ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
Μαδρίτη, 29 Ιουλίου 2019
Σημαντικές αλλαγές στο νόμο για την ανταγωνιστικότητα από την υπηρεσιακή
Κυβέρνηση της Ισπανίας
Το Υπουργείο Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας της Ισπανίας, αναμένεται να τροποποιήσει
το νόμο για την παράβαση της ανταγωνιστικότητας, λαμβάνοντας σκληρότερα μέτρα για την
πάταξή της. Οι αλλαγές αυτές γίνονται προκειμένου ο ισπανικός νόμος να ενσωματώσει την
οδηγία της Ε.Ε., ECN+ (2019/1), καθώς και για να περιοριστεί η δημιουργία καρτέλ και
παράνομων δραστηριοτήτων.
Οι προτεινόμενες αλλαγές θα μεταβάλλουν τον ισχύοντα κανονισμό και θα δίνουν μεγαλύτερη
εξουσία στην Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνιστικότητας (CNMC), η οποία αποτελείται
από ειδικούς εμπειρογνώμονες και νομικούς, για το αντικείμενο της ανταγωνιστικότητας, ενώ
είναι αρμόδια για την πάταξη και τιμωρία των εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τους
κανόνες ανταγωνισμού.
Μία από τις μεγάλες αλλαγές που σχεδιάζονται είναι η υιοθέτηση της σύναψης συμφωνίας
μεταξύ του κράτους και της εταιρείας ή του καρτέλ που παρανομεί, καθώς θα δίνεται η
δυνατότητα στους τελευταίους να παραδέχονται την ύπαρξή του, γεγονός το οποίο θα έχει ως
αποτέλεσμα τον τερματισμό της περαιτέρω έρευνας από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και
Ανταγωνιστικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες να πληρώσουν μικρότερο ποσό από
αυτό που θα πλήρωναν, εφόσον η έρευνα αποκάλυπτε παράνομη δραστηριότητα. Προς το
παρόν, δεν δίνεται η συγκεκριμένη δυνατότητα και η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάζει
τις δράσεις έως την ανάληψη συμπεράσματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία, εκτός από το
μειωμένο κόστος, μπορεί παράλληλα να ωφελήσει την εταιρεία, αποφεύγοντας την αρνητική
διαφήμιση λόγω της εξαπάτησης των καταναλωτών.
Επιπλέον, μεγάλη αλλαγή αποτελεί και ο υπολογισμός του αντίστοιχου προστίμου προς τις
εταιρείες. Προς το παρόν, το πρόστιμο που επιβάλλεται στις εταιρείες που παρανομούν είναι
ανάλογο των κερδών που αποκτά η εταιρεία από τη δημιουργία του καρτέλ. Προτείνεται, το
πρόστιμο να είναι ανάλογο των συνολικών εσόδων, από όλο τον κόσμο, της αντίστοιχης
εταιρείας, το οποίο θα μπορεί να φτάσει έως και το 10% του κύκλου εργασιών της.
Παράλληλα, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της, η Εθνική Επιτροπή Αγορών και
Ανταγωνισμού δεν θα είναι υποχρεωμένη να εξετάζει όλα τα αιτήματα, αφού όσα θα
αξιολογούνται ως ήσσονος σημασίας, θα απορρίπτονται. Επιπροσθέτως, η επιτροπή θα έχει τη
δυνατότητα να ανακρίνει εργαζομένους της εταιρείας, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν συμμετοχή
στη δημιουργία του καρτέλ. Η Επιτροπή, σήμερα, είναι υποχρεωμένη να εξετάζει όλες τις
καταγγελίες που γίνονται.
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Τέλος, το Υπουργείο επιθυμεί να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ όλων των αρχών και
οργανισμών, αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα, συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής των
προστίμων.
Το Υπουργείο αναμένει τις προτάσεις και τις κριτικές οργανισμών, ενώσεων και επιχειρήσεων
προκειμένου να τροποποιήσει ανάλογα τις ανωτέρω αλλαγές για τη βελτιστοποίηση των
αποτελεσμάτων, τόσο για τις εταιρείες όσο και για την κοινωνία.
Η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού, το 2018 είχε τιμωρήσει με συνολικά πρόστιμα
221 εκ. ευρώ, εταιρείες οι οποίες είχαν προβεί σε αθέμιτες τακτικές. Το τ.έ., τα πρόστιμα
αναμένεται να είναι εξαιρετικά αυξημένα, καθώς το πρώτο τετράμηνο του έτους το σύνολο αυτών
φτάνουν τα 178 εκ. ευρώ, το 80% του συνόλου του 2018.
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