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Δικαίωμα πραγματικήσ προςφυγήσ και 

αμερόληπτου δικαςτηρίου 

Κάζε πξφζσπν ηνπ νπνίνπ παξαβηάζηεθαλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο πνπ δηαζθαιίδνληαη 

απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, έρεη δηθαίσκα 

πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, 

ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα λα δηθαζζεί ε 

ππφζεζή ηνπ δίθαηα, δεκφζηα θαη εληφο εχινγεο 

πξνζεζκίαο, απφ αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην 

δηθαζηήξην, πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο ζπζηαζεί 

λνκίκσο. Κάζε πξφζσπν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκβνπιεχεηαη δηθεγφξν θαη λα ηνπ αλαζέηεη ηελ 

ππεξάζπηζε θαη εθπξνζψπεζή ηνπ. 

Τεκμήριο αθωότητασ και δικαιώματα 

τησ υπεράςπιςησ 

1. Κάζε θαηεγνξνχκελνο 

ηεθκαίξεηαη φηη είλαη αζψνο κέρξη 

απνδείμεσο ηεο ελνρήο ηνπ 

ζχκθσλα κε ην λφκν. 

2. Δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ππεξάζπηζεο ζε 

θάζε θαηεγνξνχκελν. 
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Δικαίωμα χρηςτήσ διοίκηςησ  
 

1. Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ αμερόλθπτθ, δίκαιθ και εντόσ 
ευλόγου προκεςμίασ εξζταςθ των υποκζςεϊν του απφ ηα ζεζκηθά θαη 

ινηπά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο. 
 

2. Τν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηδίσο:  
 

α) ην δικαίωμα κάκε προςϊπου ςε προθγοφμενθ ακρόαςθ πξηλ λα ιεθζεί 

αηνκηθφ κέηξν εηο βάξνο ηνπ,  
 

β) ην δικαίωμα κάκε προςϊπου να ζχει πρόςβαςθ ςτον φάκελό του, 

ηεξνπκέλσλ ησλ λνκίκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ,  
 

γ) ηελ υποχρζωςθ τθσ διοίκθςθσ να αιτιολογεί τισ αποφάςεισ τθσ.  
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ΑΡΧΗ ΣΗ 
ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ 

Δικαςτικόσ ζλεγχοσ 

Δικαιϊματα 
υπεράςπιςθσ 

Σεκμιριο 
ακωότθτασ 



Οριακός δικαζηικός έλεγτος 



Πρόδθλθ πλάνθ εκτίμθςθσ 

Διακριτικι ευχζρεια 
(discretion) 

Περικϊριο εκτίμθςθσ 
(margin of appreciation) 

Άςκθςθ πολιτικισ φνκετεσ οικονομικζσ εκτιμιςεισ 

Διαχωριςμόσ εξουςιϊν Πραγματογνωμοςφνθ 



‘Ελεγχοσ ςφνκετων οικονομικϊν εκτιμιςεων 

«Σην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ηνλ νπνίν αζθνχλ ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα 

ηεο Έλσζεο επί ησλ πνιππιφθσλ νηθνλνκηθψλ εθηηκήζεσλ ηεο 

Επηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, δελ ελαπφθεηηαη 

ζηνλ δηθαζηή ηεο Έλσζεο λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Επηηξνπή ζηελ 

νηθνλνκηθή εθηίκεζή ηεο. 

 

Εληνχηνηο, ν δηθαζηήο ηεο Έλσζεο νθείιεη λα ειέγρεη κεηαμχ άιισλ 
φρη κφλνλ ηελ ακρίβεια των αποδεικτικϊν ςτοιχείων των οποίων γίνεται 
επίκλθςθ, τθν αξιοπιςτία και τθ ςυνοχι τουσ, αιιά θαη αλ ηα ζηνηρεία 

απηά απνηεινχλ ην ςφνολο των λθπτζων υπόψθ ςυναφϊν ςτοιχείων γηα 

ηελ εθηίκεζε κηαο ζχλζεηεο θαηαζηάζεσο θαη αλ είλαη ικανά να 
κεμελιϊςουν τα εξ αυτϊν αρυόμενα ςυμπεράςματα.» 



Πρόδθλθ πλάνθ εκτιμιςθσ  
(ςφνκετεσ οικονομικζσ εκτιμιςεισ) 

Τη είδνπο ‘πιάλεο’ 

ζηνηρεηνζεηνχλ κηα 

πξφδειε πιάλε 

εθηίκεζεο; 

Παξάιεηςε ελφο ζπλαθνχο παξάγνληα 

Πιάλε πεξί ηα (ζεκαληηθά) γεγνλφηα 

ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε εθηίκεζε 

Λήςε ππφςηλ ελφο κε ζπλαθνχο 

παξάγνληα πνπ αιινίσζε ην απνηέιεζκα 

ηεο αλάιπζεο 
Με ηθαλνπνίεζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

βαζκνχ απνδείμεσο 

Kalintiri A, ‘What’s in a Name? The Marginal Standard of Review of Complex Economic Assessments in EU Competition Enforcement' (2016) 53 Common Market Law Review 1283-1316 



Δικαιώμαηα σπεράζπιζης  



Δικαίωμα πρόςβαςθσ  
ςτο φάκελο 

Δικαίωμα  
προθγοφμενθσ ακρόαςθσ 

«(...) ε πξφζβαζε ζηνλ θάθειν είλαη 

ειεχζεξε γηα ηα άκεζα ελδηαθεξφκελα 

κέξε, κεηά απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

αηηηάζεσλ, ππφ ηελ επηθχιαμε, κεηαμχ 

άιισλ, ηνπ ελλφκνπ ζπκθέξνληνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα ηεξείηαη ην 

επαγγεικαηηθφ ηνπο απφξξεην, 

θαζφζνλ ε πξφζβαζε απηή ζηα 

έγγξαθα δελ θαιχπηεη νχηε ηηο 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο νχηε ηα 

έγγξαθα εζσηεξηθήο ρξήζεσο ηεο 

Επηηξνπήο ή ησλ αξκνδίσλ αξρψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ.» 

«Ο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ 

άκπλαο (...) επηβάιιεη, 

επνκέλσο, λα δίλεηαη ζηα 

θνηλνπνηνχληα κέξε ε επρέξεηα 

λα γλσζηνπνηήζνπλ ιπζηηειψο 

ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θαη θξίζηκν 

ραξαθηήξα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ ε 

Επηηξνπή ζθνπεχεη λα ζηεξίμεη 

ηελ απφθαζή ηεο.» 

C-265/17 P Επιτροπή κατά United Parcel Service, ECLI:EU:C:2019:23, §§ 30-31 



υνζπειεσ παραβίαςθσ 

...κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αθχξσζε ηεο πξνζβαιινκέλεο 

απνθάζεσο μόνον εφόςον ελλείπει 
κάκε άλλθ ζγγραφθ απόδειξθ ηεο 

νπνίαο νη εκπιεθφκελνη έιαβαλ 

γλψζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Μθ γνωςτοποίθςθ 
ενοχοποιθτικοφ εγγράφου 

Παράλειψθ γνωςτοποίθςθσ 
απαλλακτικοφ εγγράφου 

C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-
219/00 P Aalborg Portland κατά Επιτροπήσ, ECLI:EU:C:2004:6, §§ 72-73  

...κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αθχξσζε ηεο πξνζβαιινκέλεο 

απνθάζεσο εθφζνλ ε 

πξνζθεχγνπζα ζα κπνξνχζε λα 

είρε τθν ζςτω και περιοριςμζνθ 
δυνατότθτα να διαςφαλίςει καλφτερα 

τθν άμυνά τθσ. 

C-109/10 P Solvay κατά Επιτροπήσ, ECLI:EU:C:2011:686, § 57  



C-265/17 P Επιτροπή κατά UPS 

Τν ΔΕΕ θιήζεθε λα απνθαζίζεη αλ: 

• ε κε θνηλνπνίεζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ 

πξνηχπνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ Επηηξνπή κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

αηηηάζεψλ ηεο, ζηνηρεηνζεηνχζε 

παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ 

ππεξάζπηζεο ηεο UPS 

• αλ κηα ηέηνηα παξαβίαζε, κπνξνχζε θαη 

έπξεπε λα νδεγήζεη ζηελ αθχξσζε ηεο 

απφθαζεο ηεο Επηηξνπήο 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 



C-265/17 P Επιτροπή κατά UPS - Παραβίαςθ 

36. (...) Λφγσ απηνχ ηνπ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, ε αλαθνίλσζε ησλ 

αηηηάζεσλ νπδφισο εκπνδίδεη ηελ Επηηξνπή λα ηξνπνπνηήζεη ηελ άπνςή 

ηεο ππέξ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα 

εμεγεί ηηο ελδερφκελεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσξηλέο εθηηκήζεηο 

ηεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηελ αλαθνίλσζε απηή. 

37. Εληνχηνηο, εκ των ανωτζρω δεν προκφπτει ότι θ Επιτροπι μπορεί να 
τροποποιιςει μετά τθν ανακοίνωςθ των αιτιάςεων τθν ουςία του 
οικονομετρικοφ προτφπου επί του οποίου προτίκεται να ςτθρίξει τισ αντιρριςεισ 
τθσ χωρίσ να ανακοινϊςει τθν τροποποίθςθ αυτι ςτισ ενδιαφερόμενεσ 
επιχειριςεισ θαη ρσξίο λα ηνπο παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθζέζνπλ 

ζπλαθψο ηηο απφςεηο ηνπο. Μια τζτοια ερμθνεία κα ιταν, ςυγκεκριμζνα, 
αντίθετη ςτην αρχή του ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων άμυνασ (...).  

 



C-265/17 P Επιτροπή κατά UPS - Παραβίαςθ 

«(...) ε επηηαθηηθή αλάγθε 

ηαρχηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηε γεληθή νηθνλνκία ηνπ 

θαλνληζκνχ 139/2004 

επηβάιιεη ζηελ Επηηξνπή ηελ 

ηήξεζε απζηεξψλ 

πξνζεζκηψλ γηα ηελ έθδνζε 

ηεο ηειηθήο απνθάζεσο. Η 
Επιτροπι υποχρεοφται να 
ςυνδυάςει αυτιν τθν επιτακτικι 
ανάγκθ ταχφτθτασ με τον 
ςεβαςμό των δικαιωμάτων 
άμυνασ.» 

C-265/17 P Επιτροπή κατά United Parcel Service, ECLI:EU:C:2019:23, §§ 38-44 

Η Επηηξνπή είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

γλσζηνπνηήζεη ην πξφηππν αιιά 

παξέιεηςε λα ην θάλεη θαη δελ πξνέβαιε 

θακία εμήγεζε γηα ηελ παξάιεηςε. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ήηαλ κε 

ακειεηέεο. 

Η Επηηξνπή είρε ζηεξηρζεί ζηελ ηειηθή 

κνξθή ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ πξνηχπνπ ζηελ 

απφθαζή ηεο. 



C-265/17 P Επιτροπή κατά UPS - υνζπειεσ 

(...) Όζνλ αθνξά ηνλ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο, το ηιτθμα εάν θ μθ 
γνωςτοποίθςθ ςτουσ μετζχοντεσ ςε ςυγκζντρωςθ οικονομετρικοφ προτφπου δικαιολογεί τθν 
ακφρωςθ τθσ αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ δεν εξαρτάται από τον προθγοφμενο χαρακτθριςμό 
του προτφπου αυτοφ ωσ ενοχοποιθτικοφ ι απαλλακτικοφ εγγράφου (...). 

Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζεκαζίαο ησλ νηθνλνκεηξηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ πξννπηηθψλ εμειίμεσο ησλ ζπλεπεηψλ κηαο ζπγθεληξψζεσο, αλ εηίζεην ηφζν 

ςειά ν πήρεο ησλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηελ απφδεημε πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί 

απφθαζε ιφγσ πξνζβνιήο ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο απνξξένπζαο (...) απφ ηε κε 

γλσζηνπνίεζε ησλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο εγγελείο ζηα 

πξφηππα απηά ζηαηηζηηθέο ηερληθέο, φπσο θαη’ νπζίαλ ππνζηεξίδεη ε Επηηξνπή, τοφτο 
κα ιταν αντίκετο προσ τον ςκοπό ενκαρρφνςεωσ τθσ Επιτροπισ να ενεργεί με διαφάνεια 
κατά τθν κατάρτιςθ των οικονομετρικϊν προτφπων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ διαδικαςίεσ 
ελζγχου των ςυγκεντρϊςεων και κα ζκιγε τθν αποτελεςματικότθτα του επακόλουκου 
δικαςτικοφ ελζγχου των αποφάςεϊν τθσ. 

C-265/17 P Επιτροπή κατά United Parcel Service, ECLI:EU:C:2019:23, §§ 54-55 



C-265/17 P Επιτροπή κατά UPS - Παραβίαςθ 

(...) ηα νηθνλνκεηξηθά πξφηππα είλαη, εθ ηεο θχζεσο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, πνζνηηθά εξγαιεία ρξήζηκα γηα ηελ αλάιπζε απφ ηελ Επηηξνπή 

ησλ πξννπηηθψλ εμειίμεσο ηεο αγνξάο ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ ησλ ζπγθεληξψζεσλ. Οη κεζνδνινγηθέο βάζεηο επί ησλ 

νπνίσλ ζηεξίδνληαη ηα πξφηππα απηά πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 

αληηθεηκεληθέο ψζηε λα κελ πξνδηθάδεηαη ε έθβαζε ηεο αλαιχζεσο 

απηήο ππφ ηελ κία ή ηελ άιιε έλλνηα. Τα ζηνηρεία απηά ζπκβάιινπλ, 
επνκέλσο, ζηελ ενίςχυςθ τθσ αμερολθψίασ και τθσ ποιότθτασ των 
αποφάςεων τθσ Επιτροπισ, από τισ οποίεσ εξαρτάται εν τζλει θ εμπιςτοςφνθ 
του κοινοφ και των επιχειριςεων ςτθ νομιμότθτα τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
των ςυγκεντρϊςεων ςτθν Ζνωςθ.  

C-265/17 P Επιτροπή κατά United Parcel Service, ECLI:EU:C:2019:23, § 53 



Επιτροπή κατά ICAP (NEX) 

Πεξαηηέξσ, φηαλ ε Επηηξνπή απνθιίλεη απφ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 2006 θαη εθαξκφδεη άιιε 

κεζνδνινγία ε νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 
δηεπθνιχλεη ηε ζχκπξαμε, επιβάλλεται, υπό το πρίςμα των 
δικαιωμάτων άμυνασ, να γνωςτοποιείται θ μεκοδολογία αυτι 
ςτουσ ενδιαφερομζνουσ, ϊςτε αυτοί να είναι ςε κζςθ να 
εκκζςουν τισ απόψεισ τουσ ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία επί ησλ 

νπνίσλ ε Επηηξνπή πξνηίζεηαη λα ζηεξίμεη ηελ απφθαζή ηεο. 

C-39/18 P Επιτροπή κατά ICAP (NEX), ECLI:EU:C:2019:584, § 34 



Το ηεκμήριο ηης αθωόηηηας 



Αποδεικτικζσ προεκτάςεισ 

Τν βάξνο απφδεημεο ελαπφθεηηαη ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνχ 1/2003 θαη πάγηα 

λνκνινγία.  

Η χπαξμε ακθηβνιηψλ ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

(ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ απφδεημε κηαο παξαβίαζεο ησλ 

θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ). 

Μνινλφηη ε ρξήζε ηεθκεξίσλ κπνξεί λα επηηαρχλεη θαη λα δηεπθνιχλεη 

ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, ελδέρεηαη λα κελ είλαη (πάληα) ζπκβαηή κε 

ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο θαη ηελ αξρή ηεο δίθαηεο δίθεο, θαζψο ηα 

ηεθκήξηα κεηαζέηνπλ ην βάξνο ηεο απφδεημεο απφ ηελ Επηηξνπή ζηελ 

επηρείξεζε. 

(αλαθνξηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ κε ηελ αξρή ηεο δίθαηεο δίθεο, βι. C-521/09 P Elf Aquitaine θαηά 
Επηηξνπήο, ECLI:EU:C:2011:620, §62) 



ICAP κατά Επιτροπήσ 

257. Τν ηεθκήξην αζσφηεηαο ζπλεπάγεηαη φηη θάζε θαηεγνξνχκελνο ηεθκαίξεηαη φηη 

είλαη αζψνο κέρξη απνδείμεσο ηεο ελνρήο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. (...) 

265. Ελψ θ αρχι περί του τεκμθρίου ακωότθτασ κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 48 του Χάρτθ 
των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων, το οποίο δυνάμει του άρκρου 6 ΕΕ ζχει το ίδιο νομικό κφροσ 
με τισ υνκικεσ, ε δηαδηθαζία δηεπζεηήζεσο ζηεξίδεηαη ζε θαλνληζκφ ν νπνίνο 

εθδφζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ηελ Επηηξνπή (...) θαη είλαη πξναηξεηηθή ηφζν 

γηα ηελ Επηηξνπή φζν θαη γηα ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο.  

266. Ωο εθ ηνχηνπ, οι απαιτιςεισ που ςυνδζονται με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ του τεκμθρίου 
ακωότθτασ δεν μποροφν να αλλοιωκοφν για λόγουσ που ςυνδζονται με τθ διαφφλαξθ των 
ςκοπϊν ταχφτθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ διευκετιςεωσ, φζν 

ζεκαληηθνί θαη αλ είλαη νη ζθνπνί απηνί. Αληηζέησο, ε Επηηξνπή ππνρξενχηαη λα 

εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία δηεπζεηήζεσο θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 48 ηνπ Χάξηε ησλ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ.  

Σ-180/15 ICAP κατά Επιτροπήσ, ECLI:EU:T:2017:795 



Παραηηρήζεις 



Σο Δικαςτιριο διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν προςταςία τθσ αρχισ τθσ 
δίκαιθσ δίκθσ - είτε ςτο πλαίςιο του ελζγχου ςφνκετων οικονομικϊν εκτιμιςεων 
είτε ςτο πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ των δικαιωμάτων υπεράςπιςθσ και του 
τεκμθρίου τθσ ακωότθτασ. 

1θ παρατιρθςθ 

2θ παρατιρθςθ 

Η ανάγκθ διαςφάλιςθσ τθσ ταχφτθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαδικαςίασ 
πρζπει να ςυνδυάηεται με τισ επιταγζσ τθσ δίκαιθσ δίκθσ και αυτό δυνθτικά ενζχει 
ςθμαντικζσ προεκτάςεισ ι επιπτϊςεισ για τον τρόπο με τον οποίο θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι ερευνά και διαπιςτϊνει παραβάςεισ. 



3θ παρατιρθςθ 

Η διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων υπεράςπιςθσ και του τεκμθρίου τθσ 
ακωότθτασ φαίνεται να μθν αφορά πλζον αποκλειςτικά τθν προςταςία των 
εμπλεκομζνων μερϊν αλλά να ςυνδζεται ευρφτερα με τθν ενίςχυςθ τθσ 
διαφάνειασ και τθσ ποιότθτασ των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ και τθν 
εμπιςτοςφνθ του κοινοφ και των επιχειριςεων ςτθ νομιμότθτα τθσ δράςθσ τθσ. 

 

• Επιτροπή κατά UPS, §§ 53 και 55 

• Επιτροπή κατά ICAP (NEX), § 34 

(επίςθσ, βλ. ICAP κατά Επιτροπήσ, §§ 270-279) 



ICN Πλαίςιο για τισ Διαδικαςίεσ ενϊπιον Αρχϊν Ανταγωνιςμοφ  
(ICN Framework on Competition Agency Procedures) 

Κςθ μεταχείριςθ 

 
Διαφάνεια και 
προβλεψιμότθτα 
 

Γνωςτοποίθςθ ζρευνασ 

 
Εφλογθ διάρκεια 
 
Αντικειμενικότθτα και 
αμερολθψία 

Δικαιϊματα υπεράςπιςθσ 
 
Νομικι εκπροςϊπθςθ και 
δικθγορικό απόρρθτο 
 
Γραπτζσ αποφάςεισ 

 
Ανεξάρτθτοσ ζλεγχοσ 

 
Επιπρόςκετα εχζγγυα 


