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Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
«Κάθετοι περιορισµοί» (“vertical re-
straints” ) αποκαλούνται εκείνοι οι περιο-
ρισµοί του ανταγωνισµού που εντάσσο-
νται σε συµφωνίες µεταξύ προµηθευτών 
και διανοµέων των προϊόντων ή υπηρεσι-
ών τους1. Εν ολίγοις, πρόκειται για περιο-
ρισµούς του ανταγωνισµού που επιβάλλο-
νται σε συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό 

1.  Για ορισµένα συγκεκριµένα ζητήµατα κατα-
λαµβάνονται αναλογικώς και οι σχέσεις προµη-
θευτών και εµπορικών αντιπροσώπων.

επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής ή δια-
νοµής («κάθετες συµφωνίες»). Οι συµφω-
νίες αυτές, οι οποίες είναι πανταχού πα-
ρούσες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρ. 
101 παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουρ-
γία της ΕΕ («ΣΛΕΕ») και 1 παρ. 1 του Ελ-
ληνικού Νόµου 3959/2011 περί προστα-
σίας του ελεύθερου ανταγωνισµού (Ν. 
3959/2011). Η αξιολόγηση όµως των κάθε-
των περιορισµών στο πλαίσιο του δικαίου 
του (ελεύθερου) ανταγωνισµού προκαλεί 
προβλήµατα διότι η επιβολή τους δύναται 
να οδηγήσει συνάµα σε αρνητικά και θε-

τικά αποτελέσµατα στην αγορά και στον 
ανταγωνισµό, και άρα απαιτείται στάθµιση 
τόσο του αν εµπίπτουν στην απαγόρευση 
καθεαυτή όσο και του αν χαίρουν της σχε-
τικής εξαίρεσης που προβλέπεται. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») έχει 
υιοθετήσει ειδικό πλαίσιο κανόνων για 
την αξιολόγηση των κάθετων συµφω-
νιών, το οποίο περιλαµβάνει τον Κανο-
νισµό 330/20102 (που ορίζει ότι υπό προϋ-

2.  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτρο-
πής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρµο-
γή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθή-

Ανανέωση των ενωσιακών κανόνων  
για τους κάθετους περιορισµούς  
του ανταγωνισµού
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ποθέσεις η απαγόρευση του άρ. 101 παρ. 
1 ΣΛΕΕ δεν εφαρµόζεται σε ορισµένες κά-
θετες συµφωνίες) και τις σχετικές κατευ-
θυντήριες γραµµές της Επιτροπής (soft 
law που αυτοδεσµεύει την Επιτροπή) για 
τους κάθετους περιορισµούς («Κατευθυ-
ντήριες»)3. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στο 

κης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών 
και εναρµονισµένων πρακτικών, ΕΕ L102 της 
23.4.2010, σελ. 1.

3.  Κατευθυντήριες γραµµές που καθορίζουν τις 
αρχές αξιολόγησης των κάθετων συµφωνιών 

αξίωµα ότι, για τη µεγάλη πλειοψηφία των 
κάθετων περιορισµών, προβλήµατα αντα-
γωνισµού δύνανται να προκύψουν µόνον 
εφόσον υφίσταται µια ορισµένη ισχύς στην 
αγορά στο επίπεδο είτε του προµηθευτή 
είτε του αγοραστή ή και των δύο. Κατά τα 
λοιπά, οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να 
επιλέξουν τον τρόπο διανοµής των προϊό-
ντων τους και καλύπτονται από τον λε-
γόµενο ασφαλή λιµένα (“safe harbor”) που 
προσφέρει ο Κανονισµός.

Ο ισχύων Κανονισµός 330/2010 έχει συ-
γκεκριµένη χρονική διάρκεια και λήγει 
στις 31 Μαΐου 20224. Σχετικά, την 9η Ιου-
λίου 2021 δηµοσιεύθηκε προς δηµόσια δι-
αβούλευση σχέδιο αναθεωρηµένου Κα-
νονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία των 
κάθετων συµφωνιών. Το σχέδιο Κανο-
νισµού απαλλαγής συνοδεύεται από σχέ-
διο αναθεωρηµένων κατευθυντήριων 
γραµµών για τους κάθετους περιορισµούς 
που παρέχουν περαιτέρω καθοδήγη-
ση αναφορικά µε τον τρόπο ερµηνείας και 
εφαρµογής του Κανονισµού απαλλαγής, 
καθώς επίσης και σχετικά µε την αξιολό-
γηση, βάσει του άρ. 101 παρ. 1 και του άρ. 
101 παρ. 3 ΣΛΕΕ, των κάθετων συµφωνιών 
που δεν απαλλάσσονται βάσει του Κανο-
νισµού απαλλαγής. Μετά την ολοκλήρω-
ση της σχετικής διαβούλευσης, η Επιτροπή 
τη 10η Μαΐου 2022 υιοθέτησε και δηµοσί-
ευσε το οριστικό περιεχόµενο των κειµέ-
νων του νέου Κανονισµού απαλλαγής κατά 
κατηγορία κάθετων συµφωνιών (Κανονι-
σµός 2022/720) και τις συνοδευτικές κα-
τευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους 
περιορισµούς («αναθεωρηµένες κατευθυ-
ντήριες γραµµές»). Τα δύο αυτά κείµενα θα 
καθορίσουν το νέο νοµικό πλαίσιο για την 
αξιολόγηση των κάθετων συµφωνιών βά-
σει του δικαίου του  ανταγωνισµού και θα 
τεθούν σε ισχύ  την 1η Ιουνίου 2022, δηλα-
δή όταν λήξει η τρέχουσα νοµοθετική δέ-
σµη, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν µεταβα-
τική περίοδο ενός έτους προκειµένου να 

µε βάση το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C130 της 
19.5.2010, σελ. 1.

4. Κανονισµός 330/2010 (υπ. 1), άρ. 10.

προσαρµόσουν το περιεχόµενο των συµ-
βάσεων διανοµής τους µε το νέο πλαίσιο5.

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται µια ευσύ-
νοπτη ανάλυση του εκσυγχρονισµού που 
θα επιφέρει η Επιτροπή στο υφιστάµενο 
πλαίσιο για τους κάθετους περιορισµούς 
του ανταγωνισµού. Προς το σκοπό τούτο, 
εκτίθεται το γενικό πλαίσιο ανάλυσης των 
κάθετων περιορισµών («Ενότητα Β»), προ-
τού καταγραφεί το ιστορικό και οι βασικοί 
στόχοι της διαδικασίας αναθεώρησης, κα-
θώς επίσης και η αποκωδικοποίηση των 
σηµαντικότερων αλλαγών («Ενότητα Γ»). 
Τέλος, παρουσιάζεται µια πρώτη αποτίµη-
ση των τροποποιήσεων που επιφέρουν οι 
αναθεωρηµένοι κανόνες («Ενότητα Δ»).

Β. Πλαίσιο ανάλυσης των κάθετων 
περιορισµών
Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται 
οι κύριες αρχές αξιολόγησης των κάθε-
των περιορισµών του ανταγωνισµού µε 
βάση το άρ. 101 ΣΛΕΕ (και το άρ. 1 του 
Ν. 3959/2011) και το παράγωγο ενωσια-
κό δίκαιο, ιδίως τον ισχύοντα Κανονισµό 
απαλλαγής κατά κατηγορίες στις κάθετες 
συµφωνίες, τον Κανονισµό 330/2010.

Σηµείο εκκίνησης της ανάλυσης είναι ότι 
τα άρ. 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ και 1 παρ. 1 του Ν. 
3959/2011 απαγορεύουν, κατ’ αρχήν, όλες 
τις συµφωνίες που περιλαµβάνουν περι-
ορισµούς του ανταγωνισµού, είτε οριζό-
ντιους είτε κάθετους. Ως εξαίρεση από τον 
εν λόγω κανόνα, το άρ. 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ 
ορίζει ότι η Επιτροπή δύναται να κηρύξει 
ανεφάρµοστη την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 
σε ορισµένες συµφωνίες ή κατηγορίες 
συµφωνιών που συµβάλλουν στη βελτί-
ωση της παραγωγής ή της διανοµής των 
προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνι-
κής ή οικονοµικής προόδου, εξασφαλίζο-
ντας συγχρόνως στους καταναλωτές ένα 
δίκαιο τµήµα από το όφελος που προκύ-

5.  Βλ. Κανονισµός (ΕΕ) 2022/720 της Επιτροπής, 
της 10ης Μαΐου 2022, για την εφαρµογή του άρ-
θρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµέ-
νες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρ-
µονισµένων πρακτικών, ΕΕ L134 της 11.5.2022, 
σελ. 4· Έγκριση του περιεχοµένου σχεδίου ανα-
κοίνωσης της Επιτροπής - Κατευθυντήρι-
ες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς 
C(2022) 3006 final.
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πτει. Έτσι, το άρ. 101 παρ. 3 εφαρµόζεται 
είτε σε µεµονωµένες συµφωνίες είτε σε 
κατηγορίες συµφωνιών µέσω κανονισµών 
απαλλαγής κατά κατηγορία6. Σχετικά, εφό-
σον µια συµφωνία καλύπτεται από απαλ-
λαγή κατά κατηγορία, τα µέρη της απαλ-
λάσσονται από το βάρος της απόδειξης 
ότι η συγκεκριµένη συµφωνία πληροί τις 
επιµέρους προϋποθέσεις του άρ. 101 παρ. 
3 ΣΛΕΕ· αρκεί η συµφωνία να υπάγεται σε 
υφιστάµενο Κανονισµό απαλλαγής7.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ισχύων Κανονισµός 
330/2010 καθορίζει ορισµένες κάθε-
τες συµφωνίες που η Επιτροπή κρίνει 
ότι βελτιώνουν την οικονοµική αποδοτι-
κότητα και προάγουν τον ανταγωνισµό 
και, εποµένως, πληρούν κατά κανόνα τις 
προϋποθέσεις του άρ. 101 παρ. 38. Στο πε-
δίο εφαρµογής του Κανονισµού 330/2010 
εµπίπτουν οι κάθετες συµφωνίες για την 
αγορά ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσι-
ών στο βαθµό που το µερίδιο που διαθέ-
τει στη σχετική αγορά ο προµηθευτής και 
ο αγοραστής δεν υπερβαίνει καθένα το 
30%9. Επιπροσθέτως, απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την εφαρµογή του ευεργε-
τήµατος της απαλλαγής σε συγκεκριµένη 
συµφωνία είναι η απουσία περιοριστικών 
όρων που θεωρούνται ιδιαίτερα βλαπτι-
κοί για τον ανταγωνισµό. Ειδικότερα, ο 
Κανονισµός 330/2010 περιέχει στο άρ. 4 

6.  Βλ. Κανονισµός αριθ. 19/65/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου, της 2ας Μαρτίου, για την εφαρµογή του 
άρθρου 85 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε 
κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων 
πρακτικών, ΕΕ 36 της 6.3.1965, σελ. 35, µε τον 
οποίο το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτρο-
πή να εκδώσει κανονισµούς απαλλαγής κατά 
κατηγορία για ορισµένες κατηγορίες συµφωνι-
ών και εναρµονισµένων πρακτικών που εµπί-
πτουν στο άρ. 101 ΣΛΕΕ.

7.  Επισηµαίνεται ότι το άρ. 1 παρ. 4 του Ν 3959/ 
2011 ορίζει ότι οι κανονισµοί απαλλαγής κατά 
κατηγορία «εφαρµόζονται αναλόγως για την 
υπαγωγή στην παράγραφο 3 [του άρ. 1] συµφω-
νιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτι-
κών που δεν είναι πιθανόν να επηρεάσουν το 
εµπόριο µεταξύ κρατών µελών κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 του άρθρου 101 ΣΛΕΕ».

8.  Δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση για τους κάθετους 
περιορισµούς στο ελληνικό δίκαιο ανταγω-
νισµού. Η ΕΑ ερµηνεύει και εφαρµόζει τις εθνι-
κές διατάξεις µε γνώµονα την ενωσιακή πρακτι-
κή και νοµολογία.

9.  Κανονισµός 330/2010 (υπ. 1), άρ. 3 παρ. 1 και 
άρ. 7.

έναν κατάλογο «περιορισµών ιδιαίτερης 
σοβαρότητας» (“hardcore restrictions” ), η 
ύπαρξη των οποίων συνεπάγεται τον απο-
κλεισµό της όλης κάθετης συµφωνίας από 
το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού. Τέ-
τοιοι περιορισµοί ιδιαίτερης σοβαρότητας 
συνιστούν, λ.χ., ο καθορισµός τιµών µε-
ταπώλησης και η κατανοµή αγορών κατά 
περιοχές ή κατά πελάτες. Πράγµατι, οι πε-
ριορισµοί αυτοί θεωρούνται κατά κανόνα 
εξαιρετικά βλαπτικοί για τον ανταγωνισµό 
και, εποµένως, είναι ελάχιστα πιθανό να 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του 
άρ. 101 ΣΛΕΕ10.

Σε κάθε περίπτωση, η µη συνδροµή των 
προϋποθέσεων εφαρµογής του Κανο-
νισµού 330/2010 δεν συνεπάγεται απα-
ραίτητα ότι η υπό εξέταση συµφωνία αντι-
βαίνει προς τους κανόνες του δικαίου του 
ανταγωνισµού. Σηµαίνει όµως ότι η εν 
λόγω συµφωνία δεν δύναται να επωφε-
ληθεί από τον ασφαλή λιµένα που παρέχει 
ο Κανονισµός 330/2010 και, συνεπώς, θα 
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο ατοµι-
κής (“ad hoc” ) αξιολόγησης βάσει των δι-
ατάξεων των άρ. 101 ΣΛΕΕ και 1 του Ν 
3959/2011. Μάλιστα, βάσει των οριζοµέ-
νων στις Κατευθυντήριες (αλλά και κατά 
πάγια νοµολογία), στην περίπτωση των 
κάθετων περιορισµών απαιτείται να διε-
νεργηθεί µια λεπτοµερής ανάλυση του συ-
νόλου των σχετικών γεγονότων προκειµέ-
νου να εξαχθεί συµπέρασµα αναφορικά µε 
το αν η εκάστοτε υπό εξέταση συµφωνία 
επηρεάζει in concreto δυσµενώς τον αντα-
γωνισµό11. Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, 
η ύπαρξη περιορισµών ιδιαίτερης σοβα-
ρότητας σε µια συµφωνία καθιστά δυσχε-
ρή στην πράξη την επίκληση ατοµικής 
απαλλαγής δυνάµει του άρθρου 101 παρ. 
3 ΣΛΕΕ12. 

10.  Βλ. ενδεικτικά Κανονισµός 330/2010 (υπ. 1), 
αιτιολογική σκ. 10· Κατευθυντήριες (υπ. 1), 
σηµ. 7 και 47-48· Κατευθυντήριες γραµµές για 
την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 
της συνθήκης, ΕΕ C101 της 27.4.2004, σελ. 97, 
σηµ. 23 και 46.

11.  Βλ. ενδεικτικά Κατευθυντήριες (υπ. 2), παρ. 96 
επ.· υπόθεση C-234/89 Stergios Delimitis κατά 
Henninger Bräu AG ECLI:EU:C:1991:91.

12.  Βλ. όµως ενδεικτικά υπόθεση T-17/93 Matra 
Hachette κατά Επιτροπής ECLI:EU:T:1994:89, 
σκ. 85, όπου αναφέρεται ότι το άρ. 101 παρ. 

Γ. Επικαιροποίηση του πλαισίου για 
τις κάθετες συµφωνίες
1. Ιστορικό και στόχοι
Με δεδοµένο ότι ο ισχύων Κανονισµός 
330/2010 λήγει στις 31 Μαΐου 2022, η Επι-
τροπή έχει ήδη από το 2018 εκκινήσει τη 
διαδικασία αναθεώρησής του, µε απώτε-
ρο στόχο την προσαρµογή των ισχυόντων 
κανόνων στις εξελίξεις που σηµειώθηκαν 
από την έγκρισή τους, µε ιδιαίτερη έµφαση 
δε στο αναδιαµορφωµένο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον που προέκυψε από τη µαζι-
κή άνθιση του ηλεκτρονικού εµπορίου και 
των διαδικτυακών πλατφόρµων. Η σχετι-
κή δηµόσια διαβούλευση έδειξε ότι υπάρ-
χει περιθώριο βελτίωσης της λειτουργίας 
του σχετικού πλαισίου, ιδίως όσον αφο-
ρά την ανάγκη προσαρµογής του στις εξε-
λίξεις της αγοράς που σηµειώθηκαν µετά 
την έγκριση των ισχυόντων κανόνων. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δηµοσίευσε 
αναθεωρηµένο Κανονισµό απαλλαγής και 
αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµ-
µές για τους κάθετους περιορισµούς. Τα εν 
λόγω κείµενα περιλαµβάνουν τροποποιή-
σεις στους ισχύοντες κανόνες που πρότει-
νε η Επιτροπή στη βάση των ακόλουθων 
τριών στόχων:

α. την αναπροσαρµογή του ασφαλούς 
λιµένα, ώστε να εξαλειφθούν τα ψευδώς 
θετικά αποτελέσµατα και να µειωθούν τα 
ψευδώς αρνητικά·

β. την παροχή στα ενδιαφερόµενα µέρη 
επικαιροποιηµένων κατευθυντήριων 
γραµµών για ένα επιχειρηµατικό περιβάλ-
λον που αναδιαµορφώνεται από την ανά-
πτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και 
των επιγραµµικών πλατφορµών (“online 
platforms”)· και

γ. τη µείωση του κόστους συµµόρφωσης 
για τις επιχειρήσεις.

Οι στόχοι αυτοί αποτέλεσαν το υπόβαθρο 
της διαδικασίας αναθεώρησης και οριο-
θέτησαν τις προτεινόµενες τροποποιήσεις 
στους ισχύοντες κανόνες. Παρακάτω επι-
λέγονται και σχολιάζονται κατά τρόπο ευ-
σύνοπτο οι σηµαντικότερες αλλαγές στο 
υφιστάµενο πλαίσιο για τους κάθετους πε-
ριορισµούς.

3 ΣΛΕΕ δεν αποκλείει a priori ορισµένα είδη 
συµφωνιών από το πεδίο εφαρµογής του.
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2. Αποκωδικοποίηση αξιοσημείωτων 
τροποποιήσεων
Στο πλαίσιο του στόχου της αναπροσαρµο-
γής του ασφαλούς λιµένα που παρέχε-
ται από τον Κανονισµό 330/2010, σηµαντι-
κές είναι οι τροποποιήσεις που αφορούν 
τη διττή διανοµή (δηλαδή την κατάσταση 
όπου ένας προµηθευτής πωλεί τα αγαθά ή 
τις υπηρεσίες του όχι µόνο µέσω ανεξάρτη-
των διανοµέων, αλλά και απευθείας σε τε-
λικούς πελάτες, ανταγωνιζόµενος άµεσα 
τους ανεξάρτητους διανοµείς του στο επί-
πεδο της λιανικής αγοράς). Συγκεκριµέ-
να, σύµφωνα µε το άρ. 2 παρ. 4 έως 7 του 
αναθεωρηµένου Kανονισµού απαλλαγής 
αποκλείονται από τον υφιστάµενο ασφαλή 
λιµένα σενάρια διττής διανοµής που ενδέ-
χεται να εγείρουν οριζόντια ζητήµατα. Ει-
δικότερα, το άρ. 2 παρ. 4 του αναθεωρηµέ-
νου Kανονισµού απαλλαγής περιορίζει τον 
υφιστάµενο ασφαλή λιµένα για τη διττή δι-
ανοµή στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες 
το συνολικό µερίδιο αγοράς των µερών 
στη λιανική αγορά δεν υπερβαίνει το 10%. 
Η παρ. 5 του ίδιου άρθρου προβλέπει έναν 
πρόσθετο (αλλά πιο περιορισµένο) ασφα-
λή λιµένα για τη διττή διανοµή όταν προµη-
θευτής και διανοµείς έχουν συνολικό µε-
ρίδιο αγοράς σε επίπεδο λιανικής άνω του 
10%, αλλά εξακολουθούν να µην υπερβαί-
νουν το ανώτατο όριο του µεριδίου αγοράς, 
ήτοι το 30% που αναφέρεται στο άρ. 3 του 
Κανονισµού 330/2010. Σε µια τέτοια περί-
πτωση, προκειµένου να αυξηθεί η ασφά-
λεια δικαίου, όλες οι πτυχές της κάθετης 
συµφωνίας τους εξακολουθούν να απαλ-
λάσσονται µε εξαίρεση τις ανταλλαγές πλη-
ροφοριών µεταξύ των µερών της κάθετης 
συµφωνίας. 

Στο ίδιο πνεύµα, αναπροσαρµόζεται ο 
ασφαλής λιµένας για τις υποχρεώσεις ισο-
τιµίας, δηλαδή τις υποχρεώσεις που επι-
βάλλονται σε µια επιχείρηση να προσφέρει 
στα συµβαλλόµενα µέρη της τους ίδιους ή 
καλύτερους όρους µε εκείνους που προ-
σφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο δίαυλο 
πωλήσεων/εµπορικής διάθεσης (π.χ. άλ-
λες πλατφόρµες) ή στον δίαυλο άµεσων 
πωλήσεων της εταιρείας (π.χ. στον δικό 
της ιστότοπο ή ιστοτόπους). Ο αναθεω-
ρηµένος Κανονισµός απαλλαγής καταρ-
γεί το ευεργέτηµα της απαλλαγής για τις 
υποχρεώσεις ισοτιµίας λιανικής σε όλες 

τις πλατφόρµες, οι οποίες επιβάλλονται 
από παρόχους επιγραµµικών υπηρεσι-
ών διαµεσολάβησης. Αυτό το είδος υπο-
χρέωσης ισοτιµίας προστίθεται στον κα-
τάλογο των εξαιρούµενων περιορισµών 
(βλ. άρ. 5 στ. δ́  του αναθεωρηµένου Κα-
νονισµού απαλλαγής). Η συνέπεια αυτής 
της αλλαγής είναι ότι αυτού του είδους η 
υποχρέωση ισοτιµίας θα πρέπει να αξιο-
λογηθεί βάσει του άρ. 101 ΣΛΕΕ. Αντίθετα, 
ο αναθεωρηµένος Κανονισµός απαλλα-
γής εξακολουθεί να απαλλάσσει τις υπο-
χρεώσεις ισοτιµίας λιανικής όσον αφο-
ρά τους διαύλους απευθείας πωλήσεων 
ή εµπορικής διάθεσης (η λεγόµενη «πε-
ριορισµένη ισοτιµία»). Αυτές οι περιο-
ρισµένες υποχρεώσεις ισοτιµίας λιανικής, 
καθώς και οι υποχρεώσεις ισοτιµίας χον-
δρικής, εξακολουθούν να επωφελούνται 
από τον ασφαλή λιµένα που παρέχεται από 
τον κανονισµό απαλλαγής, υπό την προϋ-
πόθεση ότι πληρούνται οι γενικοί όροι για 
την εφαρµογή του Κανονισµού απαλλα-
γής, ιδίως το ανώτατο όριο µεριδίου αγο-
ράς του 30%13.

Τροποποιήσεις υφίστανται και στους κανό-
νες αναφορικά µε τους περιορισµούς των 
ενεργητικών πωλήσεων (που αφορούν 
περιορισµούς στην ικανότητα του αγορα-
στή να προσεγγίσει ενεργά µεµονωµένους 
πελάτες), όπου επί του παρόντος οι ισχύ-
οντες κανόνες του Κανονισµού 330/2010 
περιέχουν περιορισµένες εξαιρέσεις στις 
οποίες επιτρέπονται περιορισµοί των 
ενεργητικών πωλήσεων. Κρίνοντας η Επι-
τροπή ότι οι εν λόγω κανόνες είναι ασαφείς 
και περιορίζουν τους προµηθευτές κατά 
τον σχεδιασµό των συστηµάτων διανοµής 
τους σύµφωνα µε τις επιχειρηµατικές τους 
ανάγκες, το άρ. 1 παρ. 1 στ. ιβ΄ σε συνδυ-
ασµό µε το άρ. 1 παρ. 1 στ. ιδ́  του αναθε-
ωρηµένου κανονισµού απαλλαγής ορί-
ζουν σε τι συνίστανται οι ενεργητικές και 
οι παθητικές πωλήσεις, καθώς και ο περι-
ορισµός αυτών. Επιπρόσθετα, στο άρ. 4 στ. 
β΄ θεσπίζεται η δυνατότητα κοινής απο-
κλειστικότητας, η οποία επιτρέπει σε έναν 
προµηθευτή να ορίζει περισσότερους από 

13.  Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά µε την αξιο-
λόγηση των υποχρεώσεων ισοτιµίας παρέχε-
ται στις ενότητες 6.2.4 και 8.2.5 των κατευθυ-
ντήριων γραµµών.

έναν αποκλειστικούς διανοµείς σε συγκε-
κριµένη περιοχή ή για συγκεκριµένη οµά-
δα πελατών και να περιορίζει αντιστοίχως 
τις ενεργητικές πωλήσεις τρίτων διανοµέ-
ων εντός της περιοχής κοινής αποκλειστι-
κότητας των εν λόγω αποκλειστικών δι-
ανοµέων. Άλλη σηµαντική αλλαγή, που 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασί-
ας των επενδυτικών κινήτρων των διανο-
µέων, αφορά τη δυνατότητα του προµη-
θευτή να υποχρεώνει τους αγοραστές του, 
υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να µετακυ-
λίουν στους πελάτες τους την απαγόρευση 
ενεργητικών πωλήσεων εντός περιοχών 
στις οποίες έχει δοθεί δικαίωµα αποκλει-
στικής διανοµής σε έναν ή περισσότερους 
διανοµείς. Επιπλέον, το άρ. 4 στ. β΄ και δ́  
παρέχει στα συστήµατα επιλεκτικής διανο-
µής ενισχυµένη προστασία έναντι των πω-
λήσεων (ενεργητικών ή παθητικών) σε µη 
εξουσιοδοτηµένους διανοµείς εντός της 
περιοχής επιλεκτικής διανοµής από δια-
νοµείς εγκατεστηµένους εκτός της περιο-
χής επιλεκτικής διανοµής.

Όσον αφορά ορισµένα έµµεσα µέτρα περι-
ορισµού των διαδικτυακών πωλήσεων, οι 
αλλαγές εστιάζουν στη διττή τιµολόγηση 
(δηλ. την επιβολή στον ίδιο διανοµέα υψη-
λότερης τιµής χονδρικής για προϊόντα που 
προορίζονται να πωληθούν µέσω διαδι-
κτύου σε σχέση µε προϊόντα που πρόκει-
ται να πωληθούν εκτός διαδικτύου) και την 
αρχή της ισοτιµίας (δηλ. την επιβολή κρι-
τηρίων για τις διαδικτυακές πωλήσεις που 
δεν είναι συνολικώς ισοδύναµα µε τα κρι-
τήρια που επιβάλλονται στα µη διαδικτυ-
ακά καταστήµατα). Σχετικά, κρίθηκε ότι οι 
διαδικτυακές πωλήσεις έχουν εξελιχθεί σε 
έναν δίαυλο πωλήσεων που λειτουργεί εύ-
ρυθµα. Έτσι, το άρ. 4 του αναθεωρηµένου 
Kανονισµού απαλλαγής δεν χαρακτηρίζει 
πλέον τη διττή τιµολόγηση ως περιορισµό 
ιδιαίτερης σοβαρότητας, επιτρέποντας 
στους προµηθευτές να καθορίζουν διαφο-
ρετικές τιµές χονδρικής για διαδικτυακές 
και µη διαδικτυακές πωλήσεις από τον ίδιο 
διανοµέα. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός συ-
στήµατος επιλεκτικής διανοµής, τα κριτή-
ρια που επιβάλλουν οι προµηθευτές όσον 
αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις δεν πρέ-
πει πλέον να είναι συνολικώς ισοδύναµα 
µε τα κριτήρια που επιβάλλονται στα µη 
διαδικτυακά καταστήµατα, δεδοµένου ότι 
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οι δύο δίαυλοι έχουν εγγενώς διαφορετι-
κό χαρακτήρα. Ωστόσο, οι αλλαγές εν προ-
κειµένω υπόκεινται στην ίδια περιοριστική 
αρχή µε τους περιορισµούς των διαδικτυ-
ακών πωλήσεων γενικότερα, δηλαδή ο 
αναθεωρηµένος Κανονισµός απαλλα-
γής απαλλάσσει τη διττή τιµολόγηση και 
την έλλειψη ισοτιµίας µόνο εάν δεν έχουν 
ως στόχο να εµποδίσουν τους αγοραστές 
ή τους πελάτες τους να χρησιµοποιούν το 
διαδίκτυο για τους σκοπούς της διαδικτυ-
ακής πώλησης των αγαθών ή των υπηρε-
σιών τους. 

Αναφορικά µε τον στόχο της παροχής 
επικαιροποιηµένων κατευθυντήριων 
γραµµών σχετικά µε τους διαδικτυακούς 
περιορισµούς ειδικότερα, ο αναθεωρη-
µένος Κανονισµός απαλλαγής και οι ανα-
θεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές 
ενσωµατώνουν τις κατευθυντήριες αρ-
χές για την αξιολόγηση των διαδικτυα-
κών περιορισµών που απορρέουν από 
την ενωσιακή νοµολογία στις υποθέσεις 
Pierre Fabre και Coty14. Σχετικά, οι περιο-
ρισµοί που, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό 
µε άλλους παράγοντες, έχουν ως στόχο να 
εµποδίσουν τους αγοραστές ή τους πελά-
τες τους να χρησιµοποιούν αποτελεσµατι-
κά το διαδίκτυο για τους σκοπούς της δι-
αδικτυακής πώλησης των αγαθών ή των 
υπηρεσιών τους ή να χρησιµοποιούν απο-
τελεσµατικά έναν ή περισσότερους επι-
γραµµικούς διαφηµιστικούς διαύλους 
(“online advertising channels”), ορίζονται 
ως περιορισµοί ενεργητικών ή παθητικών 
πωλήσεων, και, ως εκ τούτου, ως ιδιαίτε-
ρης σοβαρότητας περιορισµοί βάσει του 
άρ. 4 του Κανονισµού απαλλαγής. 

Το αναθεωρηµένο κείµενο των κατευ-
θυντήριων γραµµών παρέχει περαιτέρω 
καθοδήγηση σχετικά µε τέτοιους περιο-
ρισµούς ιδιαίτερης σοβαρότητας. Για πα-
ράδειγµα, ενώ η λειτουργία ενός ιστότο-
που είναι µια µορφή παθητικής πώλησης, 
η µετάφραση του ιστότοπου σε γλώσσα 
που δεν χρησιµοποιείται ευρέως στην πε-
ριοχή του διανοµέα αποτελεί µορφή ενερ-

14.  Υπόθεση C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cos-
metique SAS κατά Président de l’Autorité de 
la concurrence ECLI:EU:C:2011:649· υπόθεση 
C-230/16 Coty Germany GmbH κατά Parfümerie 
Akzente GmbH ECLI:EU:C:2017:941.

γητικής πώλησης. Προβλέπεται επίσης ότι 
ο περιορισµός της χρήσης ιστότοπων σύ-
γκρισης τιµών ή η επί πληρωµή αναφορά 
σε µηχανές αναζήτησης ισοδυναµούν µε 
ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµό βά-
σει του Kανονισµού απαλλαγής, δεδοµέ-
νου ότι η δυνατότητα διαφήµισης επιτρέπει 
σε έναν διανοµέα να προσελκύει δυνητι-
κούς πελάτες στον ιστότοπό του, γεγονός 
που αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατό-
τητα διαδικτυακής πώλησης. Αντίθετα, οι 
περιορισµοί της επιγραµµικής διαφήµι-
σης που δεν αποκλείουν συγκεκριµένους 
διαδικτυακούς διαφηµιστικούς διαύλους 
απαλλάσσονται εάν οι εν λόγω περιορισµοί 
συνδέονται µε το περιεχόµενο της επι-
γραµµικής διαφήµισης ή θέτουν ορισµένα 
πρότυπα ποιότητας.

Μια ακόµη αξιοσηµείωτη ρύθµιση των 
αναθεωρηµένων κατευθυντηρίων γραµ-
µών αφορά στην ταξινόµηση των επιγραµ-
µικών πλατφορµών διαµεσολάβησης ως 
προµηθευτών (των υπηρεσιών διαµεσο-
λάβησης), και όχι ως εµπορικών αντιπρο-
σώπων των επιχειρήσεων στις οποίες πα-
ρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Πρακτική 
συνέπεια αυτής της ρύθµισης είναι ότι η 
σχέση των επιγραµµικών πλατφορµών 
και των επιχειρήσεων στις οποίες προσφέ-
ρουν αυτές τις υπηρεσίες ελέγχεται υπό το 
πρίσµα των κανόνων για τις αντιανταγωνι-
στικές συµφωνίες, καθώς οι πλατφόρµες 
αυτές δεν θεωρείται ότι δρουν ως «γνήσι-
οι» εµπορικοί αντιπρόσωποι (των οποίων 
οι σχέσεις µε τους εντολείς τους, επί της 
αρχής, δεν υπάγονται στον κανόνα των άρ. 
101 παρ. 1 ΣΛΕΕ και 1 παρ. 1 Ν. 3959/2011).

Τέλος, επιδιώκοντας τη µείωση του κό-
στους συµµόρφωσης των επιχειρήσεων, 
ο αναθεωρηµένος Κανονισµός απαλλα-
γής και οι αναθεωρηµένες κατευθυντήριες 
γραµµές αποσαφηνίζουν ορισµένες πολύ-
πλοκες διατάξεις. Ειδικότερα, οι διατάξεις 
σχετικά µε τους εδαφικούς περιορισµούς 
και τους περιορισµούς για τους πελάτες 
στο άρ 4 στ. β΄ του ισχύοντος Κανονισµού 
330/2010 αντικαταστάθηκαν από τρεις χω-
ριστές δέσµες διατάξεων που αποσαφηνί-
ζουν το πεδίο εφαρµογής της απαγόρευσης 
για καθένα από τα κύρια συστήµατα δια-

νοµής: την αποκλειστική, την επιλεκτική 
και την ανοιχτή15.

Δ. Αποτίµηση προτεινόµενων 
τροποποιήσεων 
Ο Κανονισµός 330/2010 και οι ισχύουσες 
κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθε-
τους περιορισµούς συνιστούν χρήσιµα ερ-
γαλεία που διευκολύνουν σηµαντικά την 
αξιολόγηση των κάθετων συµφωνιών βά-
σει του άρ. 101 ΣΛΕΕ και συµβάλλουν στη 
µείωση του κόστους συµµόρφωσης για 
τις επιχειρήσεις. Είναι αναµφίβολο, όµως, 
ότι οι ισχύοντες κανόνες χρήζουν επικαι-
ροποίησης, ώστε να προσαρµοστούν στις 
εξελίξεις της αγοράς και της πρόσφατης 
ενωσιακής νοµολογίας. 

Συνολικά, οι τροποποιήσεις έχουν θετι-
κό πρόσηµο, ιδίως υπό την έννοια του εκ-
συγχρονισµού των κανόνων για την ψη-
φιακή εποχή. Πράγµατι, οι αλλαγές στον 
Κανονισµό απαλλαγής και στις Κατευθυ-
ντήριες για τους κάθετους περιορισµούς 
επιχειρούν να διευκρινίσουν ορισµένες 
ασάφειες που παρουσιάζει το ισχύον νοµι-
κό καθεστώς για την αξιολόγηση των κά-
θετων περιορισµών του ανταγωνισµού. Οι 
εν λόγω ασάφειες οφείλονταν στο γεγονός 
ότι το ισχύον πλαίσιο δεν είχε λάβει υπόψη 
του επαρκώς τις ιδιαιτερότητες του ηλε-
κτρονικού εµπορίου, και δη την περίπλο-
κη δοµή της εφοδιαστικής αλυσίδας στο 
πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Εν-
δεικτικώς, η νέα ταξινόµηση και συστηµα-
τοποίηση των περιορισµών ιδιαίτερης σο-
βαρότητας ανά κατηγορία συστήµατος 
διανοµής ενισχύει σηµαντικά την απαι-
τούµενη ασφάλεια δικαίου και διευκολύ-
νει τις επιχειρήσεις κατά την κατάρτιση και 
την µετέπειτα αξιολόγηση των συστηµά-
των διανοµής τους. Προς την κατεύθυν-
ση αυτή, θα ήταν χρήσιµο να αποσαφηνί-
ζονταν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
περιορισµοί που εµποδίζουν την αποτε-
λεσµατική χρήση του διαδικτύου υπάγο-
νται στους περιορισµούς ιδιαίτερης σοβα-
ρότητας βάσει του άρ. 4 του Κανονισµού 
απαλλαγής. 

15.  Η Ενότητα 4.6 των αναθεωρηµένων κατευθυ-
ντήριων γραµµών παρέχει λεπτοµερή επεξή-
γηση των χαρακτηριστικών των επιµέρους συ-
στηµάτων διανοµής.


