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Τυπολογία τθσ κατάχρθςθσ 

Καταχρθςτικζσ Συμπεριφορζσ  
Αποκλειςμοφ (exclusionary abuses) 

Καταχρθςτικζσ Συμπεριφορζσ 
Εκμετάλλευςθσ (exploitative abuses) 

Βλάβθ ςτουσ ανταγωνιςτζσ 
Βλάβθ ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ με τθ 
δεςπόηουςα επιχείρθςθ 

Ζμμεςθ απϊλεια ευθμερίασ καταναλωτϊν 

 Λθςτρικι υπο-τιμολόγθςθ 

 Συμπίεςθ περικωρίου 
κζρδουσ 

 Χοριγθςθ εκπτϊςεων 

 Άρνθςθ πϊλθςθσ 

 Δεςμευμζνεσ πωλιςεισ 

 Επιβολι αποκλειςτικότθτασ 

 

Άμεςθ απϊλεια ευθμερίασ καταναλωτϊν 

 Υπερβολικι τιμολόγθςθ  

 Επιβολι μθ εφλογων όρων 
ςυναλλαγισ 



Επιχειριματα υπζρ και κατά  
τθσ παρζμβαςθσ των αρχϊν ανταγωνιςμοφ 

Λόγοι κατά τησ παρζμβαςησ Αντίλογοσ υπζρ τησ παρζμβαςησ 

Πρακτικζσ δυςκολίεσ  εν απουςία ενιαίου, λειτουργικοφ και 
ςαφοφσ κριτθρίου για το πότε μια τιμι είναι υπερβολικι 

Οι πρακτικζσ δυςκολίεσ δεν ςυνιςτοφν δικαιολογία – 
υπάρχουν περιπτϊςεισ προδιλωσ καταχρθςτικϊν τιμϊν 

Νομικι αναςφάλεια για τισ επιχειριςεισ και κίνδυνοσ 
υπερβολικισ επιβολισ (ςφάλματα τφπου Ι) 

Προτεραιοποίθςθ και χριςθ κατάλλθλων φίλτρων μποροφν 
να διαςφαλίςουν τθ ςυνετι & φειδωλι παρζμβαςθ 

Οι υπερβολικζσ τιμζσ είναι ςυνικωσ το ςφμπτωμα, και όχι θ 
αιτία (οι αρχζσ πρζπει να κεραπεφουν τα αίτια) 

Μπορεί να καλφψει τυχόν κενά ςτθν εφαρμογι του νόμου, 
όταν δεν είναι εφικτι θ ςτοιχειοκζτθςθ παρεμποδιςτικισ 
κατάχρθςθσ ι άρςθσ διαρκρωτικϊν εμποδίων 

Οι (ανταγωνιςτικζσ) αγορζσ  ζχουν τθ δυνατότθτα να 
αυτορρυκμίηονται – άλλωσ, αδικαιολόγθτθ παρεμπόδιςθ 
ειςόδου νζων ανταγωνιςτϊν 

Οι αγορζσ δεν ζχουν πάντοτε τθ δυνατότθτα να 
αυτορρυκμίηονται – δεν είναι θ υπερβολικι τιμι αυτι 
κακαυτι που κα προςελκφςει νζουσ ανταγωνιςτζσ 

Μακροπρόκεςμα κα ζχει βλαπτικά αποτελζςματα για τθν 
ευθμερία του καταναλωτι, γιατί μειϊνει τα κίνθτρα για 
ανάλθψθ κινδφνων και επενδφςεισ ςε καινοτομία 

Δεν χαρακτθρίηονται όλεσ οι αγορζσ από τθν ανάγκθ 
ανάλθψθσ μεγάλου οικονομικοφ κινδφνου ι προςταςία του 
κινιτρου για επενδφςεισ/καινοτομία 

Η αρμόδια αρχι ανταγωνιςμοφ δεν είναι αγορανομία και 
δεν ζχει αποςτολι να κακορίηει και να παρακολουκεί τιμζσ 

Η παρζμβαςθ ανταποκρίνετα ςτο κοινό περί δικαίου 
αίςκθμα και ενδυναμϊνει το λαϊκό ζρειςμα τθσ πολιτικισ 
ανταγωνιςμοφ - Η απροκυμία παρζμβαςθσ απλά παράδοξθ 
και ακατανόθτθ ςτα μάτια των πολιτϊν  

Δυςκολία επιβολισ κατάλλθλων διορκωτικϊν μζτρων  
Μποροφν να διερευνθκοφν μζκοδοι που βελτιϊνουν τθ 
βιωςιμότθτα και αποτελεςματικότθτά τουσ 



United Brands τεςτ (1) 

• Η χρζωςθ από δεςπόηουςα επιχείρθςθ υπερβολικισ τιμισ, δυςανάλογθσ προσ 
τθν οικονομικι αξία τθσ προςφερόμενθσ παροχισ, ςυνιςτά κατάχρθςθ  

• Διττό - ςωρευτικό τεςτ: 

– Α’ ςτάδιο (excessiveness limb): Υφίςταται υπερβολικι δυςαναλογία μεταξφ του 
κόςτουσ παραγωγισ που πράγματι προκλικθκε και τθσ τιμισ που πράγματι ηθτικθκε 
(με άλλα λόγια, προκφπτει από τθ ςφγκριςθ αυτι υπερβολικό περιθώριο κζρδουσ); 

– Β’ ςτάδιο (unfairness limb): Εάν ναι, επιβλικθκε μη δίκαιη τιμή, είτε κατ’ απόλυτθ 
ζννοια, είτε ςε ςφγκριςθ με ανταγωνιςτικά προϊόντα;  

• Μία κατάλλθλθ / προκρινόμενθ μζκοδοσ είναι, επομζνωσ, θ ςφγκριςθ τθσ τιμισ 
πϊλθςθσ με το κόςτοσ παραγωγισ (cost plus), ϊςτε να προςδιοριςτεί το 
περικϊριο κζρδουσ 

• Μποροφν, ωςτόςο, να αξιοποιθκοφν και άλλοι μζκοδοι (δθλ. μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν και άλλα μζτρα ςφγκριςθσ για τθ ςτοιχειοκζτθςθ παράβαςθσ) 

• Όταν είναι δφςκολο να προςδιοριςτεί το κόςτοσ (ι/και ςυμπλθρωματικά με τθν 
όποια ανάλυςθ κόςτουσ), θ τιμι μπορεί να ςυγκρικεί με διάφορεσ άλλεσ τιμζσ 
αναφοράσ   κεμελίωςθ κατάχρθςθσ και χωρίσ κοςτολογικζσ αναλφςεισ 

 



United Brands τεςτ (2) 

Α’ ςτάδιο (excessiveness limb) 

• Εγγενείσ δυςκολίεσ κάκε κοςτολογικισ ανάλυςθσ 

• Ποιο είναι το ορκό & κατάλλθλο μζτρο για τον προςδιοριςμό του κόςτουσ; 

– Τι γίνεται με τισ αγορζσ δυναμικοφ ανταγωνιςμοφ; 

– Ποια ςχετικά κόςτθ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και πωσ κα κατανεμθκοφν; 

– Τι γίνεται ςτθν περίπτωςθ αναποτελεςματικϊν επιχειριςεων; 

• Πότε το περικϊριο κζδρουσ είναι υπερβολικό; (ποιο είναι το κατάλλθλο 
περικϊριο κζρδουσ για τθ ςτοιχειοκζτθςθ παράβαςθσ;) 

– Όταν είναι καταφανϊσ υπζρογκο (grossly exorbitant) 

– Τιμι ˃ 100% κόςτουσ παραγωγισ; 

– Τι γίνεται (πάλι) με τισ αγορζσ δυναμικοφ ανταγωνιςμοφ; 

– Σε κάκε περίπτωςθ, θ υπερβολικι τιμι δεν είναι κατ’ ανάγκθ και καταχρθςτικι             
 Β’ ςτάδιο ανάλυςθσ 

 

 

 



United Brands τεςτ (3) 

Β’ ςτάδιο (unfairness limb) 

• Αναποτελεςματικι ι/και υποκειμενικι άςκθςθ; 

• Ποιο είναι το κατάλλθλο ςθμείο αναφοράσ για να διαπιςτωκεί εάν μια τιμι δεν 
είναι δίκαιθ (price benchmarking exercise);  

• Μθ δίκαιθ τιμι «κατ’ απόλυτθ ζννοια» 

• Στθ διοικθτικι πρακτικι και νομολογία ζχουν αξιοποιθκεί διαφορετικά ςθμεία 
αναφοράσ (benchmarks) για ςφγκριςθ: 

1. Σφγκριςθ τθσ τιμισ που χρεϊνει θ δεςπόηουςα με τισ τιμζσ που χρεϊνουν οι 
ανταγωνιςτζσ τθσ για παρόμοια προϊόντα (competitors’ benchmark) 

• Είτε ςτθν ίδια ςχετικι (προϊοντικι) αγορά 

• Είτε ςε άλλθ ςχετικι (προϊοντικι) αγορά 

 Αναγκαίο να λθφκοφν υπόψθ τυχόν διαφορζσ μεταξφ των ςυγκρινόμενων προϊόντων ι 
υπθρεςιϊν εξ απόψεωσ ποιότθτασ, διάρκρωςθσ κόςτουσ & ςυνεργειϊν, πικανοφ 
ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 

 Η φπαρξθ αυτι κακαυτι ανταγωνιςτϊν προσ ςφγκριςθ ςτθν ίδια αγορά μιπωσ 
υποδθλϊνει ότι τα εμπόδια ειςόδου ςτθν εν λόγω αγορά δεν είναι τελικά υψθλά και 
μθ-παροδικά; 

 
  

 

 

 



United Brands τεςτ (4) 

Β’ ςτάδιο (unfairness limb) 

• (Συνχ.) Διαφορετικά ςθμεία αναφοράσ (benchmarks): 

2. Σφγκριςθ τιμϊν μεταξφ διαφορετικϊν γεωγραφικϊν αγορϊν (geographic benchmark) 

• Είτε μεταξφ τιμϊν που χρεϊνει θ ίδια θ δεςπόηουςα, αλλά ςε διαφορετικζσ 
γεωγραφικζσ περιοχζσ  

• Είτε μεταξφ τιμισ που χρεϊνει θ δεςπόηουςα ςε μία αγορά και τιμισ που 
χρεϊνουν ανταγωνιςτζσ τθσ ςε άλλθ γεωγραφικι, ανταγωνιςτικι αγορά 

 Δεν είναι εφλογο να υπάρχει διακριτικι τιμολόγθςθ μεταξφ διαφορετικϊν 
 γεωγραφικϊν αγορϊν;  

 Δεν είναι απαραίτθτο οι ςυγκρινόμενεσ αγορζσ να είναι κακόλα όμοιεσ 

 Πωσ γίνεται θ επιλογι των γεωγραφικϊν αγορϊν;  Αναγκαίο να λθφκοφν υπόψθ 
 τυχόν διαφορζσ μεταξφ των ςυγκρινόμενων προϊόντων ι υπθρεςιϊν εξ απόψεωσ 
 ελαςτικότθτασ ηιτθςθσ, ποιότθτασ, διάρκρωςθσ κόςτουσ, ρυκμιςτικό πλαίςιο, 
 πολιτικι τιμολόγθςθσ  

3. Σφγκριςθ μεταξφ τιμϊν που χρεϊνει θ ίδια θ δεςπόηουςα για το ίδιο ι παρόμοιο 
προϊόν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ (historical prices benchmark)  

• Όμωσ, αντικειμενικοί παράγοντεσ μπορεί να εξθγοφν τθν αφξθςθ τιμισ διαχρονικά 

• Ολοζνα και πιο ςφνθκεσ μζτρο ςφγκριςθσ ςε φαρμακευτικζσ υποκζςεισ  

 
  

 

 

 



Εξζλιξθ διοικθτικισ πρακτικισ και νομολογίασ  
ςε επίπεδο Ε.Ε. (1) 

• British Leyland  

• Deutsche Post II 

• Tournier 

• Lucazeau 

• Bodson 

• Port of Helsingborg 

– Υπερβολικό περικϊριο κζρδουσ δεν επαρκεί για ςτοιχειοκζτθςθ παράβαςθσ 
(ςωρευτικό το τεςτ τθσ United Brands) 

– Σφγκριςθ με άλλεσ (γεωγραφικζσ) αγορζσ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ  

– Ζννοια «οικονομικισ αξίασ»: θ οικονομικι αξία δεν κακορίηεται απλϊσ προςκζτοντασ 
ζνα περικϊριο κζρδοσ ςτα εκτιμϊμενα κόςτθ τθσ προςφερόμενθσ παροχισ, αλλά 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ειδικζσ περιςτάςεισ κάκε υπόκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
μθ κοςτολογικϊν ςτοιχείων όπωσ θ ηιτθςθ 

• Κριτικι 

• Αντίλογοσ ςτθν κριτικι 

– Θζτει εν γζνει ζνα υψθλότερο αποδεικτικό μζτρο για τθ ςτοιχειοκζτθςθ παράβαςθσ 

 

 



Εξζλιξθ διοικθτικισ πρακτικισ και νομολογίασ  
ςε επίπεδο Ε.Ε. (2) 

• Latvian Collecting Societies (C-177/16) 

– Ποιο είναι το κατάλλθλο & επαρκζσ ςθμείο αναφοράσ (benchmarking - comparator); 

• Η ςφγκριςθ μεταξφ τιμϊν που χρεϊνονται ςε διαφορετικζσ χϊρεσ, διορκωμζνεσ με βάςθ τον 
δείκτθ ΙΑΔ, είναι αρκοφντωσ αντιπροςωπευτικι και αξιόπιςτθ εναλλακτικι μζκοδοσ 

• Δεν υπάρχει ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ των προσ ςφγκριςθ αγορϊν  

• Αρκεί τα κράτθ μζλθ αναφοράσ επιλζγονται με αντικειμενικά, πρόςφορα και επαλθκεφςιμα 
κριτιρια 

• Η επιλογι πρόςφορων ανάλογων αγορϊν εξαρτάται από τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ κάκε 
περίπτωςθσ 

– Υφίςταται ελάχιςτο κατϊτατο όριο από το οποίο μια τιμι μπορεί να χαρακτθριςκεί 
«αιςκθτά υψθλότερθ»; 

• Δεν υπάρχει. Εξαρτάται από τισ εκάςτοτε ειδικζσ περιςτάςεισ τθσ υπόκεςθσ 

• Μια απόκλιςθ μεταξφ των ςυγκρινόμενων τιμϊν μπορεί να κεωρθκεί «αιςκθτι» αν είναι 
ςθμαντικι και ςτακερι (significant & persistent) ςε ςυνάρτθςθ με τθν εκάςτοτε αγορά 

• Μια τζτοια απόκλιςθ ςυνιςτά ζνδειξθ κατάχρθςθσ και εναπόκειται ςτθν επιχείρθςθ να 
καταδείξει ότι θ τιμι είναι δίκαιθ βάςει αντικειμενικϊν ςτοιχείων 

– Αντικειμενικι δικαιολόγθςθ 

– Προτάςεισ Γεν. Ειςαγγελζα Wahl  

• Συνδυαςμόσ μεκόδων, οι οποίεσ πρζπει να παρζχουν ςτθν Αρχι ζνα επαρκϊσ πλιρεσ και 
αξιόπιςτο ςφνολο ςτοιχείων και να τείνουν προσ μία ενιαία κατεφκυνςθ  



Τάςεισ ςε επίπεδο Κρατϊν Μελϊν Ε.Ε. (ενδεικτικά) 

• Γερμανία 

– Ζμφαςθ ςε διαφορετικζσ ςυγκριτικζσ μεκόδουσ (λιγότερο ςε κοςτολογικζσ αναλφςεισ) 

• Ολλανδία 

– Ζμφαςθ ςτισ κοςτολογικζσ αναλφςεισ (δθλ. κατά πόςον το περικϊριο κζρδουσ και 
επακόλουκθ κερδοφορία μπορεί να κωρθκοφν εφλογεσ) 

• Ηνωμζνο Βαςίλειο 

– Συνδυαςμόσ μεκόδων, οι οποίεσ πρζπει να παρζχουν ζνα επαρκϊσ πλιρεσ και 
αξιόπιςτο ςφνολο ςτοιχείων και να τείνουν προσ μία ενιαία κατεφκυνςθ 

– Υπόκεςθ NAPP (2002) 

• Μια τιμι είναι υπερβολικι και ςυνιςτά κατάχρθςθ όταν βρίςκεται πάνω από το επίπεδο που 
κα προζκυπτε εάν θ επιχείρθςθ λειτουργοφςε ςε μια ανταγωνιςτικι αγορά και όταν θ υψθλι 
κερδοφορία ςτθν  εν λόγω αγορά δεν αναμζνεται να προκαλζςει τθν επιτυχι είςοδο νζου 
ανταγωνιςτι εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ 

• Εφάρμοςε 6 διαφορετικζσ μεκόδουσ ςφγκριςθσ προκειμζνου να ςτοιχειοκετιςει παράβαςθ 

• Ελλάδα 

– Ζμφαςθ ςε διαφορετικζσ ςυγκριτικζσ μεκόδουσ (λιγότερο ςε κοςτολογικζσ αναλφςεισ) 

– Υποκζςεισ: ΑΕΠΙ (2003), Περίανδροσ (2006), Αερολζςχεσ/ΕΚΟ (2010), Εταιρίεσ Διφλιςθσ 
(2010) 

 



Σφγχρονεσ τάςεισ: εντονότερθ παρζμβαςθ  
ςε υποκζςεισ καταχρθςτικισ υπερτιμολόγθςθσ (1) 

• Εντεινόμενθ ζμφαςθ ςε αγορζσ φαρμακευτικϊν προϊόντων 

• Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

– Ψιφιςμα ΕΚ (2.3.2017) – βελτιϊνοντασ τθν πρόςβαςθ ςε φάρμακα  

– Aspen Pharma (Μάιοσ 2017, υπό ζρευνα).  

– Gazprom (Μάιοσ 2018, δεςμεφςεισ) 

• Γαλλία 

– Κλαδικι μελζτθ ςτον φαρμακευτικό τομζα (Νοζμ. 2017) 

– Online hotel platforms (Δεκ. 2018) 

• Δανία 

– CD Pharma (Δεκ. 2018) 

• Ηνωμζνο Βαςίλειο 

– Actavis UK (Ιαν. 2017) 

– Concordia (Νοζμ. 2017) 

– Pfizer/Flynn (Δεκ. 2016, Απόφαςθ CMA) (Ιοφνιοσ 2018, Απόφαςθ CAT) 

• Κίνα 

• Κορζα 

 



Σφγχρονεσ τάςεισ: εντονότερθ παρζμβαςθ  
ςε υποκζςεισ καταχρθςτικισ υπερτιμολόγθςθσ (2) 



Pfizer / Flynn (UK) 

• Πρόςτιμο 84.2 εκ. λιρϊν ςτθ Pfizer και 5.2 εκ. λιρϊν ςτον αποκλειςτικό διανομζα 
τθσ Flynn Pharma λόγω τθσ επιβολισ καταχρθςτικά υψθλϊν αυξιςεων φψουσ ζωσ 
και 2.600% ςε φάρμακο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ επιλθψίασ. Δαπάνθ NHS 
εκτοξεφτθκε από 2 εκ. λίρεσ (2012) ςε 50 εκ. λίρεσ (2014) 

• Ωςτόςο, το Εφετείο (CAT) ακφρωςε τθν απόφαςθ κατά το ςκζλοσ που αφοροφςε 
τθ ςτοιχειοκζτθςθ καταχρθςτικισ υπερτιμολόγθςθσ, κακϊσ: 

– (ωσ προσ ςκζλοσ «υπερβολικισ τιμισ»)  Περιορίςτθκε ςτθ μζκοδο cost plus, παρόλο 
που υπιρχαν διακζςιμεσ και άλλεσ μζκοδοι, π.χ. ςφγκριςθ με άλλα προϊόντα 

– (ωσ προσ ςκζλοσ «μθ δίκαιθσ τιμισ») Εςφαλμζνα περιορίςτθκε ςτθν εκτίμθςθ ότι θ 
τιμι ιταν μθ δίκαιθ «κατ’ απόλυτθ ζννοια», ςτο μζτρο που υπιρχαν ενδείξεισ ότι το 
ςυμπζραςμα ίςωσ ιταν διαφορετικό αν είχε γίνει ςφγκριςθ και με τισ τιμζσ 
ανταγωνιςτικϊν προϊόντων 

– (ωσ προσ ςκζλοσ «μθ δίκαιθσ τιμισ»)  δεν ζλαβε υπόψθ τθν οικονομικι αξία του 
προϊόντοσ για τουσ αςκενείσ [Υπόθεση Helsingborg] 

– (διαδικαςία)  δεν απαιτείται ςτοιχειοκζτθςθ με διαφορετικζσ μεκόδουσ, αλλά πρζπει 
να καταδειχκεί ότι τυχόν επιχειρθματολογία για το «δίκαιο» τθσ τιμισ βάςει μιασ 
εναλλακτικισ μεκόδου δεν υπονομεφει τθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ βάςει τθσ 
προκρινόμενθσ μεκόδου 

 



Συμπεραςματικζσ ςκζψεισ 

• Σε ποιεσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ είναι δικαιολογθμζνοσ ο ζλεγχοσ τθσ 
καταχρθςτικισ τιμολόγθςθσ; Ποια τα κατάλλθλα φίλτρα και κριτιρια 
προτεραιοποίθςθσ; 

– Δικαιολογείται θ παρζμβαςθ όταν θ δεςπόηουςα επιχείρθςθ προςτατεφεται από 
υψθλά και μθ παροδικά εμπόδια ειςόδου – άλλωσ, ςε αγορζσ που χαρακτθρίηονται 
από υψθλά και μθ παροδικά εμπόδια ειςόδου 

– Όταν δεν είναι εφικτι ι πρόςφορθ θ άρςθ των εν λόγω εμποδίων 

– Όταν δεν υπάρχει τομεακόσ ρυκμιςτισ να επιλφςει το πρόβλθμα  

– Σε περίπτωςθ δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ που κατζχει ειδικά ι/και αποκλειςτικά 
δικαιϊματα (νομικά μονοπϊλια) ι βρίςκεται ςε αγορά υπό απελευκζρωςθ. Συναφϊσ, 
όταν θ ιςχφσ τθσ ςτθν αγορά δεν οφείλεται ςε ΔΔΙ ι αξιοκρατικό ανταγωνιςμό, αλλά ςε 
παλαιότερθ νομικι προςταςία ι αντι-ανταγωνιςτικζσ πρακτικζσ 

– Σε αγορζσ όπου οι επενδφςεισ και θ καινοτομία δεν είναι ςθμαντικζσ 

 

– Από τθν άλλθ πλευρά, δεν ενδείκνυται παρζμβαςθ ςε αγορζσ δυναμικοφ 
ανταγωνιςμοφ, όπου οι επενδφςεισ και θ καινοτομία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ 

– Οφτε όταν θ υψθλι τιμι οφείλεται ςε/ςυνζχεται με ΔΔΙ 

 


