ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 8/III/2003
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των Γραφείων της Γραµµατείας της Επιτροπής
Ανταγωνισµού στο κτίριο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης την 15η Απριλίου 2003, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µε την εξής
σύνθεση:
Πρόεδρος: ∆ηµήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Ηλίας Βλάσσης,
Θεόδωρος ∆εληγιαννάκης,
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου,
Iωάννης Κατσουλάκος,
Χαρίσιος Ταγαράς και
Νικόλαος Βέττας
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου.
Τα λοιπά Τακτικά και Αναπληρωµατικά Μέλη, καίτοι προσκληθέντα απουσίασαν
λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος.
Θέµα της συνεδριάσεως ήταν η σύνταξη γνωµοδοτήσεως εκ µέρους της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 8ε παρ. 1 ν. 703/1977, κατόπιν αιτήµατος
της εδρεύουσας στην Αθήνα Οµοσπονδίας µε την επωνυµία «Ενιαία Οµοσπονδία
Βιοτεχνών Επισκευαστών Μηχανηµάτων-Μοτοσυκλετών», σε σχέση µε την
εγγύηση που παρέχουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες στους τελικούς καταναλωτές
περί καλής λειτουργίας του αυτοκινήτου για ορισµένο χρονικό διάστηµα.
Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία
Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και κατέληξε
στα εξής : «Mε βάση τα όσα αναφέρονται στην σκεπτικό της εισήγησης, η
Γραµµατεία εκτιµά ότι ο όρος, περί εξάρτησης της εγγύησης από την υποχρέωση
επισκευής και συντηρήσεως του υπό εγγύηση αυτοκινήτου αποκλειστικά από τα
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της κατασκευάστριας εταιρίας µε τη χρήση µόνο
γνησίων ανταλλακτικών, είναι άκυρος. Για το λόγο αυτό προτείνεται η
τροποποίησή του κατά τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς ότι στην περίπτωση που ο
καταναλωτής έχει αναθέσει εργασίες επισκευής ή συντήρησης του αυτοκινήτου
του σε ανεξάρτητο επισκευαστή κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης του
κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν δικαιούται να αρνηθεί την εγγύηση εκτός εάν
αποδείξει ότι η εκτελεσθείσα εργασία από τον ανεξάρτητο επισκευαστή υπήρξε
ελαττωµατική».
Η συζήτηση διεκόπη και συνεχίστηκε στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2003,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, στην ίδια ως άνω αίθουσα 521 των Γραφείων της
Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε συµµετοχή των µελών της αρχικής
σύνθεσης.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού (στο εξής ΕΑ), αφού έλαβε υπ’ όψη την Αίτηση της
Ενιαίας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Μηχανηµάτων-Μοτοσυκλετών (στο
εξής η Οµοσπονδία), την Εισήγηση της Γραµµατείας και όλα τα στοιχεία του
φακέλου,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Α. 1. Κατά το άρθρο 8ε ("Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες της Επιτροπής
Ανταγωνισµού") του Ν.703/77, όπως ισχύει, «Η Επιτροπή Ανταγωνισµού παρέχει
τη γνώµη της για θέµατα ανταγωνισµού µε δική της πρωτοβουλία προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης και οποιονδήποτε άλλο κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, και
αν της ζητηθεί προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας τον Υπουργό Ανάπτυξης,
ενώσεις επιµελητηρίων, ενώσεις βιοµηχανικών και εµπορικών συλλόγων».
Σύµφωνα µε την διάταξη αυτή η ΕΑ γνωµοδοτεί για θέµατα ανταγωνισµού είτε
αυτεπαγγέλτως (προς τον Υπουργό Ανάπτυξης ή άλλον αρµόδιο Υπουργό) είτε

µετά από αίτηση µεταξύ των άλλων και ενώσεων συλλόγων της βιοµηχανίας και
του εµπορίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης
εξεφράσθη στενότερα του δέοντος και δεν ήθελε να εξαιρέσει τις ενώσεις
συλλόγων της βιοτεχνίας, οι οποίες κατέχουν στο πλαίσιο της λειτουργίας της
εθνικής οικονοµίας και του διαλόγου των παραγωγικών τάξεων, αλλά και
γενικότερα όλων των κοινωνικών εταίρων, µε την πολιτεία θέση αντίστοιχη προς
εκείνη των ενώσεων της βιοµηχανίας και του εµπορίου. Εποµένως και ενώσεις
τέτοιων συλλόγων νοµιµοποιούνται να υποβάλουν προς την ΕΑ αίτηµα για έκδοση
γνωµοδοτήσεως εκ µέρους της.
2. H Οµοσπονδία αποτελεί, σύµφωνα µε το προσκοµισθέν Καταστατικό της (αριθµ.
πρωτ. Γραµµατείας ΕΑ 1204/8.4.03), δευτεροβάθµια επαγγελµατική οργάνωση µε
µέλη πρωτοβάθµιες επαγγελµατικές οργανώσεις (ενώσεις και σωµατεία) σε όλη
την ελληνική επικράτεια, οι οποίες αποτελούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν
το επάγγελµα του βιοτέχνη-επισκευαστή αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών,
µοτοποδηλάτων και µηχανηµάτων. Συνεπώς αποτελεί ένωση συλλόγων της
βιοτεχνίας, και εποµένως είναι παραδεκτό το αίτηµά της να ζητήσει, επί τη βάσει
του άρθρου 8ε ν. 703/1977, την έκδοση γνωµοδοτήσεως εκ µέρους της ΕΑ.
3. Εξ άλλου, επειδή η προαναφερθείσα διάταξη δεν διακρίνει ανάµεσα σε θέµατα
ανταγωνισµού συνδεόµενα µε το εθνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισµού και
τέτοια συνδεόµενα µε το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού, η ΕΑ έχει
αρµοδιότητα να γνωµοδοτήσει και για τα τελευταία. Τούτο ισχύει πολλώ µάλλον αν
ληφθεί υπ’ όψη ότι το κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισµού, πρωτογενές
και παράγωγο, αποτελεί, λόγω της φύσεώς του ως δικαίου αµέσου εφαρµογής,
τµήµα της εσωτερικής εννόµου τάξεως.
Β. 1. Με την από 3.6.2002 (αριθµ. πρωτ. Γραµµατείας ΕΑ 2038/25.6.02) αίτησή
της, η Οµοσπονδία ζήτησε από την ΕΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 8ε παρ.1 του
ν.703/77, όπως ισχύει, να γνωµοδοτήσει περί της ακυρότητας του όρου, ο οποίος
περιλαµβάνεται στις συµβάσεις πωλήσεως καινουργών αυτοκινήτων, και σύµφωνα
µε τον οποίο « για να διατηρηθεί η εγγύηση που χορηγείται από την πωλήτρια, θα
πρέπει όλες οι εργασίες επισκευής και συντηρήσεως του υπό εγγύηση αυτοκινήτου
να γίνονται αποκλειστικά από τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της και να
χρησιµοποιούνται µόνο τα γνήσια ανταλλακτικά της».
Για την θεµελίωση του αιτήµατός η αιτούσα Οµοσπονδία επικαλείται τις διατάξεις
του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αριθµ. 1475/95 (Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1995, L 145/25).
2. Ο Κανονισµός αυτός υπήρξε πράγµατι το κοινοτικό νοµοθέτηµα, το οποίο
ρύθµιζε τα της διανοµής, πωλήσεως και εξυπηρετήσεως µετά την πώληση
αυτοκινήτων οχηµάτων κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Ίσχυσε από 1ης
Ιουλίου 1995 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2002 (άρθρο 13). Λίγο πριν από την εκπνοή
ισχύος του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε (στις 31.7.2002) τον διάδοχο
Κανονισµό 1400/2002 «για την εφαρµογή του άρθρου 81 παρ.3 της συνθήκης σε
ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον
τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας» (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων 2002 L 203/30), ο οποίος έχει ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2002 έως 31
Μαϊου 2010 (άρθρο 12). Συνεπώς η νοµιµότητα του προαναφερθέντος όρου θα
εξετασθεί µε βάση το σήµερα ισχύον κοινοτικό δίκαιο.
Γ. 1. Οι εταιρείες πωλήσεως καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων (στο εξής
αυτοκινήτων), οι οποίες είναι στην Ελλάδα οι επίσηµοι έµποροι των
κατασκευαστών, παρέχουν στους αγοραστές αυτοκινήτων διάφορες εγγυήσεις, οι
σηµαντικότερες από τις οποίες είναι η λεγόµενη «βασική εγγύηση» ή «εγγύηση
καλής λειτουργίας», η «εγγύηση χρώµατος», η «εγγύηση σκουριάς», η «εγγύηση
ελαστικών», η «εγγύηση µπαταρίας», η «εγγύηση για δωρεάν ρυµούλκηση» και η
«εγγύηση δωρεάν σέρβις για τα πρώτα 1000-1500 χλµ». Κοινό όλων αυτών των
εγγυήσεων είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ή ανά περίπτωση και υλικών, για
ορισµένο χρονικό διάστηµα από την ηµέρα παραδόσεως του καινουργούς
αυτοκινήτου στον πελάτη (π.χ ένα έτος, δύο έτη κλπ). Το κόστος των εργασιών ή

υλικών αυτών φέρουν τελικώς όµως οι κατασκευαστές, τους οποίους οι επίσηµοι
έµποροι χρεώνουν εσωτερικώς.
Η αίτηση της Οµοσπονδίας δεν περιέχει τις διακρίσεις αυτές, πλην όµως είναι
προφανές ότι αναφέρεται µόνο στην λεγόµενη «βασική εγγύηση» ή «εγγύηση
καλής λειτουργίας».
2. Με αυτήν οι επίσηµοι έµποροι εγγυώνται την δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή
παντός µέρους του αυτοκινήτου, το οποίο θα παρουσιάσει εντός του εγγυοµένου
χρονικού διαστήµατος βλάβη (ελάττωµα). Όλες οι εταιρείες εξαιρούν από την
εγγύηση αυτή ορισµένες κατηγορίες µερών ή εξαρτηµάτων, όπως π.χ. τα
ελαστικά, τις µπαταρίες (για τα δύο αυτά µέρη υπάρχει σχεδόν πάντοτε εγγύηση
του επίσηµου εµπόρου του αντίστοιχου κατασκευαστή), τα ανταλλακτικά που
αντικαθίστανται κατά την διάρκεια κανονικής συντηρήσεως (λάδια, βαλβολίνες,
µπουζί, φίλτρα κλπ), ανταλλακτικά που φθείρονται µε την φυσιολογική χρήση του
αυτοκινήτου (υλικά τριβής, µάκτρα υαλοκαθαριστήρων, λυχνίες κλπ), µέρη που
τροποποιήθηκαν και δεν πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, τα ειδικά
εξαρτήµατα και αξεσουάρ που δεν τοποθετήθηκαν από τον κατασκευαστή, ζηµία
που απορρέει από κακή χρήση του αυτοκινήτου (π.χ. συµµετοχή σε αγώνες) κ.ά.
Την βασική εγγύηση παρέχουν οι επίσηµοι έµποροι αυτοκινήτων υπό δύο όρους :
οι αγοραστές του αυτοκινήτου οφείλουν να χρησιµοποιούν αποκλειστικώς γνήσια
ανταλλακτικά και οι εργασίες να γίνονται αποκλειστικώς σε εξουσιοδοτηµένα
συνεργεία.
Η έννοµη συνέπεια της παραβάσεως των όρων αυτών σε άλλες µεν συµβάσεις
ορίζεται ρητώς, σε άλλες δε όχι. Έγκειται δε στο ότι ο επίσηµος έµπορος (και κατ’
επέκταση ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου) δικαιούται αυτοµάτως να αρνηθεί
την δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωµατικού (βλαβέντος) µέρους του
αυτοκινήτου άνευ άλλου τινός, δηλ. χωρίς περαιτέρω διακρίσεις.
Η Οµοσπονδία ζητεί να γνωµοδοτήσει η ΕΑ ότι οι όροι αυτοί είναι άκυροι.
∆. Ως προς το αίτηµα αυτό πρέπει να παρατηρηθούν τα εξής :
1. Ο Κανονισµός 1400/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπνέεται, µεταξύ των
άλλων, από την φιλοσοφία του ανταγωνισµού µεταξύ εξουσιοδοτηµένων και
ανεξάρτητων επισκευαστών, καθώς και από τον ανταγωνισµό µεταξύ γνησίων
ανταλλακτικών και ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας. Η φιλοσοφία αυτή
βρίσκει την έκφρασή της σε σειρά διατάξεων, οι οποίες συχνότατα ρυθµίζουν
ταυτόχρονα τα δύο θέµατα. Οι ορισµοί του Κανονισµού σχετικά µε τα υπό κρίση
ζητήµατα είναι οι εξής :
2. Ο εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής ορίζεται από τον Κανονισµό «ο πάροχος
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων εντός του
συστήµατος διανοµής που έχει συσταθεί από τον προµηθευτή των αυτοκινήτων
οχηµάτων» (άρθρο 1, παράγρ. 1, στοιχ. ιβ).
Ως ανεξάρτητος επισκευαστής ορίζεται «ο πάροχος υπηρεσιών επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων, ο οποίος δεν συµµετέχει στο σύστηµα
διανοµής που έχει συσταθεί από τον προµηθευτή των αυτοκινήτων οχηµάτων, για
τα οποία παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης» (άρθρο 1, παράγρ. 1, στοιχ.
ιγ, εδάφ. α΄).
Ως ανταλλακτικά ορίζονται «τα αγαθά που προορίζονται να τοποθετηθούν ή να
συναρµολογηθούν σε αυτοκίνητο όχηµα για να αντικαταστήσουν συστατικά µέρη
του αυτοκινήτου, περιλαµβανοµένων των αναγκαίων για την λειτουργία του
αυτοκινήτου λιπαντικών, µε την εξαίρεση των καυσίµων» (άρθρο 1, παράγρ. 1,
στοιχ. ιθ).
Ως γνήσια ανταλλακτικά ορίζονται «τα ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα
συστατικά που χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση του αυτοκινήτου
οχήµατος και τα οποία παράγονται µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές και
διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήµατος για την
παραγωγή συστατικών µερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο.
Περιλαµβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραµµή
παραγωγής µε τα εν λόγω συστατικά. Εφ’ όσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο,
τεκµαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά, εάν ο κατασκευαστής των

ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα τα µέρη είναι εφάµιλλης ποιότητας µε τα
συστατικά που χρησιµοποιήθηκαν µε την συναρµολόγηση του οικείου αυτοκινήτου
οχήµατος και κατασκευάσθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα
παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήµατος» (άρθρο 1, παράγρ. 1,
στοιχ. κ).
Ως ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας ορίζονται «µόνο τα ανταλλακτικά που
κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία µπορεί ανά πάσα στιγµή να
πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε τα συστατικά
µέρη που χρησιµοποιήθηκαν για την συναρµολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων
οχηµάτων» (άρθρο 1, παράγρ. 1, στοιχ. κα).
3. Σχετικά λοιπόν µε τον ανταγωνισµό µεταξύ εξουσιοδοτηµένων και ανεξαρτήτων
επισκευαστών, καθώς µε τον ανταγωνισµό µεταξύ γνησίων ανταλλακτικών και
ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας, ο Κανονισµός ορίζει π.χ. ότι δεν τυγχάνουν
απαλλαγής οι συµφωνίες µεταξύ κατασκευαστών και επισήµων εµπόρων
αυτοκινήτων («κάθετες συµφωνίες»), οι οποίες περιορίζουν την πώληση γνήσιων
ανταλλακτικών ή ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας από µέλη του συστήµατος
διανοµής σε ανεξάρτητους επισκευαστές, οι οποίοι τα χρησιµοποιούν για την
παροχή υπηρεσιών επισκευής ή συντήρησης (άρθρο 4 παράγρ. 1 στοιχ. θ΄, βλ. και
αιτιολογική σκέψη 19). Επίσης δεν τυγχάνουν απαλλαγής οι συµφωνίες, οι οποίες
περιορίζουν την δυνατότητα των εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών στο σύστηµα
διανοµής του κατασκευαστή, των ανεξάρτητων επισκευαστών ή τελικών χρηστών
να προµηθεύονται ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή τους ή από άλλο
προµηθευτή που αυτοί επιλέγουν (άρθρο 4 παράγρ. 1 στοιχ. ι΄, βλ. και αιτιολογική
σκέψη 23). Εξ άλλου, προκειµένου να δοθεί στους εξουσιοδοτηµένους και
ανεξάρτητους επισκευαστές και στους τελικούς χρήστες η δυνατότητα να
γνωρίζουν ποιός είναι ο κατασκευαστής των συστατικών ή των ανταλλακτικών των
αυτοκινήτων και να επιλέγουν µεταξύ ανταγωνιστικών ανταλλακτικών, η
απαλλαγή που δίνει ο Κανονισµός δεν καλύπτει συµφωνίες, µε τις οποίες ο
κατασκευαστής αυτοκινήτων περιορίζει την δυνατότητα του κατασκευαστή
συστατικών ή γνήσιων ανταλλακτικών να επιθέτει µε ευδιάκριτο τρόπο το
εµπορικό του σήµα ή το λογότυπό του επί των εν λόγω προϊόντων (άρθρο 4
παράγρ. 1 στοιχ. ιβ΄, βλ. και αιτιολογική σκέψη 24, εδάφιο α΄). Τέλος για να
εξασφαλισθούν συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού στην αγορά υπηρεσιών
επισκευής και συντήρησης και να εµποδιστεί ο αποκλεισµός των ανεξάρτητων
επισκευαστών, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει να επιτρέπουν στους
ενδιαφερόµενους ανεξάρτητους φορείς να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις
τεχνικές πληροφορίες, το διαγνωστικό και λοιπό εξοπλισµό, τα εργαλεία,
περιλαµβανοµένου κάθε χρήσιµου λογισµικού και την κατάρτιση που απαιτείται για
την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων οχηµάτων». (άρθρο 4 παράγρ. 2,
βλ. και αιτιολογική σκέψη 26).
4. Ο κανόνας λοιπόν είναι ο ανταγωνισµός µεταξύ εξουσιοδοτηµένων και
ανεξαρτήτων επισκευαστών (συνεργείων), καθώς και ο ανταγωνισµός µεταξύ
γνησίων ανταλλακτικών και ανταλλακτικών εφάµιλλης ποιότητας. Ερωτάται αν
αυτό ισχύει και για το χρονικό διάστηµα, το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση.
α) Πρώτα απ’ όλα πρέπει να λεχθεί ότι λόγω της γενικότητας, µε την οποία είναι
διατυπωµένο το αίτηµα της Οµοσπονδίας, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτό
συµπεριλαµβάνει και αίτηµα να γνωµοδοτήσει η ΕΑ επί του ακολούθου ζητήµατος :
Εφ’ όσον οι αγοραστές καινουργών αυτοκινήτων προτιµήσουν για κάποιο λόγο να
απευθυνθούν κατά την διάρκεια της βασικής εγγυήσεως σε ανεξάρτητο
επισκευαστή (συνεργείο) για την επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωµατικού µέρους
του αυτοκινήτου τους, ο µεν ανεξάρτητος επισκευαστής θα προβεί σε δωρεάν
επισκευή ή αντικατάσταση (όπως θα έκανε ένας εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής),
ο δε κατασκευαστής υποχρεούται να καταβάλει την σχετική δαπάνη σ’ αυτόν
(όπως θα έκανε προς ένα εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή). Τέτοιο αίτηµα, αν
πράγµατι έχει υποβληθεί, δεν έχει έρεισµα στον Κανονισµό (ούτε στις γενικές
διατάξεις του Αστικού Κώδικα).

β) Στην πράξη συµβαίνει µερικές φορές ο αγοραστής για δικούς του λόγους (π.χ.
µεγάλη απόσταση από το επίσηµο συνεργείο, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση κλπ)
πράγµατι να καταφεύγει σε ανεξάρτητο επισκευαστή κατά την διάρκεια της
εγγυήσεως, στον οποίο επισκευάζει έναντι αµοιβής συγκεκριµένο ελαττωµατικό
µέρος του αυτοκινήτου. Εδώ πράγµατι τίθεται το ζήτηµα, το οποίο εµπεριέχεται
στο αίτηµα της Οµοσπονδίας, κατά πόσον δηλ. νοµιµοποιείται ο επίσηµος έµπορος
(διανοµέας) ή το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο να αρνηθεί την δωρεάν παροχή
υπηρεσιών για το ίδιο ή για άλλο πρόβληµα, µε το επιχείρηµα ότι ο αγοραστής
προσέφυγε προηγουµένως στις υπηρεσίες ανεξάρτητου επισκευαστή για την
αντικατάσταση ή επισκευή ελαττωµατικού µέρους του αυτοκινήτου (µε γνήσιο
ανταλλακτικό ή ανταλλακτικό εφάµιλλης ποιότητας).
γ) Ενώ λοιπόν ο κανόνας που καθιερώνεται µε τον Κανονισµό 1400/2002 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, ως προελέχθη, ο ανταγωνισµός µεταξύ
εξουσιοδοτηµένων και ανεξαρτήτων επισκευαστών (συνεργείων), καθώς και ο
ανταγωνισµός µεταξύ γνησίων ανταλλακτικών και ανταλλακτικών εφάµιλλης
ποιότητας, ο ίδιος Κανονισµός προβλέπει εξαίρεση στην περίπτωση της βασικής
εγγυήσεως. Συγκεκριµένα στο άρθρο 4 παράγρ. 1 στοιχείο ια) προβλέπεται ότι η
απαλλαγή του Κανονισµού δεν εφαρµόζεται σε κάθετες συµφωνίες, οι οποίες
έχουν ως αντικείµενο «τον περιορισµό της δυνατότητας ενός διανοµέα ή
εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή να προµηθεύεται γνήσια ανταλλακτικά ή
ανταλλακτικά εφάµιλλης ποιότητας από τρίτη επιχείρηση της επιλογής του και να
τα χρησιµοποιεί για την επισκευή ή συντήρηση αυτοκινήτων οχηµάτων, µε την
επιφύλαξη της δυνατότητας του προµηθευτή καινουργών αυτοκινήτων οχηµάτων
να απαιτεί την χρησιµοποίηση γνήσιων ανταλλακτικών που προµηθεύει ο ίδιος για
τις επισκευές που πραγµατοποιούνται υπό καθεστώς εγγύησης, τη δωρεάν
εξυπηρέτηση και τις εργασίες σε περίπτωση ανάκλησης ελαττωµατικών
αυτοκινήτων οχηµάτων».
Όταν δηλ. ο επίσηµος έµπορος (διανοµέας) που διατηρεί συνεργείο ή ο
εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής προβαίνει σε επισκευές υπό καθεστώς εγγυήσεως
ή σε δωρεάν εξυπηρέτηση (π.χ. στα πρώτα 1000-1500 χλµ) ή σε εργασίες
συνδεόµενες µε την ανάκληση ελαττωµατικών αυτοκινήτων, ο προµηθευτής
καινουργών αυτοκινήτων (κατασκευαστής ή γενικός εισαγωγέας) δικαιούται να
περιλάβει ρήτρα στην κάθετη συµφωνία µε τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις,
βάσει της οποίας επιβάλλεται σε αυτές η χρήση γνησίων ανταλλακτικών, τα οποία
µάλιστα θα τα προµηθεύσει ο ίδιος. Είναι προφανές ότι η αυτή ρήτρα είναι νόµιµη
όταν περιλαµβάνεται στην σύµβαση µεταξύ του πωλούντος το αυτοκίνητο
επίσηµου εµπόρου (διανοµέα) και του αγοράζοντος αυτό τελικού καταναλωτή.
δ) Παρ’ όλα αυτά η ως άνω εξαίρεση υπέρ των προµηθευτών καινουργών
αυτοκινήτων δεν µπορεί να φθάσει µέχρι του σηµείου να έχουν αυτοί το δικαίωµα
να περιλάβουν στην σύµβαση µε τους επίσηµους εµπόρους ή τα εξουσιοδοτηµένα
συνεργεία ρήτρα, βάσει της οποίας οι τελευταίοι θα αρνούνται την εγγύηση στους
αγοραστές, οι οποίοι προσέρχονται σ’ αυτούς για την επισκευή ή αντικατάσταση
ενός συγκεκριµένου ελαττωµατικού µέρους του αυτοκινήτου τους, για τον λόγο
ότι οι αγοραστές είχαν προηγουµένως προσφύγει (εννοείται έναντι αµοιβής) στις
υπηρεσίες ανεξάρτητου επισκευαστή για την αντικατάσταση ή επισκευή άλλου
ελαττωµατικού µέρους του αυτοκινήτου (µε γνήσιο ανταλλακτικό ή ανταλλακτικό
εφάµιλλης ποιότητας). Τέτοια ρήτρα ή πρακτική είναι άκυρη. Τούτο δεν
προβλέπεται από τον Κανονισµό ρητώς, συνάγεται όµως από το πνεύµα του και επί
πλέον είναι και αποτέλεσµα της στο κοινοτικό δίκαιο ισχύουσας αρχής της
αναλογικότητας.
ε) Όµως ως εξαίρεση της εξαιρέσεως, και εποµένως ως επιστροφή στον κανόνα,
πρέπει να θεωρηθεί η περίπτωση, κατά την οποία το δεύτερο πρόβληµα, για το
οποίο ο αγοραστής προσήλθε στο συνεργείο του επίσηµου εµπόρου (διανοµέα) ή
στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα της επεµβάσεως
του ανεξάρτητου επισκευαστή. Τότε η άρνηση του εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή
να επισκευάσει την βλάβη δωρεάν, θα είναι δικαιολογηµένη. Ως εκ περισσού
διευκρινίζεται ότι η άρνηση θα αφορά το συγκεκριµένο πρόβληµα και δεν δύναται

να επεκταθεί σε κάθε άλλη επισκευή, δηλ. επισκευή που δεν έχει προκληθεί από
την (λανθασµένη) επέµβαση του ανεξάρτητου επισκευαστή στο όχηµα.
Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγει σηµειωτέον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και
χωρίς εξειδικευµένη αιτιολογία στο Επεξηγηµατικό Φυλλάδιο επί του Κανονισµού
1400/2002, (ερώτηµα 37 και σχετική απάντηση): H γενική υποχρέωση εκτέλεσης
εργασιών συντήρησης ή επισκευής µόνο από το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου θα στερούσε από τους καταναλωτές το δικαίωµα τους
να επιλέξουν έναν ανεξάρτητο επισκευαστή για τις εργασίες αυτές και, ιδίως στην
περίπτωση «διευρυµένης εγγύησης» (εγγύησης που υπερβαίνει τα συνήθη όρια
του ενός ή δύο ετών της βασικής εγγύησης), θα εµπόδιζε τους ανεξάρτητους
επισκευαστές να ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο».
Όµως η εγγύηση µπορεί να χαθεί εάν η εκτελεσθείσα εργασία είναι ελαττωµατική
στ) Εννοείται τέλος ότι το βάρος της αποδείξεως ότι η συντελεσθείσα από τον
ανεξάρτητο επισκευαστή εργασία ήταν ελαττωµατική και προκάλεσε άλλο
πρόβληµα στο αυτοκίνητο, φέρει, σύµφωνα µε τους γενικούς δικονοµικούς
κανόνες του εθνικού δικαίου, στους οποίους ο Κανονισµός σιωπηρώς παραπέµπει,
ο ισχυριζόµενος τούτο (προµηθευτής ή επίσηµος έµπορος ή εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο).
Η γνωµοδότηση εκδόθηκε την 30η Ιουνίου 2003.
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε το
άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής
Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 361/Β/4-4-2001).
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