ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συλλογή της Νομολογίας

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 15ης Δεκεμβρίου 2016 – ΔΕΗ κατά
Επιτροπής
(Υπόθεση T-421/09 RENV)
«Ανταγωνισμός – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως – Ελληνικές αγορές προμήθειας λιγνίτη και
χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας – Απόφαση θεσπίζουσα ειδικά μέτρα για τη διόρθωση
των αντίθετων προς τον ανταγωνισμό συνεπειών παραβάσεως του άρθρου 86, παράγραφος 1, ΕΚ, σε
συνδυασμό με το άρθρο 82 ΕΚ – Άρθρο 86, παράγραφος 3, ΕΚ – Υποχρέωση αιτιολογήσεως –
Αναλογικότητα – Συμβατική ελευθερία»
1.

Πράξεις των οργάνων – Αιτιολογία – Υποχρέωση
Απόφαση εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού

αιτιολογήσεως

–

Περιεχόμενο

–

(Άρθρο 253 ΕΚ)
(βλ. σκέψεις 109, 110)
2.

Προσφυγή ακυρώσεως – Λόγοι – Ελλιπής ή ανεπαρκής αιτιολογία – Λόγος διαφορετικός από
εκείνον που αφορά την ουσιαστική νομιμότητα
(Άρθρα 230 EΚ και 253 EΚ)
(βλ. σκέψη 111)

3.

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αρχές – Θεμελιώδη δικαιώματα – Συμβατική ελευθερία –
Περιορισμοί – Παραδεκτό – Προϋποθέσεις – Περιορισμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με τους
κανόνες περί ανταγωνισμού
(Άρθρο 6 § 3 ΣΕΕ· Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 16·
άρθρο 86 § 3 ΕΚ)
(βλ. σκέψεις 130-144)

4.

Ανταγωνισμός – Δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν ειδικά
ή αποκλειστικά δικαιώματα – Αρμοδιότητες της Επιτροπής στο πλαίσιο του καθήκοντος
εποπτείας – Απόφαση περί καθορισμού συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών για
τον ανταγωνισμό συνεπειών της παραβάσεως των κανόνων του ανταγωνισμού – Παραβίαση της
αρχής της αναλογικότητας – Δεν υφίσταται
(Άρθρο 86 § 3 ΕΚ)
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(βλ. σκέψεις 147-162)

Αντικείμενο
Αίτημα ακυρώσεως, δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, της αποφάσεως C(2009) 6244 τελικό της
Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των
δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παραβάσεως που διαπιστώθηκε στην απόφαση της
Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική
Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της ΔΕΗ.

Διατακτικό
Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:
1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) στα δικαστικά έξοδά της καθώς
και σε εκείνα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3)

Η Ελληνική Δημοκρατία φέρει τα δικαστικά έξοδά της.
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