Bulgarian wholesale electricity market, Brussels, 10 December 2015 

MEMO/09/191, 2009, COMP/39.351 Swedish Interconnectors. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=139767

