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κριτηρίων (οικονομικής σημαντικότητας 
και αριθμού χρηστών).

►  Προβλέπονται ειδικές και αναλυτικές 
υποχρεώσεις των «ρυθμιστών» για την 
αποφυγή αθέμιτων πρακτικών και μέτρα 
συμμόρφωσής τους.

Σ
ύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η 
ψήφιση της DMA, καθίσταται αναγκαία 
διότι “οι αθέμιτες πρακτικές και η 

ελλιπής δυνατότητα διεκδίκησης οδηγούν 
σε ανεπαρκή αποτελέσματα στον ψηφιακό 
τομέα” και συγκεκριμένα σε υψηλότερες 
τιμές, χαμηλότερη ποιότητα και λιγότε-
ρες επιλογές και καινοτομία, κάτι που 
αποβαίνει σε βάρος των καταναλωτών. Η 
ιδιαίτερη ανάγκη αντιμετώπισης αυτών 
των προβλημάτων προέκυψε λόγω του με-
γέθους της ψηφιακής οικονομίας “που 
εκτιμάται ότι ανήλθε στο 4,5 % με 15,5 
% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2019 και του 
σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι 
πλατφόρμες στις ψηφιακές αγορές με τις 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 
που επιφέρουν.”
Το ανωτέρω απόσπασμα συνοψίζει την 

προφανή και ευρύτερη σημασία των ψη-
φιακών αγορών λόγω της αυξανόμενης 
εξάρτησης των καταναλωτών – τελικών 
χρηστών και των επιχειρηματικών χρη-
στών από αυτές, σε συνδυασμό με τον 
πολύ μικρό αριθμό των μεγάλων πλατ-
φορμών που ενεργούν ως πύλες – «ρυθμι-
στές» της εκ των πραγμάτων απαραίτητης 
πρόσβασης σε αυτές και δημιουργούν 
οικοσυστήματα ομίλου των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών τους, κάτι που ενισχύ-
ει τους φραγμούς εισόδου στην αγορά. 
Όπως επιπλέον σημειώνει η αιτιολογική 
έκθεση, προκύπτει υψηλή συγκέντρωση 
και η ισχύς των ελάχιστων τέτοιων 
«ρυθμιστών» χρησιμοποιείται συχνά κα-
ταχρηστικά μέσω της άσκησης αθέμιτης 
συμπεριφοράς.
Επιγραμματικά, με την DMA: 

►  Καθορίζονται οκτώ «βασικές υπηρε-
σίες πλατφόρμας».

►  Ορίζεται ποιοι θεωρούνται «ρυθμι-
στές πρόσβασης» σε «βασικές υπηρε-
σίες πλατφόρμας» βάσει τιθέμενων 

To δίκαιο ανταγωνισμού  
στις ψηφιακές πλατφόρμες  
Στις 15.12.2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση κανονισμού  
«σχετικά με διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για  
τις ψηφιακές αγορές)» (ή Digital Markets Act – DMA).

_
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►  Απειλούνται σημαντικά πρόστιμα 
(έως το 10% του συνολικού κύκλου 
εργασιών των «ρυθμιστών») και 
περιοδικές χρηματικές ποινές για 
παραβάσεις. 

►  Προβλέπονται διάφορες έρευνες 
αγοράς από την Επιτροπή για τον 
ορισμό «ρυθμιστών», τον έλεγχο 
συμμόρφωσής τους και για την τυ-
χόν ανάγκη προσθήκης νέων υπηρε-
σιών και πρακτικών που μπορεί να 
θεωρούνται αθέμιτες.
Σε σχέση με τους ισχύοντες ενω-

σιακούς και εθνικούς κανόνες αντα-
γωνισμού τονίζεται ότι η DMA είναι 
συμπληρωματική και ενισχυτική αυ-
τών, καθότι θα λειτουργεί προληπτικά, 
για να επισπεύδει την αντιμετώπιση 
αθέμιτων πρακτικών, που σήμερα δεν 
μπορεί να είναι αποτελεσματική λόγω 
των χρονοβόρων ερευνητικών διαδικα-
σιών στοιχειοθέτησης μιας παράβασης. 
Έτσι, η DMA δεν θίγει την εφαρμογή 
των υφιστάμενων κανόνων ανταγωνισμού 
και δεν απαγορεύει στα κράτη-μέλη 
να επιβάλλουν υποχρεώσεις στους 
«ρυθμιστές» (συμβατές με το ενωσι-
ακό δίκαιο), που όμως δεν μπορεί 
να σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
ιδιότητα του «ρυθμιστή».         ■
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>  Ποια είναι τα κυριότερα σημεία της Digital Markets Act που θα ενισχύσουν 
τον ελεύθερο ανταγωνισμό στις ψηφιακές πλατφόρμες;

Η ονομασία της πρότασης του κανονισμού από 15.12.2020 «σχετικά με 
διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις 
ψηφιακές αγορές)» (η Digital Markets Act – DMA) είναι ενδεικτική των 
στόχων του. Η DMA στοχεύει (μεταξύ άλλων) να συμπληρώσει και ενισχύσει 
τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού για την 
πάταξη των αθέμιτων πρακτικών στην ολοένα και σημαντικότερη αγορά των 
ψηφιακών υπηρεσιών πλατφόρμας και δη σε συγκεκριμένες «βασικές υπηρεσίες 
πλατφόρμας» που παρέχονται ή προσφέρονται από πολύ μεγάλους – «ρυθμιστές 
της πρόσβασης» κατά τους ορισμούς της DMA.
Ειδικότερα, η DMA ενισχύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στις ψηφιακές 
πλατφόρμες καθώς (ιδίως):
-ορίζει και συνεπώς κατηγοριοποιεί σημαντικές υπηρεσίες πλατφόρμας, που 
ονομάζει «βασικές»,
-ορίζει και ρυθμίζει το πλαίσιο κατάταξης των σημαντικών παρόχων 
πρόσβασης προς επιχειρηματικούς και τελικούς χρήστες στην κατηγορία των 
«ρυθμιστών»,
-θεσπίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους «ρυθμιστές» και μηχανισμό 
περιοδικής παρακολούθησης της συμμόρφωσής τους με αυτές, προβλέποντας 
σημαντικά πρόστιμα και χρηματικές ποινές για μη συμμόρφωση,
- ελέγχει εκ των προτέρων αθέμιτες πρακτικές που είτε δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ είτε 
εμπίπτουν αλλά δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, μη θίγοντας τους 
υφιστάμενους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού.
-διασφαλίζει ότι επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις της, για να συμβαδίζουν 
με την διαρκώς εξελισσόμενη ψηφιακή πραγματικότητα,
Συμπερασματικά, η DMA καλύπτει νομοθετικό κενό ως προς τις ψηφιακές 
πλατφόρμες που δημιούργησε η εξέλιξη της τεχνολογίας με ειδική, 
συμπληρωματική και εκ των προτέρων ρύθμιση της λειτουργίας τους υπέρ του 
ανταγωνισμού.

>  Ποιες είναι οι πιο ουσιώδεις διαφορές των διατάξεων περί ανταγωνισμού 
στη Digital Markets Act σε σχέση με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού 
στην ΕΕ;

Παρόλο που η DMA αποσκοπεί στο να συμπληρώσει και να ενισχύσει τους 
υφιστάμενους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού, τους οποίους 
δεν θίγει κατά τα λοιπά, παρουσιάζει ουσιώδεις ιδιαιτερότητες και/ή 
διαφορές κατά περίπτωση ως προς τους τελευταίους, και δη:
-Η DMA αφορά μόνο στις αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζουν οι «ρυθμιστές της 
πρόσβασης» σε «βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας», όπως ορίζονται στην DMA.
-Η επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας πραγματοποιείται αναπόφευκτα, 
αφού σημειωθεί η περιοριστική ή καταχρηστική συμπεριφορά, ενώ η DMA 
λειτουργεί προληπτικά, ελαχιστοποιώντας εκ των προτέρων τις επιζήμιες 
επιπτώσεις των αθέμιτων πρακτικών.
-Οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού για να επιβληθούν προϋποθέτουν 
χρονοβόρες ερευνητικές διαδικασίες για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης, 
ενώ το ίδιο δεν ισχύει με τους κανόνες που επιβάλει η DMA, αφού προβαίνει 
σε εκ των προτέρων ρύθμιση.
-Ειδικά ως προς συγκεντρώσεις η DMA προβλέπει την υποχρέωση ρυθμιστή
α) κοινοποίησης κάθε τυχόν σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης του άρθρου 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004, στην οποία συμμετέχει άλλος πάροχος 
βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που παρέχονται 
στον ψηφιακό τομέα, ανεξάρτητα από το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
κοινοποίησής της σε αρχή ανταγωνισμού της ΕΕ ή κράτους-μέλους και
β) ενημέρωσης εντός τριών μηνών από την πραγματοποίηση συγκέντρωσης, 
εφόσον πρόσθετες βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας πληρούν μεμονωμένα τα 
αριθμητικά όρια των ελάχιστων απαιτούμενων χρηστών.
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