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Υπόψη: κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη
               Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οινόφυτα, 20/1/22

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις επί των ρυθμίσεων του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός του 
δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να 
επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας χαιρετίζει την πρωτοβουλία για την κατάθεση του υπό 
συζήτηση νομοσχεδίου το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, με 
απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με τους δύο νέους 
τύπους απαγορευμένων μονομερών πρακτικών που εισάγει το άρθρο 4 του υπό συζήτηση 
νομοσχεδίου «Πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων 
τιμολόγησης προϊόντων μεταξύ ανταγωνιστών - Προσθήκη άρθρου 1Α στο Ν. 3959/2011», το οποίο 
δεν είχε συμπεριληφθεί στις διατάξεις του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 

Το άρθρο αυτό θεσπίζει δύο νέες διαφορετικές μορφές απαγορευμένων μονομερών πρακτικών, στο 
εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού: α) πρόσκληση με την οποία καλείται επιχείρηση να συμμετέχει ή να 
συμβάλλει σε απαγορευμένη σύμπραξη και β) ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης 
προϊόντων (price signaling), η οποία συνίσταται στη γνωστοποίηση μελλοντικών προθέσεων μίας 
επιχείρησης για την τιμολόγηση των προϊόντων της.

Καταρχάς, θα πρέπει να επισημανθεί ότι εγείρεται ζήτημα ως προς συμβατότητα του άρθρου με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και συγκεκριμένα με τον Κανονισμό 1/2003. Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν αυστηρότερες εθνικές  διατάξεις ως προς τις 
μονομερείς επιχειρηματικές πρακτικές, χωρίς ωστόσο η εφαρμογή των διατάξεων αυτών να 
οδηγεί σε απαγόρευση πρακτικών όταν αυτές δεν απαγορεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
(Κανονισμός 1/2003, αιτ. σκέψη 8, προοίμιο). 
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Εν προκειμένω, από τη διατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 4, προκύπτει σαφώς ότι οι 
ρυθμίσεις του άρθρου αυτού είναι αυτοτελείς και δεν συναρτώνται με τις προϋποθέσεις 
εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, όπως επιτάσσει ο Κανονισμός 1/2003.

Περαιτέρω, οι δύο νέες απαγορευμένες μονομερείς πρακτικές έχουν ευρύτατο ρυθμιστικό πεδίο το 
οποίο δεν είναι σαφώς οριοθετημένο, ενώ τα κριτήρια υπό τα οποία συντρέχουν οι απαγορευμένες 
μονομερείς πρακτικές δεν αποσαφηνίζονται πλήρως στο νόμο με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
ανασφάλεια δικαίου και να ελλοχεύει ο κίνδυνος μη ομοιόμορφης εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. 

Τα δε κράτη μέλη ΕΕ τα οποία έχουν θεσπίσει συναφείς νομοθετικές διατάξεις που καθιστούν 
παραβατικές αντίστοιχες μονομερείς πρακτικές, εξειδικεύουν επαρκώς το πεδίο εφαρμογής τους, με 
αναφορά στις προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ. 

Περαιτέρω, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 άγουν σε υπερρύθμιση η οποία 
είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει δυσανάλογες παρεμβάσεις στην επιχειρηματική ελευθερία των 
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα υπάγονται σε 
αυστηρότερο καθεστώς εποπτείας με διαφορετικά πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε 
σχέση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές στα λοιπά κράτη μέλη ΕΕ. 

Ειδικότερα, με τη θέσπιση των δύο νέων απαγορευμένων μονομερών πρακτικών, το μέτρο 
απόδειξης αντί-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς θα είναι υποδεέστερο, καθώς αρκεί η διαπίστωση 
μονομερούς συμπεριφοράς, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 101 και 
102 ΣΛΕΕ. Με τα παραπάνω δεδομένα, αναιρούνται οι ασφαλιστικές δικλείδες της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, δηλαδή η σύμπτωση της βούλησης των μελών μιας απαγορευμένης σύμπραξης (άρθρο 
101 ΣΛΕΕ), ή η ύπαρξη ισχύος στην αγορά (άρθρο 102 ΣΛΕΕ). 

Πλέον της διαφοροποιημένης αντιμετώπισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα έναντι εκείνων που δραστηριοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη, με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 4 ανακύπτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται εντός της χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 4 εισάγει δύο νέες μορφές απαγορευμένων μονομερών πρακτικών, οι 
οποίες συνιστούν παραβατική συμπεριφορά αποκλειστικά στην περίπτωση των επιχειρήσεων οι 
οποίες υπάγονται σε ένα αυθαίρετα καθορισμένο κατώφλι κύκλου εργασιών και αριθμού 
υπαλλήλων. 

Κατ’αυτό τον τρόπο, η παρ. 4 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου ματαιώνει στην πράξη την έννοια 
του ανταγωνισμού επί ίσοις όροις (level playing field) και συνιστά άνιση μεταχείριση των 
επιχειρήσεων, η οποία εγείρει ζήτημα συνταγματικότητας της διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση, τίθεται το ερώτημα της αναγκαιότητας των ρυθμίσεων του άρθρου 4 του υπό 
συζήτηση νομοσχεδίου. Ειδικότερα, δεν τεκμηριώνεται η ανεπάρκεια του ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου για τον εντοπισμό, τον έλεγχο και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων επί καταχρηστικών 
συμπεριφορών, ενώ άλλωστε δεν προκύπτουν οι λόγοι του κατεπείγοντος που επιτάσσουν τη 
θέσπιση μίας νομοτεχνικής διάταξης που επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στο εθνικό δίκαιο 
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ανταγωνισμού, με αδιαφανή τρόπο χωρίς να προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση προκειμένου 
να εκφράσουν τις απόψεις τους οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

Ενόψει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι, για λόγους ασφάλειας δικαίου, το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου 
θα πρέπει να μη συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου που θα τεθεί προς συζήτηση 
και ψήφιση στη Βουλή.

Με την προσήκουσα τιμή,

______________________________                                                                                                                   

Πάνος Λώλος                                                                                             
Πρόεδρος Δ.Σ.                  
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