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Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

'Αριθ. N 175/ 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 1017/68 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης 'Ιουλίου 1968

περί έφαρμογής των κανόνων άνταγωνισμοϋ στους τομείς των σιδηροδρομικών, όδικών καί
έσωτερικών πλωτών μεταφορών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

δτι δεδομένου δτι οί κανόνες άνταγωνισμοϋ γιά τίς μετα
φορές παρεκκλίνουν άπό τούς γενικούς κανόνες άνταγωνι

σμοϋ είναι άναγκαϊο νά παρέχεται ή δυνατότης στίς έπιχει
Έχοντας ύπόψη :

ρήσεις νά γνωρίζουν ποιά ρύθμιση έφαρμόζεται σέ κάθε
περίπτωση

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 75 καί 87 ,
τήν πρόταση τής Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως('),

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτροπής(2),

δτι ή καθιέρωση ένός συστήματος κανόνων άνταγωνισμοϋ
γιά τίς μεταφορές καθιστά ευκταίο νά ύπαχθοΰν σ' αύτό
κατά τό ΐδιο μέτρο ή άπό κοινοΰ χρηματοδότηση ή άπό
κτηση μεταφορικού ύλικοΰ ή έξοπλισμοΰ γιά τήν άπό κοι
νοΰ έκμετάλλευση έκ μέρους όρισμένων όμίλων έπιχειρή
σεων, καθώς καί οί δραστηριότητες έπιχειρήσεων πού πα
ρέχουν βοηθητικές ύπηρεσίες πού συνδέονται μέ τίς σιδη
ροδρομικές, όδικές καί τίς έσωτερικές πλωτές μεταφορές *

Εκτιμώντας :

δτι, δυνάμει του κανονισμού άριθ. 141 τοΰ Συμβουλίου
περί μή έφαρμογής τοΰ κανονισμού άριθ. 17 τοΰ Συμβου
λίου στόν τομέα των μεταφορών(3), ό κανονισμός

άριθ. 1 7(4) δεν έφαρμόζεται στίς συμφωνίες, άποφάσεις καί
έναρμονισμένες πρακτικές στόν τομέα των μεταφορών
πού έχουν ώς άποτέλεσμα τόν καθορισμό τιμών καί δρων
μεταφοράς, τόν περιορισμό ή τόν έλεγχο τής προσφοράς
μεταφορών ή τήν κατανομή τών αγορών μεταφορών, ούτε
καί στίς περιπτώσεις δεσπόζουσας θέσεως έντός τής άγο
ράς μεταφορών, κατά τήν έννοια τοΰ άρθρου 86 τής συνθή
κης·

δτι όσον άφορα τίς σιδηροδρομικές, οδικές καί έσωτερικές
πλωτές μεταφορές ή έξαίρεση αύτή ισχύει μέχρι τίς 30
'Ιουνίου 1968 δυνάμει τοΰ κανονισμοΰ άριθ. 1002/67/

ΕΟΚ(5)·
δτι ή θέσπιση κανόνων άνταγωνισμοϋ γιά τίς σιδηροδρο
μικές, όδικές καί έσωτερικές πλωτές μεταφορές άποτελεΐ
ένα άπό τά στοιχεία τής κοινής πολιτικής τών μεταφορών,
καθώς καί τής γενικής οίκονομικής πολιτικής *
δτι κατά τή θέσπιση κανόνων άνταγωνισμοϋ γιά τούς το
μείς αύτούς πρέπει νά λαμβάνεται ύπόψη ή ιδιομορφία τών
μεταφορών

(') ΕΕ άριθ. 205 τής 11 . 12. 1964, σ. 3505/64 .
(2) ΕΕ άριθ. 103 τής 12 . 6. 1965 , σ. 1792/65 .
(3) ΕΕ άριθ. 124 τής 28 . 11 . 1962 , σ. 2751/62 .

(4) ΕΕ άριθ. 13 τής 21 . 2. 1962, σ. 204/62.

(5) ΕΕ άριθ. 306 τής 16. 12. 1967 , σ. 1 .

δτι γιά νά μήν επηρεασθεί τό έμπόριο μεταξύ τών Κρατών
μελών καί νά μή νοθευθεΐ ό άνταγωνισμός στό έσωτερικό
τής κοινής άγοράς πρέπει νά άπαγορευθοΰν κατ' άρχήν, γιά
τούς άνωτέρω τρεις τρόπους μεταφοράς, οί συμφωνίες με
ταξύ έπιχειρήσεων, οί άποφάσεις ένώσεων έπιχειρήσεων
καί οί έναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ τών έπιχειρή
σεων, καθώς καί ή καταχρηστική έκμετάλλευση δεσπόζου
σας θέσεως μέσα στήν κοινή άγορά πού θά μπορούσαν νά
όδηγήσουν σέ τέτοια άποτελέσματα-

δτι όρισμένοι τύποι συμφωνιών, άποφάσεων καί έναρμονι
σμένων πρακτικών στόν τομέα τών μεταφορών πού έχουν
σάν μόνο άντικείμενο καί άποτέλεσμα τήν έφαρμογή τεχνι
κών βελτιώσεων, ή τήν έπίτευξη τεχνικής συνεργασίας,
δύνανται νά έξαιροΰνται άπό τήν άπαγόρευση τών συ
μπράξεων, δεδομένου δτι συμβάλλουν στή βελτίωση τής
παραγωγικότητος· δτι βάσει τής εμπειρίας πού θά άποκτη
θεϊ άπό τήν έφαρμογή αύτοΰ τοΰ κανονισμού τό Συμβού
λιο δύναται νά οδηγηθεί στήν τροποποίηση , μετά άπό πρό
ταση τής Επιτροπής, τοΰ καταλόγου τών συμφωνιών αύ
τοΰ τοΰ τύπου·

δτι γιά νά εύνοηθεΐ ή βελτίωση τής σέ όρισμένες περιπτώ
σεις ύπερβολικά διάσπαρτης δομής τοΰ έπαγγέλματος
στούς τομείς τών όδικών καί έσωτερικών πλωτών μεταφο
ρών, πρέπει όμοίως νά έξαιροΰνται άπό τήν άπαγόρευση
τών συμπράξεων οί συμφωνίες, αποφάσεις καί έναρμονι
σμένες πρακτικές πού άποβλέπουν στή δημιουργία καί
λειτουργία όμίλων έπιχειρήσεων στούς δύο αύτούς τομείς
μεταφοράς πού έχουν σάν άντικείμενο τήν άσκηση μετα
φορικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης καί τής άπό
κοινοΰ χρηματοδοτήσεως ή άποκτήσεως μεταφορικοΰ ύλι
κοΰ ή προμηθειών γιά άπό κοινοΰ έκμετάλλευση * δτι αύτή
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ή εξαίρεση γενικού χαρακτήρος δύναται νά παραχωρείται
μόνο ύπό τόν δρο δτι ή συνολική μεταφορική ικανότης
ένός ομίλου έπιχειρήσεων δέν ύπερβαίνει ορισμένο ανώ
τατο δριο καί δτι ή άτομική μεταφορική ίκανότης των έπι
χειρήσεων πού άνήκουν στόν δμιλο δέν ύπερβαίνει ορι
σμένα δρια καθορισμένα έτσι ώστε καμία άπό τίς έπιχειρή
σεις αύτές νά δύναται νά κατέχει δεσπόζουσα θέση μέσα
στόν δμιλο - δτι ή Επιτροπή πρέπει πάντως νά έχει τή δυ
νατότητα νά έπεμβαίνει, δν σέ συγκεκριμένη περίπτωση

τέτοιες συμφωνίες θά είχαν άποτελέσματα άσυμβίβαστα μέ
τίς προϋποθέσεις πού προβλέπονται γιά νά δύναται νά
θεωρείται νόνιμη μιά σύμπραξη καί θά αποτελούσαν κατά
χρηση της έξαιρέσεως· δτι τό γεγονός πάντως δτι ένας
δμιλος διαθέτει συνολική μεταφορική ικανότητα άνώτερη
άπό τό καθορισμένο άνώτατο δριο, ή δέν δύναται νά έπω
φεληθει άπό τή γενικού χαρακτήρος εξαίρεση λόγω της
ατομικής μεταφορικής ίκανότητος τών έπιχειρήσεων πού
άνήκουν στόν δμιλο, δέν εμποδίζει αύτό τόν δμιλο έπιχει
ρήσεων νά έφαρμόζει μιά νόμιμη συμφωνία, άπόφαση ή
έναρμονισμένη πρακτική κατά τό μέτρο πού άνταποκρίνε
ται στίς προϋποθέσεις πού άπαιτουνται γιά τό σκοπό αύ
τόν άπό τόν παρόντα κανονισμό·
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ρωση τής ειδικής άποστολής πού τούς έχει άνατεθεΐ, ύπό
τήν προϋπόθεση δμως δτι δέν θά έπηρεάζεται έκ τούτου ή
άνάπτυξη τών συναλλαγών σέ σημείο πού νά θίγεται τό
συμφέρον τής Κοινότητος· δτι ή Επιτροπή πρέπει νά έχει
τή δυνατότητα νά έλέγχει τήν έφαρμογή τών άρχών αύ
τών, καί πρός τό σκοπό αύτό νά απευθύνει τίς κατάλληλες
οδηγίες ή άποφάσεις στά Κράτη μέλη *

δτι πρέπει νά καθορισθούν οί τρόποι έφαρμογής τών βασι
κών κανόνων πού τίθενται άπό τόν παρόντα κανονισμό,
έτσι ώστε άφενός νά εξασφαλίζουν τήν άποτελεσματική
έπίβλεψη άπλουστεύοντας κατά τό μέτρο του δυνατού τό
διοικητικό καί άφετέρου νά άνταποκρίνονται στίς άνάγκες
τών έπιχειρήσεων γιά άσφάλεια δικαίου *
δτι κατά πρώτο λόγο έναπόκειται στίς έπιχειρήσεις νά

εκτιμήσουν δν στίς συμφωνίες, άποφάσεις ή έναρμονισμε

νες πρακτικές τους πρωταρχικός στόχος είναι ό περιορι
σμός τοϋ άνταγωνισμού ή τά οικονομικά οφέλη πού δι
καιολογούν αύτόν τόν περιορισμό, καί έπομένως νά κρί
νουν μέ δική τους ευθύνη τόν νόμιμο ή παράνομο χαρα
κτήρα αύτών τών συμφωνιών, άποφάσεων ή έναρμονισμέ
νων πρακτικών

δτι, δταν μιά συμφωνία, άπόφαση ή εναρμονισμένη πρα
κτική συμβάλλει στό νά βελτιωθεί ή ποιότητα τών μεταφο
ρικών ύπηρεσιών, ή στό νά προωθηθεί στίς αγορές πού
ύφίστανται σοβαρές περιοδικές διακυμάνσεις της προσφο
ράς καί της ζητήσεως, μεγαλύτερη συνέχεια καί σταθερό
τητα στήν ίκανοποίηση τών μεταφορικών άναγκών, ή στό
νά αύξηθεί ή παραγωγικότης τών έπιχειρήσεων ή στό νά
προαχθεί περισσότερο ή τεχνολογική ή οικονομική άνά

πτυξη, πρέπει νά είναι δυνατόν νά κηρύσσεται ανεφάρμο
στη ή άπαγόρευση , πάντοτε δμως ύπό τήν προϋπόθεση δτι
ή συμφωνία, άπόφαση ή έναρμονισμένη πρακτική λαμβά
νει εύλόγως ύπόψη της τά συμφέροντα τών χρησιμο
ποιούντων τίς μεταφορές, δέν έπιβάλλει στίς ένδιαφερόμε

νες έπιχειρήσεις περιορισμούς πού δέν είναι άπαραίτητοι
γιά τήν έπίτευξη τών προαναφερθέντων στόχων καί δέν
παρέχει στίς έπιχειρήσεις αύτές τή δυνατότητα νά καταρ
γήσουν τόν άνταγωνισμό σέ σημαντικό τμήμα της σχετι
κής άγορδς μεταφορών, λαμβανομένου όμοίως ύπόψη τοϋ
άνταγωνισμού τών έναλλακτικών τρόπων μεταφοράς·
δτι, μέχρις δτου τό Συμβούλιο στό πλαίσιο της κοινής πο
λιτικής τών μεταφορών λάβει τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν
έξασφάλιση της σταθερότητος στήν άγορά μεταφορών καί
ύπό τήν προϋπόθεση δτι θά διαπιστώσει κατάσταση κρί
σεως, συντρέχει λόγος νά έπιτρέπονται στήν έν λόγω άγο

ρά οί συμφωνίες πού είναι αναγκαίες γιά νά μειωθούν οί
διαταραχές πού άπορρέουν άπό τή δομή τής άγοράς μετα
φορών

δτι πρέπει έπομένως νά έπιτραπεΐ στίς έπιχειρήσεις νά συ

νάπτουν καί νά εφαρμόζουν συμφωνίες χωρίς νά είναι ύπο
χρεωμένες νά τίς κοινοποιούν, έκθέτοντας αύτές κατ' αύ
τόν τόν τρόπο στόν κίνδυνο άναδρομικής άκυρότητος
στήν περίπτωση πού οί συμφωνίες αύτές θά έξετάζονταν
άπό τήν Επιτροπή μετά άπό καταγγελία ή μέ αύτεπάγγελ
τη έπέμβασή της, μέ τήν έπιφύλαξη εντούτοις τής δυνατό
τητος νά κηρύσσονται οί συμφωνίες αύτές νόμιμες άνα
δρομικά στήν περίπτωση πού θά ύποβάλλονταν σέ μιά τέ
τοια έκ τών ύστέρων έξέταση·

δτι πάντως οί έπιχειρήσεις δύνανται σέ όρισμένες περι
πτώσεις νά επιθυμούν τή συνδρομή τών άρμοδίων άρχών
γιά νά βεβαιωθούν δτι οί συμφωνίες, άποφάσεις ή εναρμο

νισμένες πρακτικές τους είναι σύμφωνες μέ τίς ισχύουσες
διατάξεις * δτι πρέπει γι' αύτόν τό σκοπό νά τεθεί στή διάθε
ση τών έπιχειρήσεων διαδικασία βασιζόμενη στήν ύποβο
λή αιτήσεων στήν Επιτροπή , περίληψη τών όποιων θά δη
μοσιεύεται στήν 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, ώστε οί ένδιαφερόμενοι τρίτοι νά δύνανται νά
γνωστοποιούν τίς παρατηρήσεις τους γιά κάθε συγκεκρι
μένη συμφωνία * δτι έλλείψει προσφυγών έκ μέρους τών
Κρατών μελών ή ένδιαφερομένων τρίτων, καί δν ή Επι
τροπή δέν γνωστοποιεί εντός ορισμένης προθεσμίας στίς
επιχειρήσεις πού υπέβαλαν τήν αίτηση δτι ύπάρχουν σο
βαρές άμφιβολίες ώς πρός τή νομιμότητα τής έν λόγω συμ
φωνίας, πρέπει ή συμφωνία νά θεωρείται δτι έξαιρεϊται

άπό τήν άπαγόρευση γιά τήν προηγουμένη περίοδο καί
δτι πρέπει στόν τομέα τών σιδηροδρομικών, όδικών καί
έσωτερικών πλωτών μεταφορών, τά Κράτη μέλη νά μή θε
σπίζουν ούτε νά διατηρούν έν ίσχύ μέτρα άντίθετα πρός

γιά τήν περίοδο τών τριών έπομένων έτών *

τόν παρόντα κανονισμό σχετικά μέ τίς δημόσιες έπιχειρή

είναι άναγκαΐες γιά νά μειωθούν οί διαταραχές πού όφεί

σεις καί τίς έπιχειρήσεις στίς όποιες χορηγούν ειδικά ή
άποκλειστικά δικαιώματα * δτι είναι έπίσης σκόπιμο οί έπι

λονται στή διάρθρωση τής άγοράς μεταφορών, σέ περί
πτωση πού τό Συμβούλιο διαπιστώσει δτι ύπάρχει κρίση ,
πρέπει οί επιχειρήσεις πού έπιθυμούν νά τούς έπιτραπεΐ ή
σύναψη τέτοιων συμφωνιών νά ύποβληθούν στήν ύπο
χρέωση κοινοποιήσεώς τους στήν Επιτροπή * δτι πρέπει ή
έγκριση τής Επιτροπής νά άρχίζει νά ίσχύει άπό τήν ήμε

χειρήσεις πού είναι επιφορτισμένες μέ τή διαχείριση ύπη
ρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος νά ύπάγονται
στίς διατάξεις του κανονισμού κατά τό μέτρο πού ή έφαρ
μογή τους δέν έμποδίζει, νομικά ή πραγματικά, τήν έκπλή

δτι λόγω τοΰ έξαιρετικού χαρακτήρος τών συμφωνιών πού
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ρομηνία χορηγήσεώς της· δτι ή ισχύς μιας τέτοιας εγκρί
σεως πρέπει νά μήν ύπερβαίνει τά τρία έτη άπό τή στιγμή
πού τό Συμβούλιο διεπίστωσε ότι ύπάρχει κρίση , καί ή
ανανέωση της άποφάσεως νά έξαρταται άπό τήν έκ νέου
διαπίστωση άπό τό Συμβούλιο δτι ύπάρχει κρίση * δτι πά
ντως ή έγκριση πρέπει νά παύει νά ισχύει τό άργότερο εξι
μήνες άφότου τό Συμβούλιο θέσει σέ έφαρμογή τά κατάλ
ληλα μέτρα γιά τήν έξασφάλιση τής σταθερότητος τής άγο
ράς μεταφορών τήν όποία άφορα ή συμφωνία *
δτι γιά νά εξασφαλισθεί ένιαία έφαρμογή στήν κοινή άγορά

των κανόνων άνταγωνισμοϋ γιά τίς μεταφορές, είναι άνα
γκαΐο νά καθορισθούν οί κανόνες σύμφωνα μέ τούς
όποιους ή Επιτροπή θά δύναται σέ στενή καί συνεχή έπα
φή μέ τίς άρμόδιες άρχές των Κρατών μελών νά λαμβάνει
τά άναγκαϊα μέτρα γιά τήν έφαρμογή αύτών τών κανόνων
άνταγωνισμοϋ *
δτι γιά τό σκοπό αύτόν ή Επιτροπή πρέπει νά έχει τή συν
δρομή τών άρμοδίων αρχών τών Κρατών μελών καί έπι
πλέον νά έχει τήν έξουσία, σέ δλη τήν έκταση τής κοινής
άγορας, νά ζητά πληροφορίες καί νά προβαίνει σέ ελέγ

χους πού είναι άναγκαΐοι γιά νά διαπιστωθούν οί συμφω
νίες, άποφάσεις καί έναρμονισμένες πρακτικές πού απαγο
ρεύονται άπό τόν παρόντα κανονισμό, καθώς καί ή κατα
χρηστική έκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσεως πού επίσης
άπαγορεύεται άπό τόν παρόντα κανονισμό *
δτι άν κατά τήν έφαρμογή τοΰ κανονισμού σέ συγκεκριμέ
νη περίπτωση τίθενται κατά τή γνώμη Κράτους μέλους θέ

ματα άρχής περί τής κοινής πολιτικής τών μεταφορών, εί
ναι σκόπιμο νά δύναται τό Συμβούλιο νά έξετάζει αύτά τά

θέματα άρχής* δτι πρέπει νά είναι δυνατόν νά ύποβάλλο
νται στό Συμβούλιο δλα τά θέματα γενικοί) χαρακτήρος
πού τίθενται άπό τήν έφαρμογή τής πολιτικής άνταγωνι
σμοϋ στόν τομέα τών μεταφορών * δτι πρέπει νά προβλε
φθεί διαδικασία πού νά διασφαλίζει δτι ή άπόφαση γιά τήν
έφαρμογή τοΰ κανονισμού σέ συγκεκριμένη περίπτωση θά
λαμβάνεται άπό τήν Επιτροπή μόνο άφοΰ εξετασθούν άπό
τό Συμβούλιο τά θέματα άρχής καί άφοΰ ληφθοΰν ύπόψη
οί κατευθύνσεις πού θά τεθοΰν άπό αύτό *

σεων τρίτων τών όποιων τά συμφέρονται δυνατόν νά θι
γούν άπό μιά άπόφαση , καθώς καί ή εύρεΐα δημοσιότης
τών άποφάσεων

δτι πρέπει νά χορηγηθεί στό Δικαστήριο, κατ' έφαρμογή
τοΰ άρθρου 172 τής συνθήκης, πλήρης δικαιοδοσία σχετι
κά μέ τίς άποφάσεις μέ τίς όποιες έπιβάλλονται πρόστιμα ή
χρηματικές ποινές *

δτι συντρέχει λόγος νά άναβληθεΐ γιά έξι μήνες ή έναρξη
ίσχύος τής άπαγορεύσεως πού έπιβάλλεται άπό τόν κανο
νισμό σχετικά μέ τίς συμφωνίες, άποφάσεις καί έναρμονι
σμένες πρακτικές πού ισχύουν κατά τήν ήμερομηνία τής
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος κανονισμοΰ στήν Επίσημη
Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ώστε νά διευκο

λυνθεί ή προσαρμογή τών έπιχειρήσεων στίς διατάξεις
του *

δτι θά πρέπει, μετά άπό συζητήσεις μέ τά τρίτα Κράτη πού
έχουν ύπογράψει τήν άναθεωρημένη σύμβαση γιά τή ναυ
σιπλοΐα στό Ρήνο καί σέ εΰλογη προθεσμία άπό τή λήξη
τών συζητήσεων αύτών, τό σύνολο τοΰ κανονισμοΰ νά

ύποστεΐ τίς προσαρμογές πού θά άπεδεικνύοντο άναγκαΐες
λαμβανομένων ύπόψη τών ύποχρεώσεων πού άπορρέουν
άπό τήν άναθεωρημένη σύμβαση γιά τή ναυσιπλοΐα στό
Ρήνο·

δτι πρέπει νά γίνουν στόν κανονισμό οί άναγκαιες τροπο
ποιήσεις μέ βάση τήν έμπερία πού θά άποκτηθεΐ σέ διάστη
μα τριών έτών * δτι πρέπει ιδίως νά έξετασθεΐ άν, λαμβανο

μένης ύπόψη τής τότε άναπτύξεως τής κοινής πολιτικής
τών μεταφορών, πρέπει νά έπεκταθεΐ ή έφαρμογή τοΰ κανο
νισμοΰ στίς συμφωνίες, αποφάσεις καί έναρμονισμένες
πρακτικές καθώς καί στήν καταχρηστική έκμετάλλευση
τής δεσπόζουσας θέσεως πού δέν έπηρεάζουν τό έμπόριο
μεταξύ Κρατών μελών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

'Άρθρο 1

Βασική άρχή
δτι ή Επιτροπή , γιά νά έκπληρώσει τήν αποστολή της ή
όποία συνίσταται στή μέριμνα τής εφαρμογής τών διατά
ξεων τοΰ παρόντος κανονισμού , πρέπει νά δύναται νά
άπευθύνει στίς επιχειρήσεις ή στίς ενώσεις έπιχειρήσεων
συστάσεις καί άποφάσεις οί όποιες θά άποβλέπουν στήν
παύση τών παραβάσεων τών διατάξεων τοΰ κανονισμοΰ
πού άπαγορεύει ορισμένες συμφωνίες, άποφάσεις ή πρα
κτικές *

δτι πρέπει ή τήρηση τών άπαγορεύσεων πού ορίζει ό κανο
νισμός καί ή έκπλήρωση τών υποχρεώσεων οί όποιες έπι
βάλλονται στίς έπιχειρήσεις καί ένώσεις έπιχειρήσεων

κατ' έφαρμογή τοΰ κανονισμού αύτού νά δύνανται νά εξα
σφαλισθούν μέ τήν επιβολή προστίμων καί χρηματικών
ποινών *

δτι πρέπει νά έξασφαλισθεΐ τό δικαίωμα άκροάσεως ένώ
πιον τής Επιτροπής τών ένδιαφερομένων έπειχειρήσεων,
ή δυνατότης ύποβολής έκ τών προτέρων τών παρατηρή

Στόν τομέα τών σιδηροδρομικών, οδικών καί έσωτερικών
πλωτών μεταφορών οί διατάξεις τοΰ παρόντος κανονι
σμοΰ έφαρμόζονται στίς συμφωνίες, άποφάσεις καί έναρ
μονισμένες πρακτικές πού έχουν ως άντικείμενο ή ώς άπο
τέλεσμα τόν καθορισμό τιμών καί δρων μεταφοράς, τόν πε
ριορισμό ή τόν έλεγχο τής προσφοράς μεταφορών, τήν κα
τανομή τών άγορών μεταφορών, τήν έφαρμογή τεχνικών
βελτιώσεων ή τήν τεχνική συνεργασία, τήν άπό κοινού
χρηματοδότηση ή άπόκτηση μεταφορικού ύλικοΰ ή έξο
πλισμοΰ πού συνδέεται άμεσα μέ τήν παροχή μεταφορικών

ύπηρεσιών κατά τό μέτρο πού είναι άναγκαία γιά τήν άπό
κοινού έκμετάλλευση έκ μέρους ομίλου έπιχειρήσεων οδι
κών ή έσωτερικών πλωτών μεταφορών, δπως ορίζεται στό
άρθρο 4, καθώς καί στίς περιπτώσεις δεσπόζουσας θέσεως
στήν άγορά μεταφορών. Οί διατάξεις αυτές έφαρμόζονται
έξίσου στίς δραστηριότητες τών έπιχειρήσεων πού παρέ
χουν βοηθητικές μεταφορικές ύπηρεσίες καί πού έχουν τό
ϊδιο άντικείμενο ή τά ϊδια άποτελέσματα μέ αύτά πού προ
βλέπονται άνωτέρω.
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ζ) τής θεσπίσεως όμοιομόρφων κανόνων σχετικά με τη
δομή καί τούς όρους έφαρμογής τών τιμολογίων μετα
φοράς, έφόσον οί κανόνες αύτοί δέν καθορίζουν τίς τι
μές καί τούς δρους μεταφοράς.

Μέ την έπιφύλαξη των διατάξεων πού προβλέπονται στά

άρθρα 3 Εως 6, είναι ασυμβίβαστες μέ τήν κοινή άγορά καί
άπαγορεύονται, χωρίς νά είναι άναγκαία ή Εκδοση προη
γουμένης άποφάσεως γιά τό σκοπό αύτό , δλες οί συμφω
νίες μεταξύ έπιχειρήσεων, δλες οί άποφάσεις ένώσεων έπι
χειρήσεων καί κάθε έναρμονισμένη πρακτική πού δύνα
νται νά έπηρεάσουν τό έμπόριο μεταξύ Κρατών μελών καί
πού Εχουν ώς άντικείμενο ή άποτέλεσμα τήν παρεμπόδιση ,
τόν περιορισμό ή τή νόθευση του ανταγωνισμού έντός της
κοινής άγοράς, καί ίδίως έκεϊνες οί όποιες συνίστανται :
α) στόν άμεσο ή έμμεσο καθορισμό τιμών καί δρων μετα
φοράς ή άλλων δρων συναλλαγής *

2. Ή Επιτροπή θά ύποβάλλει, κατά τίς περιστάσεις, στό
Συμβούλιο προτάσεις γιά επέκταση ή τόν περιορισμό του
καταλόγου τής παραγράφου 1 .

'Άρθρο 4

'Εξαίρεση γιά τούς όμίλους μικρομεσαίων έπιχειρήσεων
1 . Οί συμφωνίες, άποφάσεις καί Εναρμονισμένες πρακτι
κές πού άναφέρονται στό άρθρο 2 Εξαιρούνταν άπό τήν
άπαγόρευση του άρθρου αυτού δταν Εχουν ώς άντικείμε
νο :

β) στόν περιορισμό ή στόν Ελεγχο της προσφοράς ύπηρε
σιών . μεταφορών, των άγορών της τεχνολογικής άνα
πτύξεως ή τών επενδύσεων *
γ) στήν κατανομή τών άγορών μεταφορών *

δ) στήν Εφαρμογή άνισων δρων Επί ισοδυνάμων παροχών
Εναντι τών έμπορικώς συναλλασσομένων μέ άποτέλε
σμα νά περιέχονται αύτοί σέ μειονεκτική θέση κατά τόν
Ανταγωνισμό ·

ε) στήν έξάρτηση τής συνάψεως συμβάσεων άπό τήν
άποδοχή έκ μέρους των συναλλασσομένων προσθέτων
παροχών πού έκ φύσεως ή σύμφωνα μέ τίς έμπορικές
συνήθειες δέν Εχουν σχέση μέ τήν παροχή μεταφορι

— τή σύσταση καί λειτουργία ομίλων έπιχειρήσεων οδι
κών ή Εσωτερικών πλωτών μεταφορών γιά τήν άσκηση
μεταφορικών δραστηριοτήτων,
— τήν άπό κοινού χρηματοδότηση ή άπόκτηση μεταφορι
κού ύλικού ή προμηθειών πού συνδέονται άμεσα μέ

τήν παροχή μεταφορικών ύπηρεσιών, έφόσον είναι
άπαραίτητες γιά τήν άπό κοινού Εκμετάλλευση τών
μεταφορών άπό τούς όμίλους αύτούς,

καί έφόσον ή συνολική μεταφορική ικανότης του όμίλου
δέν ύπερβαίνει :

κών ύπηρεσιών.

— τούς 10 000 τόννους γιά τίς όδικές μεταφορές,
"Αρθρο 3

Νόμιμη έζαίρεση γιά τίς τεχνικές συμφωνίες

— τούς 500 000 τόννους γιά τίς εσωτερικές πλωτές μετα
φορές.

1 . Ή άπαγόρευση του άρθρου 2 δέν έφαρμόζεται στίς
συμφωνίες, άποφάσεις καί Εναρμονισμένες πρακτικές πού
Εχουν ώς μόνο άντικείμενο καί άποτέλεσμα τήν έφαρμογή
τεχνικών βελτιώσεων ή τήν τεχνική συνεργασία μέσω :

Ή άτομική ίκανότης κάθε Επιχειρήσεως πού άνήκει στήν
όμάδα δέν δύναται νά ύπερβαίνει τούς 1 000 τόννους γιά
τίς όδικές μεταφορές ή τούς 50 000 τόννους γιά τίς Εσωτε
ρικές πλωτές μεταφορές.

α) τής όμοιόμορφης έφαρμογής κανόνων καί τύπων γιά τό
ύλικό, τόν μεταφορικό Εξοπλισμό, τά μεταφορικά μέσα
καί τίς μόνιμες Εγκαταστάσεις *

2. "Αν ή έφαρμογή τών συμφωνιών, άποφάσεων ή εναρ
μονισμένων πρακτικών πού προβλέπονται στήν παράγρα
φο 1 Επιφέρει σέ όρισμένες περιπτώσεις αποτελέσματα
άσυμβίβαστα μέ τίς προϋποθέσεις πού προβλέπονται στό
άρθρο 5 καί πού συνιστούν κατάχρηση τής Εξαιρέσεως του
άρθρου 2, οί Επιχειρήσεις καί οί Ενώσεις έπιχειρήσεων δύ
ναται νά ύποχρεωθούν νά θέσουν τέρμα σ' αύτά τά άποτε
λέσματα.

β) τής άπό κοινού άνταλλαγής ή χρησιμοποιήσεως γιά
τήν Εκμετάλλευση τών μεταφορών, του προσωπικού,
τοΰ ύλικού, τών μεταφορικών μέσων καί τών μονίμων
Εγκαταστάσεων *

γ) τής όργανώσεως καί τής Εκτελέσεως διαδοχικών, συμ
πληρωματικών, Εναλλακτικών ή συνδυασμένων μετα
φορών καθώς καί μέσω τοΰ καθορισμού καί τής έφαρ
μογής συνολικών τιμών καί δρων γιά τίς μεταφορές αυ
τές, συμπεριλαμβανομένων καί τών τιμών άνταγωνι
σμου *

Μή έφαρμογή τής άπαγορεύσεως
Ή άπαγόρευση τοϋ άρθρου 2 δύναται νά κηρυχθεί άνεφάρ

δ) τής Εκτελέσεως τών μεταφορών μέ Ενα μόνο τρόπο με
ταφοράς, μέ τά όρθολογικότερα δρομολόγια άπό άπό

ψεως έκμεταλλεύσεως *

!Αρθρο 5

f

ε) τοΰ συντονισμοΰ τών ώραρίων τών μεταφορών σέ δια
δοχικά δρομολόγια *
στ) τής συγκεντρώσεως μεμονωμένων άποστολών *

μοστη μέ άναδρομική ισχύ :

— γιά κάθε συμφωνία ή κατηγορία συμφωνιών μεταξύ έπι
χειρήσεων,

— γιά κάθε άπόφαση ή κατηγορία άποφάσεων ένώσεων
έπιχειρήσεων,
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— γιά κάθε έναρμονισμένη πρακτική ή κατηγορία εναρ
μονισμένων πρακτικών,

"Αρθρο 7

Άκυρότης των συμφωνιών καί αποφάσεων

ή όποία συμβάλλει :

Οί συμφωνίες -ή άποφάσεις πού άπαγορεύονται δυνάμει
— στή βελτίωση της ποιότητος τών μεταφορικών υπηρε
σιών, ή
— στήν προαγωγή , στίς αγορές πού ύφίστανται σοβαρές
περιοδικές διακυμάνσεις τής προσφοράς καί τής ζητή
σεως, μεγαλύτερης συνεχείας καί σταθερότητος στήν
ικανοποίηση τών μεταφορικών αναγκών, ή

— στήν αύξηση τής παραγωγικότητος τών επιχειρήσεων,
ή

— στήν προώθηση τής τεχνικής ή οικονομικής προόδου,
λαμβάνοντας εύλόγως ύπόψη τά συμφέροντα τών χρη
σιμοποιούντων τίς μεταφορές, καί ή όποία :

τών προηγουμένων διατάξεων είναι αυτοδικαίως άκυρες.
'.Άρθρο 8

'Απαγόρευση τής καταχρηστικής εκμεταλλεύσεως τής
δεσπόζουσας θέσεως

Είναι άσυμβίβαστη μέ τήν κοινή άγορά, καί άπαγορεύεται
κατά τό μέτρο πού δύναται νά έπηρεάσει τό έμπόριο μετα
ξύ τών Κρατών μελών, ή καταχρηστική έκμετάλλευση
άπό μία ή περισσότερες έπιχειρήσεις τής δεσπόζουσας θέ
σεώς τους μέσα στήν κοινή άγορά ή σέ σημαντικό τμήμα
της .

α) δέν επιβάλλει στίς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μετα
φορών περιορισμούς μή απαραίτητους γιά τήν επίτευ
ξη τών στόχων αύτών, καί

Ή καταχρηστική αυτή πρακτική δύναται νά συνίσταται
ιδίως :

β) δέν παρέχει στίς επιχειρήσεις τή δυνατότητα νά καταρ

α) στήν άμεση ή έμμεση έπιβολή μέ δικαίων τιμών ή δρων
μεταφοράς·

γήσουν τόν ανταγωνισμό σέ σημαντικό τμήμα τής σχε

τικής άγοράς μεταφορών.

β) στόν περιορισμό τής προσφοράς υπηρεσιών μεταφο
ράς, τών άγορών ή τής τεχνολογικής άναπτύξεως έπί
ζημία τών καταναλωτών

'Άρθρο 6

Συμφωνίες πού αποβλέπουν στή μείωση τών διαταραχών
πού άπορρέουν άπό τή δομή τής άγοράς μεταφορών
1 . Μέχρις δτου τό Συμβούλιο, στό πλαίσιο τής κοινής
πολιτικής έπί τών μεταφορών, λάβει τά κατάλληλα μέτρα
γιά νά έξασφαλίσει τή σταθερότητα στήν άγορά μεταφο
ρών, ή άπαγόρεύση τοΰ άρθρου 2 δύναται νά κηρυχθεί
άνεφάρμοστη γιά τίς συμφωνίες, άποφάσεις καί έναρμονι
σμένες πρακτικές πού δύνανται νά μειώσουν τίς διαταρα
χές τής έν λόγω άγοράς.
2. Άπόφαση περί μή εφαρμογής τής άπαγορεύσεως τοΰ
άρθρου 2, λαμβανόμενη σύμφωνα μέ τή διαδικασία τοΰ άρ
θρου 14, δύναται νά εκδοθεί μόνο άφοΰ τό Συμβούλιο,
άποφασίζοντας εϊτε μέ ειδική πλειοψηφία είτε ομόφωνα
δταν Κράτος μέλος κρίνει δτι πληροΰνται οί προϋποθέσεις
πού προβλέπονται στό άρθρο 75 παράγραφος 3 τής συνθή
κης, διαπιστώσει, βάσει έκθέσεως τής Επιτροπής, δτι
ύπάρχει κρίση σέ όλόκληρη ή σέ μέρος τής άγοράς μετα

γ) στήν έφαρμογή άνισων δρων έπί Ισοδυνάμων παροχών
έναντι τών έμπορικώς συναλλασσομένων, μέ άποτέλε
σμα νά περιέχονται αύτοί σέ μειονεκτική θέση κατά τόν
άνταγωνισμό *

δ) στήν εξάρτηση τής συνάψεως συμβάσεων άπό τήν
άποδοχή έκ μέρους τών συναλλασσομένων προσθέτων
παροχών πού έκ φύσεως ή σύμφωνα μέ τίς έμπορικές
συνήθειες δέν έχουν σχέση μέ τήν παροχή μεταφορι
κών υπηρεσιών.

*Άρθρο 9

Δημόσιες έπιχειρήσεις

φορών.

1 . Στον τομέα των μεταφορών τά Κράτη, δσον άφορα τίς
δημόσιες έπιχειρήσεις καί τίς έπιχειρήσεις στίς όποιες χο
ρηγούν ειδικά ή άποκλειστικά δικαιώματα, δέν λαμβάνουν
οΰτε διατηρούν μέτρα άντίθετα πρός τίς διατάξεις τών
προηγουμένων άρθρων.

3.

Μέ τήν επιφύλαξη τών διατάξεων τής παραγράφου 2,

2. Οί έπιχειρήσεις πού είναι έπιφορτισμένες μέ τή διαχεί

ή άπόφαση περί μή έφαρμογής τής άπαγορεύσεως τοΰ άρ
θρου 2 έκδίδεται μόνο δταν :

ριορισμούς πού δέν είναι άπαραίτητοι γιά τή μείωση

ρηση υπηρεσιών γενικού οίκονομικοΰ συμφέροντος ύπά
γονται στίς διατάξεις τών άνωτέρω άρθρων, κατά τό μέτρο
πού ή έφαρμογή τών κανόνων αύτών δέν εμποδίζει νομικά
ή πραγματικά τήν εκπλήρωση τής ειδικής άποστολής πού
τούς έχει άνατεθει. Ή άνάπτυξη τών συναλλαγών δέν πρέ
πει νά έπηρεάζεται σέ σημείο πού νά θίγεται τό συμφέρον

τών διαταραχών καί

τής Κοινότητος.

α) οί συμφωνίες, άποφάσεις ή έναρμονισμένες πρακτικές
δέν έπιβάλλουν στίς ενδιαφερόμενες έπιχειρήσεις πε

β) δέν παρέχουν στίς έπιχειρήσεις αυτές τή δυνατότητα
νά καταργήσουν τόν άνταγωνισμό σέ σημαντικό τμή
μα τής σχετικής άγοράς μεταφορών.

3.

Ή Επιτροπή έλέγχει τήν έφαρμογή τών διατάξεων

τοΰ παρόντος άρθρου καί άπευθύνει, δταν είναι άναγκαΐο,
τίς κατάλληλες οδηγίες ή άποφάσεις στά Κράτη μέλη .
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Άρθρο 10

"Αρθρο 12

Διαδικασίες αυτεπάγγελτες ή κατόπιν καταγγελίας

Εφαρμογή του άρθρου '5-Διαδικασία άντιρρήσεων

.Ή Επιτροπή κινεϊ τίς διαδικασίες γιά τήν παύση παραβά
σεως τών διατάξεων τοΰ όρθρου 2 ή τοΰ άρθρου 8 , καθώς
fCffi τή διαδικασία γιά τήν έφαρμογή τοΰ άρθρου 4 παρά

1 . Οί επιχειρήσεις καί ένώσεις έπιχειρήσεων πού έπιθυ
μοΰν νά έπικαλεσθοΰν τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 5 γιά τίς
συμφωνίες, άποφάσεις καί έναρμονισμένες πρακτικές πού
αναφέρονται στό άρθρο 2 καί στίς όποιες συμμετέχουν δύ
νανται νά υποβάλλουν αίτηση στήν Επιτροπή .

γραφος 2f κατόπιν καταγγελίας ή αύταπαγγέλτως.

Νομιμοποιούνται νά προροΰν σέ καταγγελία :

α) τά Κράτη μέλη *

β) τά πρόσωπα ή ένώσεις προσώπων πού έπικαλοΰνται
έννομο συμφέρον.

"Αρθρο 11

Αποτελέσματα τών αυταπαγγέλτων η κατόπιν
καταγγελίας διαδικασιών
1 . "Αν ή Επιτροπή διαπιστώσει παράβαση τοΰ άρθρου 2
ή τοΰ άρθρου 8, δύναται νά ύποχρεώσει μέ άπόφασή της
τίς ένδιαφερόμενες έπιχειρήσεις ή ένώσεις έπιχειρήσεων
νά παύσουν τή διαπιστωθείσα παράβαση .

Μέ τήν έπιφύλαξη τών λοιπών διατάξεων τοΰ παρόντος
κανονισμοΰ, ή Επιτροπή δύναται πρίν λάβει τήν άπόφαση
πού άναφέρεται στό προηγούμενο έδάφιο νά άπευθύνει
στίς ένδιαφερόμενες έπιχειρήσεις ή ένώσεις έπιχειρήσεων
συστάσεις γιά τήν παύση τής παραβάσεως.

2. H παράγραφος 1 έφαρμόζεται έπίσης στήν περίπτωση
τοΰ άρθρου 4 παράγραφος 2.

3 . "Αν ή Επιτροπή καταλήξει στό συμπέρασμα, βάσει
τών στοιχείων πού γνωρίζει, δτι δέν συντρέχει λόγος νά
έπέμβει σέ μιά συμφωνία, άπόφαση ή πρακτική βάσει τοΰ

άρθρου 2, τοΰ άρθρου 4 παράγραφος 2 ή τοΰ άρθρου 8 ,
έκδίδει άπόφαση πού άπορίπτει τήν καταγγελία σάν άβάσι

μη, άν ή διαδικασία είχε κινηθεί κατόπιν καταγγελίας.

4. "Αν ή Επιτροπή καταλήξει στό συμπέρασμα μετά από
διαδικασία πού κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας ή αύταπαγ
γέλτως δτι συμφωνία, άπόφαση ή έναρμονισμένη πρακτι
κή πληροί τούς δρους τοΰ άρθρου 2 καί τοΰ άρθρου 5 ,
εκδίδει άπόφαση περί έφαρμογής τοΰ άρθρου 5 . Ή άπόφα
ση όρίζει τήν ήμερομηνία άπό τήν όποία άρχίζει νά ισχύει.

2. Ή Επιτροπή , άν κάνει τήν αίτηση αποδεκτή , άπό τήν
στιγμή πού κατέχει όλα τά στοιχεία τής ύποθέσεως καί μέ
τήν έπιφύλαξη δτι καμία διαδικασία δέν έχει κινηθεί κατά
τής συμφωνίας, άποφάσεως ή εναρμονισμένης πρακτικής
κατ' έφαρμογή τοΰ άρθρου 10, δημοσιεύει στήν Επίσημη
'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δσο τό δυνατόν
συντομότερα τό βασικό περιεχόμενο τής αιτήσεως καί κα
λεί όλους τούς ένδιαφερομένους τρίτους νά ύποβάλουν τίς
παρατηρήσεις τους στήν Επιτροπή έντός προθεσμίας 30
ήμερων. Κατά τή δημοσίευση πρέπει νά λαμβάνεται ύπό
ψη τό έννομο συμφέρον τών έπιχειρήσεων πρός διαφύλα
ξη τών έπιχειρηματικών τους άπορρήτων.

3 . Άv ή Επιτροπή δέν ανακοινώνει στίς έπιχει ρήσεις
πού ύπέβαλαν τήν αίτηση έντός προθεσμίας 90 ήμερών
άπό τής δημοσιεύσεως στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Εύ
ρωπα'ίκών Κοινοτήτων ότι υπάρχουν σοβαρές άμφιβολίες
ώς πρός τήν δυνατότητα έφαρμογής τοΰ άρθρου 5 , ή συμ
φωνία, άπόφαση ή έναρμονισμένη πρακτική όπως περι
γράφεται στήν αίτηση θεωρείται δτι εξαιρείται άπό τήν
άπαγόρευση τόσο γιά τό παρελθόν διάστημα έφαρμογής

της δσο καί γιά διάστημα τριών κατ' ανώτατο δριο έτών
άπό της δημοσιεύσεως τής αιτήσεως στήν Επίσημη Εφη
μερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
"Αν ή 'Επιτροπή διαπιστώσει, μετά τή λήξη τής προθε
σμίας τών 90 ήμερών, άλλά πρό τής λήξεως τής προθε
σμίας τών τριών έτών, δτι δέν πληρούνται οί προϋποθέσεις
έφαρμογής τοΰ άρθρου 5 , εκδίδει άπόφαση περί έφαρμογής
τής άπαγορεύσεως τοΰ άρθρου 2. Ή άπόφαση αύτή δύνα
ται νά έχει άναδρομική ίσχύ, άν οί ένδιαφερόμενοι έδωσαν
άνακριβή στοιχεία ή άν κάνουν κατάχρηση τής έξαιρέ
τεως τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2.

4 . "Αν έντός τής προθεσμίας τών 90 ήμερών ή Επιτροπή
έχει άπευθύνει στίς έπιχειρήσεις πού ύπέβαλαν αίτηση τήν
άνακοίνωση πού προβλέπεται στήν παράγραφο 3 έδάφιο
πρώτο, έξετάζει άν πληροΰνται οί προϋποθέσεις τοΰ άρ
θρου 2 καί τοΰ άρθρου 5 .

"Αν διαπιστώσει δτι πληροΰνται οί προϋποθέσεις τοΰ άρ
θρου 2 καί τοΰ άρθρου 5 , έκδίδει άπόφαση περί έφαρμογής
τοΰ άρθρου 5 . Ή άπόφαση ορίζει τήν ημερομηνία ενάρ
ξεως τής ισχύος της.

Αύτή ή ήμερομηνία δύναται νά είναι προγενέστερη τής

Ή ήμερομηνία αύτή δύναται νά είναι προγενέστερη τής

ήμερομηνίας τής άποφάσεως.

ήμερομηνίας έκδόσεως τής άποφάσεως.
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"Αρθρο 13

Διάρκεια ισχύος καί άνάκληση τών άποφάσεων
έφαρμογής τοΰ άρθρου 5
1 . Ή άπόφαση έφαρμογής τοΰ άρθρου 5 , πού λαμβάνε
ται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 1 1 παράγραφος 4
ή τοΰ άρθρου 12 παράγραφος 4 εδάφιο δεύτερο, πρέπει νά
ορίζει τή χρονική περίοδο κατά τήν οποία εφαρμόζεται· ή
περίοδος αύτή δέν είναι, κατά γενικό κανόνα, κατώτερη
τών έξι έτών. Ή άπόφαση δύναται νά συνοδεύεται άπό
δρους καί ύποχρεώσεις.

ίσχύς'της δεν δύναται νά υπερβαίνει τά τρία ετη'από τής
διαπιστώσεως τής κρίσεως άπό τό Συμβούλιο σύμφωνα μέ
τίς προϋποθέσεις πού προβλέπονται στό άρθρο 6 παρά
γραφος 2.
3 . Ή απόφαση δύναται νά άνανεώνεται άπό τήν Επιτρο
πή άν τό Συμβούλιο διαπιστώσει έκ νέου τήν κατάσταση
κρίσεως σύμφωνα μέ τίς προϋποθέσεις πού προβλέπονται
στό άρθρο 6 παράγραφος 2 καί άν οί λοιπές προϋποθέσεις
έφαρμογής τοΰ άρθρου 6 έξακολουθοΰν νά πληροΰνται.

Ή άπόφαση δύναται νά επιβάλλει όρους καί ύποχρεώ

4.
σεις .

2. Ή άπόφαση δύναται νά άνανεώνεται άν οί προϋπο
θέσεις έφαρμογής τοΰ άρθρου 5 έξακολουθοΰν νά πλη
ρούνται.

5 . Ή άπόφαση τής Επιτροπής παύει νά ισχύει τό άργό
τερο έξι μήνες μετά τήν έφαρμογή τών μέτρων πού άναφέ

ρονται στό άρθρο 6 παράγραφος 1 .

3 . Ή Επιτροπή δύναται νά άνακαλέσει ή νά τροποποιή
σει τήν άπόφασή της ή νά άπαγορεύει συγκεκριμένες ενέρ
γειες στούς ένδιαφερομένους :

6.

Οί διατάξεις τοΰ άρθρου 13 παράγραφος 3 εφαρμόζο

νται έν προκειμένω.

α) άν ή πραγματική κατάσταση μεταβάλλεται ώς πρός ένα
στοιχείο ούσιώδους σημασίας γιά τήν άπόφαση·
*Αρθρο 15

β) άν οί ένδιαφερόμενοι παραβαίνουν ύποχρέωση πού
έπιβάλλει ή άπόφαση ·

γ) άν ή άπόφαση βασίζεται σέ άνακριβή στοιχεία ή άν
προεκλήθη διά δόλου· ή

'Αρμοδιότητες
Μέ τήν έπιφύλαξη τοΰ έλέγχου τής άποφάσεως άπό τό Δι
καστήριο ή Επιτροπή έχει άποκλειστική άρμοδιότητα :

— νά έπιβάλλει ύποχρεώσεις κατ' έφαρμογή τοΰ άρθρου 4
παράγραφος 2·

δ) άν οί ενδιαφερόμενοι κάνουν κατάχρηση τής χορηγη
θείσας μέ τήν άπόφαση άπαλλαγής άπό τήν έφαρμογή
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2.
Στίς περιπτώσεις πού προβλέπονται ύπό β), γ) καί δ) άνω
τέρω ή άνάκληση τής άποφάσεως δύναται νά έχει άναδρο
μική ισχύ.

— νά έκδίδει άποφάσεις κατ' έφαρμογή τών άρθρων 5 καί
6·

Οί άρχές τών Κρατών μελών παραμένουν άρμόδιες γιά νά
άποφασίζουν άν πληροΰνται οί προϋποθέσεις τοΰ άρθρου
2 ή τοΰ άρθρου 8 μέχρις ότου ή Επιτροπή κινήσει διαδικα
σία γιά τήν έκδοση άποφάσεως έπί τής σχετικής ύποθέ
σεως ή άπευθύνει τήν άνακοίνωση πού προβλέπεται στό
άρθρο 12 παράγραφος 3 έδάφιο πρώτο.

Αρθρο 16

Άρθρο 14

'Απόφαση έφαρμογής του άρθρου 6
1 . Οί συμφωνίες, άποφάσεις καί έναρμονισμένες π ρακτι
κές πού άναφέρονται στό άρθρο 2 , γιά τίς όποιες οί ένδια
φερόμενοι έπιθυμοΰν νά έπικαλεσθοΰν τίς διατάξεις τοΰ
άρθρου 6 , πρέπει νά κοινοποιηθούν στήν 'Επιτροπή .

Σχέσεις μέ τίς άρχές τών Κρατών μελών
1 . Ή Επιτροπή διευθύνει τίς διαδικασίες πού προβλέ
πονται στόν παρόντα κανονισμό σέ στενή συνεχή έπαφή
μέ τίς άρμόδιες άρχές τών Κρατών μελών, οί όποιες έχουν

άρμοδιότητα νά διατυπώνουν κάθε είδους παρατηρήσεις
σχετικά μέ τίς διαδικασίες αύτές.

θρου 6 ίσχύει μόνο άπό τής ημερομηνίας έκδόσεώς της.

2. Ή 'Επιτροπή διαβιβάζει άμελλητί στίς άρμόδιες άρ
χές τών Κρατών μελών άντίγραφο τών καταγγελιών καί
τών αιτήσεων, καθώς καί τά σπουδαιότερα έγγραφα τά
όποια τής άπευθύνονται ή πού άπευθύνει στό πλαίσιο αυ

Πρέπει νά όρίζει γιά ποιά χρονική περίοδο εφαρμόζεται. Ή

τών τών διαδικασιών.

2.

Ή άπόφαση τής 'Επιτροπής γιά τήν έφαρμογή τοΰ άρ
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3 . Μία Συμβουλευτική Επιτροπή επί Συμπράξεων καί
Δεσποζουσών Θέσεων στόν Τομέα τών Μεταφορών εκφέ
ρει γνώμη πρό τής έκδόσεως άποφάσεως ή όποία εκδίδεται
κατά τήν διαδικασία τοΰ άρθρου 10 καθώς καί πρό τής

Το Συμβούλιο συνέρχεται έντός 30 ήμερων άπό τής ήμε
ρομηνίας υποβολής τής αιτήσεως έκ μέρους τοΰ ένδιαφε
ρομένου Κράτους μέλους γιά τήν έξέταση άποκλειστικώς
αύτών τών θεμάτων άρχής.

έκδόσεως άποφάσεως πού έκδίδει κατ' έφαρμογή τοΰ άρ
θρου 12 παράγραφος 3 έδάφιο δεύτερο καί παράγραφος 4
εδάφιο δεύτερο καί τοΰ άρθρου 14 παράγραφοι 2 καί 3 . Ή
γνώμη τής Συμβουλευτικής Επιτροπής ζητείται ομοίως
πρό τής έκδόσεως τών διατάξεων έφαρμογής πού προβλέ
πονται στό άρθρο 29 .
4. Ή Συμβουλευτική Επιτροπή άποτελεΐται άπό ύπαλ
λήλους άρμοδίους γιά τόν τομέα τών μεταφορών καί γιά
θέματα συμπράξεων καί δεσποζουσών θέσεων. Κάθε Κρά
τος μέλος ορίζει δύο ύπαλλήλους πού τό έκπροσωποΰν
καί οί όποιοι δύνανται νά άντικατασταθοΰν σέ περίπτωση
κωλύματος άπό άλλον ύπάλληλο.
5 . Οί διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα κατά τή διάρκεια
κοινής συνεδριάσεως κατόπιν προσκλήσεως τής Επιτρο
πής καί τό ένωρίτερο 14 ήμέρες μετά τήν άποστολή τής
προσκλήσεως. Στήν πρόσκληση επισυνάπτονται συνοπτι
κή έκθεση τής υποθέσεως, στήν όποία άναφέρονται τά ση
μαντικότερα στοιχεία, καθώς καί προσχέδιο άποφάσεως

Ή Επιτροπή έκδίδει τήν άπόφασή της μόνο μετά τή σύνο
δο του Συμβουλίου.

3 . Τό Συμβούλιο δύναται επιπλέον άνά πάσα στιγμή ,
μετά άπό αίτηση Κράτους μέλους ή τής Επιτροπής, νά
έξετάσει θέματα γενικού χαρακτήρος πού προκύπτουν άπό
τήν εφαρμογή τής πολιτικής τοϋ άνταγωνισμού στόν το
μέα τών μεταφορών.

4.

Σέ δλες τίς περιπτώσεις όπου τό Συμβούλιο καλείται

νά συνέλθει γιά νά έξετάσει θέματα άρχής, κατ' εφαρμογή
τής παραγράφου 2, ή θέματα γενικού χαρακτήρος κατ'
έφαρμογή τής παραγράφου 3 , ή Επιτροπή , στό πλαίσιο
τοΰ παρόντος κανονισμού, λαμβάνει ύπόψη της τίς κατευ
θύνσεις πού έδόθησαν άπό τό Συμβούλιο.

γιάν κάθε ύπό έξέταση περίπτωση.
6 . Ή Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται νά εκφέρει
γνώμη άκόμη καί έν άπουσία μελών της ή έκπροσώπων
τους. Τό άποτέλεσμα τών διαβουλεύσεων καταχωρείται
στά πρακτικά πού επισυνάπτονται στό σχέδιο άποφάσεως
καί δέν δίδεται στή δημοσιότητα.

'"Αρθρο 18
I

Έρευνες κατά τομείς μεταφορών

1 . "Αν άπό τήν έξέλιξη τών μεταφορών, τίς διακυμάν

"Αρθρο 17

Έξέταση άπό τό Συμβούλιο θεμάτων άρχής πού άφορουν
τήν κοινή πολιτική τών μεταφορών καί συνδέονται μέ

σεις, τήν άκαμψία τών τιμών μεταφοράς ή άλλες περιστά
σεις προκύπτει δτι ό άνταγωνισμός στόν τομέα τών μετα
φορών στό έσωτερικό τής κοινής άγοράς περιορίζεται ή
νοθεύεται σέ μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή , ή σέ
μία ή περισσότερες σχέσεις μεταφοράς γιά τίς μεταφορές
έπιβατών ή έμπορευμάτων μιας ή περισσοτέρων συγκεκρι
μένων κατηγοριών, ή Επιτροπή δύναται νά άποφασίσει τή
διεξαγωγή γενικής έρευνας σ' αύτό τόν τομέα καί, στό
πλαίσιο αύτής τής έρευνας, νά ζητήσει άπό τίς επιχειρή
σεις μεταφορών τοΰ έν λόγω τομέα τίς πληροφορίες καί τά
στοιχεία τεκμηριώσεως πού είναι άπαραίτητα γιά τήν
έφαρμογή τών άρχών πού άναφέρονται στά άρθρα 2 έως 8.

συγκεκριμένες περιπτώσεις

1 . Ή Επιτροπή εκδίδει άπόφαση γιά τήν όποία είναι
ύποχρεωτικές οί διαβουλεύσεις πού άναφέρονται στό άρ
θρο 16 μόνο μετά τήν πάροδο προθεσμίας 20 ήμερών άπό \
τήν ήμερομηνία πού διετύπωσε γνώμη ή Συμβουλευτική
Επιτροπή .

2. Πρό τής λήξεως τής προθεσμίας πού αναφέρεται στήν
παράγραφο 1 κάθε Κράτος μέλος δύναται νά ζητήσει τή
σύγκληση τοΰ Συμβουλίου γιά νά έξετάσει μαζί μέ τήν Ε
πιτροπή θέματα άρχής πού άφοροΰν τήν κοινή πολιτική
τών μεταφορών, τά όποία θεωρεί δτι συνδέονται μέ τή συγ
κεκριμένη περίπτωση ή όποία θά αποτελέσει τό άντικείμε
νο τής άποφάσεως.

2. Όταν ή Επιτροπή διεξάγει τίς έρευνες πού προβλέ
πονται στήν παράγραφο 1 , ζητά ομοίως άπό τίς έπιχειρή
σεις καί τούς όμίλους έπιχειρήσεων άπό τό μέγεθος τών
οποίων συνάγεται ότι κατέχουν δεσπόζουσα θέση στήν
κοινή άγορά ή σ' ένα σημαντικό τμήμα της, νά δηλώσουν
τά στοιχεία τά σχετικά μέ τή δομή τους καί τή συμπεριφο

ρά τους, τά όποια είναι άπαραίτητα γιά νά έκτιμηθεί ή κα
τάσταση τών έπιχειρήσεων αύτών σέ σχέση μέ τίς διατά
ξεις τοΰ άρθρου 8 .

3 . Οί διατάξεις τοΰ άρθρου 16 παράγραφος 2 έως 6 καί
τών άρθρων 17, 19, 20 καί 21 έφαρμόζονται έν προκειμέ
νω .
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Άρθρο 19

Αίτηση πληροφοριών
1 . Κατά τήν έκπλή ρωση τών καθηκόντων πού τής ανατί
θενται άπό τόν παρόντα κανονισμό ή Επιτροπή δύναται
νά συγκεντρώνει όλες τίς αναγκαίες πληροφορίες άπό τίς
κυβερνήσεις καί τίς άρμόδιες άρχές τών Κρατών μελών
καθώς καί άπό τίς έπιχειρήσεις καί ένώσεις έπιχειρήσεων.

2. Όταν ή 'Επιτροπή άπευθύνει αίτηση παροχής πληρο
φοριών πρός μία έπιχείρηση ή ένωση έπιχειρήσεων, διαβι
βάζει συγχρόνως άντίγραφο αύτής τής αιτήσεως στήν άρ
μόδια άρχή τοΰ Κράτους μέλους στήν έπικράτεια τοΰ
όποιου εύρίσκεται ή έδρα τής επιχειρήσεως ή ένώσεως έπι

τική άπόφαση κατ έφαρμογή τοΰ άρθρου 21 παράγρα
φος 3 . Οί υπάλληλοι τών αρμοδίων άρχών τών Κρατών
μελών οί επιφορτισμένοι μέ τήν διεξαγωγή έλέγχου

άσκοΰν τά καθήκοντά τους έπιδεικνύοντας τήν έγγραφη
έντολή έλέγχου τής αρμόδιας άρχής τοΰ Κράτους μέλους
στήν έπικράτεια τοΰ οποίου πρέπει νά πραγματοποιηθεί ό
έλεγχος. Στήν εντολή έλέγχου ορίζεται τό αντικείμενο καί
ό σκοπός τοΰ έλέγχου.

2. Υπάλληλοι τής Επιτροπής δύνανται, κατόπιν αιτή
σεως τής 'Επιτροπής ή τής αρμόδιας άρχής τοΰ Κράτους
μέλους στήν έπικράτεια του όποιου πρέπει νά πραγματο
ποιηθεί ό έλεγχος, νά συνδράμουν τούς ύπαλλήλους τής
άρχής αύτής κατά τήν έκπλή ρωση τών καθηκόντων τους.

χειρήσεων.

3 . Στήν αίτηση της ή Επιτροπή άναφέρει τή νομική
βάση καί τό σκοπό τής αίτήσεώς της, καθώς καί τίς κυρώ
σεις πού προβλέπονται στό άρθρο 22 παράγραφος 1 περί
πτωση β) σέ περίπτωση παροχής άνακριβών πληροφο

"Αρθρο 21

'Ελεγκτικές έξουσίες τής 'Επιτροπής

ριών.

4. Τίς αίτούμενες πληροφορίες υποχρεούνται να παρά
σχουν οί ιδιοκτήτες τών έπιχειρήσεων ή οί εκπρόσωποι
τους καί, στήν περίπτωση νομικών προσώπων, εταιριών ή
ένώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, τά πρόσωπα τά
όποια τίς έκπροσωποΰν σύμφωνα μέ τό νόμο ή τό κατα
στατικό .

5 . "Αν μία έπιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων δέν παρέχει
τίς αιτούμενες πληροφορίες έντός τής ταχθείσης άπό τήν
'Επιτροπή προθεσμίας, ή τίς παρέχει ελλιπείς, ή 'Επιτροπή
τίς ζητεί μέ σχετική άπόφαση. Ή άπόφαση καθορίζει άκρι
βώς τίς αίτούμενες πληροφορίες, όρίζει εύλογη προθεσμία
έντός τής όποιας οί πληροφορίες πρέπει νά παρασχεθούν
καί άναφέρει τίς κυρώσεις οί όποιες προβλέπονται στό άρ
θρο 22 παράγραφος 1 περίπτωση β) καί στό άρθρο 23 πα
ράγραφος 1 περίπτωση γ) καθώς καί τό δικαίωμα προσφυ
γής στό Δικαστήριο κατά τής άποφάσεως.

1 . Ή 'Επιτροπή δύναται κατά τήν έκπλή ρωση τών καθη
κόντων πού τής άνατίθενται άπό τόν παρόντα κανονισμό
νά διεξάγει όλους τούς άπαραίτητους ελέγχους στίς επιχει
ρήσεις καί ένώσεις έπιχειρήσεων.

Γιά τό σκοπό αυτόν τά εντεταλμένα άπό τήν 'Επιτροπή
μέλη τοΰ προσωπικοΰ έχουν τήν έξουσία :
α) νά έλέγχουν τά βιβλία καί άλλα έπαγγελματικά έγγρα
φα -

β) νά λαμβάνουν άντίγραφα ή άποσπάσματα τών βιβλίων
καί έπαγγελματικών έγγράφων
'
γ) νά ζητοΰν επί τόπου προφορικές διευκρινήσεις·

δ) νά εισέρχονται σέ όλους τούς χώρους, γήπεδα καί με

6. Ή 'Επιτροπή κοινοποιεί συγχρόνως άντίγραφο τής
άποφάσεώς της στήν άρμόδια άρχή τοΰ Κράτους μέλους
στήν έπικράτεια τοΰ οποίου εύρίσκεται ή έδρα τής επιχει

ταφορικά μέσα τών έπιχειρήσεων.

Έλεγχος άπό τίς αρχές τών Κρατών μελών

2. Οί έντεταλμένοι άπό τήν 'Επιτροπή γιά τόν έλεγχο
ύπάλληλοι άσκοΰν τήν έξουσία τους έπιδεικνύοντας έγ
γραφη έντολή έλέγχου, στήν όποία ορίζεται τό άντικείμενο
καί ό σκοπός τοΰ έλέγχου καθώς καί οί κυρώσεις πού προ
βλέπονται στό άρθρο 22 παράγραφος 1 περίπτωση γ), σέ
περίπτωση πού τά βιβλία ή άλλα αιτηθέντα έπαγγελματικά
έγγραφα έπιδειχθοΰν κατά τρόπον ελλιπή . Ή 'Επιτροπή
γνωστοποιεί, σέ εύλογο χρόνο πρό τοΰ έλέγχου, στήν άρ
μόδια άρχή τοΰ Κράτους μέλους στήν έπικράτεια τοΰ
οποίου θά διενεργηθεί ό έλεγχος τήν έντολή έλέγχου καί
τήν ταυτότητα τών έντεταλμένων ύπαλλήλων της.

1 . Κατόπιν αιτήσεως τής επιτροπής οί άρμόδιες άρχές
τών Κρατών μελών διεξάγουν τούς έλέγχους τούς οποίους
ή 'Επιτροπή κρίνει ένδεδειγμένους σύμφωνα μέ τό άρ
θρο 21 παράγραφος 1 , καί τούς όποιους διατάσσει μέ σχε

3 . Οί έπιχειρήσεις καί ενώσεις έπιχειρήσεων ύποχρεοΰ
νται νά δεχθοΰν τούς έλέγχους τούς όποιους διέταξε μέ άπό
φαση της ή 'Επιτροπή . Ή άπόφαση άναφέρει τό άντικείμε

ρήσεως ή τής ένώσεως έπιχειρήσ£ων.

Αρθρο 20

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
νο καί τό σκοπό τοΰ ελέγχου, ορίζει τό χρόνο ενάρξεως
τοΰ ελέγχου καί αναφέρει τίς κυρώσεις πού προβλέπονται
στό άρθρο 22 παράγραφος 1 περίπτωση γ) καί στό άρ
θρο 23 παράγραφος 1 περίπτωση δ) καθώς καί τό δικαίωμα
προσφυγής στό Δικαστήριο κατά τής αποφάσεως.
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λίων λογιστικών μονάδων τό λιγώτερο καί ένός έκατομμυ
ρίου λογιστικών μονάδων τό άνώτερο, μέ δυνατότητα νά
άνέλθει τό ποσό αυτό σέ δέκα τοις έκατό τοΰ ποσοΰ πού
αντιστοιχεί στόν κύκλο έργασιών τής προηγουμένης έται

ρικής χρήσεως κάθε μιας άπό τίς έπιχειρήσεις πού συμμε
τείχαν στήν παράβαση , δταν αύτές έκ προθέσεως ή έξ
αμελείας :

4. Ή Επιτροπή έκδίδει τίς αποφάσεις οί όποιες αναφέ
ρονται στήν παράγραφο 3 άφοΰ προηγουμένως συμβου
λευθεί τήν άρμόδια άρχή τοΰ Κράτους μέλους στήν επι
κράτεια τοΰ οποίου πρέπει νά διενεργηθεί έλεγχος.
5 . Οί ύπάλληλοι τής αρμόδιας αρχής τοΰ Κράτους μέ
λους στήν έπικράτεια τοΰ όποιου πρόκειται νά διενεργηθεί
ό ελεγχος δύνανται, κατόπιν αιτήσεως τής άρχής αύτής ή
τής Επιτροπής, νά παράσχουν τή συνδρομή τους στά
μέλη τοΰ προσωπικοΰ τής Επιτροπής κατά τήν εκπλήρω
ση τοΰ έργου τους.

6. Όταν μία έπιχείρηση άντιτίθεται στή διενέργεια ελέγ
χου ό όποιος διετάχθη δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, τό
ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος παρέχει στούς εντεταλμέ
νους άπό τήν Επιτροπή ύπαλλήλους τήν άπαραίτητη συν
δρομή γιά νά δυνηθοΰν νά διενεργήσουν τόν έλεγχο. Πρός
τό σκοπό αύτόν τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά άπαραίτητα
μέτρα πρό τής 1ης 'Ιανουαρίου 1970 καί κατόπιν διαβου
λεύσεως μέ τήν Επιτροπή .

α) διαπράττουν παράβαση τών διατάξεων τοΰ άρθρου 2 ή
τοΰ άρθρου 8 ή δέν έκπληρώνουν τήν ύποχρέωση πού
τούς έπιβάλλεται κατ' έφαρμογή τοΰ άρθρου 4 παρά
γραφος 2·

β) παραβαίνουν ύποχρέωση πού τούς έπιβάλλεται δυνά
μει τοΰ άρθρου 13 παράγραφος 1 ή τοΰ άρθρου 14 πα
ράγραφος 4.

Κατά τόν καθορισμό τοΰ δψους τοΰ προστίμου λαμβάνε
ται ύπόψη έκτός τής σοβαρότητος τής παραβάσεως καί ή
διάρκειά της.

3 . Οί διατάξεις τοΰ άρθρου 16 παράγραφοι 3 έως 6 καί
τοΰ άρθρου 17 έφαρμόζονται έν προκειμένω.
4. Οί άποφάσεις πού λαμβάνονται δυνάμει τών παραγρά
φων 1 καί 2 δέν έχουν ποινικό χαρακτήρα.

Άρθρο 22
Πρόστιμα

1 . Ή Επιτροπή δύναται μέ άπόφαση της νά επιβάλλει
στίς έπιχειρήσεις καί ενώσεις έπιχειρήσεων πρόστιμα
ΰψους έκατό μέχρι καί πέντε χιλιάδων λογιστικών μονά
δων, δταν έκ προθέσεως ή έξ αμελείας :

α) παρέχουν άνακριβή ή πλαστά στοιχεία κατά τήν ύπο
βολή αιτήσεως σύμφωνα μέ τό άρθρο 12 ή κοινοποιή
σεως σύμφωνα μέ τό άρθρο 14·

β) παρέχουν .άνακριβεις πληροφορίες σέ άπάντηση αΐτή
σεως πού έγένετο σύμφωνα μέ τό άρθρο 18 ή τό άρ
θρο 19 παράγραφοι 3 ή 5 ή δέν παρέχουν πληροφορίες
έντός τής καθορισθείσας μέ άπόφαση, κατά τό άρ
θρο 19 παράγραφος 5 , προθεσμίας·
γ) έπιδεικνύουν κατά τρόπο έλλιπή κατά τή διενέργεια
τοΰ ελέγχου κατά τό άρθρο 20 ή 2 1 τά βιβλία ή άλλα αι
τηθέντα επαγγελματικά έγγραφα, ή δέν δέχονται νά
ύποβληθοΰν σέ έλεγχο διατεταγμένο μέ άπόφαση πού
έχει ληφθεί δυνάμει τοΰ άρθρου 21 παράγραφος 3 .

Άρθρο 23

Χρηματικές ποινές

1 . Ή 'Επιτροπή δύναται μέ άπόφασή της νά έπιβάλλει
στίς έπιχειρήσεις καί ένώσεις έπιχειρήσεων χρηματικές
ποινές ΰψους πενήντα μέχρι χιλίων λογιστικών μονάδων
άνά ημέρα καθυστερήσεως άπό τήν ημερομηνία πού ορίζει
στήν άπόφασή της, γιά νά τίς ύποχρεώσει :
α) νά θέσουν τέρμα στήν παράβαση τών διατάξεων τοΰ
άρθρου 2 ή τοΰ άρθρου 8 τής οποίας διέταξε τήν παύση
κατ' έφαρμογή τοΰ άρθρου 1 1 ή νά συμμορφωθούν σέ
ύποχρέωση πού τούς έπιβάλλεται κατ' έφαρμογή τοΰ
άρθρου 4 παράγραφος 2 β) νά παύσουν κάθε άπαγορευμένη ένέργεια δυνάμει τοΰ
άρθρου 13 παράγραφος 3 "

γ) νά παράσχουν μέ τρόπο πλήρη καί άκριβή κάθε πληρο
2. Ή Επιτροπή δύναται μέ άπόφαση νά έπιβάλλει στίς
έπιχειρήσεις ή ένώσεις έπιχειρήσεων πρόστιμο ΰψους χι

φορία πού έχει ζητήσει μέ άπόφασή της κατ' έφαρμογή
τοΰ άρθρου 19 παράγραφος 5 -
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δ) νά ύποβληθοΰν σέ έλεγχο πού έχει διαταχθεί μέ άπόφα
ση πού έξέδωσε κατ' έφαρμογή του άρθρου 21 παρά
γραφος 3 .

κρότερη άπό ένα μήνα. Ή δημοσίευση πρέπει νά λαμβάνει
ύπόψη τό έννομο συμφέρον τών έπιχειρήσεων πρός διαφύ
λαξη τών επιχειρηματικών τους απορρήτων.

2. Όταν οί έπιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων έκπλη
ρώσουν τήν υποχρέωση γιά τήν παράλειψη της όποιας

τούς ύπεβλήθη χρηματική ποινή , ή Επιτροπή δύναται νά
καθορίσει τό οριστικό ποσό αύτής σέ ΰψος κατώτερο εκεί
νου τό όποιο θά έπεβάλλετο μέ τήν αρχική απόφαση .
3 . Οί διατάξεις τοΰ άρθρου 16 παράγραφος 3 έως 6 καί
του άρθρου 17 έφαρμόζονται έν προκειμένω.

'.Άρθρο 24

Έλεγχος τοΰ δικαστηρίου
Τό Δικαστήριο αποφαίνεται κατά πλήρη δικαιοδοσία κατά
τό άρθρο 172 της συνθήκης επί τών προσφυγών πού
ασκούνται έναντίον τών αποφάσεων της Επιτροπής οί
όποιες όρίζουν πρόστιμο ή χρηματική ποινή . Τό Δικαστή
ριο δύναται νά άρει, νά μειώσει ή νά αυξήσει τό πρόστιμο ή
τή χρηματική ποινή πού επεβλήθη .

'Άρθρο 27

'Επαγγελματικό άπόρρητο

1 . Οί πληροφορίες οί όποιες συνελέγησαν κατ' έφαρμογή
τών άρθρων 18 , 19 , 20 καί 21 δύνανται νά χρησιμοποιη
θούν μόνο γιά τό σκοπό γιά τόν όποιο έζητήθησαν.
2 . 'Υπό τήν επιφύλαξη τών διατάξεων τών άρθρων 26
καί 28 , ή 'Επιτροπή καί οί αρμόδιες άρχές τών Κρατών με
λών καθώς καί οί υπάλληλοι καί τό λοιπό προσωπικό τους
υποχρεούνται νά μήν κάνουν χρήση τών πληροφοριών τίς
όποιες, συνέλεξαν κατ' έφάρμογή τοΰ παρόντος κανονι
σμού καί οί όποιες λόγω της φύσεώς τους καλύπτονται
άπό τό έπαγγελματικό άπόρρητο.
3 . Οί διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 δέν εμποδίζουν
τή δημοσίευση γενικών πληροφοριών ή μελετών πού δέν
περιέχουν άτομικά στοιχεία έπιχειρήσεων ή ενώσεων έπι
χειρήσεων.

"Αρθρο 28

*Άρθρο 25

Δημοσίευση των αποφάσεων

Λογιστική μονάδα
Γιά τήν έφαρμογή τών όρθρων 22 έως 24 ή λογιστική μο

νάδα είναι ή προβλεπόμενη γιά τήν κατάρτιση τοΰ προϋ
πολογισμού της Κοινότητος δυνάμει τών άρθρων 207 καί
209 της συνθήκης.

Άρθρο 26

Ακρόαση τών ένδιαφερομένων καί τών τρίτων

1 . Ή Επιτροπή δημοσιεύει τίς αποφάσεις τίς όποιες
έκδίδει κατ' έφαρμογή τοΰ άρθρου 11 , τοΰ άρθρου 12 πα
ράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο καί παράγραφος 4 , τοΰ άρ
θρου 13 παράγραφος 3 καί τοΰ άρθρου 14 παράγραφοι 2
καί 3 .

2. Ή δημοσίευση περιλαμβάνει τά ονόματα τών μερών
καί τά ούσιώδη μέρη της άποφάσεως, λαμβάνεται δέ κατ'
αύτήν ύπόψη τό νόμιμο συμφέρον τών έπιχειρήσεων πρός
διαφύλαξη τών έπιχειρηματικών τους άπορρήτων.

1 . Πρίν λάβει τίς άποφάσεις πού προβλέπονται στό άρ
θρο 11 , στό άρθρο 12 παράγραφος 3 έδάφιο δεύτερο καί
παράγραφος 4, στό άρθρο 13 παράγραφος 3 , στό άρθρο 14
παράγραφοι 2 καί 3 καί στά άρθρα 22 καί 23 , ή Επιτροπή
παρέχει στίς ένδιαφερόμενες έπιχειρήσεις καί ένώσεις έπι
χειρήσεων τήν εύκαιρία νά καταστήσουν γνωστή τήν άπο

ψή τους έπί τοΰ άντικειμένου τών κατηγοριών πού έλή
φθησαν ύπόψη άπό τήν Επιτροπή .
2. Κατά τό μέτρο πού ή Επιτροπή ή οί άρμόδιες άρχές
τών Κρατών μελών κρίνουν αναγκαίο δύνανται επίσης νά
άκούσουν καί άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά. "Αν τά φυ
σικά ή νομικά πρόσωπα ύποβάλλουν αίτηση άκροάσεως, ή
αίτηση γίνεται δεκτή έφόσον πιθανολογείται εύλογο συμ

Αρθρο 29

Διατάξεις έφαρμογής
H Επιτροπή εχει τήν έξουσία νά έκδίδει διατάξεις έφαρ
μογής πού άφοροΰν τή μορφή , τό περιεχόμενο καί άλλες
λεπτομέρειες καταγγελιών πού προβλέπονται στό άρ
θρο 10, τών αιτήσεων πού προβλέπονται στό άρθρο 12,
τών κοινοποιήσεων πού προβλέπονται στό άρθρο 14 πα
ράγραφος 1 καί τών άκροάσεων πού προβλέπονται στό άρ
. θρο 26 παράγραφοι 1 καί 2 .
Άρθρο 30

φέρον.

Έναρξη ισχύος, ύφιστάμενες περιοριστικές συμφωνίες

3 . Όταν ή 'Επιτροπή προτίθεται νά εκδώσει απόφαση
περί έφαρμογής τοΰ άρθρου 5 ή τοΰ άρθρου 6, δημοσιεύει
τό ούσιώδες περιεχόμενο της σχετικής συμφωνίας, άποφά
σεως ή πρακτικής καλώντας συγχρόνως τούς ένδιαφερο
μένους νά τής ύποβάλλουν τίς παρατηρήσεις τους έντός

της προθεσμίας πού ορίζει καί πού δέν δύναται νά είναι μι

1.

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν 1η 'Ιου

λίου 1968 .

2. Κατά παρέκκλιση τών διατάξεων τής παραγράφου 1 ,
ή διάταξη τοΰ άρθρου 8 αρχίζει νά ισχύει άπό τήν επομένη

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
της δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος κανονισμού στήν Επίση
μη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 31
'Αναθεώρηση του κανονισμού

3 . Ή άπαγόρευση του άρθρου 2 έφαρμόζεται από 1ης
'Ιανουαρίου 1969 στίς συμφωνίες, αποφάσεις καί εναρμο
νισμένες πρακτικές πού αναφέρονται στό δρθρο 2 καί πού
ίσχυαν κατά τήν ημερομηνία ένάρξεως ισχύος τοϋ παρό
ντος κανονισμού ή πού έλαβαν χώρα στό διάστημα μεταξύ
της ήμερομηνίας ένάρξεως ισχύος καί της ημερομηνίας
δημοσιεύσεως του κανονισμού στήν 'Επίσημη 'Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

τη πού ύπέγραψαν τήν αναθεωρημένη σύμβαση γιά τή
ναυσιπλοΐα στό Ρήνο καί έντός προθεσμίας έξι μηνών
άπό τή λήξη αύτών τών συζητήσεων, μετά από πρόταση
της Επιτροπής, θά προβεί στίς προσαρμογές του συνόλου
του παρόντος κανονισμού πού θά έφαίνοντο αναγκαίες
λαμβανομένων ύπόψη τών ύποχρεώσεων πού άπορρέουν

4. Ή διάταξη της παραγράφου 3 δέν δύναται νά άντιτα
χθεΐ σέ έπιχειρήσεις καί ενώσεις επιχειρήσεων πού θά διέ
κοπταν τήν εφαρμογή των συμφωνιών, τών αποφάσεων ή
τών έναρμονισμένων πρακτικών πρό της ήμέρας πού έπε
ται της δημοσιεύσεως του παρόντος κανονισμού στήν 'Ε
πίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Ή Επιτροπή διαβιβάζει στό Συμβούλιο πρό της 1ης
Ιανουαρίου 1971 γενική έκθεση έπί της έφαρμογής τοϋ
παρόντος κανονισμού καί πρό της 1ης 'Ιουλίου 1971 πρό
ταση κανονισμού πού θά έπέφερε τίς αναγκαίες τροπο

1.

Τό Συμβούλιο μετά από συζητήσεις μέ τά τρίτα Κρά

άπό τήν αναθεωρημένη σύμβαση γιά τή ναυσιπλοΐα στό
Ρήνο.

ποιήσεις στόν παρόντα κανονισμό.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε Κρά
τος μέλος.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 19 'Ιουλίου 1968.
Για τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
O. L. SCALFARO

