Η εξζλιξθ τθσ νομολογίασ ςτθν μετά Intel εποχι

Bόλοσ, 27-29 επτεμβρίου 2019

τζφανοσ I. Χαρακτινιϊτθσ
Λζκτορασ ΣΔΕ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου
Δικθγόροσ

Ι. Post Intel – το debate
 είναι το ΑΕC test πανάκεια;
 Είναι υποχρεωμζνεσ οι αρχζσ ανταγωνιςμοφ να εφαρμόηουν ποςοτικι
ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ςτο ανταγωνιςμό κατά τθν αξιολόγθςθ
ςυμπεριφορϊν του 102 ΛΕΕ;
 Ίδια αντιμετϊπιςθ ςε ςυμφωνίεσ αποκλειςτικότθτασ & εκπτϊςεισ
πίςτθσ ι άλλεσ παροχζσ αποκλειςτικότθτασ; [θ ςθμαςία (ι μθ) ενόσ
form-based vs effects based approach debate]
 AEC test – μζροσ μια ευρφτερθσ εργαλειοκικθσ ςτθν διάκεςθ των αρχϊν
ανταγωνιςμοφ;

ΙI. Intel (C-413/14) – key takeaways
 Εκπτϊςεισ πίςτθσ/ςτόχου (όχι ςυμφωνίεσ αποκλειςτικότθτασ)
 Μεταςτροφι τθσ νομολογίασ (Hoffman-La Roche) ι επικαιροποίθςθ;

 Μαχθτό τεκμιριο αντιανταγωνιςτικισ ςυμπεριφοράσ
 Επίκλθςθ του AEC test και προςικουςα απόδειξθ από τθν ελεγχόμενθ
επιχείρθςθ ιδθ από το ςτάδιο τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ
 εξζταςθ του ςχετικοφ ιςχυριςμοφ από τθν ΑΑ
 Κατά πόςο θ τελικι απόφαςθ τθσ ΑΑ βαςίςτθκε ςτθν ανάλυςθ που
ςυμπεριζλαβε ςχετικά με το κριτιριο του εξίςου αποτελεςματικοφ
ανταγωνιςτι
 Δεν αποκλείςτθκε θ εφαρμογι και άλλων κριτθρίων/εργαλείων
 Παραπομπι ςτο Γενικό Δικαςτιριο για εξζταςθ του οικείου ιςχυριςμοφ

III. Σσμυωνίες Αποκλειστικότητας ≠
εκπτώσεις πίστης
υμφωνίεσ Αποκλειςτικότθτασ
(Exclusivity agreements)

Εκπτϊςεισ πίςτθσ/ Πλθρωμζσ
αποκλειςτικότθτασ
(exclusivity rebates/exclusivity payments)

Ex ante υποχρζωςθ του αγοραςτι
αποκλειςτικισ ι ςχεδόν αποκλειςτικισ
προμικειασ
Παραλλαγι: υποχρζωςθ κάλυψθσ
αποκζματοσ (availability agreements) – εν
τοισ πράγμαςι αποκλειςτικότθτα

Παροχι ζκπτωςθσ/λοιπϊν οικονομικϊν
κινιτρων υπό αίρεςθ

Ευκεία απαγόρευςθ ςυναλλαγισ με
ανταγωνιςτζσ

Ζμμεςθ αποκλειςτικότθτα – κακίςταται το
multisourcing μθ ελκυςτικό

θ ςυναλλαγι με ανταγωνιςτι ςυνεπάγεται
παραβίαςθ ςυμβατικισ ριτρασ

Η μθ ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ για τθν
παροχι των εκτπϊςεων/λοιπϊν
χρθματικϊν παροχϊν ςυνεπάγεται απλϊσ
τθν απϊλεια τθσ υποςχόμενθσ οικονομικισ
ανταμοιβισ

III. Σσμυωνίες Αποκλειστικότητας ≠
εκπτώσεις πίστης
υμφωνίεσ Αποκλειςτικότθτασ
(Exclusivity agreements)

Εκπτϊςεισ πίςτθσ/ Πλθρωμζσ
αποκλειςτικότθτασ
(exclusivity rebates/exclusivity payments)

Χαλάρωςθ ανταγωνιςμοφ υπό τθ
δαμόκλεια ςπάκθ παραβίαςθσ ςυμβατικισ
ριτρασ και απϊλειασ τθσ ευκαιρίασ
ςυνεργαςίασ με τθ δεςπόηουςα
επιχείρθςθ

Δεν υφίςταται εξαρχισ το ρίςκο απϊλειασ
για μια εμπορικι ευκαιρία ςυναλλαγισ με
τθ δεςπόηουςα επιχείρθςθ

Μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ ςτεγανοποίθςθσ
τθσ αγοράσ
(με τθν αποδοχι τουσ αποςφρεται εξαρχισ
μερίδιο τθσ ηιτθςθσ/προμικειασ από τθν
αγορά και τον ανταγωνιςμό)

Ηπιότερα αντιανταγωνιςτικά
αποτελζςματα (εναπόκειται ςτθν
διακριτικι ευχζρεια του λιπτθ τθσ
παροχισ, επομζνωσ το ρίςκο
αντιανταγωνιςτικοφ αποτελζςματοσ
ποικίλει)

Ειδικότερεσ ςυνκικεσ που ενιςχφουν τον
αντιανταγωνςτικό χαρακτιρα: εμπόδια
ειςόδου, network effects, μικρι γκάμα
προϊόντων ανταγωνιςμοφ

ΙV. Post-Intel – Η θέση της Επιτροπής
 Qualcomm – AT. 40220 [24.01.2018]
 Google Android – AT. 40099 [18.07.2018]
 Google Search (AdSense) – AT. 40411 [20.03.2019]

Qualcomm – AT. 40220 [24.01.2018]


Συμφωνία Qualcomm – Apple: παροχι πλθρωμϊν από τθν Qualcomm υπό τον
όρο να καλφψει θ Apple από τθν Qualcomm όλεσ τισ ανάγκεσ τθσ ςε ςφνολα τςιπ
βαςικισ ηϊνθσ (LTE) - πληρωμζσ βάςει αποκλειςτικότητασ

Η Επιτροπι:



Μθ υποχρζωςθ εφαρμογισ του AEC test
Απόρριψθ ανάλυςθσ κρίςιμου περικωρίου τθσ Qualcomm – Απουςία απόδειξθσ
ότι:
 οι πλθρωμζσ βάςει αποκλειςτικότθτασ αντιςτακμίηονταν ι υπερκαλφπτονταν
από πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τθν αποδοτικότθτα τα οποία ωφελοφςαν
επίςθσ τον καταναλωτι και
 οι πλθρωμζσ βάςει αποκλειςτικότθτασ ιταν αναγκαίεσ για τθν επίτευξθ
βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ

Qualcomm – AT. 40220 [24.01.2018]
Κατάφαςθ αντιανταγωνιςτικισ ςυμπεριφοράσ επί τθ βάςει ποςοτικϊν και
ποιοτικϊν αποδεικτϊν ςτοιχείων:


μεγάλα μερίδια ςτθν παγκόςμια αγορά ςυνόλων τςιπ LTE από το 2010 (90%)



θ παγκόςμια αγορά ςυνόλων τςιπ LTE χαρακτθρίηεται από τθν φπαρξθ
οριςμζνων φραγμών ςτην είςοδο και ςτθν επζκταςθ



οι πλθρωμζσ τθσ Qualcomm μείωςαν τα κίνητρα τθσ Apple να απευκυνκεί ςε
ανταγωνιςτζσ προμθκευτζσ ςυνόλων τςιπ LTE, όπωσ επιβεβαιϊνεται από
εςωτερικά ζγγραφα και επεξθγιςεισ τθσ Apple.



Μεγάλθ διάρκεια πλθρωμϊν και ςθμαντικι θ ποςοςτιαία αναλογία τλουσ ςτα
ζξοδα τθσ Apple



θ Apple είναι ελκυςτικόσ πελάτησ για τουσ προμθκευτζσ ςυνόλων τςιπ LTE,
λόγω τθσ ςπουδαιότθτάσ τθσ για τθν είςοδο ι τθν επζκταςθ ςτθν παγκόςμια
αγορά ςυνόλων τςιπ LTE

Google/Alphabet Android – AT. 40099
[18.07.2018] –(T-604/18)
H Google:


Απαίτθςθ προεγκατάςταςθσ από καταςκευαςτζσ τθσ εφαρμογισ Google Search
και τθν εφαρμογισ φυλλομετρθτι (Chrome), ωσ όρο για τθν παραχϊρθςθ άδειασ
χριςθσ του καταςτιματοσ εφαρμογϊν τθσ Google (του Play Store)·



Καταβολή ποςών ςε οριςμζνουσ μεγάλουσ καταςκευαςτζσ και φορείσ
εκμετάλλευςησ δικτφων κινητών επικοινωνιών, υπό τον όρο να
προεγκαθιςτοφν αποκλειςτικά την εφαρμογή Google Search ςτισ ςυςκευζσ
τουσ· και



Αποτροπι καταςκευαςτϊν από τθν πϊλθςθ smartphones που λειτουργεί με
εναλλακτικζσ εκδόςεισ του Android μθ εγκεκριμζνεσ από τθ Google *τισ
λεγόμενεσ «fork εκδόςεισ Android» (ανεξάρτθτεσ παράλλθλεσ εκδόςεισ)].

Google/Alphabet Android – AT. 40099
[18.07.2018]
Η Επιτροπι:


Πλθρωμζσ για εξαςφάλιςθ αποκλειςτικότθτασ



Διεξαγωγι ΑΕC test: “μια ανταγωνιςτικι μθχανι αναηιτθςθσ δεν κα μποροφςε
να αποηθμιϊςει ζναν καταςκευαςτι ςυςκευϊν ι φορζα εκμετάλλευςθσ δικτφου
κινθτϊν επικοινωνιϊν για τθν απϊλεια των καταβολϊν ποςϊν από τθ Google ωσ
ποςοςτό εςόδων και να παραμείνει κερδοφόρα. Αυτό οφείλεται ςτο ότι, ακόμθ
κι αν θ ανταγωνιςτικι μθχανι αναηιτθςθσ ιταν προεγκατεςτθμζνθ ςε οριςμζνεσ
μόνο ςυςκευζσ, κα ζπρεπε να αποηθμιϊςουν τον καταςκευαςτι ςυςκευϊν ι τον
φορζα εκμετάλλευςθσ δικτφων κινθτϊν επικοινωνιϊν για τθν απϊλεια ενόσ
ποςοςτοφ εςόδων από τθ Google ςε όλεσ τισ ςυςκευζσ”






Εξζταςθ και άλλων παραγόντων/ ςτοιχείων:
Εςωτερικά ζγγραφα
μερίδιο τθσ αγοράσ που καλφπτεται από τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ
Διάρκεια και φψοσ κινιτρων

Google Search (AdSense) – AT. 40411
[22.03.2019]
(T-334/19)
AdSense for Search: πλατφόρμα μεςιτείασ διαδικτυακϊν διαφθμίςεων
αναηιτθςθσ


2006-2009: υποχρζωςθ αποκλειςτικισ προμικειασ – απαγόρευςθ τοποκζτθςθσ
ςε ιςτοςελίδεσ αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ, διαφθμίςεων αναηιτθςθσ από
ανταγωνιςτζσ



Από 2009: «χαλαρι αποκλειςτικότθτα»: διακράτθςθ πολφτιμων κζςεων και
ζλεγχοσ επιδόςεων ανταγωνιςτικϊν διαφθμίςεων



2006-2016: > 90 % ςτισ εκνικζσ αγορζσ γενικισ αναηιτθςθσ και > 75 % ςτισ
περιςςότερεσ εκνικζσ αγορζσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ αναηιτθςθσ *Microsoft
/Yahoo]

Google Search (AdSense) – AT. 40411
[22.03.2019]
Η Επιτροπι:


Μθ εφαρμογι ΑΕC test



Εξζταςθ λοιπϊν ςτοιχείων:

 Τψθλά μερίδια αγοράσ (>85%)
 διάρκεια
 Τψθλοί φραγμοί ειςόδου (ςθμαντικζσ αρχικζσ και ςυνεχείσ επενδφςεισ που
απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ και τθ ςυντιρθςθ τθσ γενικισ τεχνολογίασ
αναηιτθςθσ, μιασ πλατφόρμασ διαφιμιςθσ αναηιτθςθσ και ενόσ επαρκϊσ
μεγάλου χαρτοφυλακίου τόςο εκδοτϊν όςο και διαφθμιηόμενων)

V. Post-Intel – Η θέση Εθνικών Αρτών
Ανταγωνισμού
 CTS Eventim – BkartA, AB6-132/14-2 [04.12.2017]
 Unilever/Distribuzione Gelati – AGCM, No. 26822
[31.10.2017] – TAR Lazio 13107/2017 [31.05.2018]
 Umicore – Autorité de la concurrence, 16-D-14 [23.06.2016]
– Εφετείο Παριςίου *17.05.2018+

CTS Eventim – BkartA, AB6-132/14-2
[04.12.2017]


CTS: ςφςτθμα διαχείριςθσ ειςιτθρίων για live εκδθλϊςεισ μζςω τθσ πλατφόρμασ
eventim.net.



Δεςπόηουςα κζςθ ςτθ Γερμανία πολφπλευρεσ αγορζσ: α) ςφςτθμα διαχείριςθσ
ειςιτθρίων για διοργανωτζσ εκδθλϊςεων και β) ςφςτθμα διαχείριςθσ ειςιτθρίων
ςε γραφεία κράτθςθσ και ζκδοςθσ ειςιτθρίων για live εκδθλϊςεισ



Ριτρα αποκλειςτικότθτασ για πϊλθςθ ειςιτθρίων μζςω του ςυςτιματοσ
πϊλθςθσ ειςιτθρίων eventim.net για δφο ζτθ ςυνεχόμενα ι για αόριςτθ
διάρκεια



υμφωνίεσ αποκλειςτικότθτασ (όχι εκπτϊςεισ πίςτθσ)

CTS Eventim – BkartA, AB6-132/14-2
[04.12.2017]
BKartA


«The per-se-prohibition of exclusivity agreements in Hoffmann-La-Roche,
paragraph 90, has neither been overruled nor modiﬁed by the CJEU’s Intel
judgment»



Ερμθνεία τθσ Intel: διάκριςθ μεταξφ ςυμφωνιϊν αποκλειςτικότθτασ και
εκπτϊςεων πίςτθσ (διαφορά ςτο βακμό απόδειξθσ λόγω διαφορετικισ
ποιότθτασ κινδφνου)



Σα πορίςματα τθσ Ιntel αφοροφν αποκλειςτικά τισ εκπτϊςεισ πίςτθσ

 Αποδόμθςθ του AEC test τθσ CTS
 Χαρακτθριςτικά αγοράσ: indirect network effects
 Price-cost test ςε διμερείσ ι πολυμερείσ αγορζσ είναι δφςκολθ
 Per se παράβαςθ
 Χριςθ κλαςςικισ κεωρίασ ςτεγανοποίθςθσ αγοράσ και φραγμϊν ειςόδου

Unilever/Distribuzione Gelati – AGCM, No.
26822 [31.10.2017] – TAR Lazio 13107/2017
[31.05.2018]


Δεςπόηουςα κζςθ ςτθν ιταλικι αγορά παραγωγισ & διανομισ τυποποιθμζνου
παγωτοφ (Algida)



υμφωνίεσ αποκλειςτικότθτασ διάρκειασ δφο ετϊν με λιανοπωλθτζσ
(υποχρζωςθ αποκλειςτικισ προμικειασ) *60% ςτοχευμζνων πελατϊν – 30%40% τθσ αγοράσ+



Λοιπά κίνθτρα με ςτόχο τθν αποκλειςτικότθτα: εκπτϊςεισ πίςτθσ/οικονομικζσ
παροχζσ



Unilever – αίτθμα AEC test για κάκε μια ςυμπεριφορά χωριςτά

Unilever/Distribuzione Gelati – AGCM, No.
26822 [31.10.2017] – TAR Lazio 13107/2017
[31.05.2018]
Η AGCM:


Hoffmann-La Roche/Intel: κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ όταν υπάρχει
υποχρζωςθ αποκλειςτικισ προμικειασ ανεξάρτθτα τθσ επιπρόςκετθσ
υπόςχεςθσ (μθ δεςμευτικισ) παροχισ ζκπτωςθσ



Αναγνϊριςθ των αρχϊν τθσ Intel υπό προχποκζςεισ και εξζταςθ λοιπϊν
παραμζτρων:

 Τποχρζωςθ αξιολόγθςθσ AEC test αλλά και πικανισ ςτρατθγικισ τθσ ΔΕ
 Διαφοροποίθςθ ςυμφωνιϊν αποκλειςτικότθτασ και εκπτϊςεων πίςτθσ
 Μίγμα ςυμφωνιϊν αποκλειςτικότθτασ και εκπτϊςεων: ειδοποιόσ διαφορά από
τα πραγματικά περιςτατικά τθσ Intel


Αδυναμία εξαγωγισ αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων μζςω μιασ price based
ανάλυςθσ όταν υφίςτανται εκ των προτζρων υποχρζωςθ αποκλειςτικότθτασ
(lack of administrability)

Unilever/Distribuzione Gelati – AGCM, No.
26822 [31.10.2017] – TAR Lazio 13107/2017
[31.05.2018]
Σο ΔEφ Lazio:


Εςτίαςε ςτα αποτελζςματα των ςυμφωνιϊν αποκλειςτικότθτασ που απλϊσ
ενιςχφονται από τθν φπαρξθ εκπτϊςεων πίςτθσ

 Σο AEC test δεν ιταν απαραίτθτο:
 ςυμφωνίεσ αποκλειςτικότθτασ ΔΕ: per se παράβαςθ
 Η ακφρωςθ τθσ απόφαςθσ του ΓΔ οφείλεται ςε τυπικοφσ και όχι ουςιαςτικοφσ
λόγουσ
 ε κάκε περίπτωςθ θ εφαρμογι του ΑΕC test δεν είναι υποχρεωτικι

Umicore – Autorité de la concurrence, 16-D-14
[23.06.2016] – Ευετείο Παρισίου [17.05.2018]


Umicore: Δεςπόηουςα κζςθ ςτθ γαλλικι αγορά προμικειασ προϊόντων
ψευδαργφρου (ςυςτιματα ςτζγαςθσ και υδρορροϊν)



1994-2007: Ριτρεσ αποκλειςτικότθτασ και πρακτικζσ quasi αποκλειςτικότθτασ
με δίκτυο ανεξάρτθτων διανομζων (VM Zinc Centres) που κάλυπταν το 70% τθσ
αγοράσ το 2006. Η Umicore κάλυπτε το 90% τθσ ηιτθςισ τουσ:

 1999-2004: “promotion clause” [ensure promotion..to the exclusion of products
and brands of the competitors] (αποκλειςμόσ προϊόντων ανταγωνιςτϊν)
 2004-2007: τροποποίθςθ όρου με ζμμεςθ υποχρζωςθ
 “stock clauses”, “unilateral tonnage review clauses” (παρακολοφκθςθ τιρθςθσ
αποκλειςτικότθτασ)
 Λοιπζσ πρακτικζσ απειλϊν και εκδικθτικά μζτρα



Επίκλθςθ AEC test από Umicore
Aπόρριψθ ςχετικότθτασ του AEC test και μθ εξζταςι του από τθ γαλλικι ΑΑ
(2016) - κατάφαςθ κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ κακϊσ οι πρακτικζσ
υπερζβαιναν τθν εφαρομγι εκπτϊςεων πίςτθσ

Umicore – Autorité de la concurrence, 16-D-14
[23.06.2016] – Ευετείο Παρισίου [17.05.2018]


Umicore: επίκλθςθ Intel για πλθμμελι μθ αξιολόγθςθ από τθν ΑΑ του AEC test

Σο Εφετείο Παριςίου:


Επικφρωςε τθν απόφαςθ τθσ γαλλικισ ΑΑ, κρίνοντασ ότι ορκά δεν ζλαβε υπόψθ
τθσ το AEC test



H Intel δεν αμφιςβθτεί τθν πάγια νομολογία περί μθ φπαρξθσ υποχρεϊςθσ
εφαρμογισ του AEC test



To AEC test είναι ςχετικό όταν το ςχιμα πιςτότθτασ είναι οικονομικισ φφςεωσ



Δεν μποροφν να εξαχκοφν αςφαλι ςυμπεράςματα μζςω του AEC test όταν οι
πρακτικζσ αποκλειςμοφ ςτθρίηονται ςε μθ μετριςιμεσ (price based) ex ante
υποχρεϊςεισ (πχ. stock clauses) και άλλεσ ςυμπεριφορζσ (λιψθ εκδικθτικϊν
μζτρων)

VI. Σσμπεράσματα


Ωσ προσ τισ εκπτϊςεισ πίςτθσ:

 H Intel δεν κακιςτά υποχρεωτικό το AEC test για τθν αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ
ςτεγανοποίθςθσ
 δθμιουργείται υποχρζωςθ του δικαςτθρίου τθσ ουςίασ να εξετάςει τον
ιςχυριςμό προςφεφγουςασ επιχείρθςθσ υπό το πρίςμα του AEC test, μόνο
εφόςον ο ςχετικόσ ιςχυριςμόσ ζχει τεκεί ιδθ από το ςτάδιο τθσ διοικθτικισ
διαδικαςίασ

VI. Σσμπεράσματα


Ωσ προσ τισ ςυμφωνίεσ αποκλειςτικότθτασ:

 H Intel δεν απαιτεί τθν εκτζλεςθ AEC test για τθν αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ
ςτεγανοποίθςθσ
 Αντίκετα ίςωσ, το AEC test δεν είναι ςχετικό (not prima facie price based
exclusionary conduct) – ςθμαςία ςτισ οικονομικζσ και πραγματικζσ ςυνκικεσ
κάκε υπόκεςθσ
 Οι διευκρινίςεισ που δόκθκαν με τθν Intel ςτθν Hoffmann-La Roche δεν αφοροφν
τισ ςυμφωνίεσ αποκλειςτικότθτασ
 Αυςτθρότερθ μεταχείριςθ από εκπτϊςεισ πίςτθσ
 Intent-based approach (ςτρατθγικι αποκλειςμοφ) > more economic approach

“The Court should make it explicit whenever it changes its case law”

