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ΠΡΟΣ: - Β3 Διεύθυνση  
ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας 
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια 
- Β1 & B2 Διευθύνσεις  
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ 

αυτών (μέσω ημών) 
- Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) (μέσω ημών) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θες/νίκης (ΕΒΕΘ) 

(μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) 

(μ.η.) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) (μέσω ημών) 
- Ελληνό-Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο 

(μ.η.) 
Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 

 
 
ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόστιμο ύψους 875 εκατ. Ευρώ για δημιουργία 
καρτέλ στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες BMW και Volkswagen» 
 
Σύμφωνα με σημερινά δημοσιευθέντα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στην 
επιβολή προστίμου, συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ, στις δύο μεγάλες γερμανικές 
αυτοκινητοβιομηχανίες, BMW και Volkswagen. Σύμφωνα με την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι δύο γ/αυτοκινητοβιομηχανίες υποχρεούνται στη πληρωμή 
του προστίμου για την δημιουργία καρτέλ.  
 
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στην έσχατη λύση της 
επιβολής προστίμου με την κατηγορία ότι οι δύο γ/επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει σε 
παράνομη συμφωνία για την εφαρμογή τεχνολογίας καθαρισμού των καυσαερίων. 
Συγκεκριμένα η σύναψη της συμφωνίας αφορά το μέγεθος των δεξαμενών για το 
πρόσθετο καυσίμου «AdBlue». Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής η εφαρμογή της συγκεκριμένης παράνομης απόφασης 
περιορίζει τον ανταγωνισμό για τον καθαρισμό καυσαερίων. Οι δεξαμενές με το 
πρόσθετο καύσιμο «AdBlue» παρέχουν ειδικές λύσεις σε οχήματα ντίζελ με νεότερης 
γενιάς καταλυτικούς μετατροπείς. Τα μείγματα εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερο 
καθαρισμό καυσαερίων και συνεπώς μείωση των επιβλαβών εκπομπών οξειδίων του 
αζώτου. Οι εμπλεκόμενες γ/αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν παραδεχθεί τη συμμετοχή 
τους στο καρτέλ και συμφώνησαν για μία διευθέτηση του όλου ζητήματος. 
 
Η εταιρεία BMW καλείται να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 375 εκατ. ευρώ 
περίπου και η Volkswagen αντίστοιχο χρηματικό πρόστιμο ύψους 500 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση το οριστικό επιβαλλόμενο ποσό του προστίμου μπορεί 
ακόμη να μην έχει εξαντληθεί. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά μπορεί να επιδικασθούν 
και προς τις δύο γ/αυτοκινητοβιομηχανίες πρόστιμα έως και 10% επί των ετησίων 
πωλήσεών τους.  
 
 
 
      Ο Προϊστάμενος  
   
 
                           Θεόδωρος Ξυπολιάς 
               Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄  
                                                                               
 
 
 
 
 
 


