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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 9ης Μαρτίου 1999 

σχετικά µε διαδικασία βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου 

(Υπόθεση αριθ. IV/M.1313 – Danish Crown /Vestjyske Slagterier) 
_________________ 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και ιδίως το άρθρο 57, παράγραφος 2, 
στοιχείο α),  

τον κανονισµό του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για τον έλεγχο 
των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά από τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/972, και ιδίως το άρθρο 8, παράγραφος 2, 

την απόφαση της Επιτροπής της 6ης Νοεµβρίου 1998 να κινήσει τη διαδικασία στην υπόθεση 
αυτή, 

Αφού έδωσε στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις 
τους για τις αιτιάσεις της Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τις Συγκεντρώσεις3, 

 

Εκτιµώντας: 

1. Στις 5 Οκτωβρίου 1998, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση µιας συγκέντρωσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 ("κανονισµός 
συγκεντρώσεων") σχετικά µε τη συγχώνευση των δανικών συνεταιριστικών εταιρειών 
Slagteriselskabet DANISH CROWN AmbA ("Danish Crown") και Vestjyske 
Slagterier A.m.b.A. ("Vestjyske Slagterier"). 

2. Στην απόφασή της τής 6ης Νοεµβρίου 1998, η Επιτροπή διατύπωσε σοβαρές 
αµφιβολίες όσον αφορά το συµβιβάσιµο της κοινοποιηθείσας πράξης στην κοινή 
αγορά. Συνεπώς, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία σχετικά µε την υπόθεση αυτή 
σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισµού 
συγκεντρώσεων. 

I. ΤΑ ΜΕΡΗ 

                                                 
1  ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1· διορθωµένη έκδοση ΕΕ L 257, 21.9.1990, σ. 13. 
2  ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ. 1. 
3  ΕΕ C 
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3. Η Danish Crown είναι το µεγαλύτερο συνεταιριστικό σφαγείο της ∆ανίας και 
έχει 13.122 µέλη (γεωργοί) που προµηθεύουν πρώτες ύλες (χοίρους και βοοειδή) στο 
συνεταιρισµό. Η Danish Crown είναι κάθετα ολοκληρωµένη εταιρεία στους τοµείς 
της σφαγής, της επεξεργασίας κρέατος και της εµπορίας κρέατος. Οι χώρες στις 
οποίες ασκεί τις κυριότερες δραστηριότητές της στην Κοινότητα είναι το Ηνωµένο 
Βασίλειο, η Γερµανία, η Γαλλία, η ∆ανία και η Ιταλία. 

4. Η Vestjyske Slagterier είναι το δεύτερο µεγαλύτερο συνεταιριστικό σφαγείο της 
∆ανίας και έχει 17.722 µέλη (γεωργοί) που προµηθεύουν πρώτες ύλες (χοίρους και 
βοοειδή) στο συνεταιρισµό. Η Vestjyske Slagterier είναι κάθετα ολοκληρωµένη 
εταιρεία στους τοµείς της σφαγής, της επεξεργασίας κρέατος και της εµπορίας 
κρέατος. Οι χώρες στις οποίες ασκεί τις κυριότερες δραστηριότητές της στην 
Κοινότητα είναι η ∆ανία, η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία. 

II. Η ΠΡΑΞΗ 

5. Η κοινοποιηθείσα πράξη συνίσταται στη συνένωση των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της Danish Crown και της Vestjyske Slagterier σε µία νέα ανώνυµη 
συνεταιριστική εταιρεία στην οποία η Danish Crown και η Vestjyske Slagterier 
(αναφερόµενες στο εξής ως "τα µέρη") θα µεταβιβάσουν όλες τις δραστηριότητές 
τους, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους και στην οποία τα µέλη των 
µερών θα συµµετέχουν συλλογικά ως µέλη. Τα µέρη σφάζουν περίπου 
16 εκατοµµύρια χοίρους και 500.000 βοοειδή ετησίως. Η εταιρεία θα είναι το 
µεγαλύτερο σφαγείο της Ευρώπης4 και ο µεγαλύτερος παγκόσµιος εξαγωγέας 
χοιρινού κρέατος. 

6. Επιπλέον, τα µέρη είναι µέτοχοι σε τέσσερις άλλους συνεταιρισµούς της ∆ανίας: την 
daka a.m.b.a. ("daka"), την Danske Andelsslagteriers Tarmsalg – Schaub & Co. a.m.b.a 
("DAT-Schaub"), τη Slagteriernes Fællesindkøbsforening a.m.b.a. ("SFK") και τη 
Scan-Hide a.m.b.a. ("Scan-Hide"). Με την προτεινόµενη συγκέντρωση, τα µέρη θα 
αποκτήσουν τον έλεγχο καθενός από τους τέσσερις αυτούς συνεταιρισµούς για τους 
λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια. 

7. Η Daka ασκεί δραστηριότητες στην επεξεργασία παραπροϊόντων σφαγής. Είναι στην 
ιδιοκτησία της Danish Crown (43%), της Vestjyske Slagterier (34%), της TiCan (3,8%) 
και ορισµένων άλλων σφαγείων και λιανοπωλητών (12,5%). Μετά τη συγκέντρωση, τα 
µέρη θα έχουν πέντε από τα δέκα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. ∆ύο µέλη 
εκλέγονται από τους εργαζοµένους. Το καταστατικό του συνεταιρισµού προβλέπει ένα 
ειδικό σύστηµα για το διορισµό των µελών του διοικητικού συµβουλίου και ο 
πρόεδρος, που έχει υπερισχύουσα ψήφο, διορίζεται από την πλειοψηφία του 
διοικητικού συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τον 
προσδιορισµό της εµπορικής πολιτικής της εταιρείας. Μετά τη συγκέντρωση, τα µέρη 
θα διαθέτουν περίπου 86 από τις 114 ψήφους στη γενική συνέλευση. Το καταστατικό 
του συνεταιρισµού προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις του καταστατικού µπορούν να 
αποφασιστούν µε τη σύµφωνη γνώµη ενός άλλου ανεξάρτητου µέλους που 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τρεις ψήφους. 

8. Η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα κατέχει το 75% των 
δικαιωµάτων ψήφου στη γενική συνέλευση και συνεπώς θα είναι σε θέση να 
λαµβάνει στρατηγικές αποφάσεις όσον αφορά το συνεταιρισµό (προϋπολογισµός, 

                                                 
4  Η Danish Crown είναι το µεγαλύτερο σφαγείο χοίρων και η Vestjyske Slagterier είναι το τρίτο µεγαλύτερο 

σφαγείο χοίρων στην Ευρώπη. 
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επιχειρηµατικό πρόγραµµα και σηµαντικές επενδύσεις). Επιπλέον, τα µέρη θα έχουν 
το ήµισυ των ψήφων στο διοικητικό συµβούλιο και ο πρόεδρος του διοικητικού 
συµβουλίου δεν θα µπορεί να διοριστεί χωρίς τη σύµφωνη γνώµη τους. Τα µέρη θα 
αποκτήσουν καθοριστική επιρροή και συνεπώς τον αποκλειστικό έλεγχο κατά την 
έννοια του άρθρου 3 του κανονισµού συγκεντρώσεων. 

9. Η DAT-Schaub ασκεί κατά παράδοση δραστηριότητες στην επεξεργασία και την 
πώληση φυσικών περιβληµάτων αλλαντικών από ζώα που σφάζονται στα σφαγεία του 
δανικού συνεταιρισµού. Εµπορεύεται επίσης καρυκεύµατα, κρέας και προϊόντα κρέατος 
(κύρια δραστηριότητα των µερών). Η DAT-Schaub είναι στην ιδιοκτησία της Danish 
Crown (49,8%), της Vestjyske Slagterier (31%), της Steff-Houlberg (13,8%) και της 
TiCan (5,5%). Μετά τη συγκέντρωση, τα µέρη θα έχουν έξι από τα εννέα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου και περίπου 80 από τους 101 εκπροσώπους στη γενική 
συνέλευση. Το καταστατικό του συνεταιρισµού προβλέπει ότι τουλάχιστον δύο 
ανεξάρτητα µέλη πρέπει να είναι υπέρ οποιασδήποτε απόφασης που λαµβάνεται από τη 
γενική συνέλευση. Ωστόσο, ένα µέλος που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
των δικαιωµάτων ψήφου, όπως θα είναι η επιχείρηση που θα προκύψει από τη 
συγκέντρωση, µπορεί να τροποποιήσει το καταστατικό. 

10. Η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα κατέχει το 80% των 
δικαιωµάτων ψήφου στη γενική συνέλευση και θα έχει σαφή πλειοψηφία στο 
διοικητικό συµβούλιο. Η πλειοψηφία της στη γενική συνέλευση θα της επιτρέψει να 
τροποποιήσει τη διάταξη του καταστατικού που απαιτεί τη σύµφωνη γνώµη δύο 
ανεξάρτητων µελών για όλες τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Συνεπώς, µετά 
τη συγχώνευση, τα µέρη θα αποκτήσουν τον αποκλειστικό έλεγχο της DAT-Schaub. 

11. Η SFK προµηθεύει τη βιοµηχανία κρέατος και τροφίµων υλικά συσκευασίας, 
καρυκεύµατα και συστατικά τροφίµων, προϊόντα καθαρισµού, είδη ιµατισµού και 
εργαλεία για τη βιοµηχανία κρέατος και µηχανήµατα και εξοπλισµό για τη βιοµηχανία 
κρέατος. Η SFK είναι στην ιδιοκτησία της Danish Crown (42,6%), της Vestjyske 
Slagterier (24,7%), της Steff-Houlberg (17,4%), άλλων σφαγείων (14,4%) και της 
TiCan (1,1%). Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από 12 µέλη κατ' ανώτατο όριο. 
Μέχρι και οκτώ µέλη µπορούν να διοριστούν από µέλη της Danske Slagterier εκ των 
οποίων τα µέρη θα είναι σε θέση να διορίσουν πέντε µέλη5. ∆ύο µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου διορίζονται από τα άλλα σφαγεία, ενώ άλλα δύο µέλη διορίζονται από τους 
εργαζοµένους. Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου εγκρίνονται µε απλή 
πλειοψηφία και ο πρόεδρος έχει υπερισχύουσα ψήφο. Το διοικητικό συµβούλιο 

                                                 
5  Κάθε ένα από τα µέλη της Danske Slagterier (συνεταιρισµός που αποτελείται από την Danish Crown, τη 

Vestjyske Slagterier, τη Steff-Houlberg και την TiCan) διορίζει ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου και τα 
υπόλοιπα πέντε διορίζονται µε βάση τον αριθµό των ψήφων που κατέχει κάθε µέλος. Οι ψήφοι υπολογίζονται 
βάσει του µετοχικού κεφαλαίου (για το 50% του υπολογισµού) και των αντίστοιχων προµηθειών κατά τη 
διάρκεια των τριών προηγουµένων ετών (το υπόλοιπο 50% του υπολογισµού). 
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καθορίζει την εµπορική πολιτική της εταιρείας. Κατά τη γενική συνέλευση, τα µέρη θα 
έχουν το 74% των ψήφων. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαµβάνονται µε απλή 
πλειοψηφία, αλλά οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού δεν µπορούν να 
εγκριθούν χωρίς τη σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων µελών. 

12. Η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα κατέχει το 74% των 
δικαιωµάτων ψήφου στη γενική συνέλευση και συνεπώς θα είναι σε θέση να λάβει 
στρατηγικές αποφάσεις για το συνεταιρισµό (προϋπολογισµός, επιχειρηµατικό 
πρόγραµµα και σηµαντικές επενδύσεις). Κατ' αυτόν τον τρόπο, τα µέρη θα 
αποκτήσουν καθοριστική επιρροή και συνεπώς τον αποκλειστικό έλεγχο κατά την 
έννοια του άρθρου 3 του κανονισµού συγκεντρώσεων. 

13. Η Scan-Hide πωλεί ωµά, χωρισµένα κατά µεγέθη και αλατισµένα δέρµατα βοοειδών. 
Είναι στην ιδιοκτησία της Vestjyske Slagterier (47,3%), της Danish Crown (33,2%) και 
άλλων σφαγείων (19,5%). Πριν από την πράξη, κανένα από τα µέρη δεν είχε τη 
δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο στη Scan-Hide, παρόλο που κατά το τρέχον έτος η 
Vestjyske Slagterier θα ήταν κατ' εξαίρεση σε θέση να έχει άνω του 50% των ψήφων 
στη γενική συνέλευση δεδοµένου ότι προµήθευσε άνω του ηµίσεως των δερµάτων κατά 
το προηγούµενο έτος. Μετά τη συγκέντρωση, τα µέρη θα διορίζουν πέντε από τα οκτώ 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου και θα διαθέτουν περίπου 82 από τις 104 ψήφους στη 
γενική συνέλευση. Συνεπώς, λόγω της συγκέντρωσης, τα µέρη θα αποκτήσουν τον 
αποκλειστικό έλεγχο της Scan-Hide. 

III. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

14. Βάσει των ανωτέρω, η πράξη µπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε συγκέντρωση που 
περιλαµβάνει την πλήρη συγχώνευση της Danish Crown και της Vestjyske Slagterier 
κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισµού 
συγκεντρώσεων και στην απόκτηση του ελέγχου από τα µέρη καθενός από τους 
τέσσερις συνεταιρισµούς (daka, DAT-Schaub, SFK και Scan-Hide) κατά την έννοια του 
άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού συγκεντρώσεων. 

IV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

15. Η πράξη έχει κοινοτική διάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 2 του 
κανονισµού συγκεντρώσεων δεδοµένου ότι ο συνδυασµένος κύκλος εργασιών όλων 
των συµµετεχουσών επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 5.000 εκατ. EUR (Danish Crown: 
3.126 εκατ. EUR· Vestjyske Slagterier: 1.496 εκατ. EUR· daka: 68 εκατ. EUR· SFK: 
116,8 εκατ. EUR· Scan-Hide: 39,9 εκατ. EUR και DAT-Schaub: 589,3 εκατ. EUR)6. 
Επιπλέον, η Danish Crown (2.053 εκατ. EUR), η Vestjyske Slagterier 
(865,3 εκατ. EUR) και η DAT-Schaub (328,7 εκατ. EUR) έχουν συνολικό κύκλο 
εργασιών σε κοινοτικό επίπεδο που υπερβαίνει τα 250 εκατ. EUR. Η Danish Crown, η 
Vestjyske Slagterier, η Scan-Hide και η DAT-Schaub δεν πραγµατοποιούν άνω των δύο 
τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών τους σε ένα και το αυτό κράτος 
µέλος. 

16. Σύµφωνα µε τη συµφωνία ΕΟΧ, η πράξη δεν απαιτεί συνεργασία µε την 
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. 

                                                 
6  Ο κύκλος εργασιών έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1 του κανονισµού 

συγκεντρώσεων και την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών (ΕΕ C 66, 
2.3.1998, σ. 25). Στο βαθµό που τα στοιχεία συµπεριλαµβάνουν τον κύκλο εργασιών για την περίοδο πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 1999, υπολογίζονται µε βάση τις µέσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες του ECU και 
µετατρέπονται σε EUR µε ισοτιµία ένα προς ένα. 
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V. ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

17. Τα µέρη ασκούν δραστηριότητες στην αγορά ζωντανών ζώων για σφαγή, την 
πώληση νωπού κρέατος για τελική κατανάλωση, την πώληση νωπού κρέατος για 
βιοµηχανική επεξεργασία και την πώληση επεξεργασµένων προϊόντων κρέατος. Οι 
δραστηριότητες της daka, της DAT-Schaub, της SFK και της Scan-Hide 
περιγράφηκαν ανωτέρω.  

18. Στην κοινοποίησή τους τα µέρη επισήµαναν τις εξής αγορές αναφοράς: (i) την αγορά 
ζωντανών ζώων για σφαγή (που χωρίζεται στα επιµέρους είδη, δηλαδή χοίρους, 
βοοειδή και αρνιά) στη "Βόρεια Ευρώπη" (δηλαδή ∆ανία, Σουηδία, Γερµανία και τη 
Μπενελούξ), (ii) την κοινοτική αγορά για όλα τα είδη κρέατος· και (iii) τη δανική 
αγορά για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία παραπροϊόντων σφαγείων. 

19. Για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αγορές 
αναφοράς πρέπει να προσδιοριστούν πιο περιοριστικά. Εντούτοις, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί ανησυχίες, ανεξάρτητα από τον ορισµό της 
αγοράς που επιλέγεται, όσον αφορά την προµήθεια αρνιών και προβάτων και την 
πώληση του κρέατός τους. Επίσης, δεν προκαλούν ανησυχίες οι επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες της DAT-Schaub, της SFK και της Scan-Hide σε αγορές 
διαφορετικές από εκείνες που περιγράφηκαν ανωτέρω. 

A. Αγορές των σχετικών προϊόντων 

(α) Η προµήθεια ζωντανών χοίρων και βοοειδών για σφαγή 

20. Όσον αφορά τη σφαγή ζωντανών ζώων, τα µέρη δήλωσαν ότι οι γραµµές σφαγής 
των σφαγείων διαφέρουν για κάθε είδος και δεν µπορούν να τροποποιηθούν εντός 
ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος χωρίς να προκληθούν σηµαντικές δαπάνες. 
Επιπλέον, είναι τόσο χρονοβόρο όσο και δαπανηρό για έναν αγρότη να αλλάξει την 
παραγωγή του µεταπηδώντας από την εκτροφή ενός είδους ζώου σε ένα άλλο 
(παραδείγµατος χάρη, εκτροφή βοοειδών αντί χοίρων). Συνεπώς, δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποκατάστασης από πλευράς προσφοράς µεταξύ των διαφόρων ειδών σε 
επίπεδο σφαγής. Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε τα πορίσµατα αυτά. 

21. Συνεπώς, η προµήθεια ζωντανών χοίρων και βοοειδών για σφαγή συνιστούν, 
αντίστοιχα, δύο χωριστές αγορές σχετικών προϊόντων. 

(β) Αγορές νωπού κρέατος 

 Το χοιρινό και το βοδινό είναι χωριστές αγορές σχετικών προϊόντων 

22. Τα µέρη ισχυρίστηκαν στην κοινοποίησή τους ότι όλα τα είδη κρέατος όπως το 
χοιρινό, το βοδινό και το µοσχαρίσιο, το αρνίσιο και το πρόβειο κρέας και το κρέας 
πουλερικών καθώς και τα επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος, ανήκουν στην ίδια 
αγορά προϊόντων δεδοµένου ότι µπορούν να υποκατασταθούν άµεσα στη διατροφή. 

23. Ωστόσο, σε προηγούµενες υποθέσεις όσον αφορά αγορές καταναλωτικών προϊόντων 
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η απλή δυνατότητα υποκατάστασης όσον αφορά τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά δεν αρκεί για τον προσδιορισµό της αγοράς των 
σχετικών προϊόντων7. Επίσης, στην περίπτωση του κρέατος, τα στοιχεία δείχνουν ότι 
τα διάφορα είδη κρέατος δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν τµήµα της 
ίδιας σχετικής αγοράς προϊόντων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στον 
ανταγωνισµό της παρούσας συγκέντρωσης. 

                                                 
7  Υπόθεση αριθ. IV/M.190 - Nestle/Perrier (ΕΕ L 356, 5.12.1992, σ. 1). 
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24. Επισηµαίνεται καταρχήν ότι οι τιµές των διαφόρων ειδών κρέατος ποικίλλουν· το 
ακριβότερο είναι κατά µέσο όρο το βοδινό κρέας, το χοιρινό είναι 20-25% 
φθηνότερο, ενώ η τιµή του κρέατος πουλερικών είναι περίπου 50% χαµηλότερη από 
εκείνη του βοδινού. Επιπλέον, οι καταναλωτές έχουν διαφορετική αντίληψη για κάθε 
είδος κρέατος, τα οποία, κατά συνέπεια, έχουν διαφορετική θέση στην αγορά. Για 
παράδειγµα, όσον αφορά ιδιότητες του κρέατος όπως το άρωµα, η γεύση, η θρεπτική 
αξία, η τρυφερότητα, το κόστος, ή η ευκολία χρησιµοποίησης, τα στοιχεία της 
Επιτροπής δείχνουν ότι στη ∆ανία το κρέας πουλερικών συγκέντρωσε την 
υψηλότερη συνολική βαθµολογία, και ιδίως όσον αφορά την τρυφερότητα και την 
ευκολία χρησιµοποίησης, ενώ το βοδινό συγκέντρωσε υψηλή βαθµολογία όσον 
αφορά το άρωµα και τη γεύση, αλλά χαµηλή όσον αφορά το κόστος. Εξάλλου, το 
χοιρινό έχει υψηλή βαθµολογία όσον αφορά την ευκολία χρησιµοποίησης, το άρωµα 
και τη γεύση, αλλά χαµηλή όσον αφορά τη λιπαρότητα.  

25. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται από τις πληροφορίες που χορήγησαν οι 
χονδρέµποροι κρέατος και τα σουπερµάρκετ της ∆ανίας, που δήλωσαν ότι υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τα κίνητρα των καταναλωτών για την αγορά των 
διαφόρων ειδών κρέατος. Η χαρακτηριστική γεύση και οι ιδιαιτερότητες του 
αρνίσιου κρέατος (εποχιακή κατανάλωση κατά την περίοδο του Πάσχα) το κάνουν 
να διαφέρει από τα άλλα είδη κρέατος. Για το κρέας των πουλερικών, ένα τυπικό 
κίνητρο για την αγορά του είναι ότι θεωρείται υγιεινό και άπαχο. Στην περίπτωση 
της ∆ανίας, η κατανάλωση χοιρινού οφείλεται σε µεγάλο βαθµό σε παραδοσιακά 
καθιερωµένες συνήθειες. Λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές τιµών, τις αντιλήψεις 
των καταναλωτών και τα καταναλωτικά τους πρότυπα, µπορούµε να θεωρήσουµε 
ότι τα διάφορα είδη κρέατος αποτελούν ατελή µόνο υποκατάστατα µεταξύ τους.  

26. Η Επιτροπή ρώτησε τους αγοραστές αν κατά την άποψή τους µία αύξηση της τιµής 
του χοιρινού ή του βοδινού κατά 5-10% αντίστοιχα θα οδηγούσε σε υποκατάστασή 
τους από άλλα είδη κρέατος (βοδινό/χοιρινό, αρνίσιο, κρέας πουλερικών και 
επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος). Οι επαγγελµατίες του κλάδου σίτισης (caterers) 
της ∆ανίας δήλωσαν ότι µια τέτοια αύξηση των τιµών δεν θα µετέβαλλε τα 
καταναλωτικά τους πρότυπα. Κατά την άποψη των δανών χονδρεµπόρων η 
µεταπήδηση από το βοδινό στο χοιρινό και από το βοδινό και το χοιρινό στο κρέας 
πουλερικών, θα ήταν δυνατή µόνο σε ένα ορισµένο βαθµό. Σύµφωνα µε την άποψη 
των δανικών σουπερµάρκετ, η ζήτηση βοδινού δεν θα επηρεαζόταν από την αύξηση 
ή την πτώση της τιµής του βοδινού. Ορισµένα σουπερµάρκετ δήλωσαν ότι σε 
περίπτωση αύξησης/µείωσης της τιµής, οι καταναλωτές θα προτιµούσαν να 
αγοράσουν φθηνότερα/ακριβότερα τεµάχια βοδινού κρέατος. Όσον αφορά το 
χοιρινό, τα σουπερµάρκετ είχαν την άποψη ότι µία αύξηση της τιµής του χοιρινού θα 
οδηγούσε σε κάποιο βαθµό στην υποκατάστασή του από κρέας πουλερικών. Αυτές 
οι πληροφορίες της αγοράς επιβεβαιώνουν, συνεπώς, το συµπέρασµα ότι τα διάφορα 
είδη κρέατος είναι ατελή υποκατάστατα και υπάρχει ένας περιορισµένος µόνο 
βαθµός υποκατάστασης µεταξύ των διαφόρων ειδών νωπού κρέατος. 

27. Τα µέρη υπέβαλαν γραφική παράσταση για την εξέλιξη των σχετικών τιµών του 
χοιρινού και της σχετικής κατανάλωσης χοιρινού (βλ. παράρτηµα 21 της 
κοινοποίησης). Η γραφική αυτή παράσταση δείχνει ότι οι σχετικές τιµές του 
χοιρινού παρουσίασαν σχετικά έντονες διακυµάνσεις χωρίς όµως να οδηγήσουν σε 
µεγάλες διακυµάνσεις στη σχετική κατανάλωση κρέατος. Ειδικότερα, διαπιστώνεται 
ότι η µεταβολή της σχετικής τιµής του χοιρινού κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες από 
το 1986 ως το 1988, και η µεταβολή κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες από το 1992 ως 
το 1995 οδήγησαν σε αναλογικά µικρότερες µεταβολές στη σχετική κατανάλωση. 
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Κατά συνέπεια, η γραφική αυτή παράσταση επιβεβαιώνει το συµπέρασµα ότι 
υπάρχει µόνο περιορισµένος βαθµός υποκατάστασης µεταξύ του χοιρινού και των 
άλλων ειδών κρέατος ως αποτέλεσµα της µεταβολής των τιµών. 

28. Στην κοινοποίησή τους οι ελαστικότητες τιµής που χορήγησαν τα µέρη για το 
χοιρινό έχουν ύψος -0,35, -0,4, -0,53. Οι πηγές είναι ο ΟΟΣΑ και η Γ∆ VI της 
Επιτροπής. Ειδικότερα για την Κοινότητα, ο ΟΟΣΑ εκτίµησε τις ελαστικότητες 
τιµής σε –0,3 για το βοδινό, -0,3 για το χοιρινό, -0,2 για το κρέας πουλερικών και τις 
σταυροειδείς ελαστικότητες τιµής, µεταξύ αυτών των τριών ειδών κρέατος σε κάτω 
από 0,3. Τα µέρη έχουν την άποψη ότι οι ελαστικότητες αυτές δείχνουν επίσης την 
κατάσταση και στην αγορά της ∆ανίας. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα µέρη, 
αναγνωρίζεται ότι υπάρχει θετική σταυροειδής ελαστικότητα τιµής µεταξύ των 
διαφόρων ειδών κρέατος στην Κοινότητα (βλ. κοινοποίηση, τµήµα 6, σ. 5). 

29. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχουν θετικές σταυροειδείς 
ελαστικότητες τιµής µεταξύ των διαφόρων ειδών κρέατος. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι 
σε ένα βαθµό οι εξελίξεις των τιµών των διαφόρων ειδών κρέατος συνδέονται 
µεταξύ τους. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι όλα τα είδη 
κρέατος είναι τµήµα της ίδιας αγοράς σχετικών προϊόντων για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων της προτεινόµενης συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό. 
Αντίθετα, οι ανελαστικές ελαστικότητες τιµής για το βοδινό, το χοιρινό και το κρέας 
πουλερικών υποδηλώνουν ότι µία αύξηση της τιµής στην αγορά για κάθε ένα από 
αυτά τα είδη κρέατος θα οδηγούσε σε µία περιορισµένη µόνο απώλεια του όγκου 
λόγω της υποκατάστασης από άλλα είδη κρέατος ή µείωσης της κατανάλωσης. 
Συνεπώς, αυτές οι ελαστικότητες τιµής δείχνουν ότι το βοδινό, το χοιρινό και το 
κρέας πουλερικών συνιστούν το καθένα µία χωριστή αγορά σχετικών προϊόντων. 

30. Το γεγονός ότι το χοιρινό και το βοδινό είναι χωριστές αγορές σχετικών προϊόντων 
επιβεβαιώνεται επίσης και από τον τρόπο µε τον οποίο τα µέρη έχουν οργανώσει την 
εµπορία του χοιρινού και του βοδινού. Πράγµατι, η οργάνωση των πωλήσεων 
χοιρινού και βοδινού είναι εντελώς χωριστές και υπάρχουν διαφορετικές 
στρατηγικές µάρκετινγκ για το χοιρινό και το βοδινό. Αυτό αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι το εργαλείο διαχειριστικής υποστήριξης που χρησιµοποιείται από το 
προσωπικό πωλήσεων χοιρινού κρέατος για τον εκ των προτέρων υπολογισµό της 
βέλτιστης τιµής για κάποιο συγκεκριµένο τεµάχιο κρέατος, δεν περιέχει καµία 
ένδειξη ή στόχους σχετικά µε τις τιµές του βοδινού. Επιπλέον, στην οργανωτική 
διάρθρωση της επιχείρησης που θα προκύψει µετά τη συγχώνευση (καθώς και 
προηγουµένως και για τα δύο µέρη) υπάρχει µία επιτροπή διαχείρισης για τα 
βοοειδή και µία επιτροπή διαχείρισης για τους χοίρους οι οποίες θα παρακολουθούν 
και θα εξετάζουν χωριστά θέµατα σχετικά µε το τµήµα βοοειδών και χωριστά για το 
τµήµα χοίρων. 

31. Επίσης η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) διαφέρει αρκετά όσον αφορά την 
οργάνωση της αγοράς βοδινού και χοιρινού κρέατος. Πράγµατι, η οργάνωση της 
αγοράς χοιρινού χαρακτηρίζεται ως πολύ "χαλαρή" µε ελάχιστα µέσα για τη ρύθµιση 
της αγοράς στη διάθεση της Επιτροπής (δεν προβλέπονται ελάχιστες εγγυηµένες 
τιµές - παρέχονται κάποιες ενισχύσεις για ιδιωτική αποθήκευση). Αποτέλεσµα του 
γεγονότος αυτού είναι ότι για το χοιρινό διατίθεται ποσοστό χαµηλότερο από 
το 1% του συνολικού προϋπολογισµού εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ. Το καθεστώς για το 
βοδινό κρέας προβλέπει ένα σύστηµα εγγυηµένων τιµών για τους παραγωγούς, το 
οποίο επί του παρόντος µειώνεται σταδιακά. Το 14% του προϋπολογισµού του 
ΕΓΤΠΕ διατίθεται για το βοδινό κρέας και οι επιστροφές κατά την εξαγωγή είναι 
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πολύ σηµαντικότερες για το βοδινό από ό,τι για το χοιρινό. Το γεγονός ότι υπάρχει 
διαφορετικό καθεστώς για το χοιρινό και το βοδινό κρέας, αποτελεί µία περαιτέρω 
ένδειξη ότι τα προϊόντα αυτά ανήκουν σε διαφορετικές αγορές. Εάν τα δύο προϊόντα 
ανήκαν στην ίδια αγορά, τότε το αποτέλεσµα των µέτρων του ενός καθεστώτος θα 
είχε σηµαντικές επιπτώσεις στο άλλο προϊόν, έτσι ώστε είτε θα έπρεπε να έχουν το 
ίδιο καθεστώς είτε ένα πολύ παρεµφερές. 

32. Όσον αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς, µία 
γραµµή τεµαχισµού βοδινού δεν είναι εύκολο να µετατραπεί σε γραµµή τεµαχισµού 
χοιρινού κρέατος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι χοίροι που προσκοµίζονται στο 
σφαγείο είναι πολύ πιο οµοιογενείς από ό,τι τα βοοειδή. Αυτό επιτρέπει ένα πολύ 
υψηλότερο βαθµό αυτοµατισµού των γραµµών τεµαχισµού χοιρινού σε σύγκριση µε 
τον τεµαχισµό βοδινού. Κατά τον τεµαχισµό του βοδινού κρέατος, πραγµατοποιείται 
µία πολύ λεπτοµερέστερη διαδικασία επιλογής όταν φθάνει το σφάγιο, λόγω των 
διαφόρων φυλών βοοειδών και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών του κρέατός τους. 
Συνεπώς, η διαδικασία τεµαχισµού για το βοδινό κρέας είναι πολύ λιγότερο 
αυτοµατοποιηµένη από ό,τι για το χοιρινό. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποκατάστασης από πλευράς προσφοράς µεταξύ του χοιρινού και του βοδινού 
κρέατος. 

33. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το νωπό 
χοιρινό και το νωπό βοδινό αποτελούν χωριστές αγορές σχετικών προϊόντων για 
τους σκοπούς της αξιολόγησης της προτεινόµενης συγκέντρωσης. Το συµπέρασµα 
αυτό δεν αµφισβητήθηκε από τα µέρη στην απάντησή τους (στο εξής "η απάντηση") 
στις αιτιάσεις της Επιτροπής βάσει του άρθρου 18 του κανονισµού συγκεντρώσεων 
(στο εξής "κοινοποίηση αιτιάσεων"). 

 Η πώληση νωπού κρέατος σε φορείς βιοµηχανικής επεξεργασίας και η πώληση νωπού 
κρέατος για ανθρώπινη κατανάλωση (λιανική πώληση και τοµέας σίτισης) είναι 
χωριστές αγορές σχετικών προϊόντων 

34. Το κρέας που προκύπτει από σφαγέντα ζώα είτε καταναλώνεται από τον τελικό 
καταναλωτή ως "νωπό κρέας" είτε πωλείται σε φορείς επεξεργασίας κρέατος για την 
παραγωγή επεξεργασµένων προϊόντων κρέατος. Ως "νωπό κρέας" νοείται το κρέας 
που δεν έχει υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, δηλαδή δεν έχουν προστεθεί άλλα 
υλικά ή καρυκεύµατα, ούτε έχει µαγειρευτεί, καπνιστεί ή αποξηρανθεί. 

35. Τα περισσότερα τµήµατα ενός σφαγίου πωλούνται σε φορείς επεξεργασίας κρέατος 
ή προορίζονται για κατανάλωση νωπού κρέατος λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις τεµαχισµού των αγοραστών αυτών. Η Επιτροπή δεν αµφισβητεί ότι οι 
προδιαγραφές σχετικά µε τον τεµαχισµό µπορούν να µεταβληθούν σχετικά εύκολα. 
Ωστόσο, αφ' ης στιγµής το κρέας τεµαχιστεί από το σφαγείο, η διαδικασία δεν είναι 
πλέον αναστρέψιµη. Τα µέρη προσδιόρισαν έναν περιορισµένο αριθµό τεµαχίων που 
πωλούνται τόσο σε φορείς επεξεργασίας όσο και για νωπή κατανάλωση. Συνεπώς, 
υπάρχουν περιορισµένες θεωρητικές δυνατότητες αξιοποίησης των αποκλίσεων στις 
τιµές µεταξύ των δύο διαύλων διάθεσης. Ωστόσο, για να αποτελέσει αυτό πίεση 
στην ανταγωνιστική συµπεριφορά των µερών έναντι των σουπερµάρκετ 
(βλ. παρακάτω), οι φορείς επεξεργασίας κρέατος θα έπρεπε να αρχίσουν να 
επιτελούν λειτουργίες χονδρεµπόρου. Αυτό δεν είναι εύκολο σε µία αγορά όπου η 
"φρεσκάδα" του κρέατος αποτελεί παράγοντα αποφασιστικής σηµασίας. Επιπλέον, 
το υψηλό επίπεδο των προµηθειών που πραγµατοποιούν οι φορείς επεξεργασίας από 
άλλα κράτη µέλη αποτελεί επίσης µία ένδειξη ότι οι συνθήκες ανταγωνισµού στην 
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αγορά αυτή είναι διαφορετικές. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πώληση νωπού 
κρέατος σε φορείς βιοµηχανικής επεξεργασίας συνιστά διαφορετική αγορά. 

 Οι πωλήσεις σε φορείς του τοµέα της σίτισης, σε σουπερµάρκετ, σε κρεοπωλεία και οι 
πωλήσεις µέσω γεωργικών εκµεταλλεύσεων αποτελούν χωριστές αγορές σχετικών 
προϊόντων, αλλά τα σουπερµάρκετ και τα κρεοπωλεία µπορούν να εξεταστούν από 
κοινού 

36. Η πώληση τόσο του νωπού χοιρινού όσο και του βοδινού κρέατος για ανθρώπινη 
κατανάλωση υποδιαιρείται περαιτέρω στην αγορά λιανικής πώλησης και στην αγορά 
του τοµέα της σίτισης. Επιπλέον, η αγορά λιανικής πώλησης χωρίζεται στην πώληση 
νωπού κρέατος µέσω των σουπερµάρκετ, των κρεοπωλείων και των γεωργών 
(πωλήσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων). 

37. Τα µέρη δεν συµφωνούν µε το διαχωρισµό αυτό. Ισχυρίζονται ότι υπάρχει 
δυνατότητα πλήρους υποκατάστασης τόσο για την προσφορά όσο και τη ζήτηση 
µεταξύ των διαύλων αυτών. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι η διάρθρωση των τιµών τους 
είναι πανοµοιότυπη, δεδοµένου ότι υπάρχει ένας βασικός εβδοµαδιαίος 
τιµοκατάλογος από τον οποίο ξεκινούν οι διαπραγµατεύσεις για τις τιµές. Ωστόσο, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι το γεγονός ότι υπάρχει ένας βασικός τιµοκατάλογος δεν 
σηµαίνει αναγκαστικά ότι αυτοί οι διαφορετικοί δίαυλοι διάθεσης πρέπει να 
θεωρηθούν ως µία αγορά. Πρώτον, ο βασικός τιµοκατάλογος περιλαµβάνει ήδη 
διαφορετικές στήλες µε µειώσεις ή αυξήσεις ανάλογα µε τους διάφορους πελάτες ή 
τις κατηγορίες. ∆εύτερον, τα µέρη συχνά αποκλίνουν από τις "στήλες" όταν 
συναλλάσσονται µε τους µεµονωµένους πελάτες. Συνεπώς, το γεγονός ότι υπάρχει 
ένας βασικός τιµοκατάλογος δεν αποτελεί ένδειξη ότι τα µέρη δεν µπορούν να 
εφαρµόζουν διαφορετικές τιµές για καθέναν από τους διαύλους διάθεσης. 

38. Η αγορά σίτισης (catering) ορίζεται ως η πώληση νωπού κρέατος σε εστιατόρια, 
καντίνες, δηµόσια ιδρύµατα καθώς και σε προµηθευτές πλοίων και αεροδροµίων. Η 
διάκριση µεταξύ της αγοράς λιανικής πώλησης και της αγοράς σίτισης στηρίζεται 
πρώτον στο γεγονός ότι η προέλευση του κρέατος είναι λιγότερο σηµαντική για τις 
υπηρεσίες σίτισης από ό,τι για τη λιανική κατανάλωση. Οι επαγγελµατίες του τοµέα 
της σίτισης προετοιµάζουν το κρέας και το προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή ως 
τµήµα ενός ήδη µαγειρευµένου γεύµατος και δεν το πωλούν ως νωπό κρέας. 
Συνεπώς, οι προτιµήσεις του καταναλωτή όσον αφορά την προέλευση του κρέατος 
είναι λιγότερο σηµαντικές, πράγµα που οδήγησε σε αύξηση του µεριδίου των 
εισαγωγών στην αγορά της σίτισης σε σχέση µε την αγορά λιανικής πώλησης. 
∆εύτερον, δεν υπάρχουν ρεαλιστικές δυνατότητες υποκατάστασης µεταξύ των δύο 
αγορών λόγω των διαφορών στη διανοµή (ειδικευµένη διανοµή σε υπηρεσίες σίτισης 
µέσω σχετικά µικρών εµπόρων χονδρικής πώλησης - άµεσος εφοδιασµός από τα 
σφαγεία στη λιανική πώληση) και στη συσκευασία (το κρέας που πωλείται στα 
σουπερµάρκετ είναι σε µεγάλο βαθµό ήδη προσυσκευασµένο και έχει τοποθετηθεί 
ετικέτα µε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον πελάτη του σουπερµάρκετ). Τρίτον, 
η αγορά λιανικής πώλησης πρέπει να εφοδιάζεται συνεχώς µε ένα πλήρες φάσµα 
των διαφόρων τεµαχίων νωπού χοιρινού και βοδινού κρέατος. Αντίθετα, οι 
υπηρεσίες σίτισης χρειάζονται απλώς τα τεµάχια του κρέατος που προβλέπονται στα 
γεύµατα που προσφέρουν. Τέταρτον, όπως προκύπτει από έρευνα αγοράς της 
Επιτροπής, οι ελάχιστοι µεγάλοι χονδρέµποροι του τοµέα της σίτισης, οι οποίοι 
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αγοράζουν κρέας [λιγότερο από 10%]* φθηνότερα από ό,τι ορισµένοι πελάτες 
λιανικής πώλησης, και ιδίως µικρά σουπερµάρκετ και κρεοπωλεία, δεν πωλούν ούτε 
ένα κιλό χοιρινού κρέατος στην αγορά λιανικής πώλησης. 

39. Στον τοµέα λιανικής πώλησης, το νωπό κρέας πωλείται στον τελικό καταναλωτή 
µέσω των σουπερµάρκετ και των κρεοπωλείων. Αυτοί οι δίαυλοι διάθεσης 
διαφέρουν δεδοµένου ότι ένα σηµαντικό τµήµα των κρεοπωλών (περίπου 100 από 
τους 820 κρεοπώλες της ∆ανίας8) σφάζουν οι ίδιοι τα ζωντανά ζώα ή αγοράζουν το 
κρέας τους από τοπικά ιδιωτικά σφαγεία που διαχειρίζονται κρεοπώλες. Εν 
προκειµένω αγοράζονται, σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι για τα σουπερµάρκετ, 
ηµιµόρια ή τεταρτηµόρια σφαγίων ή βασικά τεµάχια σφαγίων, παρόλο που τα µέρη 
δηλώνουν ότι τα προϊόντα νωπού χοιρινού που πωλούνται στα κρεοπωλεία και τα 
σουπερµάρκετ είναι τα ίδια. Επιπλέον, οι τιµές πώλησης των σφαγείων σε 
κρεοπωλεία είναι συνήθως [λιγότερο από 10%]* υψηλότερες από την τιµή πώλησης 
σε σουπερµάρκετ, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών σουπερµάρκετ. Τα µέρη 
θεωρούν ότι αυτές οι διαφορές τιµών αποτελούν αποτέλεσµα των διαφορών στον 
όγκο, τη διάρθρωση του εµπορίου (spot ή µε βάση συµφωνίες-πλαίσιο) και την 
αγοραστική δύναµη. Οι λιανικές τιµές των κρεοπωλείων είναι επίσης κατά 20-25% 
υψηλότερες για το χοιρινό, το βοδινό και το αρνίσιο κρέας από ό,τι εκείνες των 
σουπερµάρκετ και έως 50% υψηλότερες για το κρέας πουλερικών και τα 
επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος. 

40. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των ανωτέρω στοιχείων, µπορεί να διατυπωθεί το 
συµπέρασµα ότι τα κρεοπωλεία και τα σουπερµάρκετ συνιστούν χωριστή αγορά. 
Ωστόσο, σηµειώνεται ότι η αξιολόγηση από πλευράς ανταγωνισµού δεν θα διέφερε 
αν εξεταζόταν µία χωριστή αγορά σουπερµάρκετ ή µία συνδυασµένη αγορά λιανικής 
πώλησης, δεδοµένου ότι τα κρεοπωλεία καλύπτουν µόλις το 10% της συνδυασµένης 
αγοράς λιανικής πώλησης.9 

41. Από την αγορά λιανικής πώλησης µπορούν να διακριθούν οι πωλήσεις µέσω 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, όταν δηλαδή οι γεωργοί πωλούν µεγαλύτερες ποσότητες 
µέχρι και ένα ηµιµόριο ή τεταρτηµόριο σφαγίου των δικών τους ζώων άµεσα στον 
τελικό καταναλωτή. Ενώ τόσο τα σουπερµάρκετ όσο και τα κρεοπωλεία πωλούν 
κρέας από διάφορα τεµάχια του ζώου και προσφέρουν στον καταναλωτή τη 
δυνατότητα να αγοράζει σχετικά µικρές ποσότητες (συνήθως την ποσότητα που 
απαιτείται για ένα γεύµα της οικογένειας), οι πωλήσεις κρέατος των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, ανεξάρτητα αν τεµαχίζονται περαιτέρω ή όχι, πρέπει να 
αποθηκευτούν στον καταψύκτη του καταναλωτή. Συνεπώς, οι πωλήσεις των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων δεν συνιστούν άµεσο υποκατάστατο για τον "τυπικό" 
αγοραστή µικρών ποσοτήτων και προφανώς, ακόµη λιγότερο για τους καταναλωτές 
που µένουν σε πόλεις10. 

                                                 
*  Τµήµατα του παρόντος κειµένου διατυπώθηκαν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την µη διάδοση 

εµπιστευτικών πληροφοριών· τα εν λόγω τµήµατα περιβάλλονται από αγκύλες και επισηµαίνονται µε 
αστερίσκο. 

8  Ο αριθµός αυτός είναι εκτίµηση της Danske Slagterier, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον τοµέα 
της έρευνας και του µάρκετινγκ. Οι δύο µεγαλύτερες οργανώσεις κρεοπωλείων εκτιµούν ότι ο συνολικός 
αριθµός των δανικών κρεοπωλείων ανέρχεται σε περίπου 500-550. 

9  Σε περίπτωση µιας χωριστής αγοράς κρεοπωλείων, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τη συγκέντρωση. 
10  Σύµφωνα µε τα στοιχεία του GfK Household Panel, οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις καλύπτουν το 0,1% των 

πωλήσεων χοιρινού και το 3,4% των πωλήσεων βοδινού σε µικρές ποσότητες· ωστόσο, καλύπτουν το 
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42. Συµπερασµατικά, ο τοµέας της σίτισης και οι πωλήσεις µέσω γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων συνιστούν χωριστές αγορές σχετικών προϊόντων. Το ίδιο 
συµπέρασµα ισχύει για τα σουπερµάρκετ και τα κρεοπωλεία, αλλά η αξιολόγηση ως 
προς τον ανταγωνισµό δεν θα διέφερε αν εξεταζόταν µία χωριστή αγορά 
σουπερµάρκετ ή µία συνδυασµένη αγορά λιανικής πώλησης. 

(γ) Επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος 

43. Ως επεξεργασµένο προϊόν κρέατος µπορεί να οριστεί το κρέας από θηλαστικά ή 
πουλερικά που περιέχει πρόσθετα συστατικά όπως αλάτι ή καρυκεύµατα, 
ανεξάρτητα αν είναι ωµό, αποξηραµένο, καπνιστό ή µαγειρευµένο. Λαµβάνοντας 
υπόψη ότι αυτή η πρόσθετη επεξεργασία του κρέατος, κατά την οποία µέχρι 
και 20% του βάρους του τελικού επεξεργασµένου προϊόντος προέρχεται από 
εξωτερικά συστατικά και στο πλαίσιο της οποίας συχνά αναµειγνύονται διάφορα 
είδη κρέατος, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος πρέπει να 
διακριθούν από το νωπό κρέας. Η άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε από έρευνα αγοράς 
της Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας η συντριπτική πλειοψηφία των 
χονδρεµπόρων κρέατος, των σουπερµάρκετ, των φορέων επεξεργασίας και 
τεµαχισµού κρέατος δήλωσαν ότι σε περίπτωση µίας αύξησης των τιµών του νωπού 
χοιρινού ή βοδινού κρέατος κατά 5-10%, οι καταναλωτές δεν θα µεταπηδούσαν στην 
κατανάλωση επεξεργασµένων προϊόντων κρέατος. Επιπλέον, ο τελικός καταναλωτής 
δεν θεωρεί ότι το επεξεργασµένο προϊόν κρέατος προέρχεται από κρέας σφαγής και 
δεν είναι σε θέση, για το µεγαλύτερο µέρος των επεξεργασµένων προϊόντων 
κρέατος, να εξακριβώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κρέατος από το οποίο 
προέρχεται (κατά πόσο είναι άπαχο, χρώµα, τρυφερότητα, τύπος φυλής και πολύ 
συχνά ακόµα και το είδος κρέατος - χοιρινό/βοδινό/κρέας πουλερικών). 

44. Όσον αφορά τα επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος, οι πληροφορίες που χορήγησαν 
τα µέρη δείχνουν ότι όλοι οι φορείς επεξεργασίας κρέατος είναι σε θέση να 
χρησιµοποιήσουν όλες τις τεχνικές επεξεργασίας (αποξήρανση, κάπνισµα και 
µαγείρεµα) για όλα τα είδη κρέατος. Κατά συνέπεια, αυτή η δυνατότητα 
υποκατάστασης από πλευράς της προσφοράς ενισχύει το συµπέρασµα ότι υπάρχει 
µία συνολική αγορά επεξεργασµένων προϊόντων κρέατος. Ωστόσο, για τους σκοπούς 
της παρούσας αξιολόγησης, δεν είναι απαραίτητο να διατυπωθούν οριστικά 
συµπεράσµατα ως προς την ακριβή έκταση της αγοράς αυτής, δεδοµένου ότι δεν 
επηρεάζει την αξιολόγηση της πράξης. 

                                                                                                                                                         

µεγαλύτερο όγκο των λεγόµενων "πακέτων σφαγίων". ∆εδοµένου ότι τα µέρη δεν ασκούν δραστηριότητες 
στην αγορά αυτή, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τη συγκέντρωση. 
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(δ) Συγκέντρωση των παραπροϊόντων σφαγείων 

45. Η δραστηριότητα αυτή αφορά τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και την εµπορία µη 
βρώσιµων αποβλήτων/παραπροϊόντων σφαγείων από γεωργικές εκµεταλλεύσεις και 
τη βιοµηχανία κρέατος, καθώς και τη συγκέντρωση και την καταστροφή των νεκρών 
ζώων. Αυτά τα παραπροϊόντα µετατρέπονται σε άλευρα κρέατος, οστεάλευρα, ζωικά 
λίπη, δέρµατα και προϊόντα αίµατος. 

46. Όσον αφορά τη συγκέντρωση των παραπροϊόντων σφαγείων, στην κοινοτική 
νοµοθεσία γίνεται διάκριση µεταξύ των υλικών υψηλού κινδύνου και των υλικών 
χαµηλού κινδύνου. Για τη λήψη προϊόντων υψηλού κινδύνου, η εγκατάσταση 
επεξεργασίας παραπροϊόντων πρέπει να διαθέτει ειδική άδεια. Γενική υποχρέωση 
µιας εγκατάστασης που διαθέτει άδεια επεξεργασίας υλικών υψηλού κινδύνου είναι 
να παραλαµβάνει και να επεξεργάζεται συγκεκριµένα επικίνδυνα υλικά. Όλα τα 
τµήµατα των σφαγέντων ζώων που οι κτηνίατροι κρίνουν ως ακατάλληλα µετά τη 
σφαγή θεωρούνται υλικά υψηλού κινδύνου. Έτσι, ως "εκ φύσεως" υλικά υψηλού 
κινδύνου είναι για παράδειγµα απόβλητα αίµατος, τα νεκρά ζώα από φυσικά αίτια, 
οι τρίχες χοίρων, απόβλητα που έχουν πέσει στο πάτωµα, σφάγια που έχουν κριθεί 
ακατάλληλα. 

47. Τα υλικά χαµηλού κινδύνου είναι εκείνα που έχουν διαχωριστεί και για τα οποία έχει 
χορηγηθεί κτηνιατρική έγκριση. Υλικά χαµηλού κινδύνου είναι για παράδειγµα τα 
εντόσθια, το κεφάλι και το λίπος, οι συνδετικοί ιστοί και το αίµα. Τα υλικά αυτά δεν 
χρειάζονται αναγκαστικά να παραδοθούν σε µονάδα που διαθέτει άδεια για την 
επεξεργασία υλικών υψηλού κινδύνου, αλλά µπορούν να διατεθούν για παράδειγµα 
σε παραγωγούς ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα. Ωστόσο, αν αυτά τα δυνητικά υλικά 
χαµηλού κινδύνου δεν έχουν διαχωριστεί ή αν δεν έχουν λάβει κτηνιατρική έγκριση, 
θεωρούνται επίσης υλικά υψηλού κινδύνου. 

48. ∆εδοµένου ότι τα υλικά υψηλού κινδύνου µπορούν να διατεθούν µόνο σε µονάδα 
επεξεργασίας υλικών υψηλού κινδύνου, η αγορά των σχετικών προϊόντων, για τους 
σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, είναι η αγορά υλικών υψηλού κινδύνου.11 Τα µέρη 
συµφωνούν µε το συµπέρασµα αυτό. 

(ε) Συµπέρασµα 

49. Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι υπάρχουν χωριστές αγορές 
προµήθειας ζωντανών χοίρων και βοοειδών για σφαγή, νωπού χοιρινού και νωπού 
βοδινού κρέατος. Επιπλέον, το νωπό χοιρινό και το νωπό βοδινό µπορούν να 
υποδιαιρεθούν αντίστοιχα στην πώληση σε φορείς βιοµηχανικής επεξεργασίας και 
για ανθρώπινη κατανάλωση. Όσον αφορά την ανθρώπινη κατανάλωση, η λιανική 
πώληση και ο τοµέας της σίτισης αποτελούν χωριστές αγορές. Στον τοµέα της 
λιανικής πώλησης το νωπό κρέας πωλείται στον τελικό καταναλωτή µέσω 
σουπερµάρκετ, κρεοπωλείων και γεωργικών εκµεταλλεύσεων. ∆εν είναι απαραίτητο 
να καθοριστεί κατά πόσο τα σουπερµάρκετ και τα κρεοπωλεία συνιστούν χωριστές 
αγορές, δεδοµένου ότι η αξιολόγηση δεν θα διέφερε σηµαντικά λόγω του 

                                                 
11  Η αρµόδια για τον ανταγωνισµό υπηρεσία της ∆ανίας κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα στην απόφασή της 

τής 22ας Μαρτίου 1995 που επιβεβαιώθηκε από το Εφετείο στις 9 Φεβρουαρίου 1996. 
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περιορισµένου µεριδίου που διαθέτουν τα κρεοπωλεία στην αγορά λιανικής 
πώλησης. Τέλος, όσον αφορά τα παραπροϊόντα σφαγείων, η αγορά των σχετικών 
προϊόντων είναι εκείνη των υλικών υψηλού κινδύνου. Για τα υπόλοιπα προϊόντα, δεν 
είναι απαραίτητο να δοθεί ορισµός των αγορών. 

B. Γεωγραφικές αγορές αναφοράς 

(α) Η προµήθεια ζωντανών χοίρων για σφαγή 

50. Τα µέρη θεωρούν ότι η γεωγραφική αγορά για τη σφαγή ζωντανών χοίρων είναι η 
"Βόρεια ΕΚ", που περιλαµβάνει τη ∆ανία, τη Γερµανία, τις χώρες της Μπενελούξ 
και το νότιο τµήµα της Σουηδίας12. Ο ορισµός της γεωγραφικής αγοράς στηρίζεται 
στη δυνατότητα µεταφοράς ζωντανών ζώων για σφαγή. Στο πλαίσιο αυτό, τα µέρη 
ισχυρίστηκαν ότι (i) το κόστος µεταφοράς είναι περιορισµένο δεδοµένου ότι, για µία 
απόσταση 1000 χλµ., το κόστος ανέρχεται σε ποσοστό µόλις 5-6% περίπου της αξίας 
του προϊόντος· (ii) παρόλο που η κοινοτική νοµοθεσία ορίζει ότι πρέπει να 
προβλέπεται η δυνατότητα ανάπαυσης, παροχής τροφής και νερού στα ζώα αν 
µεταφέρονται για χρονικό διάστηµα άνω των 8 ωρών, ειδικά προσαρµοσµένα 
φορτηγά καθιστούν δυνατή τη µεταφορά εντός 24 ωρών επιτρέποντας την κάλυψη 
αποστάσεων 1500-1600 χλµ. συµπεριλαµβανοµένης της φόρτωσης και της 
εκφόρτωσης, και (iii) ο κύριος λόγος της δηµιουργίας έντασης στα ζώα δεν είναι η 
ίδια η µεταφορά αλλά η φόρτωση και η εκφόρτωση των ζώων. 

51. Τα µέρη αναφέρθηκαν επίσης στο γεγονός ότι οι εξαγωγές ζωντανών χοίρων σφαγής 
από τη ∆ανία κυρίως στη Γερµανία είχε αυξηθεί από 188.000 χοίρους το 1996 σε 
περίπου 307.000 χοίρους το 1998. Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι οι εµπορικοί λόγοι 
για τη µεταφορά ζωντανών ζώων από τη ∆ανία στη Γερµανία είναι ότι υπάρχει 
σηµαντική υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα στα γερµανικά σφαγεία (περίπου 
30%) και ότι τα γερµανικά σφαγεία και άλλα σφαγεία της ΕΚ καταβάλλουν 
υψηλότερες τιµές από ό,τι τα δανικά σφαγεία, παρόλο που οι διακυµάνσεις τιµών σε 
ένα κράτος µέλος ακολουθούνται από την ίδια τάση σε άλλα κράτη µέλη. Τέλος, 
επισήµαναν ότι άνω των 5 εκατοµµυρίων χοίρων σφαγής εξάγονται από ένα κράτος 
µέλος σε άλλο, εκ των οποίων, το 1996, περίπου 2,8 εκατοµµύρια χοίροι σφαγής 
είχαν εξαχθεί από τις Κάτω Χώρες σε άλλα κράτη, συµπεριλαµβανοµένων περίπου 2 
εκατοµµυρίων στη Γερµανία (το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών αυτών µπορεί να 
διατέθηκε σε σφαγεία περίπου 50 έως 80 χλµ. από τα ολλανδικά σύνορα), αλλά και 
περίπου 360.000 στην Ιταλία. 

52. Ωστόσο, από την έρευνα της Επιτροπής προέκυψαν τα εξής πορίσµατα όσον αφορά 
τον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς αναφοράς. 

53. Το πρώτο στοιχείο είναι η λεγόµενη "περιοχή κάλυψης", δηλαδή η απόσταση από 
την οποία τα σφαγεία προµηθεύονται τους χοίρους. Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε 
ότι τα δανικά και αλλοδαπά σφαγεία χοίρων αγοράζουν το 90% των χοίρων εντός 
ακτίνας 120 χλµ. 

                                                 
12  Τα µέρη ανέφεραν ότι οι ισχύοντες κτηνιατρικοί κανονισµοί, και ιδιαίτερα όσον αφορά τη σαλµονέλα, 

καθιστούν τις εξαγωγές στη Σουηδία δυσχερείς. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί θα είναι ευκολότερο να 
αντιµετωπιστούν καθώς το "επίπεδο σαλµονέλας" της ∆ανίας θα προσεγγίζει το "επίπεδο" της Σουηδίας 
και οι άλλοι κτηνιατρικοί περιορισµοί για τις εισαγωγές είναι χρονικά περιορισµένοι. Επιπλέον, τα µέρη 
παρατηρούν ότι η νέα γέφυρα µεταξύ της Σουηδίας και της ∆ανίας θα διευκολύνει τη µεταφορά χοίρων 
προς και από τη Σουηδία. Ωστόσο, η εταιρεία Swedish Meats, που πραγµατοποιεί το 70% περίπου των 
σφαγών χοίρων στη Σουηδία, δήλωσε κατά την ακρόαση ότι δεν θα αγοράζει χοίρους από τη ∆ανία. 
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54. Τα µέρη ισχυρίστηκαν στην απάντησή τους (σσ. 37-38) ότι το γεγονός αυτό δεν 
επαρκεί για να συναχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχει χωριστή δανική αγορά για 
ζωντανούς χοίρους για δύο λόγους. Πρώτον, η διαπιστωθείσα πρακτική του τοπικού 
εφοδιασµού είναι συνεπής µε την πραγµατική υποκατάσταση εντός της ευρύτερης 
αγοράς της Βόρειας Ευρώπης λαµβάνοντας υπόψη το χαµηλό επίπεδο των δαπανών 
µεταφοράς. ∆εύτερον, τα µέρη διατείνονται ότι αυτή η πρακτική του τοπικού 
εφοδιασµού αντανακλά ιστορικές συµφωνίες εφοδιασµού και δεν σηµαίνει την 
έλλειψη πραγµατικών ανταγωνιστικών πιέσεων σε µία ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, 
κατά την άποψη της Επιτροπής, η δυνατότητα πραγµατικής υποκατάστασης και οι 
επακόλουθες ανταγωνιστικές πιέσεις σε µία ευρύτερη περιοχή περιορίζονται 
σηµαντικά για το 94% της δανικής παραγωγής χοίρων, δεδοµένου ότι οι γεωργοί 
δεσµεύονται λόγω των υποχρεώσεών τους έναντι των συνεταιρισµών 
(βλ. κατωτέρω). Ακόµα και αν ληφθεί ως βάση µία περιοχή κάλυψης σε ακτίνα 
120 χλµ., ο εφοδιασµός των δανικών σφαγείων µε χοίρους αλλοδαπής προέλευσης 
και των αλλοδαπών σφαγείων µε χοίρους από τη ∆ανία είναι περιορισµένος, όπως 
µπορεί να διαπιστωθεί από τα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές που 
αναφέρονται στη συνέχεια. 

55. ∆εύτερον, υπάρχουν περιορισµένες εξαγωγές χοίρων σφαγής από τη ∆ανία οι οποίες 
προορίζονται σχεδόν αποκλειστικά για τη Γερµανία. Επιπλέον, οι εξαγωγές αυτές 
παρέµειναν σχετικά περιορισµένες παρά τις σχετικά σηµαντικές διαφορές τιµών 
µεταξύ της ∆ανίας και της Γερµανίας το 1996 και 1997. Το 1995, οι εξαγωγές 
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό χαµηλότερο από 1% της συνολικής παραγωγής και η 
διαφορά τιµών µε τη Γερµανία ήταν 0,57%. Το 1996 είχαν εξαχθεί 188.000 χοίροι 
σφαγής πράγµα που αντιστοιχούσε σε ποσοστό χαµηλότερο από 1% της συνολικής 
παραγωγής χοίρων σφαγής της ∆ανίας13 και η διαφορά τιµών ήταν 4,3%. Το 1997 
είχαν εξαχθεί 245.000 χοίροι πράγµα που αντιστοιχεί σε ποσοστό χαµηλότερο 
από 1,3% της συνολικής παραγωγής και η διαφορά τιµών ήταν 4,9%14. Για το 1998, 
οι εξαγωγές έφθασαν σε 307.000 χοίρους, πράγµα που αντιστοιχούσε σε λιγότερο 
από το 1,6% της συνολικής παραγωγής, ενώ η διαφορά τιµών ήταν 2,5% για τις 
πρώτες 37 εβδοµάδες (αν ληφθεί υπόψη το σύνολο του έτους, οι τιµές στη ∆ανία 
ήταν κατά 0,24% υψηλότερες από ό,τι στη Γερµανία). 

56. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν σηµαντική 
αύξηση του επιπέδου των εξαγωγών προς τη Γερµανία την περίοδο 1995-1998 και 
ότι ο συνολικός αριθµός αυξήθηκε περαιτέρω το 1998 όταν οι διαφορές τιµών ήταν 
σηµαντικά µικρότερες απ’ ότι το 1996-1997 όπου η µεγαλύτερη διαφορά τιµών 
οφειλόταν σε απρόβλεπτες ειδικές περιστάσεις (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια και 
ολλανδική πανώλη χοίρων). 

57. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί περισσότερο. Ωστόσο, 
παραµένουν εξαιρετικά περιορισµένες αν συγκριθούν, για παράδειγµα, µε τις 
εξαγωγές ολλανδικών χοίρων προς τη Γερµανία. Για παράδειγµα το 1996, οι τιµές 
στη Γερµανία ήταν µόνο 1,5% υψηλότερες απ’ ότι στις Κάτω Χώρες (σε σύγκριση 
µε διαφορά τιµής 4,3% µε τη ∆ανία) και οι Κάτω Χώρες εξήγαγαν 

                                                 
13  Οι προµήθειες χοίρων σφαγής σε ιδιωτικά σφαγεία δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία για τη συνολική 

παραγωγή χοίρων σφαγής της ∆ανίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ποσοστό αυτό αναφέρεται ως 
"χαµηλότερο από". 

14  Η διαφορά αυτή ήταν περίπου 30% κατά τη διάρκεια ορισµένων εβδοµάδων τον Απρίλιο - Μάιο 1997, 
όταν οι τιµές σηµείωσαν σηµαντική αύξηση στη Γερµανία και τις Κάτω Χώρες λόγω της πανώλης των 
χοίρων που παρουσιάστηκε στις Κάτω Χώρες. 
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1.916.201 χοίρους σφαγής στη Γερµανία. Οι εξαγωγές αυτές αντιπροσωπεύουν 
περίπου 15% της ολλανδικής παραγωγής χοίρων σφαγής, σε σχέση µε λιγότερο από 
το 1% της δανικής παραγωγής. Έτσι εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι σηµαντικά 
υψηλότερες τιµές στη Γερµανία κατά τα τρία αυτά έτη δεν επηρέασαν τις δανικές 
εξαγωγές σε σηµαντικό βαθµό. 

58. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά εισαγωγές χοίρων σφαγής στη Γερµανία 
(περίπου 3.000 χοίροι το 1997 και µόνο 210 το 1998 - όλοι από τη Σουηδία). Το 
γεγονός αυτό είναι ίσως συνέπεια των κανόνων που ενέκρινε η Danske Slagterier για 
να αποφύγει "µεταδοτικές ασθένειες χοίρων". Οι κανόνες αυτοί περιλαµβάνουν την 
αναγκαιότητα για ένα σφαγείο να διαθέτει εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν το 
διαχωρισµό των ξένων χοίρων από τους τοπικούς, και µείωση τιµής περίπου 20% 
για τους εισαγόµενους χοίρους. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι οι κανόνες αυτοί δεν 
εµποδίζουν την εισαγωγή χοίρων σφαγής, αλλά διασφαλίζουν ότι µπορεί να 
διατηρηθεί το κτηνιατρικό καθεστώς που συνδέεται για παράδειγµα µε τις 
κτηνιατρικές άδειες του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωµένων Πολιτειών USDA στα 
σφαγεία. Βάσει των κτηνιατρικών αδειών USDA θα µπορούσαν να 
πραγµατοποιηθούν εισαγωγές από τη Σουηδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω κανόνες θεωρητικά δεν 
εµποδίζουν τις εισαγωγές από τα συνεταιριστικά σφαγεία χοίρων αλλά, στην 
πραγµατικότητα, τις καθιστούν πολύ δύσκολες. Τα µέρη αναφέρουν επίσης ότι τα 
ιδιωτικά σφαγεία, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν άδεια USDA, µπορούν να 
εισάγουν ελεύθερα ζώα σφαγής χωρίς µείωση τιµής. Τέτοιες εισαγωγές δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν δεδοµένου ότι οι σχετικές τιµές δεν παρέχουν 
κίνητρο για την εισαγωγή χοίρων. Η Επιτροπή δέχεται ότι τα ιδιωτικά σφαγεία, που 
αντιπροσωπεύουν το 4% των δανικών σφαγείων, µπορούν να πραγµατοποιήσουν 
εισαγωγές. Τίθεται όµως το ερώτηµα αν τα σφαγεία αυτά, το µεγαλύτερο από τα 
οποία επεξεργάζεται λιγότερους από 200.000 χοίρους το χρόνο, έχουν την 
οργανωτική δοµή για την έναρξη τέτοιων εισαγωγών. 

59. Τρίτον, κανείς εκτροφέας χοίρων δεν συνεργάστηκε µε ξένο συνεταιρισµό ή 
ξεκίνησε εξαγωγές παρά τη δυνατότητα που δίνεται στα µέλη των µερών να θέσουν 
τέρµα στη συµµετοχή τους µε ανακοίνωση εντός δύο εβδοµάδων µετά τη συµφωνία 
των µερών για συγχώνευση στις 29 Σεπτεµβρίου 1998. Τα µέρη πληροφόρησαν την 
Επιτροπή ότι η Steff-Houlberg αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα εγγράφοντας 
κτηνοτρόφους από τη Γιουτλάνδη και το Funen ως µέλη. Τα µέλη αυτά αναµένεται 
να παράγουν περισσότερους από 600.000 χοίρους. 

60. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι το φαινόµενο αυτό δεν είναι ενδεικτικό δεδοµένου ότι οι 
γερµανικές τιµές για τους χοίρους ήταν κατώτερες από τις δανικές και οι παραγωγοί 
ίσως επέλεξαν µία "στάση αναµονής" ιδιαίτερα λόγω της παρούσας αδυναµίας που 
χαρακτηρίζει την αγορά. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η "στάση αναµονής" µπορεί 
να θεωρηθεί ως περαιτέρω έκφραση της παραδοσιακής προτίµησης του δανού 
παραγωγού χοίρων για σταθερότητα που συνδυάζεται µε µακροπρόθεσµες 
συµβάσεις (π.χ. συµµετοχή σε συνεταιρισµό - βλέπε στη συνέχεια) αντί για τις 
ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδυάζονται µε την αγορά τοις µετρητοίς 
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(π.χ. µη συµµετοχή σε συνεταιρισµούς). Παρατηρούµε ότι στο παρελθόν, αν ένας 
συνεταιρισµός λειτουργούσε λιγότερο ικανοποιητικά από άλλους, είχε πάντα ως 
αποτέλεσµα µία συγχώνευση µεταξύ "γειτονικών" (δανικών) συνεταιρισµών, αντί οι 
συνεταιρισµένοι κτηνοτρόφοι να αρχίσουν να παραδίδουν τους χοίρους σε ιδιωτικά 
σφαγεία ή εξαγωγικές αγορές. 

61. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι παραπάνω παράγοντες δείχνουν τη σηµασία της 
συνεταιριστικής διάρθρωσης των σφαγείων χοίρων στη ∆ανία και ότι, συνεπώς, σε 
ότι αφορά την αγορά ζώντων χοίρων στη ∆ανία, η γεωγραφική αγορά αναφοράς 
είναι σχεδόν εθνική15. Τέσσερις δανικοί συνεταιρισµοί καλύπτουν το 94% της 
σφαγής χοίρων ∆ανίας και τα στοιχεία αυτά παρέµειναν σταθερά για τουλάχιστον τα 
πέντε τελευταία έτη. Οι κτηνοτρόφοι, µέλη συνεταιρισµών, υπόκεινται (α) σε 
υποχρέωση αποκλειστικής προµήθειας έναντι του συνεταιρισµού τους, (β) σε 
προειδοποίηση 12-24 µηνών πριν αποχωρήσουν και (γ) σε καταβολή ίση µε το 
4%-8% των συνολικών πληρωµών τους για χοίρους που έχουν παραδώσει σε µία 
ετήσια δόση (βλέπε στη συνέχεια). Πέραν από αυτούς τους "διαρθρωτικούς 
δεσµούς" οι τιµές των χοίρων είναι ιδιαίτερα κυκλικές. Συνεπώς, ο κτηνοτρόφος 
πρέπει να βρει µία ισορροπία µεταξύ της θέσης του ως µέλους του συνεταιρισµού 
σήµερα και της θέσης του ως µη µέλους σε ένα σχετικά αβέβαιο οικονοµικό 
περιβάλλον. Έτσι, ο συνεταιρισµένος κτηνοτρόφος δεν έχει τη δυνατότητα να 
ανταποκριθεί αµέσως σε πιθανή αλλαγή τιµής στην αγορά. Το γεγονός ότι ο 
κτηνοτρόφος µπορεί, αν έχει καταθέσει προειδοποίηση αποχώρησης, να την 
αποσύρει έως τρεις µήνες πριν από την ηµεροµηνία ισχύος της, δεν µεταβάλλει το εν 
λόγω συµπέρασµα γιατί ο κτηνοτρόφος µπορεί να αποχωρήσει µόνο µία φορά το 
χρόνο. 

62. Στην προφορική ακρόαση τα µέρη παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι τιµές 
των ζώντων χοίρων στη ∆ανία κατά το παρελθόν µεταβλήθηκαν παράλληλα µε τις 
τιµές των ζώντων χοίρων σε άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης. Ιδιαίτερα, τα µέρη 
επέδειξαν ένα διάγραµµα της τριµηνιαίας εξέλιξης των τιµών των ζώντων χοίρων 
στη ∆ανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, ένα διάγραµµα 
µε τις εβδοµαδιαίες µεταβολές τιµών στη Γερµανία για τους ζώντες χοίρους σε 
σχέση µε τις τιµές στη ∆ανία, και τον υπολογισµό των συντελεστών συσχέτισης για 
τις τριµηνιαίες µέσες τιµές ζώντων χοίρων µεταξύ της ∆ανίας και αντίστοιχα της 
Γερµανίας (0,97), των Κάτω Χωρών (0,98) και της Σουηδίας (0,93). Σύµφωνα µε τα 
µέρη, οι εν λόγω εξελίξεις των τιµών και οι συντελεστές συσχέτισης αποδεικνύουν 
ότι οι τιµές των χοίρων στις διάφορες χώρες έχουν την τάση να κινούνται προς την 
ίδια κατεύθυνση στο χρόνο, και το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι ανταγωνιστικοί 
περιορισµοί κρατούν τις τιµές ευθυγραµµισµένες. 

63. Η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία αυτά και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι εξελίξεις 
των τιµών και οι συντελεστές συσχέτισης που παρουσιάστηκαν από τα µέρη δεν 
αποτελούν απόδειξη για οποιοδήποτε περιορισµό στον ανταγωνισµό για τα µέρη στη 
δανική αγορά ζώντων χοίρων. Πρώτον, σηµειώνεται ότι µπορεί να υπάρχουν κοινοί 
παράγοντες όπως οι εξελίξεις των τιµών των ζωοτροφών, οι οποίες σε κάποιο βαθµό 
επηρεάζουν τις συσχετίσεις. Πιο σηµαντικό είναι το γεγονός, όπως σηµειώνεται 
στην αιτιολογική σκέψη 55, ότι οι δανικές εξαγωγές ζώντων χοίρων 
αντιπροσωπεύουν µέγεθος της τάξης του 0%-2%. Το χαµηλό επίπεδο εξαγωγών 

                                                 
15  Στο πλαίσιο αυτό σηµειώνεται ότι το γερµανικό Bundeskartellamt συµπέρανε σε µία απόφαση 

απαγόρευσης (Moksel / Südfleisch της 21ης Αυγούστου 1997) ότι οι γεωγραφικές αγορές αναφοράς ήταν 
ορισµένες περιοχές στη Γερµανία. 
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ακόµη και σε περιόδους µε διαφορές τιµών µεταξύ της ∆ανίας και της Γερµανίας 
οφείλεται κυρίως στις συµβατικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων να παραδίδουν 
τους χοίρους τους στα συνεταιριστικά σφαγεία των οποίων είναι µέλη. Συνεπώς, οι 
κτηνοτρόφοι στην πραγµατικότητα δεν έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν ζώντες 
χοίρους ανταποκρινόµενοι σε βραχυπρόθεσµες διαφοροποιήσεις τιµών. Έτσι, οι 
εξαγωγές ζώντων χοίρων δεν επηρεάζουν τις δανικές τιµές. Αυτό σηµαίνει ιδιαίτερα 
ότι αν, για παράδειγµα, οι τιµές είναι υψηλότερες στη Γερµανία απ’ ότι στη ∆ανία, 
οι δανικές τιµές δεν θα αυξηθούν ανταποκρινόµενες στην αύξηση των εξαγωγών 
ζώντων χοίρων προς τη Γερµανία λόγω των περιορισµών που δεσµεύουν τους 
κτηνοτρόφους, οι οποίοι εµποδίζουν τις εξαγωγές αυτές. 

64. Αντί για περιορισµούς στον ανταγωνισµό η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συσχετίσεις 
µεταξύ των τιµών των ζώντων χοίρων στη ∆ανία και των τιµών των ζώντων χοίρων 
στις άλλες χώρες µπορούν να εξηγηθούν από τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζονται 
οι δανικές τιµές. Ιδιαίτερα, σηµειώνεται ότι οι εβδοµαδιαίες δανικές τιµές αποτελούν 
σταθµισµένο µέσο όρο των τιµών των σφαγείων για κρέας στις διάφορες εξαγωγικές 
αγορές τους. Συνεπώς, οι δανικές τιµές, λόγω του υψηλού εξαγωγικού µεριδίου τους, 
εξαρτώνται κυρίως από τις εξαγωγικές και όχι τις εγχώριες τιµές. Οι δανικές τιµές 
για ζώντες χοίρους συσχετίζονται έτσι αυτόµατα µε τις τιµές των ζώντων χοίρων 
στις εξαγωγικές αγορές. Με άλλα λόγια, ο µηχανισµός για τις µεταβολές των τιµών 
στη δανική αγορά ζώντων χοίρων διέρχεται από τις µεταβολές των τιµών στις ξένες 
αγορές νωπού κρέατος και στη συνέχεια επηρεάζει τη δανική αγορά ζώντων χοίρων 
για την κατάρτιση της εβδοµαδιαίας τιµής στη Danske Slagterier. Η σχέση αυτή 
εξηγεί τη συσχέτιση των τιµών. Ωστόσο, σηµαίνει επίσης ότι οι συσχετίσεις τιµών 
των µερών δεν µπορούν να θεωρηθούν στοιχεία για το ότι η δανική αγορά ζώντων 
χοίρων αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης βορειοευρωπαϊκής αγοράς ζώντων χοίρων. 

65. Βάσει των παραπάνω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η προµήθεια ζώντων χοίρων 
σφαγής περιορίζεται κυρίως στη ∆ανία. 

(β) Προµήθεια ζώντων βοοειδών σφαγής 

66. Τα µέρη υποστήριξαν επίσης ότι η γεωγραφική αγορά αναφοράς για την προµήθεια 
ζώντων βοοειδών είναι η βόρεια Ευρώπη για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω και για τους χοίρους σφαγής. Ανέφεραν ότι το κόστος µεταφοράς των 
βοοειδών είναι κάπως µεγαλύτερο, αλλά η µεταφορά τους ευκολότερη. Τα µέρη 
εκτιµούν επίσης ότι η συνολική αγορά θα συνεχίσει να µειώνεται λόγω των 
περιορισµών των ποσοστώσεων γάλακτος στην Κοινότητα και της αυξηµένης 
εξαγωγής αρσενικών βοοειδών από τη ∆ανία στις Κάτω Χώρες. 

67. Η Επιτροπή εξέτασε τους ίδιους παράγοντες για τα βοοειδή όπως και τους χοίρους 
και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι ενδείξεις για εθνική γεωγραφική αγορά 
αναφοράς είναι λιγότερο σαφείς. 

68. Κατ’αρχάς, η "περιοχή κάλυψης" για τα βοοειδή µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
(έως 200 χλµ.) ενώ άλλα σφαγεία ανέφεραν ότι η µεταφορά µπορεί να 
πραγµατοποιείται και από απόσταση 300-350 χλµ. 

69. ∆εύτερον, µόνο τα µισά δανικά βοοειδή σφαγής παράγονται από µέλη των τριών 
δανικών συνεταιριστικών σφαγείων βοοειδών (τα µέρη και η NV-OX16). Έτσι, το 

                                                 
16  Τα τρία συνεταιριστικά σφαγεία αντιπροσωπεύουν το 66% των βοοειδών σφαγής δανικής προέλευσης. 

Σηµειώνεται πάντως ότι περίπου 15% των βοοειδών που σφάζονται παραδίδεται στα συνεταιριστικά 
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µισό της δανικής παραγωγής βοοειδών δεν υπόκειται στους συνεταιριστικούς 
κανόνες (υποχρέωση παράδοσης και υποχρέωση προειδοποίησης αποχώρησης), σε 
σχέση µε µόνο 6% για την παραγωγή χοίρων. 

70. Τρίτον, οι διαφορές τιµών στη Γερµανία υπήρξαν µικρότερες για τα βοοειδή απ’ ότι 
για τους χοίρους και, παρά το γεγονός αυτό, παρατηρήθηκε ελαφρώς µεγαλύτερη 
διασυνοριακή κίνηση. Οι εξαγωγές ζώντων βοοειδών από τη ∆ανία ανήλθαν σε 
περίπου 9.000 κεφάλια το 1997, 1,2% του συνόλου της δανικής παραγωγής 
βοοειδών σφαγής (731.600 το 1997) και οι εισαγωγές στη ∆ανία ανήλθαν σε 
περίπου 1,5% το 1995 και 1996. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι τιµές ήταν γενικά 
υψηλότερες στη ∆ανία απ’ ότι στη Γερµανία. 

71. Επιπλέον, και τα δύο µέρη δραστηριοποιούνται στη βόρεια Γερµανία όπου η 
Vestjyske Slagterier λειτουργεί ένα σφαγείο και η Danish Crown έχει σηµαντικό 
αριθµό βοοειδών σφαγής µε σύµβαση. 

72. Αντίθετα µε τους εκτροφείς χοίρων, οι δανοί εκτροφείς βοοειδών δεν χρειάζεται να 
συνάψουν άµεση σύµβαση µε ξένο αγοραστή για τα ζώα τους. Μπορούν να 
πωλήσουν τα βοοειδή τους σε (δανικές) αγορές ζώντων βοοειδών που 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της εµπορίας δανικών ζώντων βοοειδών. Στις 
αγορές αυτές, µπορούν να αγοράσουν βοοειδή ξένοι αγοραστές (όσο και ιδιωτικά 
σφαγεία και σουπερµάρκετ).  

73. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης να εξαχθεί 
τελικό συµπέρασµα για τη γεωγραφική αγορά αναφοράς, αφού και στη στενότερη 
αγορά, δηλαδή τη ∆ανία, η συγχώνευση δεν θα οδηγήσει σε δεσπόζουσα θέση 
αποτέλεσµα της οποίας θα ήταν να παρεµποδιστεί ουσιωδώς ο ανταγωνισµός στην 
κοινή αγορά. 

(γ) Νωπό χοιρινό κρέας - σουπερµάρκετ 

74. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι η γεωγραφική αγορά για νωπό χοιρινό κρέας καλύπτει, 
λαµβανοµένου υπόψη του εµπορίου µεταξύ κρατών µελών για χοιρινό κρέας (24%) 
και της ΚΑΠ, τουλάχιστον την Κοινότητα και υπάρχει τάση προς παγκοσµιοποίηση 
της αγοράς. Λίγα έτη νωρίτερα υπήρχαν σηµαντικές διαφορές τιµών στα προϊόντα 
που επωλούντο στην Κοινότητα, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ ή την ανατολική Ευρώπη. 
Σήµερα, οι περισσότερες από τις διαφορές αυτές είναι πολύ µικρότερες. Σε όλες 
αυτές τις αγορές τα προϊόντα χοιρινού κρέατος πωλούνται σε διαφορετική κοπή, 
αλλά οι κοπές αποτελούν διαφορετική παρουσίαση των ίδιων βασικών προϊόντων. 

75. Τα µέρη προβάλλουν τις εθνικές ή γεωγραφικές προτιµήσεις των καταναλωτών για 
το κρέας δεδοµένου ότι οι προτιµήσεις αυτές µπορούν να συνδυαστούν µε: 

                                                                                                                                                         

σφαγεία από µη µέλη. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των 
µερών και της NV-OX για την πιθανή εξαγορά της NV-OX από τα µέρη. 
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 (α) την επιθυµία του καταναλωτή να στηρίξει την εθνική βιοµηχανία: τα µέρη 
αναφέρουν ότι σε περίπτωση αγροτικών κρίσεων, µπορούν να κινητοποιηθούν 
εθνικές δυνάµεις για τη στήριξη της εθνικής βιοµηχανίας αλλά οι καταστάσεις αυτές 
δεν είναι βιώσιµες στο χρόνο δεδοµένου ότι οι δεσµοί µεταξύ του σύγχρονου 
καταναλωτή και του τοπικού γεωργικού τοµέα τείνουν να εξαφανιστούν· 

 (β) την παράδοση: ο επαγγελµατίας λιανικός αγοραστής προσανατολίζεται ολοένα 
και περισσότερο διεθνώς. Επιπλέον, τα µέρη αυξάνουν τις πωλήσεις τους στη 
Γερµανία και αναφέρονται στις σηµαντικές εισαγωγές προϊόντων βοδινού και 
επεξεργασµένου κρέατος στη ∆ανία· και 

 (γ) τον βαθµό της εµπιστοσύνης του καταναλωτή στην ασφάλεια ή την ποιότητα που 
συνδέεται µε το προϊόν: το θέµα αυτό δεν συνδέεται πλέον µε γεωγραφικές 
προτιµήσεις (προέλευση του κρέατος) αλλά συνδυάζεται ολοένα και περισσότερο µε 
αντικειµενικά συστήµατα διασφάλισης ποιότητας ανάλογα µε αυτά της λιανικής 
βιοµηχανίας στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

76. Ακόµη, σύµφωνα µε τα µέρη δεν υπάρχουν εµπόδια για την είσοδο στη δανική 
αγορά. Ιδιαίτερα υποστηρίζεται ότι: οι χονδρικές τιµές έχουν ανάλογη εξέλιξη στα 
κράτη µέλη· οι κτηνιατρικοί έλεγχοι στα κράτη µέλη βασίζονται στην κοινοτική 
νοµοθεσία και δεν συνιστούν διακρίσεις· και, τέλος, το χοιρινό κρέας θα µπορούσε 
να εισάγεται στη δανική αγορά µε απλή παράδοση στα κέντρα διανοµής των 
σουπερµάρκετ, τα οποία στη συνέχεια θα διένειµαν το νωπό χοιρινό κρέας σε 
διάφορα καταστήµατα. Συνεπώς, η ∆ανία δεν θα έπρεπε να θεωρείται χωριστή 
γεωγραφική αγορά αναφοράς. Αντίθετα υπάρχει αγορά για το χοιρινό κρέας που 
αντιστοιχεί στην Κοινότητα. 

77. Η έρευνα της Επιτροπής δεν επιβεβαίωσε τις απόψεις των µερών. Το δανικό χοιρινό 
κρέας αντιπροσώπευε στο παρελθόν το 99% των συνολικών πωλήσεων νωπού 
χοιρινού κρέατος στα σουπερµάρκετ. Το γεγονός αυτό δεν άλλαξε ακόµη και όταν οι 
βραχυπρόθεσµες µεταβολές των τιµών, για περιόδους τριών έως έξι µηνών υπήρξαν 
σηµαντικές στις γειτονικές γεωγραφικές αγορές. Σε µία πραγµατικά ολοκληρωµένη 
γεωγραφική αγορά, θα αναµενόταν οι διακυµάνσεις των τιµών να προκαλούν 
τουλάχιστον ορισµένες εµπορικές ροές ανταποκρινόµενες στις βραχυπρόθεσµες 
διαφορές τιµών. Ωστόσο, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Τα µέρη υπέβαλαν επίσης στοιχεία 
για τις τιµές που βασίζονται στις τιµολογηθείσες τιµές των κυριοτέρων τεµαχίων σε 
χώρες όπως η ∆ανία, η Σουηδία, η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Σύµφωνα µε 
τα µέρη, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι υπήρξε παράλληλη εξέλιξη των τιµών στις εν 
λόγω αγορές. Σύµφωνα µε τα µέρη το ζητούµενο είναι η πώληση ενός δεδοµένου 
προϊόντος τη δεδοµένη εβδοµάδα στην αγορά που υπάρχει υψηλότερη τιµή. 
Συνεπώς, οι τιµές κινούνται παράλληλα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον µηχανισµό 
αυτό. Πάντως, δεν αποκλείει ότι µία δεσπόζουσα εταιρεία στη δανική αγορά 
χοιρινού κρέατος µπορεί να διατηρήσει µία µικρή αλλά ουσιώδη διαφορά τιµής 
µεταξύ της δανικής αγοράς και των εξαγωγικών αγορών, αν υπάρχουν εµπόδια στις 
εισαγωγές (βλέπε στη συνέχεια). Συνεπώς, είναι δύσκολο να γίνουν δεκτά αυτά τα 
στοιχεία για τις τιµές ως απόδειξη ύπαρξης αγοράς µεγαλύτερης από τη ∆ανία. 
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78. Επιπλέον, φαίνεται να είναι σαφές ότι οι προτιµήσεις των καταναλωτών ποικίλλουν 
από χώρα σε χώρα. ∆ιαφορές υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα: (α) προτιµώµενος τύπος 
χοιρινού κρέατος (άπαχο/λιπαρό) µε σχετικές διαφορές ως προς το προτιµώµενο 
βάρος του σφάγιου για τους χοίρους (για παράδειγµα, ελαφρύτεροι χοίροι στη ∆ανία 
από ότι στη Γερµανία), (β) διαφορές στην τυπική κατανάλωση συγκεκριµένων 
τµηµάτων του χοίρου και (γ) διαφορές στον τεµαχισµό των ίδιων µερών. 

79. Επιπλέον, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που εξηγούν γιατί οι εισαγωγές χοιρινού κρέατος 
στη ∆ανία ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες κατά το παρελθόν: 

80. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν οι εισαγωγές απλώς να διανέµονται µέσω των κέντρων 
διανοµής των σουπερµάρκετ, όπως υποστηρίζουν τα µέρη. Αντίθετα, σύµφωνα µε 
την έρευνα της Επιτροπής, µόνον οι µεγαλύτερες αλυσίδες σουπερµάρκετ θα είχαν 
τη δυνατότητα αυτή και, στην συγκεκριµένη περίπτωση, µόνο για ένα µέρος του 
όγκου τους. Σχεδόν το σύνολο του νωπού χοιρινού κρέατος που πωλείται στα δανικά 
σουπερµάρκετ διανέµεται άµεσα από τα σφαγεία στα καταστήµατα είτε από τα ίδια 
τα σφαγεία είτε από µεταφορείς που προσλαµβάνουν τα σουπερµάρκετ. Συνεπώς τα 
δανικά σουπερµάρκετ θα έπρεπε να επενδύσουν σε πρόσθετες εγκαταστάσεις 
κατάψυξης και διανοµής ώστε να εισάγουν νωπό χοιρινό κρέας. 

81. ∆εύτερον, το σύνολο του νωπού χοιρινού κρέατος (ξένο και ντόπιο) που πωλείται 
στη ∆ανία υπόκειται σε κτηνιατρικό έλεγχο για µια ειδική µορφή σαλµονέλας, τη 
σαλµονέλα DT 104. Τα µέρη υπογράµµισαν ότι το τεστ αυτό δεν συνιστά διάκριση. 
Ωστόσο, σε καµία άλλη χώρα δεν πραγµατοποιείται το συγκεκριµένο τεστ για αυτή 
τη µορφή σαλµονέλας. Επιπλέον, µόνο στη ∆ανία και τη Σουηδία υπάρχουν εθνικά 
προγράµµατα για τον περιορισµό των επιπέδων σαλµονέλας στο χοιρινό κρέας (τα 
προγράµµατα καλύπτουν τα αγροκτήµατα και τα σφαγεία). Έτσι, οι εισαγωγείς 
(εκτός των Σουηδών) αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο - σε σχέση µε τους δανούς 
παραγωγούς - να βρεθεί θετικό το τεστ για σαλµονέλα DT 104 αφού δεν 
πραγµατοποιούν συνήθως το τεστ αυτό για το σύνολο της παραγωγής τους, ούτε 
διαθέτουν γενικό πρόγραµµα για τη µείωση της σαλµονέλας. Το τεστ για τη 
σαλµονέλα DT 104 αποτελεί έτσι ένα πρόσθετο εµπόδιο για τις εισαγωγές νωπού 
χοιρινού κρέατος. 

82. Τέλος, η προτίµηση των δανών καταναλωτών για το δανικό χοιρινό κρέας είναι πολύ 
ισχυρή. Τα δανικά σουπερµάρκετ αναφέρουν την προέλευση του κρέατος στο 
προϊόν επειδή θεωρούν ότι αποτελεί σηµαντική πληροφορία για τους πελάτες τους. 
Αυτή η προτίµηση των καταναλωτών, που βασίζεται µεταξύ άλλων στην 
εµπιστοσύνη στην αυστηρή δανική κτηνιατρική νοµοθεσία, καθιστά ιδιαίτερα 
δύσκολο να πειστούν οι καταναλωτές να αγοράσουν εισαγόµενο νωπό κρέας. Κατά 
την άποψη της πλειονότητας των δανικών σουπερµάρκετ, και περισσότερο απ’ ότι 
για οποιονδήποτε άλλο τύπο κρέατος, η προέλευση του χοιρινού κρέατος αποτελεί 
σχετικώς πολύ σηµαντικό παράγοντα για την απόφαση αγοράς του µέσου 
καταναλωτή (βλέπε επίσης κεφάλαιο VI.E.γ στη συνέχεια). 

83. Κατά την προφορική ακρόαση τα µέρη υπέβαλαν στοιχεία της Danish Crown που 
δείχνουν ότι στο παρελθόν οι τιµές του νωπού κρέατος είχαν παρόµοια εξέλιξη σε 
χώρες όπως η ∆ανία, η Γερµανία, η Σουηδία και η Γαλλία. Ειδικότερα, τα µέρη 
υπέβαλαν διαγράµµατα που δείχνουν τις τριµηνιαίες εξελίξεις των τιµών για 
εντόσθια, ζαµπόν και φιλέτα στη Γερµανία, τη ∆ανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία. 
Επιπλέον, υποβλήθηκαν διαγράµµατα για τις µηνιαίες εξελίξεις των τιµών για τα 
περιαυχένια, τις σπάλες και τα καρέ στη ∆ανία και τη Γερµανία. Τέλος, 
παρουσιάστηκαν ορισµένοι συντελεστές συσχέτισης για τα τεµάχια αυτά µεταξύ των 
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τιµών στη ∆ανία και τη Γερµανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία. Οι συντελεστές 
συσχέτισης ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ανώτεροι από 0,9. Τα στοιχεία αυτά 
σύµφωνα µε τα µέρη δείχνουν ότι οι χονδρικές τιµές για τα προϊόντα νωπού χοιρινού 
κρέατος στις διάφορες χώρες έχουν την έντονη τάση να κινούνται παράλληλα στο 
χρόνο. Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα µε τα µέρη, ότι οι περιορισµοί στον ανταγωνισµό 
κρατούν τις τιµές στις διάφορες χώρες ευθυγραµµισµένες. 

84. Η Επιτροπή δεν συµφωνεί ότι τα στοιχεία που παρουσίασαν τα µέρη αποτελούν 
ενδείξεις για το ότι η δανική αγορά νωπού χοιρινού κρέατος που πωλείται µέσω 
σουπερµάρκετ αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης βορειοευρωπαϊκής ή κοινοτικής 
αγοράς χοιρινού κρέατος. Πρώτον, τα στοιχεία προέρχονται µόνον από τη Danish 
Crown και συνεπώς δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τη συνολική κατάσταση της 
αγοράς. ∆εύτερον, οι συσχετίσεις ίσως αντικατοπτρίζουν τουλάχιστον εν µέρει τις 
εξελίξεις στις τιµές που οφείλονται σε κοινούς παράγοντες για διάφορες χώρες, όπως 
οι τιµές των ζωοτροφών. Τρίτον, οι τιµές σε κάποιο βαθµό βασίζονται µόνο στις 
πωλήσεις για επεξεργασία όσο και στις πωλήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση 
(λιανικές πωλήσεις και υπηρεσίες σίτισης). ∆εδοµένου ότι για τις πωλήσεις για 
επεξεργασία η αγορά είναι ευρύτερη από τη ∆ανία, το γεγονός αυτό εξηγεί εν µέρει 
τη συσχέτιση µεταξύ των δανικών τιµών και των τιµών σε άλλες χώρες. Τέταρτον, 
και σηµαντικότερον, οι δανικές τιµές συσχετίζονται σε κάποιο βαθµό αυτόµατα µε 
τις εξαγωγικές τιµές λόγω του τρόπου µε τον οποίο τα δανικά σφαγεία αριστοποιούν 
τα έσοδά τους. Σύµφωνα µε τα µέρη, το τµήµα πωλήσεων ενός σφαγείου θα πωλεί 
πάντα µία δεδοµένη ποσότητα κρέατος όποτε λαµβάνει την καλύτερη δυνατή τιµή. 
Το γεγονός αυτό δηµιουργεί κίνητρο για τα σφαγεία να µην πωλούν σε φθηνότερες 
τιµές στη ∆ανία απ’ ότι στις εξαγωγικές αγορές. Συνεπώς, οι τιµές στη ∆ανία και τις 
εξαγωγικές αγορές είναι αναµενόµενο να κινούνται παράλληλα. 

85. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, στη συγκεκριµένη περίπτωση οι προηγούµενες 
κινήσεις των τιµών δεν µπορούν να θεωρηθούν στοιχεία για το ότι η γεωγραφική 
αγορά αναφοράς είναι µεγαλύτερη από τη ∆ανία όσον αφορά την αξιολόγηση της 
επίδρασης στον ανταγωνισµό από την προτεινόµενη συγχώνευση. Όπως 
σηµειώνεται παραπάνω, υπάρχουν εµπόδια στο εµπόριο. Συνεπώς, οι εισαγωγές 
περιορίστηκαν σε περίπου 1% και δεν πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές όταν 
παρατηρήθηκαν βραχυπρόθεσµες διαφορές τιµών µεταξύ της ∆ανίας και άλλων 
χωρών. Έτσι συµπεραίνεται ότι, λόγω της ύπαρξης εµποδίων στο εµπόριο, δεν είναι 
πιθανό οι υψηλότερες τιµές στο νωπό χοιρινό κρέας στη ∆ανία απ’ ότι, για 
παράδειγµα, στη Γερµανία, να οδηγούσαν σε εισαγωγές που θα ευθυγράµµιζαν τις 
δανικές και τις γερµανικές τιµές βραχυπρόθεσµα. Συνεπώς, είναι σκόπιµο να 
αξιολογηθεί η επίδραση των εισαγωγών στο πλαίσιο δυνητικού ανταγωνισµού. 
Σηµειώνεται ότι κατά την Επιτροπή δεν είναι πιθανό µία δεσπόζουσα εταιρεία στη 
δανική αγορά να αντιµετωπίσει αύξηση των εισαγωγών αν επιχειρήσει να 
διατηρήσει υψηλότερες τιµές στη δανική αγορά σε σχέση µε τις εξαγωγικές της 
αγορές (βλέπε κεφάλαιο VI.E.γ στη συνέχεια). 

86. Η Επιτροπή, συµπεραίνοντας, αναγνωρίζει ότι η µεταφορά και η εµπορία του νωπού 
χοιρινού κρέατος γίνεται διεθνώς. Έτσι, κατ’ αρχήν, το νωπό χοιρινό κρέας από 
άλλα κράτη µέλη θα µπορούσε να προσφερθεί στους δανούς καταναλωτές µέσω των 
δανικών σουπερµάρκετ. Όπως όµως αναφέρθηκε παραπάνω, αναγνωρίζεται επίσης 
ότι υπάρχουν εµπόδια στις εισαγωγές που καθιστούν ελάχιστα πιθανό οι εισαγωγές 
να έχουν ανταγωνιστική αντίδραση βραχυπρόθεσµα στη δανική αγορά για το χοιρινό 
κρέας που πωλείται από τα σουπερµάρκετ. Το γεγονός αυτό είναι φανερό και από το 
ότι οι διεθνείς διακυµάνσεις των τιµών δεν οδήγησαν κατά το παρελθόν σε 
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εισαγωγές στη δανική αγορά. Έτσι, αντί να θεωρηθεί ότι η αγορά χοιρινού κρέατος 
είναι αγορά µε κοινοτικό εύρος, είναι σκοπιµότερο να θεωρηθεί ότι η δανική αγορά 
για νωπό χοιρινό κρέας που πωλείται µέσω των σουπερµάρκετ αποτελεί χωριστή 
αγορά, και να αξιολογηθεί η πιθανή επίδραση των εισαγωγών σε συνθήκες 
δυνητικού ανταγωνισµού (βλέπε στη συνέχεια). 

(δ) Νωπό χοιρινό κρέας - πωλήσεις κτηνοτρόφων και κρεοπώλες 

87. Οι αγορές αυτές δεν είναι µεγαλύτερες από τη ∆ανία δεδοµένου ότι η προµήθεια 
πραγµατοποιείται κυρίως από µικρά τοπικά ιδιωτικά σφαγεία. Τα µέρη δεν 
δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις από κτηνοτρόφους. 

(ε) Νωπό χοιρινό κρέας - αγορά υπηρεσιών σίτισης 

88. Για τις υπηρεσίες σίτισης, τα ενδιαφερόµενα δανικά σφαγεία θεωρούν ότι 
τουλάχιστον 85% του χοιρινού κρέατος που πωλήθηκε για υπηρεσίες σίτισης ήταν 
δανικό. Οι σηµαντικότεροι φορείς υπηρεσιών σίτισης αναφέρουν ότι αγόρασαν 
έως 20% εισαγόµενου κρέατος, ενώ οι υπόλοιποι ελαφρώς µικρότερο ποσοστό 
(στοιχεία 1997 από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής). Τα µέρη υποστηρίζουν, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις των υπηρεσιών τους πωλήσεων και ορισµένες επαφές µε 
µερικούς από τους σηµαντικότερους χονδρέµπορους υπηρεσιών σίτισης ότι, στα 
τέλη του 1998, οι εισαγωγές αντιπροσώπευαν περίπου 50% των συνολικών 
πωλήσεων17. Η προέλευση του κρέατος είναι, σύµφωνα µε τους χονδρέµπορους, 
σηµαντικός παράγοντας για την απόφαση αγοράς τους από τις υπηρεσίες σίτισης για 
χοιρινό κρέας, ειδικότερα για κυβερνητικούς οργανισµούς και νοσοκοµεία όπου 
αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα. Ωστόσο, κανείς από τους φορείς υπηρεσιών 
σίτισης δεν ανέφερε την προέλευση του κρέατος ως σηµαντικό στοιχείο για τον 
τελικό καταναλωτή, και δεν αντιµετώπισε σχετικό αίτηµα από την πλευρά των 
καταναλωτών. 

89. ∆εν είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης να εξαχθεί τελικό 
συµπέρασµα για την γεωγραφική αγορά αναφοράς ή και τη στενότερη γεωγραφική 
αγορά, δηλαδή τη ∆ανία, δεδοµένου ότι η συγκέντρωση δεν οδηγεί σε δεσπόζουσα 
θέση. 

(στ) Νωπό βοδινό κρέας - σουπερµάρκετ 

90. Η έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι υπάρχουν στη ∆ανία ισχυρές καταναλωτικές 
προτιµήσεις για βοδινό κρέας εγχώριας προέλευσης. Η πλειονότητα των δανικών 
σουπερµάρκετ, περιλαµβανοµένων και των δύο µεγαλύτερων σουπερµάρκετ που 
αντιπροσωπεύουν το µισό περίπου των πωλήσεων, θεωρεί την προέλευση του 
βοδινού κρέατος ως σχετικά σηµαντικό/πολύ σηµαντικό παράγοντα για τη 
διαδικασία λήψης απόφασης του µέσου καταναλωτή βοδινού κρέατος. Αυτή η 
καταναλωτική προτίµηση αντικατοπτρίζεται επίσης σε µελέτες που υπέβαλαν τα 

                                                 
17  Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η Επιτροπή δεν µπόρεσε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία αυτά. 
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µέρη. Επιπλέον, η κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας δεν επηρέασε σχεδόν 
καθόλου την κατανάλωση βοδινού στη ∆ανία. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
πιθανότατα στη µεγάλη εµπιστοσύνη των δανών καταναλωτών για το δανικό 
κτηνιατρικό σύστηµα. 

91. Ωστόσο, η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι περίπου 24% της κατανάλωσης νωπού 
βοδινού κρέατος (λιανικές πωλήσεις + υπηρεσίες σίτισης) είναι εισαγόµενο και ότι 
τα σουπερµάρκετ πωλούν περίπου 20% βοδινού κρέατος ξένης προέλευσης. 
Μολονότι τα σουπερµάρκετ και οι χονδρέµποροι ανέφεραν ότι, παρά τις ισχυρές 
αυτές καταναλωτικές προτιµήσεις για βοδινό κρέας δανικής προέλευσης, εισάγουν 
βοδινό κρέας γιατί δεν υπάρχει αρκετό βοδινό κρέας υψηλής ποιότητας στη ∆ανία18, 
το εισαγόµενο κρέας πωλείται στα σουπερµάρκετ στην ίδια τιµή και µε την ίδια 
παρουσίαση για τον καταναλωτή. Το γεγονός αυτό φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις για τον καταναλωτή. 

92. Βάσει των παραπάνω, είναι σκόπιµο να θεωρηθεί ότι η γεωγραφική αγορά αναφοράς 
νωπού βοδινού κρέατος που πωλείται µέσω σουπερµάρκετ είναι µεγαλύτερη από τη 
∆ανία. 

(ζ) Νωπό βοδινό κρέας - πωλήσεις κτηνοτρόφων και κρεοπωλείων 

93. Οι αγορές αυτές δεν είναι µεγαλύτερες από τη ∆ανία δεδοµένου ότι τις προµηθεύουν 
κυρίως µικρά τοπικά ιδιωτικά σφαγεία. Τα µέρη δεν δραστηριοποιούνται στην 
αγορά πωλήσεων από κτηνοτρόφους. 

(η) Νωπό βοδινό κρέας - αγορά υπηρεσιών σίτισης 

94. Η προέλευση του κρέατος είναι, σύµφωνα µε τους χονδρέµπορους, σηµαντικός 
παράγοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των φορέων υπηρεσιών σίτισης για 
το βοδινό κρέας, ιδιαίτερα για τους κυβερνητικούς οργανισµούς και τα νοσοκοµεία 
για τα οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Ωστόσο, οι εισαγωγές είναι υψηλότερες απ’ 
ότι στα σουπερµάρκετ. Επιπλέον, κανένας από τους φορείς υπηρεσιών σίτισης δεν 
ανέφερε την προέλευση του κρέατος στον τελικό καταναλωτή, και δεν αντιµετώπισε 
σχετικό αίτηµα από τους καταναλωτές. Φαίνεται, συνεπώς, ότι το γεωγραφικό εύρος 
της αγοράς υπηρεσιών σίτισης είναι µεγαλύτερο από τη ∆ανία. 

(θ) Πώληση νωπού κρέατος για επεξεργασία 

95. Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι, γενικά, η επεξεργασία του κρέατος είναι 
ανεξάρτητη από την προέλευσή του. Συνεπώς, η γεωγραφική αγορά είναι 
µεγαλύτερη από την εθνική. 

(ι) Επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος 

96. Μολονότι η προέλευση των προϊόντων επεξεργασµένου κρέατος αναφέρθηκε ως 
παράγοντας που επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ορισµένα προϊόντα 
επεξεργασµένου κρέατος, οι καταναλωτικές προτιµήσεις φαίνεται να είναι συνολικά 
λιγότερο σηµαντικές απ’ ότι σε σχέση µε το νωπό κρέας. Επίσης, η προέλευση του 
προϊόντος συνήθως δεν αναφέρεται και ακόµη και όταν αναφέρεται, όπως η πώληση 
µπέικον δανικής προέλευσης στο Ηνωµένο Βασίλειο, φαίνεται πιθανή η ανταλλαγή, 
σε µεγάλο βαθµό, του µπέικον δανικής προέλευσης µε το µπέικον ολλανδικής 
προέλευσης, για παράδειγµα. Επίσης, στη ∆ανία, τα σουπερµάρκετ πωλούν προϊόντα 
επεξεργασµένου κρέατος (µε βάση το χοιρινό κρέας) που προµηθεύονται απευθείας 

                                                 
18  Το γεγονός αυτό φαίνεται να είναι συνέπεια της κύριας συγκέντρωσης του δανικού τοµέα βοοειδών στην 

παραγωγή γάλακτος και όχι την παραγωγή κρέατος, µε αποτέλεσµα λιγότερο µαλακό κρέας. 
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από ξένα κέντρα επεξεργασίας και προϊόντα επεξεργασµένου κρέατος από δανικές 
εταιρείες που περιέχουν κρέας που δεν είναι δανικής προέλευσης. Συνεπώς, η 
γεωγραφική αγορά είναι µεγαλύτερη από την εθνική. 

(κ) Συλλογή παραπροϊόντων σφαγείου 

97. Η κοινοτική νοµοθεσία απαγορεύει την εξαγωγή υλικών υψηλού κινδύνου. Από την 
άλλη πλευρά, τα υλικά χαµηλού κινδύνου µπορούν να εξαχθούν ενώ υπάρχουν και 
ορισµένες εισαγωγές υλικών χαµηλού κινδύνου στη ∆ανία. 

98. Σε ότι αφορά τα υλικά υψηλού κινδύνου, µπορεί να συναχθεί ότι, στο πλαίσιο της 
παρούσας αξιολόγησης, η γεωγραφική αγορά αναφοράς είναι η ∆ανία. 

(λ) Συµπέρασµα 

99. Μπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η αγορά για τους ζώντες χοίρους σφαγής και 
η αγορά για τα υλικά υψηλού κινδύνου, αντίστοιχα, είναι κυρίως η ∆ανία. Η αγορά 
για νωπό χοιρινό κρέας που πωλείται µέσω των σουπερµάρκετ είναι η ∆ανία ενώ η 
αγορά για νωπό βοδινό κρέας που πωλείται µέσω των σουπερµάρκετ θεωρείται ότι 
είναι µεγαλύτερη από τη ∆ανία. Για τα υπόλοιπα προϊόντα, ο ορισµός της 
γεωγραφικής αγοράς αναφοράς µπορεί να µείνει ανοικτός. 

VI. ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ 

A. Συνολική διάρθρωση της αγοράς 

100. Το 1960, υπήρχαν 62 συνεταιριστικά σφαγεία στη ∆ανία. Έκτοτε, ο αριθµός των 
συνεταιριστικών σφαγείων µειώθηκε µέσω συγχωνεύσεων και σήµερα στη ∆ανία 
υπάρχουν τέσσερα συνεταιριστικά σφαγεία χοίρων (Danish Crown, Vestjyske 
Slagterier, Steff-Houlberg και TiCan). Υπάρχουν επίσης 127 µικρότερα ιδιωτικά 
σφαγεία. Τα τέσσερα συνεταιριστικά σφαγεία αντιπροσωπεύουν το 94% των σφαγών 
χοίρων σφαγής, αρσενικών χοίρων και χοιροµητέρων προέλευσης ∆ανίας 
(19.153.000 χοίροι το 1997)19. 

101. Η Danish Crown και η Vestjyske Slagterier κατέχουν ηγετική θέση µεταξύ των 
σφαγείων στη ∆ανία. Συγκριτικά, έχουν συνδυασµένο κύκλο εργασιών σχεδόν 
10 φορές µεγαλύτερο από της Steff-Houlberg και περισσότερο από 30 φορές 
µεγαλύτερο από της Tican. Σε όρους µεριδίων αγοράς για την αγορά ζώντων χοίρων, 
τα µέρη σφάζουν περίπου 6 φορές περισσότερους χοίρους απ’ ότι η Steff-Houlberg 
και 15 φορές περισσότερους απ’ ότι η Tican. Όσο για τις εγκαταστάσεις των 
σφαγείων, η Danish Crown και η Vestjyske Slagterier διαθέτουν 12 και 
7 εγκαταστάσεις αντίστοιχα, όλες στη δυτική πλευρά της ∆ανίας. Η Steff-Houlberg 
έχει 2 εγκαταστάσεις ανατολικά της µεγάλης ζώνης (Sjaelland και Bornholm) ενώ η 

                                                 
19  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εξαγωγές ανέρχονται στο 1,6%. Το υπόλοιπο 4% των σφαγών (798.000 

χοίροι) πραγµατοποιείται από τα 127 "ιδιωτικά" σφαγεία από τα οποία µόνον 9 έχουν άδεια εξαγωγής του 
κρέατός τους. Το 1997, τα 9 εξαγωγικά αυτά σφαγεία έσφαξαν 550.953 χοίρους σφαγής ενώ τα 
υπόλοιπα 118 µαζί 220.312 χοίρους σφαγής. 
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TiCan έχει 1 εγκατάσταση στο βορειοδυτικό τµήµα της ∆ανίας. Σε ότι αφορά τη 
διανοµή, τόσο η Danish Crown όσο και η Vestjyske Slagterier, καθώς και η Steff-
Houlberg, διαθέτουν δικό τους σύστηµα διανοµής που καλύπτει τη ∆ανία ενώ η 
TiCan δεν διαθέτει δικό της σύστηµα διανοµής. 

102. Ακόµη, η Danish Crown και η Vestjyske Slagterier είναι κάθετα ολοκληρωµένες 
τόσο για το χοιρινό όσο και για το βοδινό κρέας, µε την έννοια ότι 
δραστηριοποιούνται επίσης στις αγορές για την πώληση νωπού κρέατος, για την 
επεξεργασία κρέατος και την εµπορία κρέατος. Συγκριτικά, η TiCan είναι πολύ 
λιγότερο κάθετα ολοκληρωµένη απ’ ό,τι τα µέρη. Η κάθετη ολοκλήρωση στα 
ιδιωτικά σφαγεία και την NV-OX σταµατάει στην κοπή των σφάγιων των ζώων.  

103. Και τα δύο µέρη επίσης ελέγχουν ή κατέχουν σηµαντικό µερίδιο σε ορισµένες 
εταιρείες πώλησης οι οποίες, εκτός από τα δικά τους προϊόντα, πωλούν επίσης 
προϊόντα από άλλα ανταγωνιστικά δανικά σφαγεία χοίρων και βοοειδών, κυρίως σε 
εξαγωγικές αγορές όπως, για παράδειγµα, το υπόλοιπο της Ευρώπης, την Ιαπωνία 
και τις ΗΠΑ. 

104. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι, πριν από τη συγκέντρωση, υπήρχαν δύο 
κύριοι δίαυλοι για τις σηµαντικές εξαγωγικές εργασίες των δανικών συνεταιρισµών 
χοίρων (το 85% περίπου του χοιρινού κρέατος εξάγεται). Η FOODANE είναι µία 
εταιρεία πωλήσεων την οποία κατέχει πλήρως η Vestjyske Slagterier ενώ την ESS-
Food κατέχουν οι τρεις άλλοι συνεταιρισµοί, η Danish Crown (70%), η Steff-
Houlberg (17%) και η TiCan (13%). Εκτός της ESS-Food, οι εξαγωγικές πωλήσεις 
των δύο µικρών συνεταιρισµών διέρχονται από την DAT-Schaub, την Tulip 
International (µία εταιρεία επεξεργασίας κρέατος που κατέχει η Danish Crown) και 
τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις. Έτσι, τα δύο άλλα συνεταιριστικά σφαγεία 
εξαρτώνται για σηµαντικό µέρος των εξαγωγών τους από τη νέα οντότητα. 

105. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, ο συνεταιρισµός που θα προέλθει από τη 
συγκέντρωση θα αποκτήσει επίσης τον έλεγχο ορισµένων άλλων εταιρειών σε 
συγγενείς αγορές µε τα οποία τα άλλα συνεταιριστικά σφαγεία χοίρων έχουν 
σηµαντικούς εµπορικούς δεσµούς: παραπροϊόντα σφαγείων (daka), περιβλήµατα 
αλλαντικών (DAT-Schaub) και υλικά συσκευασίας κλπ. (SFK). Η Steff-Houlberg 
συµµετέχει στη DAT-Schaub και την SFK ενώ η TiCan συµµετέχει στη Daka, τη 
DAT-Schaub και την SFK. 

106. Τέλος, η Danske Slagterier (Danish Bacon & Meat Council) είναι µία ένωση που 
αποτελείται από τα τέσσερα συνεταιριστικά δανικά σφαγεία χοίρων µε σκοπό τη 
διαφύλαξη των συµφερόντων των συνεταιριστικών σφαγείων χοίρων. Το διοικητικό 
συµβούλιο αποτελείται από 12 µέλη, τέσσερα από τα οποία είναι οι πρόεδροι των 
συνεταιρισµών ενώ τα άλλα οκτώ µέλη εκλέγονται βάσει του αριθµού των σφαγών 
κάθε συνεταιρισµού. Το 1998, η Danish Crown είχε πέντε µέλη (περιλαµβανοµένου 
του προέδρου), η Vestjyske Slagterier είχε τέσσερα µέλη (περιλαµβανοµένου του 
αντιπροέδρου), η Steff-Houlberg δύο και η TiCan ένα. Έτσι, τα µέρη θα έχουν την 
πλειοψηφία των µελών µετά τη συγκέντρωση.  

107. Στην απάντησή τους, τα µέρη ανέφεραν ότι όλα τα µέλη της Danske Slagterier έχουν 
δικαιώµατα µειοψηφίας στο σηµαντικότερο σώµα για τη λήψη αποφάσεων της 
ένωσης, δηλαδή τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Καµία απόφαση δεν µπορεί να 
ληφθεί χωρίς τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων τουλάχιστον δύο 
µελών. 
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108. Πρώτον, πρέπει να σηµειωθεί ότι χωρίς να θίγεται ο εν λόγω κανόνας, οι αποφάσεις 
της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων εγκρίνονται µε απλή πλειοψηφία. ∆εδοµένου 
ότι οι αντιπρόσωποι ορίζονται από τα µέλη της Danske Slagerier σε αναλογία µε τον 
αριθµό των χοίρων που έχουν σφαγεί την προηγούµενη χρήση, τα µέρη θα ελέγχουν 
τη σαφή πλειοψηφία των ψήφων και θα έχουν, συνεπώς, τη δυνατότητα να 
µπλοκάρουν την έγκριση οποιασδήποτε πρότασης. ∆εύτερον, οι εξουσίες της 
Συνέλευσης των Αντιπροσώπων περιορίζονται στην εκλογή του λογιστή, την 
έγκριση των ετήσιων λογαριασµών, την έγκριση οποιασδήποτε υποβαλλόµενης 
πρότασης, και την τροποποίηση των άρθρων της ένωσης καθώς και την διάλυση της 
ένωσης η οποία ωστόσο απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων. Ακόµη, η Συνέλευση 
µπορεί κατόπιν πρότασης του διοικητικού συµβουλίου να εκλέξει δύο µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου. Αν δεν υποβληθεί τέτοια πρόταση, όλα τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου ορίζονται από τα µέλη σύµφωνα µε καθορισµένο τύπο, που 
δίνει στα µέρη την προαναφερθείσα πλειοψηφία. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να 
αποφασίσει επί οποιουδήποτε θέµατος. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή 
πλειοψηφία. Έτσι δεν υπάρχει προστασία της µειοψηφίας στο επίπεδο αυτό. 
Συνεπώς, τα µέρη έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν οποιαδήποτε απόφαση και 
ταυτόχρονα να διασφαλίσουν ότι δεν θα εγκριθεί αντίθετη απόφαση από τη 
Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης αυτής, η 
Επιτροπή έχει την άποψη ότι τα µέρη µπορούν να ασκήσουν καθοριστική επιρροή 
στη Danske Slagterier. 

109. Οι δραστηριότητες της Danske Slagterier αναφέρονται σε ολόκληρη την αλυσίδα 
προµήθειας από την πρωτογενή παραγωγή ως το µάρκετινγκ. Οι δραστηριότητες 
αυτές περιλαµβάνουν ένα εθνικό πρόγραµµα εκτροφής, το οποίο εξετάζει αυτή τη 
στιγµή η αρµόδια δανική αρχή ανταγωνισµού, κτηνιατρικά και υγειονοµικά 
προγράµµατα, έρευνα στη βιοµηχανία κρέατος στο πλαίσιο του δανικού ινστιτούτου 
έρευνας για το κρέας, πληροφόρηση των εµπόρων και των καταναλωτών και 
προώθηση του δανικού χοιρινού κρέατος στις εξαγωγικές αγορές. Οι 
δραστηριότητες της Danske Slagterier χρηµατοδοτούνται από τρεις κύριες πηγές: 
µία καταστατική εισφορά παραγωγής για όλους τους χοίρους σφαγής που 
παράγονται στη ∆ανία, µία επιστροφή από το δανικό φόρο ακίνητης περιουσίας και 
ένα τέλος µέλους. 

110. Έτσι, η Danske Slagterier παρέχει βασικές υπηρεσίες και αποτελεί ένα πολύ 
σηµαντικό και αναπόσπαστο µέρος ολόκληρου του δανικού τοµέα χοίρων. Ακόµη, η 
φύση και το εύρος αυτών των δραστηριοτήτων δηµιουργεί σοβαρούς δεσµούς και 
κοινά συµφέροντα µεταξύ των τεσσάρων συνεταιρισµών. Μετά τη συγκέντρωση, η 
Danish Crown και η Vestjyske Slagterier θα ελέγχουν τη Danske Slagterier και έτσι 
και τις δραστηριότητες των κυρίων ανταγωνιστών τους, της Steff-Houlberg και της 
Tican, που διεκπεραιώνονται από τη Danske Slagterier, περιλαµβανοµένων των 
δραστηριοτήτων προώθησης στις εξαγωγικές αγορές. 

111. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Danske Slagterier εγκαθιδρύθηκε ένα εθνικό σύστηµα 
τιµολογιακών ποσοστώσεων. Έτσι, µία επιτροπή τιµών καθορίζει κάθε βδοµάδα µία 
τιµή ανά κιλό, η οποία πρέπει να πληρώνεται µε βάση τη συµφωνία από τα τέσσερα 
συνεταιριστικά σφαγεία στα µέλη τους. Η τιµή αυτή υπολογίζεται σύµφωνα µε τις 
τρέχουσες τιµές πώλησης που επιτυγχάνουν οι συνεταιρισµοί. Κάθε Τετάρτη, κάθε 
εταιρεία αναφέρει τις τιµές που έχει επιτύχει για το χοιροµέρι, τα µεσαία και τα 
εµπρόσθια τµήµατα. Οι τιµές δηµοσιεύονται κάθε Παρασκευή και αρχίζουν να 
ισχύουν από την επόµενη εβδοµάδα. Ακόµη, η Danske Slagterier καθορίζει και 
άλλες παραµέτρους τιµών όπως την έκπτωση για βάρος πάνω ή κάτω από το µέσο 
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βάρος 67-78,9 κιλών ανά χοίρο και την πληρωµή για το ποσοστό κρέατος. Η 
επιτροπή τιµών αποτελείται από τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύµβουλο κάθε 
ενός από τους τέσσερις συνεταιρισµούς. 

112. Η συµφωνία για το εθνικό τιµολογιακό σύστηµα κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή από 
την Danske Slagterier. Η συµφωνία αποτελεί αντικείµενο χωριστής διαδικασίας 
βάσει του άρθρου 85 της συνθήκης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκδοθεί προειδοποιητική 
επιστολή. 

113. ∆εδοµένου ότι τα µέρη, µετά τη συγκέντρωση, θα είναι σε θέση να ελέγχουν τη 
Danske Slagterier, θα ελέγχουν επίσης και το σύστηµα τιµολογιακής ποσόστωσης. 

B.  Η συνεταιριστική διάρθρωση 

114. Σύµφωνα µε τα µέρη, τον έλεγχο του συνεταιρισµού έχουν οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι 
µπορούν συνεπώς να εµποδίσουν οποιαδήποτε εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 
έναντι των εαυτών τους. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι η αξιολόγηση της επίδρασης στον 
ανταγωνισµό από τη συγκέντρωση στους κτηνοτρόφους θα έπρεπε να αποκλειστεί. Για 
να αξιολογηθεί το θέµα αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάρθρωση των δανικών 
συνεταιρισµών.  

115. Οι δανικοί συνεταιρισµοί δεν υπόκεινται συνήθως σε οποιαδήποτε εταιρική 
νοµοθεσία και έτσι όλες οι διατάξεις που διέπουν τις δραστηριότητες των 
συνεταιρισµών καθορίζονται στα άρθρα του καταστατικού κάθε συνεταιρισµού. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά µιας δανικής συνεταιριστικής εταιρείας είναι ότι ο 
κτηνοτρόφος είναι τόσο συνιδιοκτήτης όσο και προµηθευτής του συνεταιρισµού. Τα 
σηµαντικότερα µέλη προµηθεύουν ποσότητες χαµηλότερες από το 1% του συνόλου 
των αγορών. Κάθε µέλος είναι υποχρεωµένο να παραδίδει όλα τα ζώα σφαγής στο 
σφαγείο σε αποκλειστική βάση ενώ το σφαγείο, µε τη σειρά του, είναι υποχρεωµένο 
να αγοράζει το 100% της παραγωγής των µελών. Τα συνεταιριστικά σφαγεία 
µπορούν να αγοράζουν και ζώα από µη µέλη ακόµη και αν κάτι τέτοιο είναι σπάνιο 
για τους χοίρους20.  

116. Οποιοσδήποτε κτηνοτρόφος µπορεί να γίνει, µε απλή αίτηση, µέλος του 
συνεταιρισµού. Ωστόσο, ένα µέλος δεν µπορεί να εγκαταλείψει τόσο εύκολα το 
συνεταιρισµό του. Σύµφωνα µε το άρθρο του καταστατικού της Danish Crown και 
της Vestjyske Slagterier, τα µέλη µπορούν να εγκαταλείψουν το συνεταιρισµό µε 
προειδοποίηση ενός έτους που λήγει την 1η Απριλίου χωρίς αποζηµίωση. Συνεπώς, 
ένας κτηνοτρόφος πρέπει να δώσει προειδοποίηση 12-24 µηνών πριν να έχει το 
δικαίωµα να αποχωρήσει. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να αποσυρθεί από τον 
αγρότη 3 µήνες πριν από την ηµεροµηνία υλοποίησής της (1η Απριλίου). Αν 
επανέλθει, ένας κτηνοτρόφος είναι δεσµευµένος µε το συνεταιρισµό για µία ακόµη 
πλήρη περίοδο. 

                                                 
20  Από τους τέσσερις συνεταιρισµούς, µόνον η Danish Crown προµηθεύτηκε χοίρους από µη µέλη τα 

έτη 1995, 1996 και 1997. Ωστόσο, οι ποσότητες ήταν ελάχιστες (µεταξύ 22.836 και 31.935 έναντι 
συνόλου 9,5 εκατοµµυρίων). 
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117. Σε όλα τα µέλη των δανικών συνεταιρισµών καταβάλλεται η ίδια βασική τιµή για τις 
παραδόσεις τους, δηλαδή η τιµή που καθορίζεται κάθε εβδοµάδα µε τη διαδικασία 
που οργανώνει το Danske Slagterier (βλέπε αιτιολογική σκέψη 111). Επιπλέον της 
τιµής αυτής, τα µέλη λαµβάνουν ένα µερίδιο από το συνολικό κέρδος του 
συνεταιρισµού, το οποίο καταβάλλεται µία φορά το χρόνο και είναι γνωστό ως 
"πρόσθετη αµοιβή". Η "πρόσθετη αµοιβή" καθορίζεται από το συνεταιρισµό ως 
ποσό x DKK/kg για κάθε κιλό σφαγίου που παραδίδει ο κτηνοτρόφος στη διάρκεια 
του σχετικού έτους. Στο σύνολο των συνεταιρισµών, η πρόσθετη αµοιβή για 
παραδόσεις χοίρων αντιπροσώπευε µεταξύ 4 και 8% της συνολικής τιµής ανά κιλό 
που καταβλήθηκε στον κτηνοτρόφο.  

118. Συγκριτικά, και παρά τις οµοιότητες µεταξύ των συνεταιριστικών διαρθρώσεων στη 
∆ανία και σε άλλες χώρες, φαίνεται ότι το δανικό σύστηµα επιβάλλει περισσότερους 
περιορισµούς στους κτηνοτρόφους. Για παράδειγµα, τα ολλανδικά συνεταιριστικά 
σφαγεία δεν προβλέπουν την αποκλειστικότητα των παραδόσεων, ούτε 
προειδοποιητική προθεσµία για την αποχώρηση από το συνεταιρισµό. Ωστόσο, ο 
συνεταιρισµός υποχρεούται να αγοράζει τις ποσότητες που επιθυµούν να 
παραδώσουν τα µέλη του. Τα µέλη που παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους 
στο συνεταιρισµό λαµβάνουν µια πρόσθετη ετήσια αµοιβή. Ωστόσο, η αµοιβή αυτή 
αντιπροσωπεύει µικρό µόνο µέρος της πρόσθετης αµοιβής που καταβάλλουν οι 
συνεταιρισµοί στη ∆ανία (0,40HFL ή +/- 0,18 EUR ανά χοίρο, έναντι 0,50 DKR ανά 
κιλό ή +/- 5 EUR ανά χοίρο), και εποµένως αφήνει στον κτηνοτρόφο µεγαλύτερη 
ελευθερία επιλογής στις παραδόσεις του.  

119. Η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα έχει συνολικά περίπου 30.000 
µέλη, γεγονός που συνεπάγεται ότι η άµεση επιρροή κάθε µεµονωµένου 
κτηνοτρόφου θα είναι περιορισµένη. Τα µέλη ανήκουν σε µία από τις πολλές 
περιφερειακές συνελεύσεις οι οποίες, µεταξύ άλλων, επιλέγουν συνολικά 509 µέλη 
στην επιτροπή αντιπροσώπων. Κάθε κτηνοτρόφος έχει µία ψήφο. Η επιτροπή 
αντιπροσώπων είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του συνεταιρισµού, το οποίο 
διορίζει τα µέλη του συµβουλίου και λαµβάνει µεταξύ άλλων τις αποφάσεις για τη 
διανοµή των κερδών. Κάθε µέλος της επιτροπής έχει µία ψήφο. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, εκτός από εκείνες που αφορούν την τροποποίηση 
του καταστατικού και τις συγχωνεύσεις, για τις οποίες απαιτείται πλειοψηφία δύο 
τρίτων. Κατά συνέπεια, τα µέλη δεν µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα ψήφου τους 
άµεσα, αλλά µόνο µέσω µιας σειράς εκλεγµένων αντιπροσώπων. Φαίνεται εποµένως 
ότι οι µεµονωµένοι κτηνοτρόφοι δεν µπορούν να επηρεάσουν άµεσα την εµπορική 
πολιτική του συνεταιρισµού και εποµένως δεν έχουν καµία δυνατότητα ελέγχου 
επ΄αυτού. 

120. Επιπλέον, ο συνεταιρισµός δεν έχει την κυριότητα των µεµονωµένων 
κτηνοτροφείων και δεν ευθύνεται για τις δραστηριότητές τους. Κατά συνέπεια, οι 
µεµονωµένοι κτηνοτρόφοι και συνεταιρισµοί αποτελούν χωριστές νοµικές και 
οικονοµικές οντότητες και εποµένως οι αγοραπωλησίες χοίρων και βοοειδών δεν 
γίνονται στο εσωτερικό ενός οµίλου. Για τους σκοπούς της παρούσας εκτίµησης 
πρέπει συνεπώς να ληφθεί υπόψη και η αγοραστική ισχύς της επιχείρησης που θα 
προκύψει από τη συγχώνευση έναντι των ∆ανών χοιροτρόφων, περιλαµβανοµένων 
των µελών των συνεταιρισµών, για τον προσδιορισµό των επιπτώσεων της 
εξεταζόµενης συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό.  
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Γ. Η αγορά ζωντανών χοίρων για σφαγή 

(α) Μερίδια αγοράς 

121. Η νέα επιχείρηση θα αγοράζει το 76% της παραγωγής ζωντανών χοίρων ∆ανίας για 
σφαγή (χοιροµητέρες και αρσενικοί χοίροι). Το συνδυασµένο µερίδιο των µερών 
στην αγορά αυτή είναι σηµαντικό, εφόσον η Danish Crown έχει σήµερα µερίδιο 47% 
και η Vestjyske Slagterier µερίδιο 29%. Οι πλησιέστεροι ανταγωνιστές τους, δηλαδή 
τα δύο άλλα συνεταιριστικά σφαγεία, έχουν µερίδια αγοράς 13% (Steff-Houlberg) 
και 5% (Tican) αντίστοιχα. Τα µερίδια αυτά παρέµειναν σταθερά για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα21. Τα υπόλοιπα 127 ιδιωτικά σφαγεία αγοράζουν και σφάζουν το 
4% των χοίρων για σφαγή δανικής προέλευσης, ενώ οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν 
το 1,6% της δανικής παραγωγής χοίρων. 

(β) Πραγµατικός ανταγωνισµός 

122. Τα δανικά ιδιωτικά σφαγεία δεν αποτελούν ρεαλιστική εναλλακτική λύση σε σχέση 
µε την επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγχώνευση. Σε µέσο όρο, οι σφαγές των 
118 µικρών σφαγείων αντιπροσωπεύουν λιγότερο από τη συνήθη παραγωγή ενός 
δανικού χοιροτροφείου. Ακόµη και τα 9 σφαγεία που έχουν λάβει άδεια για 
εξαγωγές είναι πολύ µικρά για να αποτελέσουν σοβαρή εναλλακτική λύση σε σχέση 
µε τη νέα επιχείρηση, εφόσον το µεγαλύτερο από αυτά αντιπροσωπεύει µόνο το 
0,8% του συνόλου των σφαγών. Η Steff-Houlberg και η TiCan δεν θα 
αντιπροσωπεύουν στο µέλλον εναλλακτικές λύσεις ικανές να αποτρέψουν τη 
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης από πλευράς αγοραστικής ισχύος. Και οι δύο 
επιχειρήσεις απασχολούν ήδη πλήρως την παραγωγική τους ικανότητα. Η TiCan έχει 
εξάλλου προβεί σε πολυετή προγραµµατισµό των εργασιών της και, λαµβανοµένου 
υπόψη του τόπου εγκατάστασης των σφαγείων της στο κέντρο της πόλης, έχει 
περιορισµένες δυνατότητες για περαιτέρω επέκταση. Η προσχώρηση νέων µελών 
στην Steff-Houlberg µετά τη συµφωνία των µερών να συγχωνευθούν εξάντλησε τις 
δυνατότητες αυτής της εταιρείας να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα µε 
σχετικά περιορισµένες επενδύσεις.  

123. Τα µέρη ισχυρίζονται (και παρουσίασαν σχετικούς υπολογισµούς) ότι το κόστος 
µιας ενδεχόµενης αύξησης παραγωγικής ικανότητας είναι περιορισµένο και ότι η 
ικανότητα αυξάνεται σε συνάρτηση µε τις παραδόσεις πρώτων υλών. Η Επιτροπή 
δεν αµφισβητεί ότι στη ∆ανία η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε κατ΄αναλογία 
προς την αύξηση της παραγωγής χοίρων. Πρέπει ωστόσο να γίνει διάκριση ανάµεσα 
στην υποχρέωση των συνεταιριστικών σφαγείων να αυξάνουν την παραγωγική τους 
ικανότητα προκειµένου να καλύπτουν την αύξηση της παραγωγής υφιστάµενων 
µελών τους, αφενός και, αφετέρου, µιας αύξησης της παραγωγικής ικανότητας για 
την εξυπηρέτηση των παραδόσεων νέων µελών, η οποία πραγµατοποιείται µόνον 
εάν το σφαγείο είναι βέβαιο ότι οι παραδόσεις αυτές θα αυξηθούν βραχυπρόθεσµα ή 
µεσοπρόθεσµα. Στο βαθµό που τα δυνητικά νέα µέλη πρέπει κανονικά να τηρούν 
προειδοποιητική προθεσµία εάν είναι ήδη µέλη άλλου συνεταιρισµού, δεν µπορεί να 
θεωρηθεί δεδοµένο ότι το σφαγείο θα λάβει τις εν λόγω παραδόσεις αµέσως µετά 
την αύξηση της παραγωγικής του ικανότητας. Παρόµοια επένδυση θα ενείχε υψηλό 
κίνδυνο εφόσον θα απαιτούσε σηµαντικές αρχικές δαπάνες. Σχετικά µε το θέµα 
αυτό, πρέπει να σηµειωθεί ότι η παραγωγή χοίρων στο Sjaelland, όπου η Steff-

                                                 
21  Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασαν τα µέρη, την τελευταία δεκαετία δεν σηµειώθηκαν µεταβολές 

µεγαλύτερες από το 4% στο µερίδιο αγοράς µεµονωµένων εταιρειών (περιλαµβανοµένων των µεριδίων 
των µερών πριν τη συγχώνευση). 
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Houlberg ασκεί το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων της, σηµείωσε µείωση 
αναλογικά µε το σύνολο της ∆ανίας. Τη µείωση αυτή αντιστάθµισε ωστόσο η 
παραγωγή (600.000 χοίροι περίπου), των µελών που εγκατέλειψαν την Danish 
Crown ή την Vestjyske Slagterier τις δύο εβδοµάδες µετά την αναγγελία της 
συγχώνευσης και προσχώρησαν στην Steff-Houlberg. Αυτές οι πρόσθετες 
παραδόσεις εξάντλησαν τις δυνατότητες της Steff-Houlberg να αυξήσει την 
παραγωγική της ικανότητα µε επενδύσεις περιορισµένου σχετικά ύψους. Κατά 
συνέπεια, δεν είναι πιθανό ότι η Steff-Houlberg θα αυξήσει περαιτέρω την 
παραγωγική της ικανότητα για να εξυπηρετήσει τις παραδόσεις των νέων µελών. 

124. Μπορεί εποµένως να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι ανταγωνιστές που είναι σήµερα 
παρόντες στην αγορά δεν θα µπορέσουν να αποτρέψουν τη δηµιουργία δεσπόζουσας 
θέσης. 

(γ) ∆υνητικός ανταγωνισµός 

125. Μια από τις συνέπειες της υποχρέωσης αποκλειστικής παράδοσης την οποία 
υπέχουν οι ανήκοντες σε συνεταιρισµούς κτηνοτρόφοι (που αντιπροσωπεύουν το 
94% της δανικής παραγωγής χοίρων) είναι ότι τόσο τα άλλα σφαγεία στη ∆ανία όσο 
και τα ξένα σφαγεία ενδέχεται να µην µπορούν να προσελκύσουν νέες ή να 
αυξήσουν τις τρέχουσες παραδόσεις ζωντανών χοίρων προς σφαγή, εφόσον οι 
κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να παραδίδουν την παραγωγή τους αποκλειστικά στο 
συνεταιρισµό στον οποίο ανήκουν. Μόνο εάν αποχωρήσουν από το συνεταιρισµό 
µπορούν να εξάγουν, να απευθύνονται σε ιδιωτικά σφαγεία ή να παραδίδουν την 
παραγωγή τους σε άλλο δανικό συνεταιρισµό (µε την προϋπόθεση ότι αυτός διαθέτει 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα). Η διαδικασία αποχώρησης ενός µέλους από 
ένα συνεταιρισµό διαρκεί από 12 έως 24 µήνες. 

126. Επιπλέον, η αλλαγή συνεταιρισµού συνεπάγεται ένα ορισµένο κόστος για τον 
κτηνοτρόφο. Εάν πωλούσε την παραγωγή του σε ένα δανικό συνεταιρισµό χωρίς να 
είναι µέλος του θα έχανε το µερίδιό του στα ετήσια κέρδη (τα οποία 
αντιπροσωπεύουν 4-8% του συνόλου των πληρωµών στα µέλη). Στην πράξη, ο 
κτηνοτρόφος θα έπρεπε να επιλέξει µεταξύ της παραµονής στο συνεταιρισµό του ή 
της εξαγωγής του συνόλου της παραγωγής του στη Γερµανία (ο συνεταιρισµός 
Swedish Meats, ο οποίος πραγµατοποιεί το 70% των σφαγών στη Σουηδία, δεν 
αγοράζει εισαγόµενους χοίρους). Έτσι εξηγείται άλλωστε ο τόσο περιορισµένος 
όγκος των εξαγωγών ζωντανών χοίρων προς σφαγή από τη ∆ανία, ακόµη και κατά 
τις σχετικά µακρές περιόδους υψηλότερων τιµών στη Γερµανία, όπου η παραγωγική 
ικανότητα των σφαγείων δεν χρησιµοποιείται σήµερα πλήρως. Κατά συνέπεια, οι 
περισσότεροι ∆ανοί χοιροτρόφοι δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση από το να 
παραµείνουν µέλη του συνεταιρισµού τους. 

127. Τα µέρη δήλωσαν ότι οι ∆ανοί χοιροτρόφοι που είναι µέλη συνεταιρισµών είναι 
πολύ καλά πληροφορηµένοι για τις τιµές των ζωντανών χοίρων στη Γερµανία, ότι η 
αναγκαία για τις εξαγωγές υποδοµή υπάρχει (εταιρείες µεταφορών που ενεργούν 
επίσης ως µεσάζοντες) και ότι υπάρχει δυνατότητα διαπραγµάτευσης µακροχρόνιων 
συµβάσεων. Θα µπορούσε εποµένως να θεωρηθεί ότι οι εξαγωγές στη Γερµανία 
αποτελούν ρεαλιστική µορφή δυνητικού ανταγωνισµού. Ωστόσο, η γερµανική αγορά 
είναι σε µεγάλο βαθµό µια "αγορά για άµεση παράδοση" ("spot market"). Με τον 
καθορισµό κατάλληλων (εβδοµαδιαίων) τιµών, τα γερµανικά σφαγεία 
ανταγωνίζονται τα σφαγεία γειτονικών χωρών για την προσέλκυση παραδόσεων και 
οι κτηνοτρόφοι επιλέγουν µε βάση τις τιµές αυτές σε ποιο σφαγείο θα πωλήσουν την 
παραγωγή τους. Το σύστηµα αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το δανικό. Για 
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έναν ∆ανό κτηνοτρόφο, η προσχώρηση στο γερµανικό σύστηµα θα αποτελούσε 
πολύ σηµαντική απόφαση. Λόγω των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων που ενέχει 
αυτή η απόφαση, δεν είναι πιθανό ότι η γερµανική αγορά θα αποτελέσει ελκυστική 
εναλλακτική λύση. Οι ανήκοντες σε συνεταιρισµό κτηνοτρόφοι που θα επιθυµούσαν 
να "δοκιµάσουν" τη γερµανική αγορά, θα αντιµετώπιζαν σηµαντικά εµπόδια λόγω 
της υποχρέωσης αποκλειστικής παράδοσης και της µακράς προειδοποιητικής 
προθεσµίας που πρέπει να τηρήσουν. 

(δ) Συµπέρασµα 

128. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συγχώνευση θα οδηγούσε στη 
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στη δανική αγορά για την προµήθεια ζωντανών 
χοίρων για σφαγή. Τα προβλήµατα που εντόπισε η Επιτροπή όσον αφορά τη 
δηµιουργία της δεσπόζουσας αυτής θέσης δεν σχετίζονται µε τη δυνατότητα των 
µερών να αποκοµίζουν µονοψωνιακά κέρδη σε βάρος των προµηθευτών τους, 
εφόσον θα έπρεπε να επιστρέψουν µέρος των κερδών στους κτηνοτρόφους-µέλη υπό 
µορφή "πρόσθετων αµοιβών". Οι ανησυχίες της Επιτροπής σχετίζονται κυρίως α) µε 
τον έλεγχο που ασκούν τα µέρη στην καινοτοµία στη δανική χοιροτροφία, β) µε τη 
µείωση των δυνατοτήτων επιλογής των κτηνοτρόφων και γ) µε τη δυνατότητα που 
έχουν τα µέρη να αναγκάζουν τα ιδιωτικά σφαγεία να διακόπτουν τις 
δραστηριότητές τους. Η δυνατότητα αυτή θα επέτρεπε στα µέρη να αυξάνουν τα 
µερίδια αγοράς τους σε βάρος των ιδιωτικών σφαγείων τόσο στη δανική αγορά 
νωπού χοιρινού κρέατος που διατίθεται µέσω των σουπερµάρκετ, όσο και στην 
αγορά ζωντανών χοίρων. 

129. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τάση προς όλο και περισσότερες καινοτοµίες 
στην ανάπτυξη προϊόντων, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγή των χοίρων, τη 
διατροφή τους κλπ.. Η τάση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές ζητούν 
µια όλο µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων (για παράδειγµα προϊόντα βιολογικής 
εκτροφής) από ό,τι προηγουµένως. Τα µέρη δήλωσαν ότι βρίσκονται στην 
πρωτοπορία της καινοτοµίας στη ∆ανία τόσο όσον αφορά τα εξαγόµενα προϊόντα 
όσο και εκείνα που προορίζονται για την εγχώρια αγορά και ότι δεν υπάρχει λόγος 
να αποκλίνουν από τη στρατηγική αυτή.  

130. Ωστόσο, τα µέρη θα έχουν τον έλεγχο της καινοτοµίας στην δανική χοιροτροφία. Οι 
συνεταιρισµοί χοιροτρόφων που επιθυµούν να εισάγουν ειδικά καθεστώτα για την 
παραγωγή χοίρων ειδικών κατηγοριών (χοίροι βιολογικής εκτροφής, χοίροι 
ελεύθερης βοσκής κλπ.) πρέπει να ζητούν προηγουµένως την έγκριση των κανόνων 
τιµολόγησης των χοίρων αυτών από το συµβούλιο του Danske Slagterier. Το 
γεγονός ότι τα µέρη ελέγχουν το συµβούλιο αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα να 
ελέγχουν επίσης την καινοτοµία στη δανική χοιροτροφία. Λαµβανοµένων υπόψη 
των προτιµήσεων των δανών καταναλωτών για κρέας εγχώριας προέλευσης (βλέπε 
κατωτέρω), αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει στην επιβράδυνση των καινοτοµιών που 
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προορίζονται για την κάλυψη των ειδικών αναγκών της δανικής αγοράς. Από την 
άποψη αυτή, πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένα δανικά σουπερµάρκετ είχαν αρχίσει 
απευθείας επαφές µε κτηνοτρόφους (που δεν είναι µέλη συνεταιρισµών) 
προκειµένου να αναπτύξουν νέα προϊόντα που να ανταποκρίνονται στα ειδικά 
πρότυπα των καταστηµάτων αυτών.  

131. Επιπλέον, η συγχώνευση θα µειώσει σηµαντικά τις δυνατότητες επιλογής των 
κτηνοτρόφων. Πριν τη συγχώνευση, ένας κτηνοτρόφος είχε τουλάχιστον τη 
δυνατότητα να πωλήσει την παραγωγή του είτε στην Danish Crown είτε στην 
Vestjyske, δύο εταιρείες που εδρεύουν στην Γιουτλάνδη. Εάν η αποδοτικότητα ενός 
συνεταιρισµού µειωνόταν σε σχέση µε τους άλλους, ή εάν µια (σηµαντική) 
µειοψηφία των µελών δεν ήταν ικανοποιηµένα από την εµπορική του στρατηγική, 
είχαν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από το συνεταιρισµό και να προσχωρήσουν 
σε άλλο. Μετά τη συγχώνευση, µια σηµαντική µειοψηφία των µελών της νέας 
επιχείρησης δεν θα έχει στην πράξη καµία εναλλακτική λύση. Όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, οι δύο αποµένοντες συνεταιρισµοί Steff-Houlberg και TiCan απασχολούν 
σήµερα πλήρως την παραγωγική τους ικανότητα και έχουν ήδη καταλόγους 
προτεραιοτήτων, ενώ τα ιδιωτικά σφαγεία δεν αντιπροσωπεύουν µια ρεαλιστική 
εναλλακτική λύση. Μετά τη συγχώνευση, τα σηµερινά µέλη θα είναι στην πράξη 
υποχρεωµένα να παραµείνουν στη νέα επιχείρηση. 

132. Τα 127 ιδιωτικά σφαγεία, τα οποία απορροφούν µαζί το 4% της δανικής παραγωγής 
χοίρων, έχουν µερίδιο µικρότερο από το 40% στην εγχώρια αγορά νωπού χοιρινού 
κρέατος (λιανικό εµπόριο + υπηρεσίες σιτισµού). Τα 9 σφαγεία που έχουν λάβει 
άδεια για εξαγωγές, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα της παραγωγής των 
ιδιωτικών σφαγείων, απευθύνονται σε πολύ περιορισµένο αριθµό παραγωγών για τις 
προµήθειές τους. Εάν αποκτούσε τον έλεγχο µέρους αυτών των περιορισµένων 
παραδόσεων, η νέα επιχείρηση θα ήταν σε θέση να επιτύχει ταυτόχρονα µια αύξηση 
του µεριδίου της στην αγορά νωπού χοιρινού κρέατος και του µεριδίου της στο 
σύνολο των παραδόσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι α) οι παραδόσεις από τους 
προµηθευτές αυτούς είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο ένας συνεταιρισµός µπορεί 
να προσελκύσει βραχυπρόθεσµα νέες ποσότητες χοίρων δανικής προέλευσης, 
εφόσον όλοι οι άλλοι κτηνοτρόφοι είναι µέλη ενός συνεταιρισµού, και β) ότι ο 
βαθµός χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας έχει ιδιαίτερη σηµασία για την 
αποδοτικότητα του σφαγείου και καθιστά τα ιδιωτικά σφαγεία ακόµα πιο ευάλωτα 
σε περίπτωση απώλειας ενός από τους λίγους σηµαντικούς προµηθευτές τους. 
Επιπλέον, µε την προσφορά συµβάσεων σε µη µέλη για την παραγωγή χοίρων 
ειδικών κατηγοριών, η νέα επιχείρηση θα µπορούσε να καταβάλει υψηλότερη τιµή 
στους παραγωγούς αυτούς και, ταυτόχρονα, να καλύψει την αυξανόµενη ζήτηση για 
τα ειδικά αυτά προϊόντα χωρίς να αποσταθεροποιήσει τη συνεταιριστική διάρθρωση 
της εταιρείας. Κατά συνέπεια, η νέα εταιρεία θα είχε κάθε συµφέρον να επωφεληθεί 
από την οικονοµική της ισχύ στην αγορά και να αγοράζει ζωντανούς χοίρους προς 
σφαγή προσφέροντας υψηλότερες τιµές σε κτηνοτρόφους που προς το παρόν 
προµηθεύουν ιδιωτικά σφαγεία χωρίς οικονοµική ισχύ, στερώντας τους την 
εµπορική τους βάση και παραγκωνίζοντάς τα έτσι από την αγορά.  

133. Στην απάντησή τους, τα µέρη δήλωσαν ότι ήταν αντίθετο προς το καταστατικό τους 
να προσφέρουν υψηλότερες τιµές σε χοιροτρόφους που προµηθεύουν σήµερα τα 
ιδιωτικά χοιροσφαγεία και ότι στην πραγµατικότητα κανένα από τα µέλη των µερών 
δεν θα δεχόταν την προσφορά παρόµοιων συµβάσεων σε µη µέλη. Ειδικότερα, τα 
µέρη ισχυρίζονται ότι σύµφωνα µε το καταστατικό του Danske Slagterier, ο 
συνεταιρισµός υποχρεούται να ακολουθεί ειδικούς κανόνες εκκαθάρισης των 
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συναλλαγών, περιλαµβανοµένου του εβδοµαδιαίου καθορισµού των τιµών. Οι 
κανόνες αυτοί, οι οποίοι θεσπίστηκαν από το συµβούλιο των διευθυντών του Danske 
Slagerier, ορίζουν ότι όλα τα µέλη πληρώνονται µε βάση τις τιµές που καθορίζονται 
κατά την εβδοµαδιαία αυτή διαδικασία και ότι δεν µπορούν να καταβληθούν 
υψηλότερες τιµές σε µη µέλη.  

134. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι κανόνες εκκαθάρισης αποκλείουν κατ΄ανάγκη 
στην πράξη µια διαφοροποίηση των τιµών που καταβάλλονται στους κτηνοτρόφους. 
Πρώτον, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι κανόνες εκκαθάρισης, περιλαµβανοµένου 
του εβδοµαδιαίου καθορισµού των τιµών, κοινοποιήθηκαν -στην Επιτροπή βάσει 
του άρθρου 85 της συνθήκης, η οποία απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή σχετικά. 
Είναι εποµένως αµφίβολο εάν οι κανόνες αυτοί µπορούν να αποτελέσουν κατάλληλη 
βάση για την επιχειρηµατολογία των µερών. Επιπλέον, τα καταστατικά των µερών 
αναφέρονται απλώς σε κανόνες εκκαθάρισης, οι οποίοι θεσπίζονται µε τη σειρά τους 
από το συµβούλιο των διευθυντών του Danske Slagterier και µπορούν να 
τροποποιηθούν από το συµβούλιο αυτό χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του 
Danske Slagterier. Υπενθυµίζεται ότι τα µέρη διορίζουν την πλειοψηφία των µελών 
του συµβουλίου διευθυντών. Τα µέρη µπορούν συνεπώς να τροποποιούν τους 
κανόνες εκκαθάρισης όποτε το επιθυµούν. Βάσει την σηµερινών κανόνων 
εκκαθάρισης, ένα σφαγείο µπορεί, µετά από έγκριση του (συµβουλίου του) Danske 
Slagterier να συνάπτει ειδικές συµβάσεις για την παραγωγή χοίρων ορισµένων ειδών 
και να καταβάλει στον κτηνοτρόφο πρόσθετη αµοιβή σε σχέση µε την εβδοµαδιαία 
τιµή προκειµένου να τον αποζηµιώσει για το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η 
παραγωγή αυτών των χοίρων. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι παρόµοιες συµβάσεις δεν 
µπορούν να συνάπτονται µε µη µέλη, τα οποία θα λάµβαναν έτσι µια τιµή που θα 
υπερέβαινε την εβδοµαδιαία τιµή, γεγονός που θα συνεπαγόταν ότι η πρόσθετη αυτή 
αµοιβή δεν καλύπτει µόνο το πραγµατικό κόστος αλλά αποτελεί επίσης 
συµπληρωµατικό κίνητρο. Ακόµα και εάν η ερµηνεία αυτή γινόταν δεκτή, οι 
ισχύοντες κανόνες εκκαθάρισης θα µπορούσαν να τροποποιηθούν κατά τρόπο που 
να επιτρέπει τη σύναψη παρόµοιων συµβάσεων µε µη µέλη, εάν τα µέρη έκριναν ότι 
αυτό θα εξυπηρετούσε τα εµπορικά τους συµφέροντα. Τέλος, δεν είναι σαφές γιατί 
τα µέλη δεν θα είχαν συµφέρον να δεχθούν την πληρωµή προσαυξήσεων σε µη µέλη 
σε βραχυπρόθεσµη βάση, εφόσον µε τον τρόπο αυτό ο συνεταιρισµός θα αύξανε το 
µερίδιό του στη δανική αγορά προς όφελος όλων των µελών του.  

∆. Οι παραδόσεις ζωντανών βοοειδών για σφαγή 

(α) Μερίδια αγοράς 

135. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ακόµα και εάν η γεωγραφική αγορά αναφοράς 
περιοριζόταν στη ∆ανία, η συγχώνευση δεν θα οδηγούσε στη δηµιουργία 
δεσπόζουσας θέσης που θα παρεµπόδιζε µε ουσιαστικό τρόπο τον αποτελεσµατικό 
ανταγωνισµό σε σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς. 

136. Μετά τη συγχώνευση, τα µέρη θα αγοράζουν το 58% της δανικής παραγωγής 
ζωντανών βοοειδών για σφαγή. Το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των µερών είναι 
σηµαντικό, εφόσον η Vestjyske Slagterier έχει σήµερα µερίδιο αγοράς 36% και η 
Danish Crown 22%. ∆εδοµένου ότι το 45% των παραδόσεων βοοειδών στην Danish 
Crown πραγµατοποιούνται από µη µέλη, οι "εγγυηµένες" παραδόσεις στα µέρη από 
µέλη της κοινοπραξίας αντιπροσωπεύουν ποσοστό 48% των δανικών ζωντανών 
βοοειδών για σφαγή. Οι δύο σηµαντικότεροι ανταγωνιστές τους έχουν αντίστοιχα 
µερίδια 9% και 8% στη δανική αγορά ζωντανών βοοειδών για σφαγή. Ο 
ανταγωνιστής µε µερίδιο αγοράς 8% είναι η NV-OX, µε την οποία τα µέρη έχουν 
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αρχίσει διαπραγµατεύσεις για συγχώνευση. Εάν η συγχώνευση µε την ΝV-OX 
πραγµατοποιηθεί, τα µέρη θα αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους µε ένα επιπλέον 
ποσοστό 4-5%, το οποίο αντιστοιχεί στις απευθείας παραδόσεις βοοειδών για σφαγή 
από µέλη και µη µέλη του συνεταιρισµού22. Τα άλλα έξι σφαγεία που έχουν άδεια 
για εξαγωγές έχουν µερίδιο αγοράς µεταξύ 1-3%. Το υπόλοιπο 10% του συνόλου 
των σφαγών γίνονται σε σφαγεία που δεν εξάγουν και σε σφαγεία κτηνοτροφείων. Η 
Steff-Houlberg και η TiCan δεν έχουν δραστηριότητες σφαγής ζωντανών βοοειδών. 

(β) Έλλειψη σηµαντικών περιορισµών στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στη δανική 
αγορά 

137. Γίνεται δεκτό ότι τα άλλα σφαγεία έχουν µερίδια κάτω από το 10% και ότι όλα, 
εκτός από την NV-OX, είναι ιδιωτικά σφαγεία23 µε το ανταγωνιστικό µειονέκτηµα 
ότι οι προµήθειές τους είναι λιγότερο ασφαλείς σε σχέση εκείνες των µερών, τα 
οποία µπορούν να βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις εγγυηµένες παραδόσεις των 
µελών τους.  

138. Ωστόσο, η παραγωγή βοοειδών στη ∆ανία µειώνεται και η µείωση αυτή αναµένεται 
να συνεχιστεί. Από την άλλη µεριά, η κατανάλωση παραµένει σταθερή. Τα ιδιωτικά 
δανικά σφαγεία έχουν πρόσβαση στο ήµισυ της δανικής παραγωγής βοοειδών που 
προέρχεται από παραγωγούς που δεν είναι µέλη συνεταιρισµών, έναντι µόλις 6% της 
παραγωγής χοίρων. Από την πλευρά των κτηνοτρόφων, µπορεί να συναχθεί το 
συµπέρασµα ότι για τα µη µέλη που πωλούν βοοειδή σε έναν συνεταιρισµό και για 
τους µεµονωµένους κτηνοτρόφους βοοειδών που είναι µέλη συνεταιρισµών (ή για 
µια ουσιαστική µειοψηφία τους24), µια βιώσιµη εναλλακτική λύση είναι η πώληση 
της παραγωγής τους στις αγορές ζωντανών βοοειδών, όπου διατίθεται σήµερα 
το 20% των παραγωγής (που συνήθως αγοράζεται από ιδιωτικά σφαγεία, 
σουπερµάρκετ και ενδεχοµένως από εξαγωγείς)25 ή η άµεση διάθεσή της σε ιδιωτικά 
σφαγεία. 

139. Επιπλέον, στην αγορά αυτή δραστηριοποιείται επίσης µια από τις µεγαλύτερες 
αλυσίδες σουπερµάρκετ στη ∆ανία, η οποία αγοράζει για ίδιο λογαριασµό δανικά 
βοοειδή στις αγορές βοοειδών και τα διαθέτει προς σφαγή στα ιδιωτικά σφαγεία µε 
συµβάσεις που συνάπτει απευθείας µε αυτά. Συνάπτει επίσης συµβάσεις µε 
κτηνοτρόφους για την παραγωγή µοσχαριών για ίδιο λογαριασµό. 

140. Μπορεί εποµένως να συναχθεί το συµπέρασµα ότι, ακόµα και εάν η γεωγραφική 
αγορά αναφοράς ήταν η δανική αγορά, η συγχώνευση δεν θα οδηγούσε σε 
δεσπόζουσα θέση που θα περιόριζε σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό.  

Ε. Η δανική αγορά νωπού χοιρινού κρέατος που πωλείται µέσω σουπερµάρκετ 

(α) Μερίδια αγοράς 

                                                 
22  Τα µέρη δήλωσαν ότι δεν επιθυµούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις παραδόσεις αυτές στις 

αγορές ζωντανών βοοειδών. 
23  Στην πραγµατικότητα, ένα από τα σφαγεία αυτά, µε µερίδιο αγοράς 9%, είναι δηµόσιο σφαγείο. 
24  Μια πλειοψηφία των κτηνοτρόφων έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την πολιτική του συνεταιρισµού.  
25  Κατά την έρευνα της Επιτροπής εκφράστηκαν ανησυχίες ότι τα µέρη θα ήταν σε θέση να αγοράζουν το 

σύνολο της δανικής παραγωγής ζωντανών βοοειδών υψηλής ποιότητας, αποκλείοντας έτσι τους 
ανταγωνιστές τους από κάθε πρόσβαση στην πρώτη αυτή ύλη. Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιµά ότι αυτό δεν 
αποτελεί µια ρεαλιστική εκδοχή, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι το ξένο βοδινό κρέας αποτελεί 
εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση µε τη δανική αγορά νωπού βοδινού κρέατος (βλέπε κατωτέρω). Κατά 
συνέπεια, οι εισαγωγές νωπού βοδινού κρέατος περιορίζουν την πολιτική των µερών όσον αφορά τις τιµές 
που καταβάλλουν στους ∆ανούς κτηνοτρόφους για ζωντανά βοοειδή.  
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141. Τα µέλη εκτιµούν ότι το σύνολο των πωλήσεων στη δανική αγορά νωπού χοιρινού 
κρέατος (λιανικές πωλήσεις + υπηρεσίες σίτισης) ανέρχεται σε τουλάχιστον 111.000 
τόνους. Η Επιτροπή προσπάθησε να εξακριβώσει την ποσότητα αυτή και να 
προσδιορίσει τις κυριότερες πηγές αβεβαιότητας όσον αφορά την εκτίµηση αυτή. Η 
έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ποσότητα των 111.000 τόνων αποτελεί µια 
ρεαλιστική εκτίµηση της συνολικής κατανάλωσης νωπού χοιρινού κρέατος στη 
∆ανία. 

142. Τα µέρη εξέφρασαν αµφιβολίες για την αξιοπιστία µέρους του υπολογισµού των 
πωλήσεων νωπού χοιρινού κρέατος για τελική κατανάλωση (βλέπε πίνακα στο 
παράρτηµα), ιδίως όσον αφορά την εκτίµηση ότι το µερίδιο των εισαγωγών στα 
σουπερµάρκετ είναι µόνο 1%. Έθεσαν ειδικότερα το ερώτηµα εάν η Επιτροπή έχει 
κατανείµει ορθά µεταξύ των διαφόρων αγορών τις συνολικές ποσότητες των 
εισαγωγών στη ∆ανία το 1997, που εκτιµώνται σε 42.000 τόνους, καθώς και εάν 
έλαβε υπόψη στους υπολογισµούς της ορισµένες πληροφορίες που γνωστοποίησαν 
οι αλυσίδες σουπερµάρκετ. 

143. Κατά την έρευνά της, η Επιτροπή απέστειλε ερωτηµατολόγια σε όλα τα δανικά 
σφαγεία, σε όλους τους χονδρεµπόρους κρέατος (περιλαµβανοµένων των 
εισαγωγέων και των ονοµαζόµενων "τεµαχιστών") τους οποίους γνωρίζουν τα µέρη 
καθώς και σε όλες τις µεγάλες και σε ορισµένες µικρότερες αλυσίδες σουπερµάρκετ. 
Απέστειλε επίσης ερωτηµατολόγια σε ένα περιορισµένο αριθµό δανικών 
επιχειρήσεων κατεργασίας κρέατος και ∆ανών εξαγωγέων κρέατος. Αυτό επέτρεψε 
στην Επιτροπή να εκτιµήσει α) το σύνολο των πωλήσεων χοιρινού κρέατος δανικής 
προέλευσης στις διάφορες αγορές λιανικής πώλησης και υπηρεσιών σίτισης, β) το 
σύνολο των πωλήσεων από σουπερµάρκετ (κρέας δανικής προέλευσης και 
εισαγωγής), γ) τις πωλήσεις µέσω επιχειρήσεων υπηρεσιών σίτισης και 
κρεοπωλείων. Από τις απαντήσεις συνεταιρισµών σφαγείων, ενός χονδρεµπόρου 
(Mesterslagteren) που προµηθεύει µια ένωση κρεοπωλών και ιδιωτικών σφαγείων 
(βάσει της παρέκτασης των απαντήσεων των ιδιωτικών σφαγείων), προκύπτει ότι οι 
πωλήσεις σε κρεοπωλεία ανήλθαν σε 20.500. Ωστόσο, στον πίνακα του 
παραρτήµατος λαµβάνεται υπόψη µόνον το ήµισυ της ποσότητας αυτής, λόγω 
διπλών υπολογισµών στις πωλήσεις της Mesterslagteren καθώς και λόγω του 
γεγονότος ότι σηµαντικό µέρος των ποσοτήτων που πωλούνται στα κρεοπωλεία 
υφίστανται περαιτέρω κατεργασία στις εγκαταστάσεις τους. Πράγµατι, σύµφωνα µε 
την υψηλότερη εκτίµηση για τις πωλήσεις των κρεοπωλείων, το µερίδιό τους στο 
σύνολο των λιανικών πωλήσεων ανέρχεται σε 10%. Επίσης, από τη συνολική 
ποσότητα των 111.000 τόνων αφαιρέθηκε το κρέας από "σφαγές µε σύµβαση" που 
πραγµατοποιούν τα ιδιωτικά σφαγεία για λογαριασµό ιδιοκτητών ζώων που 
καταναλώνουν οι ίδιοι το κρέας (ή το "πωλούν στη γεωργική εκµετάλλευση"), 
καθώς και οι πωλήσεις συνεταιριστικών σφαγείων σε εργαζοµένους τους. 
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144. Με βάση τις απαντήσεις των µερών, των άλλων συνεταιρισµών σφαγείων, των 
ιδιωτικών σφαγείων (παρέκταση), των χονδρεµπόρων και των σουπερµάρκετ, 
µπορεί να συναχθεί στο συµπέρασµα ότι τα σουπερµάρκετ πωλούν τουλάχιστον 
76.300 τόνους νωπού χοιρινού κρέατος. Οι πωλήσεις χοιρινού κρέατος ξένης 
προέλευσης αντιπροσωπεύουν, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των δανικών 
σουπερµάρκετ, λιγότερο από το 1% (κατ΄όγκο και κατ΄αξία). Λαµβάνοντας ως 
υπόθεση ότι οι συνολικές πωλήσεις στην αγορά αυτή ανέρχονται σε 111.00026, ότι οι 
πωλήσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σιτισµού αντιπροσωπεύουν το 15% 
του συνόλου και οι πωλήσεις του κρεοπωλείων το 10% των λιανικών πωλήσεων, το 
σύνολο των πωλήσεων των σουπερµάρκετ θα ανερχόταν σε 84.350 τόνους. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι µπορεί εύλογα να θεωρήσει ότι το υπόλοιπο των 805027 τόνων 
που δεν προκύπτει από τους ανωτέρω υπολογισµούς αντιπροσωπεύει τις αγορές των 
σουπερµάρκετ από χονδρέµπορούς που δεν απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο της. 

145. Η έρευνα αγοράς της Επιτροπής δεν αφορούσε ειδικά τις εισαγωγές που 
πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις κατεργασίας κρέατος και οι εξαγωγείς κρέατος (που 
επανεξάγουν το κρέας που εισάγουν), και εποµένως η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
προσδιορίσει την κατανοµή των συνολικών εισαγωγών νωπού χοιρινού κρέατος στη 
∆ανία µεταξύ διαφόρων δικτύων διανοµής. Ωστόσο, οι εισαγωγές που 
πραγµατοποίησαν τα σουπερµάρκετ που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, και που 
ανήκουν σε µικρές, σε µεσαίες και σε µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ, 
αντιπροσωπεύουν το 1% των πωλήσεών τους νωπού χοιρινού κρέατος28. 

146. Με τη µέθοδο αυτή, εκτιµάται ότι τα δανικά σουπερµάρκετ πωλούν περίπου 
84.350 τόνους χοιρινού κρέατος. Τα µέρη κατέχουν µερίδιο αγοράς 40% περίπου 
(άµεσα και µέσω των χονδρεµπόρων). Το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς τους είναι 
σηµαντικό: Danish Crown [20-25%]* και Vestjyske Slagterier [15-20%]*. 

(β) Πραγµατικός ανταγωνισµός 

147. Μετά τη συγχώνευση, τα σουπερµάρκετ θα µπορούν να προσφύγουν σε ένα µόνο 
εναλλακτικό προµηθευτή, δηλαδή στον άλλο συνεταιρισµό (Steff-Houlberg), ο 
οποίος το 1997 αντιπροσώπευε λιγότερο από το 30% των αγορών τους. Επιπλέον, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι το τρίτο µεγάλο συνεταιριστικό σφαγείο TiCan δεν αποτελεί 
για τα σουπερµάρκετ πραγµατική εναλλακτική πηγή προµηθειών (εφόσον κατέχει 
[ποσοστό χαµηλότερο από 5%]* της αγοράς). Οι δραστηριότητες της TiCan 
καλύπτουν περιορισµένο φάσµα προϊόντων σε σχέση µε τους άλλους 
συνεταιρισµούς, το οποίο δεν της επιτρέπει να ανταγωνίζεται τους άλλους 
συνεταιρισµούς παρά µόνο στην τοπική αγορά της βορειοδυτικής Γιουτλάνδης, ενώ 
περιορισµένες είναι και οι παραδόσεις της σε "χονδρεµπόρους λιανικής". Τα 127 

                                                 
26  Η εκτίµηση αυτή βασίζεται στο σύνολο των πωλήσεων των δανικών σφαγείων µέσω των διαφόρων 

δικτύων και στις ενδείξεις σχετικά µε το επίπεδο των εισαγωγών που πραγµατοποιούν τα σουπερµάρκετ 
και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης.  

27  Η Επιτροπή δεν ζήτησε πληροφορίες από µεµονωµένα σουπερµάρκετ τα οποία είναι µέλη οργανώσεων 
οµαδικών αγορών που δεν είναι σε θέση να διευκρινίσουν τις ποσότητες χοιρινού κρέατος που πωλείται 
στα καταστήµατά τους. Ωστόσο, οι φορείς αυτοί λήφθηκαν υπόψη στα συγκεντρωτικά στοιχεία εφόσον, 
εκτός από τους 8.050 τόνους, οι πωλήσει δανικών σφαγείων και των ερωτηθέντων χονδρεµπόρων στα 
καταστήµατα αυτά περιλήφθηκαν στο σύνολο των 76.300 τόνων.  

28  Όσον αφορά τις συγκεκριµένες αµφιβολίες που εξέφρασαν τα µέρη, η Επιτροπή µπορεί να επιβεβαιώσει 
ότι οι πωλήσεις της Edeka και της Aldi περιλαµβάνονται στις πωλήσεις 76.300 τόνων. Επίσης, η έρευνα 
της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι οι πωλήσεις στην FDB είναι σηµαντικότερες από τις εκτιµήσεις των 
αγοραστών τους για τις πωλήσεις του συνόλου του δικτύου, περιλαµβανοµένων των ανεξάρτητων 
λιανοπωλητών που είναι µέλη συνεταιρισµών.  
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ιδιωτικά σφαγεία αντιπροσωπεύουν µαζί πολύ λιγότερο από το 30% του συνόλου 
της αγοράς. Παρόλο που µερικά από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά σφαγεία µπορούν σε 
κάποιο βαθµό να εξυπηρετήσουν, ως τρίτος, τέταρτος ή πέµπτος κυριότερος 
προµηθευτής, τα τοπικά καταστήµατα µιας αλυσίδας σουπερµάρκετ, κανένα από 
αυτά δεν έχει τον απαραίτητο όγκο δραστηριοτήτων, ούτε τους αναγκαίους 
εξοπλισµούς τεµαχισµού, συσκευασίας ή διανοµής που θα του επέτρεπε να 
ανταγωνίζεται µε ίσους όρους µε τα µέρη. Ο µόνος πραγµατικός ανταγωνιστής των 
µερών θα είναι εποµένως η Steff-Houlberg. Κατά συνέπεια, η συγχώνευση θα έχει 
ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός δυοπωλίου που θα αποτελείται από τα µέρη και 
από την Steff-Houlberg, οι οποίοι θα ελέγχουν από κοινού το 70% περίπου της 
αγοράς.  

148. Η Επιτροπή εκτιµά ότι δεν είναι πιθανό ότι η Steff-Houlberg θα είναι σε θέση να 
αυξήσει περαιτέρω το µερίδιο αγοράς της ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης, εφόσον 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, κανένα µεγάλο 
σουπερµάρκετ δεν απευθυνόταν προηγουµένως αποκλειστικά στη Danish Crown και 
στη Vestjyske Slagterier για τις προµήθειές τους. Κατά συνέπεια, η Steff-Houlberg 
δεν θα µπορεί να προσελκύει νέους πελάτες που θα επιθυµούσαν να συνεχίσουν να 
εφαρµόζουν µια πολιτική πολλαπλών πηγών προµηθειών ως αποτέλεσµα της 
συγχώνευσης. Λαµβανοµένου εξάλλου υπόψη του συνολικού της µεριδίου στο 
σύνολο των σφαγών (13% του συνόλου των σφαγών χοίρων), η Steff-Houlberg 
κατέχει ήδη µια πολύ ισχυρή θέση στην εγχώρια αγορά. Είναι εγκατεστηµένη στο 
Sjaelland, πλησίον της πλέον πυκνοκατοικηµένης περιοχής στη ∆ανία (Κοπεγχάγη), 
όπου η θέση της είναι πολύ ισχυρή.  

149. Η Επιτροπή εξέτασε τις πιθανές µελλοντικές ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ των 
µερών και της Steff-Houlberg. Όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, είναι πιθανότερο ότι 
η συγχώνευση δεν θα οδηγήσει σε ένα ανταγωνιστικό δυοπώλιο αλλά µάλλον στη 
δηµιουργία µιας δυοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης, όπου τα δύο µέρη του δυοπωλίου 
θα ελέγχουν µαζί το 70% της αγοράς.  

(γ) ∆υνητικός ανταγωνισµός 

150. Τα τελευταία 40 χρόνια, η διαδικασία ενοποίησης στον τοµέα της σφαγής ζώων στη 
∆ανία οδήγησε σε όλο και µεγαλύτερη συγκέντρωση. ∆εν παρατηρήθηκε καµία 
ουσιαστική νέα είσοδος στην αγορά, εκτός από ορισµένες µικρές επιχειρήσεις (ένα 
κρεοπωλείο ζήτησε άδεια να πραγµατοποιεί σφαγές). Επιπλέον, ως αποτέλεσµα της 
συγχώνευσης, τα µέρη θα ελέγχουν πράγµατι την πρόσβαση στις αναγκαίες πρώτες 
ύλες χάρη στη διάρθρωση των συνεταιρισµών (βλέπε ανωτέρω την ανάλυση της 
αγοράς ζωντανών χοίρων). ∆εν είναι εποµένως πιθανό ότι θα υπάρξουν νέες είσοδοι 
ανταγωνιστών στην αγορά αυτή στο µέλλον.  

151. Οι εισαγωγές είναι η σηµαντικότερη πηγή δυνητικού ανταγωνισµού. Η Επιτροπή 
εξέτασε εποµένως τις δυνατότητες που έχουν τα σφαγεία από χώρες όπως η 
Γερµανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία να εξάγουν χοιρινό κρέας στη ∆ανία για 
πώληση µέσω των δανικών σουπερµάρκετ. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχουν 
διάφορα εµπόδια στις εισαγωγές αυτές.  
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152. Προσαρµογή της προσφοράς χοίρων και του τεµαχισµού των σφαγίων στις δανικές 
προδιαγραφές. Από την πλευρά της παραγωγής, για να εξάγουν στη ∆ανία, τα 
σφαγεία από άλλες χώρες θα πρέπει να προσαρµόσουν την προσφορά τους στα είδη 
χοίρων που ζητούνται στη δανική αγορά. Θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύσουν το 
προσωπικό τους στο τεµαχισµό των σφαγίων µε τις δανικές προδιαγραφές. 
Επιπλέον, ο τεµαχισµός µε δανικές προδιαγραφές θα υποχρέωνε τα µη δανικά 
σφαγεία να αναδιοργανώσουν την παραγωγή τους, εφόσον θα είχε επιπτώσεις και 
στον τεµαχισµό των προϊόντων για άλλους σκοπούς και άλλες αγορές29. 

153. Τα µέρη ισχυρίστηκαν ότι "δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των χοίρων 
∆ανίας και των χοίρων που έχουν εκτραφεί σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. 
∆εν είναι σκόπιµο να λαµβάνονται υπόψη ενδεχόµενες διαφορές στο βάρος των 
σφαγίων µεταξύ χωρών, εφόσον οι παραγωγοί µπορούν πολύ εύκολα να 
προσαρµόζουν το βάρος αυξοµειώνοντας τη διάρκεια της περιόδου πάχυνσης κατά 
µερικές εβδοµάδες." (Απάντηση, σ. 36). Επιπλέον, τα µέρη ισχυρίστηκαν ότι "τα 
ξένα σφαγεία µπορούν εύκολα να κατευθύνουν τις πωλήσεις τους προς τη δανική 
αγορά σε περίπτωση µιας µικρής αλλά µόνιµης αύξησης των τιµών του νωπού 
χοιρινού κρέατος στη δανική αγορά". Σύµφωνα µε τα µέρη, αυτό είναι επίσης 
σύµφωνο µε τις απαντήσεις ξένων σφαγείων, όπως η Dumeco, στην έρευνα της 
Επιτροπής. "Ο τεµαχισµός µε τις δανικές προδιαγραφές (και η εκτροφή ειδικών 
χοίρων για την βρετανική αγορά µπέικον) δεν αποτελεί πρόβληµα εάν µπορεί να 
επιτευχθεί ο αναγκαίος όγκος". (Απάντηση σ. 100). 

154. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι χοιροτρόφοι θα µπορούσαν εύκολα να 
προσαρµόσουν τις µεθόδους αναπαραγωγής χοίρων στις ειδικές ανάγκες 
συγκεκριµένων αγορών. Επιπλέον, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι εταιρείες που 
πραγµατοποιούν κυρίως εξαγωγές, όπως η Dumeco, θα µπορούσαν να 
προσαρµόσουν την παραγωγή τους στις δανικές προδιαγραφές. Ωστόσο, η 
οικονοµική βιωσιµότητα αυτών των δραστηριοτήτων θα απαιτούσε την επίτευξη 
ορισµένου κρίσιµου όγκου. 

155. ∆ιανοµή. Στη ∆ανία, το χοιρινό κρέας που πωλείται µέσω των σουπερµάρκετ 
διανέµεται απευθείας από τα σφαγεία στα καταστήµατα λιανικής πώλησης µέσω των 
συστηµάτων διανοµής των µερών. Μεταξύ των δανικών σουπερµάρκετ, µόνον 
η FDB έχει σήµερα την ψυκτική και µεταφορική ικανότητα που απαιτείται για τη 
διανοµή του χοιρινού κρέατος από τα κέντρα διανοµής30. Σύµφωνα µε τα µέρη, 
η FDB διανέµει σήµερα, µέσω του δικτύου της, το 40% περίπου του χοιρινού 
κρέατος που πωλείται στα καταστήµατά της, ενώ το υπόλοιπο διανέµεται απευθείας 

                                                 
29 Ο τεµαχισµός του κρέατος δεν καλύπτει µόνο την κοπή σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές, αλλά και 

τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται τα τεµάχια. Ο τεµαχισµός µε τις δανικές προδιαγραφές µπορεί 
εποµένως να µεταβάλλει τη σύνθεση των "παραπροϊόντων" και να απαιτήσει εποµένως τον 
επαναπροσδιορισµό του βέλτιστου συνδυασµού των πωλήσεων, αλλά ενδεχοµένως και ορισµένες 
µεταβολές στους ρυθµούς λειτουργίας των γραµµών τεµαχισµού και στα είδη των χοίρων που 
παραδίδονται για σφαγή. 

30  Σύµφωνα µε τα µέρη, τη δυνατότητα αυτή θα είχε και η Dansk Supermarket για ένα τρίτο περίπου των 
πωλήσεών της. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα της Επιτροπής.  
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από τα σφαγεία στα µεµονωµένα καταστήµατα. Συνεπώς, στη ∆ανία το µεγαλύτερο 
µέρος του χοιρινού κρέατος που πωλείται µέσω των σουπερµάρκετ διανέµεται 
απευθείας από τα δανικά σφαγεία στα σηµεία πώλησης µέσω των συστηµάτων 
διανοµής των σφαγείων. Τα σουπερµάρκετ εξαρτώνται συνεπώς σε µεγάλο βαθµό 
από τα σφαγεία για τη διανοµή νωπού χοιρινού κρέατος. 

156. Ένα µη δανικό σφαγείο που θα επιθυµούσε να διανείµει το κρέας του στη ∆ανία θα 
είχε καταρχήν τη δυνατότητα να το παραδώσει στα κέντρα διανοµής των µεγάλων 
δανικών αλυσίδων σουπερµάρκετ. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω, τα 
δανικά σουπερµάρκετ χρησιµοποιούν κυρίως ένα σύστηµα απευθείας διανοµής από 
τα σφαγεία στα µεµονωµένα καταστήµατα. Συνεπώς, η δυνατότητα αυτή δεν 
υπάρχει στην πράξη. Για να µπορούν να επηρεάσουν την αγορά, οι εισαγωγές θα 
πρέπει να πρώτα να διανεµηθούν στα σηµεία πώλησης. Αυτό θα απαιτούσε είτε τη 
δηµιουργία ενός συστήµατος διανοµής είτε τη δηµιουργία από τα σουπερµάρκετ 
συµπληρωµατικών δυνατοτήτων διανοµής.  

157. Τα µέρη ισχυρίστηκαν ότι θα ήταν εύκολο για ένα µη δανικό σφαγείο είτε να 
δηµιουργήσει ένα σύστηµα διανοµής για τη δανική αγορά προσφεύγοντας απευθείας 
σε ανεξάρτητους µεταφορείς είτε να αναθέσει τη διανοµή των προϊόντων του στην 
Hjemmemarkedsselskabet Danmark ή σε "χονδρεµπόρους µε τερµατικούς 
εξοπλισµούς, οι οποίοι θα µπορούσαν επίσης να αποτελέσουν µια βιώσιµη 
εναλλακτική λύση για ορισµένους προµηθευτές" (Απάντηση, σ. 57). Η 
Hjemmemarkedsselskabet Danmark ανήκει όµως στο κυριότερο συνεταιρισµό 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, MD Foods, και το σύστηµα διανοµής της 
επικεντρώνεται στα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Όσον αφορά τους χονδρεµπόρους, η 
υποδοµή των δικτύων διανοµής τους είναι πιο διασπαρµένη και περιορισµένη.  

158. Έλεγχοι για σαλµονέλα DT 104. Ο πρόσθετος κτηνιατρικός έλεγχος για σαλµονέλα 
(DT 104) που διενεργείται στο εισαγόµενο χοιρινό κρέας καθιστά λιγότερο 
συµφέρουσες τις εξαγωγές στη ∆ανία χοιρινού κρέατος από µη δανικά σφαγεία. 
Κυρίως όµως, οι µεγάλες χώρες εξαγωγείς όπως η Γερµανία και οι Κάτω Χώρες δεν 
διαθέτουν ακόµα επαρκή µέτρα για τη γενική εξάλειψη31 όλων των ειδών 
σαλµονέλας και δεν διενεργούν τον ειδικό κτηνιατρικό έλεγχο για σαλµονέλα 
DT 104. Είναι σαφές ότι αυτό αυξάνει το κόστος των εξαγωγών προς τη ∆ανία σε 
σχέση µε τις εξαγωγές σε άλλες χώρες. Επιπλέον, συνεπάγεται υψηλότερο 
οικονοµικό κίνδυνο σε σχέση µε εκείνο που αναλαµβάνουν τα δανικά σφαγεία, τα 
οποία εφαρµόζουν ήδη εκτεταµένα προγράµµατα για τη γενική εξάλειψη της 
σαλµονέλας και διενεργούν τακτικά ειδικούς ελέγχους DT 104. Οι εισαγωγείς 
αντιµετωπίζουν εποµένως υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας στους ελέγχους αυτούς, η 
οποία θα είχε ως συνέπεια την απόσυρση του συνόλου της αποστολής χοιρινού 
κρέατος, µέρος του οποίου ενδέχεται να έχει ήδη διανεµηθεί στα καταστήµατα.  

159. Οι Σουηδοί παραγωγοί εκτιµούν ότι έχουν θέσει υπό έλεγχο τη σαλµονέλα στις 
εγκαταστάσεις τους. Ωστόσο, ο µεγαλύτερος Σουηδός παραγωγός, η Swedish Meats, 
δήλωσε κατά την ακρόαση ότι οι δυνητικές εξαγωγές του στη ∆ανία θα αφορούσαν 
ειδικά τµήµατα της αγοράς, εφόσον το κόστος παραγωγής του είναι υψηλότερο σε 
σχέση µε εκείνο των δανών παραγωγών. 

                                                 
31  Στη Γερµανία και στις Κάτω Χώρες δεν έχουν ακόµα αναληφθεί ενέργειες σε εθνικό επίπεδο για την 

εξάλειψη της σαλµονέλας. Σε ορισµένες περιοχές της Γερµανίας έχει τεθεί σε εφαρµογή ένα σχέδιο 
ελέγχων και στις Κάτω Χώρες εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα σε ορισµένα σφαγεία σε οικειοθελή 
βάση. 
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160. Προτιµήσεις καταναλωτών για το κρέας δανικής προέλευσης. Οι ερωτηθέντες τρίτοι 
δήλωσαν ότι οι ∆ανοί καταναλωτές έχουν ισχυρές προτιµήσεις για το δανικό χοιρινό 
κρέας, και ότι αυτό αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στη διάθεση του εισαγόµενου 
χοιρινού κρέατος. Σύµφωνα όµως µε τα µέρη, οι προτιµήσεις των καταναλωτών δεν 
είναι τόσο ισχυρές. Ειδικότερα τα µέρη παρουσίασαν δύο µελέτες που 
καταδεικνύουν ότι υπάρχει µια οµάδα καταναλωτών για τους οποίους η χώρα 
προέλευσης δεν έχει καθοριστική σηµασία κατά την επιλογή του κρέατος: 

- Στόχος της πρώτης µελέτης "Den Dansk Gris – forbrugerholdninger til 
svineproduktion of svinekød", την οποία εκπόνησε η GfK, ήταν να αναλύσει 
τις προτιµήσεις των καταναλωτών όσον αφορά το δανικό χοιρινό κρέας και 
ιδίως τους παράγοντες στους οποίους αποδίδουν σηµασία όταν αγοράζουν 
"οικολογικό" χοιρινό κρέας. Η µελέτη εκπονήθηκε βάσει στοιχείων από ένα 
δείγµα 1022 νοικοκυριών και διαπίστωσε ότι υπάρχει µια οµάδα 
καταναλωτών, η οποία αντιστοιχεί στο 23% όλων των νοικοκυριών, οι οποίοι 
επηρεάζονται κυρίως από τις τιµές και δεν προτιµούν το χοιρινό κρέας δανικής 
προέλευσης. Τα νοικοκυριά αυτά δεν καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες 
χοιρινού κρέατος.  

- Η δεύτερη µελέτη, "Κριτήρια επιλογής των καταναλωτών κατά την αγορά 
κρέατος" την οποία εκπόνησε η AIM Nielsen, βασίζεται σε συνεντεύξεις µε 
929 πρόσωπα. Στόχος της µελέτης ήταν να αναλύσει τα κυριότερα κριτήρια 
βάσει των οποίων οι καταναλωτές αγοράζουν κρέας. Η µελέτη εκπονήθηκε για 
τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας και όχι στο πλαίσιο κανονικών 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ενόψει της λήψης αποφάσεων32. Σύµφωνα 
µε τη µελέτη αυτή, υπάρχει µια οµάδα καταναλωτών (20-25% του συνόλου) 
που δεν αποδίδουν καµία ή ελάχιστη σηµασία στη χώρα προέλευσης του 
χοιρινού κρέατος. 

161. Στην κοινοποίηση των αιτιάσεών της, η Επιτροπή αναφέρει ότι από τις µελέτες 
αυτές µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχει µια οµάδα ∆ανών 
καταναλωτών των οποίων οι αποφάσεις για την αγορά χοιρινού κρέατος δεν 
επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από τη χώρα προέλευσης του προϊόντος.  

162. Στην Απάντησή τους (σ. 63), τα µέρη ισχυρίζονται ότι οι µελέτες αυτές στηρίζουν 
την άποψη ότι "µια σηµαντική αναλογία των καταναλωτών δεν έχουν ισχυρές 
προτιµήσεις". Ωστόσο, ακόµα και εάν υποτεθεί ότι το 20-25% των καταναλωτών δεν 
αποδίδουν καµία ή ελάχιστη σηµασία στη χώρα προέλευσης του χοιρινού κρέατος, 
δεν µπορεί να συναχθεί, όπως αναπτύσσεται άλλωστε και στην κοινοποίηση 
αιτιάσεων, ότι η εισαγωγή χοιρινού κρέατος στη δανική αγορά είναι µια βιώσιµη 
εµπορική δραστηριότητα. Το κρίσιµο ερώτηµα από την άποψη αυτή είναι εάν οι 
καταναλωτικές προτιµήσεις στο σύνολο των ∆ανών καταναλωτών είναι τέτοιες ώστε 
να επιτρέπουν σε ένα δυνητικό ανταγωνιστή να εισέλθει στη δανική αγορά 
εισάγοντας χοιρινό κρέας από άλλες χώρες. Καµία από τις ανωτέρω µελέτες δεν 
δίνει απάντηση στο ερώτηµα αυτό.  

163. ∆εν είναι εποµένως δυνατό να θεωρηθεί ότι οι µελέτες που παρουσίασαν τα µέρη 
αποδεικνύουν ότι ένας ανταγωνιστής θα µπορούσε εύκολα και µε εµπορικά βιώσιµο 
τρόπο να διαθέσει εισαγόµενο χοιρινό κρέας στη δανική αγορά. Αντίθετα, τα 

                                                 
32  Βλέπε επίσης το σηµείο 41 της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τον ορισµό της αγοράς του σχετικού 

προϊόντος για τους σκοπούς της κοινοτικής νοµοθεσίας για τον ανταγωνισµό (ΕΕ αριθ. C 372, 9.12.1997, 
σ. 5. 
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στοιχεία για την αγορά που εξυπηρετούν τα δανικά σουπερµάρκετ καταδεικνύουν 
ότι η πώληση εισαγόµενου νωπού χοιρινού κρέατος σε ∆ανούς καταναλωτές είναι 
εξαιρετικά δυσχερής. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που οι ανταγωνιστές 
αποπειράθηκαν να το πράξουν, δεν κατόρθωσαν να διαθέσουν το εισαγόµενο 
χοιρινό κρέας παρά µόνο σε πολύ χαµηλές τιµές. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές δεν 
αποτελούν ρεαλιστική εναλλακτική λύση σε περίπτωση µικρής αλλά ουσιαστικής 
αύξησης των τιµών. Επιπλέον, τα δανικά σουπερµάρκετ δήλωσαν ότι οι προτιµήσεις 
των καταναλωτών είναι τόσο ισχυρές ώστε να καθιστούν µάταιη κάθε προσπάθεια 
διαφήµισης του εισαγόµενου κρέατος. Από την άποψη αυτή, είναι βέβαια σαφές ότι 
µια απόφαση για την πραγµατοποίηση εισαγωγών χοιρινού κρέατος δεν µπορεί να 
βασιστεί µόνο στο γεγονός ότι ορισµένοι καταναλωτές ενδέχεται να µην θεωρούν 
σηµαντική τη χώρα προέλευσης κατά τη λήψη της απόφασης αγοράς. Από εµπορική 
άποψη, ένα σουπερµάρκετ δεν µπορεί να αποφασίσει να αρχίσει να εισάγει χοιρινό 
κρέας, δραστηριότητα που θα απαιτούσε πρόσθετες υποδοµές διανοµής, χώρους στα 
ράφια και διαφήµιση, παρά µόνο εάν εκτιµά ότι µπορεί να πραγµατοποιήσει επαρκή 
όγκο πωλήσεων. Αυτό δεν αναµένεται να συµβεί, ακόµα και σε περίπτωση µικρής 
και µη προσωρινής αύξησης των τιµών του χοιρινού κρέατος δανικής προέλευσης σε 
σχέση µε το κρέας από άλλες χώρες. 

164. Τα µέρη θεωρούν ότι η Επιτροπή έδωσε αδικαιολόγητα µεγάλο βάρος στις 
παρατηρήσεις των σουπερµάρκετ και ότι δεν συµµορφώνεται µε την υποχρέωσή της 
να είναι αντικειµενική όσον αφορά το βάρος της απόδειξης. Ωστόσο η Επιτροπή 
µελέτησε προσεκτικά τον τρόπο µε τον οποίο στάθµισε τις δηλώσεις των 
σουπερµάρκετ. Από την άποψη αυτή η Επιτροπή δεν βλέπει το λόγο για τον οποίο 
δεν πρέπει να πιστέψει τα σουπερµάρκετ όταν ισχυρίζονται ότι οι προηγούµενες 
προσπάθειες εισαγωγής χοιρινού κρέατος απέδειξαν ότι είναι πολύ δύσκολο να 
πωληθεί το εισαγόµενο χοιρινό κρέας εκτός εάν προσφέρεται µε µεγάλη έκπτωση. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα µέρη αντιφάσκουν όταν ισχυρίζονται ότι "τα 
σουπερµάρκετ έχουν συµφέρον να διατηρηθεί η τρέχουσα ανισορροπία των 
διαπραγµατεύσεων µε το επίπεδο προµηθειών." (Απάντηση, σηµείο 59). ∆εν υπάρχει 
λόγος για τον οποίο τα σουπερµάρκετ έχουν συµφέρον να διατηρηθεί η τρέχουσα 
δοµή των προµηθειών εάν διέθεταν άλλους εναλλακτικούς προµηθευτές από τα 
µέρη. 

165. Τα µέρη προέβαλαν το επιχείρηµα ότι γίνονται µεγάλες εισαγωγές φιλέτου στην 
αγορά της ∆ανίας. Αυτό εξηγείται κατά τα φαινόµενα από το γεγονός ότι οι ∆ανοί 
εξαγωγές προτιµούν να πωλούν τα φιλέτα τους σε άλλες χώρες. Από όσο γνωρίζει η 
Επιτροπή καµία από τις µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ δεν πωλεί εισαγόµενα 
φιλέτα σε µεγάλες ποσότητες. 

166. Επιπλέον τα µέρη θεωρούν ότι µέχρι στιγµής ούτε η Dansk Supermarked ούτε η 
FDB έχουν καταβάλει σοβαρές προσπάθειες να διαθέσουν στην αγορά εισαγόµενο 
χοιρινό κρέας (Απάντηση σηµείο 59). Επιπλέον ανέφεραν ότι κατ΄αυτούς, το 
γεγονός ότι η ∆ανία εισάγει βοδινό κρέας, πουλερικά καθώς και αρνίσιο και χοιρινό 
κρέας για υπηρεσίες σίτισης (Απάντηση, σηµείο 62) αποτελεί απόδειξη ότι συν τω 
χρόνω θα µπορούσαν να γίνουν εισαγωγές χοιρινού κρέατος. Η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι από τεχνική άποψη είναι δυνατό για τους εισαγωγείς να αλλάξουν 
τη µέθοδο εκτροφής χοίρων και τις προδιαγραφές τεµαχισµού για να εξασφαλιστεί η 
συµµόρφωση µε την εξέταση για σαλµονέλα DT 104, να ρυθµίσουν τη διανοµή και 
ενδεχοµένως µε την πάροδο του χρόνου να επηρεάσουν τις προτιµήσεις των 
καταναλωτών σε αρκετό βαθµό ώστε οι εισαγωγές χοιρινού κρέατος να καταστούν 
οικονοµικά συµφέρουσες. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι εάν 
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καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες από πλευράς εισαγωγέων ή σουπερµάρκετ 
µε την πάροδο του χρόνου θα µπορούσαν να αυξηθούν οι εισαγωγές χοιρινού 
κρέατος. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το παράδειγµα του βοδινού κρέατος δείχνει ότι 
αυτό είναι εφικτό. Από την άποψη αυτή είναι αξιοσηµείωτο ότι οι εισαγωγές 
βοδινού κρέατος έγιναν µόνο εξαιτίας ενός ελλείµµατος δανικού βοδινού κρέατος 
στην αγορά της ∆ανίας. Επιπλέον, ακόµα και αν αποφασιζόταν π.χ. από 
σουπερµάρκετ, να καταβληθούν οι προσπάθειες αυτές αυτό θα συνέβαινε µόνο µε 
την πάροδο του χρόνου και µε σηµαντικές δαπάνες τις οποίες θα έπρεπε να φέρουν 
τα σουπερµάρκετ και τελικά οι δανοί καταναλωτές. Οι δαπάνες αυτές αποτελούν 
άµεση συνέπεια της αρνητικής επίδρασης της παρούσας συγκέντρωσης στον 
ανταγωνισµό στην αγορά της ∆ανίας. 

167. Συµπερασµατικά, κανένας από τους προαναφερθέντες παράγοντες µεµονωµένα δεν 
προβάλλει ανυπέρβλητα εµπόδια στη δανική αγορά νωπού χοιρινού κρέατος 
πωλούµενου στα σουπερµάρκετ. Ωστόσο, το σωρευτικό αποτέλεσµα των εµποδίων 
δηµιουργεί κατάσταση όπου είναι απίθανο να υπάρξουν εισαγωγές ως αποτέλεσµα 
µιας µικρής αλλά αρκετά πιο υψηλής τιµή στη ∆ανία σε σχέση µε όµορες 
γεωγραφικές αγορές.  

168. Συγκεκριµένα πρέπει να σηµειωθεί ότι κάποιος που θέλει να πραγµατοποιήσει 
εισαγωγές θα πρέπει να επενδύσει σηµαντικά ποσά για να διεισδύσει στην αγορά της 
∆ανίας. Ένα µέρος από τις επενδύσεις αυτές θα αντιστοιχούσε σε εφάπαξ δαπάνες. 
Καταρχήν, ένας δυνητικός εισαγωγέας θα πρέπει να επενδύσει στη δηµιουργία των 
εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση πωλήσεων στην αγορά 
της ∆ανίας. Από την άποψη αυτή ο εισαγωγέας θα πρέπει να δηµιουργήσει γραµµές 
τεµαχισµού προσαρµοσµένες στις προδιαγραφές της ∆ανίας, εγκαταστάσεις 
διανοµής για τη δανική αγορά (είτε από τα δανικά σουπερµάρκετ είτε από τον 
εισαγωγέα), ενώ συν τω χρόνω θα πρέπει να προσαρµόσει τα συστήµατα παραγωγής 
του προκειµένου να µειώσει τον κίνδυνο αποτυχίας στην εξέταση σαλµονέλας 
DT 104. 

169. ∆εύτερον, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες µάρκετινγκ ώστε να πειστούν 
αρκετοί δανοί καταναλωτές να αγοράσουν εισαγόµενο χοιρινό κρέας. Το µάρκετινγκ 
θα πρέπει να γίνει είτε από τα σουπερµάρκετ είτε από τον µη δανό προµηθευτή ή 
από αµφότερους. Ένα µεγάλο µέρος των δαπανών µάρκετινγκ θα ήταν εφάπαξ και 
θα έπρεπε να γίνει έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι στη µεγάλη τους πλειοψηφία 
οι δανοί καταναλωτές προτιµούν το δανικό χοιρινό κρέας και ότι οι υφιστάµενοι 
δανοί προµηθευτές έχουν συµφέρον να λάβουν µέτρα κατά µιας απόπειρας εισόδου 
του τύπου αυτού, π.χ. µε στοχευµένες ενέργειες προώθησης στην αγορά της 
∆ανίας33. 

                                                 
33  Οι ενέργειες αυτές µπορούν να γίνουν µε κρατική ενίσχυση (το νόµιµο τέλος παραγωγής σε όλους τους 

χοίρους σφαγής που παράγονται στη ∆ανία, το οποίο διαχειρίζεται η  Danske Slagterier). 
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170. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί απίθανο ότι κρέας προερχόµενο εκτός ∆ανίας θα 
εισέλθει στην αγορά της ∆ανίας ως ανταπόκριση σε µια µικρή αλλά σηµαντική 
διαφορά τιµής στη ∆ανία σε σχέση µε τις γειτονικές χώρες. Αντίθετα, πιστεύει ότι τα 
σουπερµάρκετ απλώς θα περάσουν τις υψηλότερες τιµές στους καταναλωτές 
λαµβάνοντας υπόψη την ανελαστικότητα της ζήτησης στις τιµές.  

(δ) Αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς 

171. Τα µέρη προέβαλαν το επιχείρηµα ότι τα σουπερµάρκετ έχουν αντισταθµιστική 
αγοραστική ισχύ. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι από την πλευρά της ζήτησης 
παρατηρείται κάποιος συγκεντρωτισµός στη δανική αγορά νωπού χοιρινού κρέατος 
δεδοµένου ότι οι δύο κυριότερες αλυσίδες σουπερµάρκετ Dansk Supermarked 
και FDB συγκεντρώνουν περίπου το 50% των πωλήσεων νωπού χοιρινού κρέατος. 
Συγκεκριµένα, τα µέρη ισχυρίζονται ότι το γεγονός ότι τα σουπερµάρκετ 
επιτυγχάνουν ειδικούς όρους πέραν της συνήθους συµβατικής σχέσης όπως 
εκπτώσεις από τον τιµοκατάλογο είναι απόδειξη ότι η FDB και η Dansk 
Supermarked διαθέτουν αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ. 

172. Η Επιτροπή έχει επίγνωση ότι οι δύο κύριες αλυσίδες σουπερµάρκετ είναι σε θέση 
να προµηθεύονται προϊόντα υπό ευνοϊκότερους όρους σε σχέση µε µικρότερες 
αλυσίδες σουπερµάρκετ και καταστήµατα. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι δυο µεγάλες 
αλυσίδες είναι σε θέση να αγοράζουν προϊόντα υπό ευνοϊκότερους όρους σε σχέση 
µε τις µικρές αλυσίδες δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι οι µεγάλες αλυσίδες διαθέτουν 
αρκετή αντισταθµιστική ισχύ ώστε να αναιρείται µία δεσπόζουσα θέση. Στην 
παρούσα υπόθεση σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι τα µέρη θα εξαρτώνται πολύ λιγότερο 
από τα σουπερµάρκετ από όσο τα σουπερµάρκετ θα εξαρτώνται από αυτά, 
δεδοµένου ότι τα µέρη διαθέτουν εναλλακτικές δυνατότητες διοχέτευσης του 
χοιρινού κρέατός τους στις αγορές εξαγωγών, ενώ τα σουπερµάρκετ δεν έχουν άλλη 
εναλλακτική λύση για δανικό χοιρινό κρέας σε περίπτωση µικρής αλλά σηµαντικής 
αύξησης της τιµής του δανικού χοιρινού κρέατος. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι 
εξαρτώνται από τα σουπερµάρκετ δεδοµένου ότι απορροφούν ένα µεγάλο µέρος των 
πωλήσεων τους. Ωστόσο, επί του συνόλου των πωλήσεων των µερών, στα 
σουπερµάρκετ της ∆ανίας αναλογεί λιγότερο από 5% και τα µέρη µετατοπίζουν 
τακτικά την έµφαση που δίνουν στις γεωγραφικές αγορές στρεφόµενα σε εκείνες 
όπου δύνανται να επιτύχουν την καλύτερη τιµή (π.χ. πωλήσεις φιλέτου στην 
Ιαπωνία). Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι τα µέρη διαθέτουν εναλλακτικές διεξόδους 
στις αγορές εξαγωγών ενώ τα σουπερµάρκετ είναι αναγκασµένα να αγοράζουν 
χοιρινό κρέας παραγόµενο στη ∆ανία. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα µέρη θα 
αποτελούν τον µόνο προµηθευτή τόσο βοδινού όσο και χοιρινού κρέατος θα 
ενισχύσει τη θέση τους έναντι των σουπερµάρκετ και θα µεγαλώσει την εξάρτηση 
των σουπερµάρκετ από τα µέρη. Συνεπώς, το επιχείρηµα ότι τα µεγαλύτερα έστω 
σουπερµάρκετ της ∆ανίας έχουν αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ δεν είναι 
πειστικό. Αντίθετα, η αύξηση των τιµών είναι πολύ πιθανό να περάσει στους 
καταναλωτές. Οι κυκλικές διακυµάνσεις των τιµών χοιρινού κρέατος θα 
καθιστούσαν πολύ απλή την αύξηση των τιµών. 

173. Εν ολίγοις, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ 
διαθέτουν µεγαλύτερη αγοραστική δύναµη από τις µικρές. Ωστόσο κρίνει ότι οι 
αγοραστές δεν διαθέτουν αρκετή ισχύ ώστε να αίρεται η δεσπόζουσα θέση. 
Συγκεκριµένα η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι τα σουπερµάρκετ της ∆ανίας 
εξαρτώνται από τις προµήθειες νωπού χοιρινού κρέατος παραγόµενου στη ∆ανία, 
ενός προϊόντος το οποίο ένα δανικό σουπερµάρκετ πρέπει οπωσδήποτε να έχει, ενώ 
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τα σφαγεία έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξαγωγές. Ως εκ τούτου τα σφαγεία 
δεν εξαρτώνται από τα σουπερµάρκετ της ∆ανίας στον ίδιο βαθµό που τα 
σουπερµάρκετ εξαρτώνται από αυτά. 

(ε) ∆υοπωλιακή δεσπόζουσα θέση 

174. Υπάρχει έλλειψη δυνητικού ανταγωνισµού και αντισταθµιστικής αγοραστικής 
ισχύος. Για τον λόγο αυτόν, ο µόνος ανταγωνισµός στην αγορά θα προέρχεται από 
τις υφιστάµενες επιχειρήσεις. Από την άποψη αυτή η ανταγωνιστική σχέση µεταξύ 
των δυο επιχειρήσεων του δυοπωλίου, δηλαδή µεταξύ της Steff-Houlberg και των 
µερών, θα είναι κρίσιµη, δεδοµένου ότι οι υπόλοιποι προµηθευτές είναι πολύ µικροί 
και το µόνο που µπορούν να κάνουν είναι να ακολουθούν το δυοπώλιο. 

175. Κατά την άποψη της Επιτροπής η ανταγωνιστική σχέση µεταξύ των µερών και της 
Steff-Houlberg δεν θα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό αλλά από 
αντιανταγωνιστική παράλληλη συµπεριφορά η οποία θα οδηγήσει σε δυοπωλιακή 
δεσπόζουσα θέση. Η δεσπόζουσα θέση δεν θα είναι αποτέλεσµα εµφανούς 
συνεννόησης µεταξύ των επιχειρήσεων αλλά θα απορρέει απλώς από την 
προσαρµογή τους στις συνθήκες της αγοράς οι οποίες δεν προσφέρουν κανένα 
κίνητρο στη Steff-Houlberg ή στα µέρη να ανταγωνιστούν αλλήλους. Συγκεκριµένα, 
η Steff-Houlberg δεν θα είχε συµφέρον από εµπορική άποψη να ανταγωνιστεί τα 
µέρη σε βαθµό που θα ήρε τη δυοπωλιακή τους κυριαρχία, για τους λόγους που 
ακολουθούν παρακάτω: 

176. Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του κλάδου χοιρινού κρέατος δεν ευνοούν τον 
ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα παρατηρείται ότι: 

- Η αγορά χοιρινού κρέατος αποτελεί ώριµη αγορά. Ως εκ τούτου η ανάπτυξη 
της αγοράς καθεαυτή δεν θα προσφέρει ώθηση στην αγορά ώστε να υπάρχει 
κίνητρο ανταγωνισµού.  

- Η τεχνολογία στα σφαγεία είναι ώριµη. Συνεπώς οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις 
δεν προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα τέτοια ώστε να δοθεί 
ανταγωνιστική ώθηση στην αγορά. Είναι σαφές ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι η 
Επιτροπή θεωρεί ότι δεν εισάγονται νέες τεχνολογίες στην βιοµηχανία των 
σφαγείων. Όπως και σε όλους τους άλλους κλάδους νέες τεχνολογίες 
εισάγονται σε µόνιµη βάση. Ωστόσο, η αλλαγή είναι σταδιακή και σχετικά 
βραδύρυθµη σε σχέση π.χ. µε κλάδους προηγµένης τεχνολογίας όπως οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σε κάθε περίπτωση τόσο τα µέρη όσο και η Steff-
Houlberg µοιράζονται τις ίδιες τεχνολογικές βελτιώσεις δεδοµένου ότι ένα 
µεγάλο µέρος της καινοτοµίας στη βιοµηχανία κρέατος της ∆ανίας 
πραγµατοποιείται ή διοχετεύεται από την Danske Slagterier, την οποία θα 
ελέγχει η νέα επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγχώνευση. 

- Το περιθώριο ανταγωνισµού τιµών µεταξύ των συνεταιρισµών είναι µικρό 
εξαιτίας του συστήµατος καθορισµού των τιµών για χοίρους. Ως αποτέλεσµα 
του συστήµατος αυτού όλοι οι συνεταιρισµοί αγοράζουν ζωντανούς χοίρους 
στην ίδια τιµή από τους κτηνοτρόφους. Συνεπώς η προµήθεια πρώτης ύλης δεν 
µπορεί να αποτελέσει πηγή ανταγωνισµού µεταξύ των σφαγείων.  
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- Η αγορά νωπού χοιρινού κρέατος χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. ∆εν θα ήταν 
δυνατό να εφαρµοστεί σε µεγάλη κλίµακα µια εµπιστευτική πολιτική 
εκπτώσεων στην αγορά της ∆ανίας δεδοµένου ότι θα το παρατηρούσε αµέσως 
η νέα επιχείρηση µέσω των εβδοµαδιαίων συναντήσεων καθορισµού των 
τιµών που βασίζονται σε µια σύνοψη των εσόδων από την πώληση των κύριων 
τεµαχίων κρέατος. Η νέα επιχείρηση έχει επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι η 
Steff-Houlberg προσανατολίζεται περισσότερο στην εγχώρια αγορά. Εκτός 
αυτού, δεν υπάρχει αγορά στην οποία να δραστηριοποιείται η Steff-Houlberg 
(µόνη της ή µέσω κάποιας οργάνωσης ελεγχόµενης από τα µέρη) στην οποία 
τα µέρη δεν δραστηριοποιούνται 

177. Επιπλέον, η ανταγωνιστική θέση της Steff-Houlberg έναντι των µερών δεν είναι 
τόσο ισχυρή ώστε να την ενθαρρύνει να ασκήσει ανταγωνισµό στα µέρη στην αγορά 
της ∆ανίας: 

- Η νέα οντότητα θα είχε τη δυνατότητα να επιβάλει αντίποινα στις αγορές 
εξαγωγών, σε περίπτωση που η Steff-Houlberg την ανταγωνισθεί στην αγορά 
της ∆ανίας. 

- Υπάρχουν διαρθρωτικοί δεσµοί µεταξύ της Steff-Houlberg και των µερών στις 
αγορές εξαγωγών. Συγκεκριµένα η Steff-Houlberg θα συνεχίσει στο µέλλον να 
διοχετεύει µεγάλες ποσότητες κρέατος µέσω εταιρειών τις οποίες ελέγχουν τα 
µέρη. Εκτός αυτού η Steff-Houlberg εκλήθη από τα µέρη να συµµετάσχει στη 
συγχώνευση. Τα µέρη προέβαλαν το επιχείρηµα ότι η TiCan και η Steff-
Houlberg ίδρυσαν πρόσφατα διάφορες νέες εξαγωγικές εταιρείες. Κατά τα 
λεγόµενα των µερών οι εξελίξεις αυτές αποτελούν σαφή ένδειξη της 
ανεξαρτησίας των ανταγωνιστών της νέας επιχείρησης. Η Επιτροπή έχει 
υπόψη της τις εξελίξεις αυτές διαπίστωσε όµως ότι η Steff-Houlberg και η 
TiCan θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από τα µέρη για ένα σηµαντικό µέρος των 
εξαγωγών τους µέσω της εταιρείας ή ESS-Food. 

- η Steff-Houlberg δεν πλεονεκτεί από άποψη διάρθρωσης του κόστους. 
Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι η Steff-Houlberg αγοράζει τις πρώτες ύλες της 
στην ίδια τιµή µε τα µέρη, χρησιµοποιεί την ίδια τεχνολογία παραγωγής και σε 
µεγάλο βαθµό διοχετεύει την παραγωγή της µέσα από τα ίδια κυκλώµατα µε 
τα µέρη. Επιπλέον οι δυνατότητες της να επιτύχει πλεονεκτήµατα στο µέλλον 
είναι µικρές. Σύµφωνα µε την έκθεση Gira η Steff-Houlberg έχει επιτύχει 
βέλτιστες οικονοµίες κλίµακας από άποψη λειτουργικού κόστους. 

- η Steff-Houlberg έχει έναντι της νέας επιχείρησης το ανταγωνιστικό 
µειονέκτηµα ότι δεν δύναται να προσφέρει βοδινό κρέας. Η νέα οντότητα 
συνεπώς έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύ µεγαλύτερες εκπτώσεις επί 
του συνολικού κύκλου εργασιών στα σουπερµάρκετ που αγοράζουν τα 
προϊόντά της και µπορεί να χρησιµοποιήσει το βοδινό κρέας για να προωθήσει 
τις πωλήσεις χοιρινού κρέατος. 

- Η νέα οντότητα θα είναι πολύ ισχυρότερη της Steff-Houlberg από οικονοµική 
άποψη. Π.χ. θα δέχεται περίπου τον εξαπλάσιο αριθµό χοίρων σε σχέση µε τη 
Steff-Houlberg, και θα σηµειώνει περίπου δεκαπλάσιο κύκλο εργασιών. 

178. Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση της αγοράς και τη γενική θέση 
της Steff-Houlberg στην αγορά έναντι των µερών δεν είναι πιθανό η Steff-Houlberg 
να έχει συµφέρον να ασκήσει ανταγωνισµό στα µέρη. Αφετέρου, η νέα επιχείρηση 
που θα προκύψει από τη συγχώνευση δεν θα είναι σε θέση να ενεργήσει χωρίς να 
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λάβει υπόψη τις ενέργειες της Steff-Houlberg, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη το σηµαντικό 
δυναµικό της τελευταίας και η ισχυρή θέση της στην αγορά στη Sealand. Ως εκ 
τούτου, η συγκέντρωση είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε αντιανταγωνιστική 
παράλληλη συµπεριφορά µεταξύ της Steff-Houlberg και των µερών. 

179. Τα µέρη αµφισβητούν το σκεπτικό της Επιτροπής. Συγκεκριµένα τα µέρη 
προβάλουν τα εξής επιχειρήµατα (Απάντηση, σηµ. 127-128): 

(α) Ο ανταγωνισµός καθίσταται ισχυρότερος, δεδοµένου ότι σε µια ώριµη αγορά ο 
µόνος τρόπος αύξησης των πωλήσεων είναι η κατάκτηση µεριδίου αγοράς από 
τους ανταγωνιστές. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν ισχυρίστηκε ότι οι ώριµες αγορές 
δεν µπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 
ολιγοπωλίου, το ερώτηµα είναι αν η ανάπτυξη της αγοράς θα προσφέρει 
κίνητρα για την άσκηση ανταγωνισµού. Τα µέρη δεν αµφισβητούν ότι η αγορά 
χοιρινού κρέατος είναι ώριµη. Ως εκ τούτου, το κύριο θέµα είναι να 
αξιολογηθεί κατά πόσο η αγορά µπορεί να είναι ανταγωνιστική για λόγους 
διαφορετικούς από την ανάπτυξη της αγοράς. Όπως προαναφέρεται η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν είναι πιθανό ότι η αγορά της ∆ανίας για νωπό 
χοιρινό κρέας θα είναι ανταγωνιστική µετά τη συγχώνευση. 

(β) Η αγορά χαρακτηρίζεται από διαφάνεια εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 
λιανοπωλητές πληροφορούν τους προµηθευτές σε περίπτωση που είναι 
ακριβότεροι. Εποµένως η διαφάνεια συµβάλλει στον ανταγωνισµό. Η 
Επιτροπή σηµειώνει ότι τα µέρη παραδέχονται ότι η αγορά χαρακτηρίζεται 
από διαφάνεια. Η Επιτροπή δεν αµφισβητεί ότι σήµερα υφίσταται 
ανταγωνισµός στην αγορά αλλά θεωρεί πιθανό ότι η συγκέντρωση θα 
οδηγήσει σε αντιανταγωνιστική παράλληλη συµπεριφορά και σε δυοπωλιακή 
κυριαρχία για τους λόγους που προαναφέρονται.  

(γ) Τα µέρη ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη 
διαφορετικών δεσµών µεταξύ των επιχειρήσεων που εικάζονται ότι ασκούν 
δυοπώλιο και κατέχουν από κοινού δεσπόζουσα θέση, προκειµένου να 
εφαρµόσει τον κανονισµό για τις συγκεντρώσεις (Απάντηση, σ. 128). Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι κοινή δεσπόζουσα θέση δύναται να υφίσταται χωρίς 
διαρθρωτικούς δεσµούς και ότι ο κανονισµός για τις συγκεντρώσεις καλύπτει 
αµφότερες τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 
υπάρχουν ισχυροί διαρθρωτικοί δεσµοί µεταξύ των µερών και της Steff-
Houlberg στην παρούσα περίπτωση, κυρίως µέσω της Danske Slagterier και 
της ESS-Food. Τα µέρη ορθά αναφέρουν ότι η Steff-Houlberg έχει προβεί σε 
σηµαντικές ενέργειες για την εξεύρεση εναλλακτικών εξαγωγικών 
δυνατοτήτων. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τη ESS Food για 
σηµαντικό µέρος του κύκλου εργασιών της 

(δ)  Τέλος, τα µέρη υπέβαλαν πίνακα από τον οποίο προκύπτει ότι µια αύξηση 
στην τιµή του χοιρινού κρέατος κατά µια DKK ανά χιλιόγραµµο θα ωφελούσε 
τη Steff-Houlberg και την TiCan περισσότερο από τα µέρη δεδοµένου ότι στην 
αγορά της ∆ανίας αντιστοιχεί µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών της 
Steff-Houlberg και της Tican. Συγκεκριµένα αποδεικνύεται ότι η αύξηση κατά 
µια DKK βάσει των τιµών της περιόδου 1996/97 (Απάντηση σ. 90) θα αύξανε 
τις πληρωµές ανά χιλιόγραµµο στους κτηνοτρόφους κατά 0,04 DKK για τα 
µέρη, 0,09 DKK για τη Steff-Houlberg, και 0,07 DKK για την Tican. Ως εκ 
τούτου, κατά την άποψη των µερών, αυτό θα αποτελούσε κίνητρο για την 
άσκηση ανταγωνισµού στην Steff-Houlberg. Η Επιτροπή όµως δεν πιστεύει ότι 
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τα µέρη δεν θα προσπαθήσουν να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους στην αγορά 
της ∆ανίας όπως εξάλλου κάνουν και σε όλες τις άλλες αγορές. Πράγµατι, 
κατά τα λεγόµενα των ηµερών, τα τµήµατα πωλήσεων καλούνται να 
µεγιστοποιήσουν την τιµή για όλα τα τεµάχια πωλώντας τα στην αγορά που 
προσφέρει την καλύτερη τιµή.34 

180. Τα µέρη δεν αµφισβήτησαν τα υπόλοιπα στοιχεία του σκεπτικού της Επιτροπής.  

(στ) Συµπέρασµα 

181. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η 
συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία δυοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης στην 
αγορά της ∆ανίας για νωπό χοιρινό κρέας πωλούµενο στα σουπερµάρκετ. 

ΣΤ. Νωπό χοιρινό κρέας – Υπηρεσίες σίτισης 
182. Στη δανική αγορά νωπού χοιρινού κρέατος για σίτιση, τα µέρη υπολογίζεται ότι 

κατέχουν το 10% της αγοράς ενώ το κύριο µερίδιο της αγοράς (πάνω από 50%) 
κατέχει ένας µεγάλος αριθµός χονδρεµπόρων που προµηθεύονται κρέας από 
ιδιωτικά σφαγεία. Στην αγορά αυτή η συγκέντρωση δεν πρόκειται να οδηγήσει στη 
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης ως αποτέλεσµα της οποίας θα παρεµβληθούν 
σοβαρά εµπόδια στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 

Η. Νωπό χοιρινό κρέας - Κρεοπώλες 
183. Στην αγορά αυτή, τα µέρη θα καταλάβουν ηγετική θέση κατέχοντας το 20-25% 

αυτής. Ωστόσο, πάνω από το 50% των προµηθειών τους θα προέρχεται από ιδιωτικά 
σφαγεία. Πολλά από τα 118 ιδιωτικά σφαγεία που δεν έχουν άδεια εξαγωγών 
ανήκουν σε κρεοπώλες ή σε τοπικές ενώσεις κρεοπωλών. Επιπλέον, η µεγαλύτερη 
εθνική ένωση κρεοπωλών της ∆ανίας διαθέτει επίσης χονδρέµπορο ο οποίος 
προµηθεύει περίπου το 15% της αγοράς. Η ένωση αυτή προµηθεύεται σηµαντικό 
µέρος του κρέατος που διαθέτει από ιδιωτικά σφαγεία.  

184. Με βάση τα παραπάνω, συµπεραίνεται ότι η συγκέντρωση δεν πρόκειται να 
οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης ως αποτέλεσµα της οποίας θα 
παρεµβληθούν σοβαρά εµπόδια στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 

H. Οι αγορές νωπού βοδινού κρέατος διατιθέµενου από σουπερµάρκετ, κρεοπώλες 
και από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης. 

185. Στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς δεν κατέστη δυνατό να εκτιµηθούν αξιόπιστα τα 
µερίδια αγοράς στις πωλήσεις βοδινού κρέατος στη ∆ανία µέσω σουπερµάρκετ, 
κρεοπωλών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σίτισης. Επιπλέον, δεν υπάρχουν 
στοιχεία για άλλα κράτη µέλη ως προς την ανάλυση των αγορών για τα προϊόντα 
αυτά και για το νωπό βοδινό που πωλείται σε επιχειρήσεις επεξεργασίας. Ωστόσο, οι 
συνολικές πωλήσεις των µερών εκτός ∆ανίας είναι συγκριτικά πολύ µικρότερες. 
Εξαιτίας λοιπόν των µικρών µεριδίων αγοράς των µερών εκτός ∆ανίας, 
συµπεραίνεται ότι η συγκέντρωση δεν πρόκειται να οδηγήσει στη δηµιουργία 
δεσπόζουσας θέσης ως αποτέλεσµα της οποίας θα παρεµβληθούν σοβαρά εµπόδια 
στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 

                                                 
34  Τα στοιχεία, αν µη τι άλλο, δείχνουν ότι η Steff-Houlberg δεν έχει κίνητρο να ασκήσει έντονο 

ανταγωνισµό στην αγορά της ∆ανίας δεδοµένου ότι θα έχανε, κατ΄αναλογία, περισσότερα από ό,τι τα µέρη 
σε περίπτωση τέτοιου ανταγωνισµού στις τιµές 
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Θ.  Προµήθειες νωπού κρέατος σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος και 
επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος 

186. ∆εδοµένου ότι αµφότερες οι αγορές αυτές είναι µεγαλύτερες από τη ∆ανία και 
λαµβάνοντας υπόψη τα περιορισµένα µερίδια αγοράς των µερών εκτός ∆ανίας, η 
συγκέντρωση δεν πρόκειται να οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στις 
αγορές αυτές. 

Ι. Συλλογή παραπροϊόντων σφαγείων (υψηλού κινδύνου) στη ∆ανία 

187. Ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης τα µέρη θα ελέγχουν τη δεσπόζουσα στη δανική 
αγορά εταιρεία επεξεργασίας παραπροϊόντων σφαγείων, την daka, η οποία συλλέγει 
το 79% των παραπροϊόντων σφαγείων υψηλού κινδύνου στη ∆ανία. Ο µόνος άλλος 
ανταγωνιστής ο οποίος επίσης συλλέγει υλικό από άλλες επιχειρήσεις είναι η 
Kambas35. Η Kambas αποτελεί θυγατρική της Steff-Houlberg (µερίδιο αγοράς 17%). 

188. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι η Kambas δύναται να αυξήσει το δυναµικό της και ότι τα 
παραπροϊόντα σφαγείων δύνανται να µεταφέρονται από τα δυτικά της µεγάλης 
ζώνης (Storebaelt) στην Kambas µε χαµηλό κόστος. Η Kambas σήµερα δεν 
λαµβάνει παραπροϊόντα σφαγείων από τα δυτικά της µεγάλης ζώνης και αξιοποιεί 
πλήρως το δυναµικό της. Για τον λόγο αυτόν, λαµβάνοντας υπόψη τη χαµηλή 
αποδοτικότητα της επεξεργασίας παραπροϊόντων σφαγείων, δύναται να 
αµφισβητηθεί ότι θα αυξηθεί το δυναµικό της προκειµένου να δέχεται ποσότητες 
από τα δυτικά της µεγάλης ζώνης. 

189. Στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής διάφορα ιδιωτικά σφαγεία ανέφεραν ότι τα 
µέρη θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν εις βάρος τους τον έλεγχο που διαθέτουν 
επί της daka. Τα µέρη θα µπορούσαν να µειώσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
παύοντας, π.χ. τη συλλογή αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του σφαγείου ή 
µειώνοντας τη συχνότητα συλλογής. Τα µέρη θα µπορούσαν επίσης να επηρεάσουν 
τα έσοδα της daka από τους προµηθευτές της (να µειώσουν την καταβαλλόµενη τιµή 
για τα απόβλητα ή να ζητήσουν αµοιβή για την αποδοχή αποβλήτων σε συνδυασµό 
µε τη µη καταβολή µερισµάτων επί των κερδών της daka στα µέλη της).  

190. Προ της συγκέντρωσης, καµία επιχείρηση δεν είχε τον έλεγχο της daka. Ως 
αποτέλεσµα όµως της συγκέντρωσης η απόκτηση του ελέγχου της daka θα δώσει τη 
δυνατότητα καθώς και το κίνητρο στα µέρη να επιβάλουν την αγοραία ισχύ της 
daka. Συγκεκριµένα αυξάνοντας το κόστος των ανταγωνιστών τους ή καθιστώντας 
δυσχερέστερη τη συλλογή αποβλήτων τα µέρη θα µπορούσαν να καταστήσουν τα 
µικρότερα σφαγεία λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση µε τους αγοραστές ζωντανών 
ζώων από τους κτηνοτρόφους. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσαν να εξαλειφθούν τα 
µικρότερα σφαγεία και να µειωθούν οι εναλλακτικές δυνατότητες σε σχέση µε τα 

                                                 
35  Υπάρχει µια ακόµη επιχείρηση επεξεργασίας παραπροϊόντων σφαγείων στη ∆ανία µε µερίδιο αγοράς 4%. 

Ωστόσο, η εταιρεία αυτή συλλέγει αποκλειστικά απόβλητα ορνιθοσφαγείων και για το λόγο αυτό δεν 
αποτελεί εναλλακτική λύση για πάνω από το 90% του υλικού που συγκεντρώνει η  daka. 
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µέρη στον τοµέα της αγοράς ζωντανών χοίρων. Συνεπώς η συγκέντρωση οδηγεί στη 
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά παραπροϊόντων σφαγείων. Συν τω 
χρόνω αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει και σε ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης των 
µερών στον τοµέα της αγοράς ζωντανών χοίρων και στην αγορά νωπού χοιρινού 
κρέατος διατιθέµενου από σουπερµάρκετ.  

VII. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

191. Η προτεινόµενη συγκέντρωση επηρεάζει διάφορες αγορές. Από τη µια πλευρά 
επηρεάζει τη δανική αγορά ζωντανών χοίρων. Από την άλλη επηρεάζει τη δανική 
αγορά νωπού χοιρινού κρέατος καθώς και την αγορά παραπροϊόντων σφαγείων.  

192. Η αγορά ζωντανών χοίρων. Όσον αφορά την αγορά ζωντανών χοίρων επισηµαίνεται 
ότι τα µέρη θα συγκεντρώσουν µερίδιο αγοράς ως αγοραστές 76%. Συνάγεται 
λοιπόν ότι τα µέρη θα είναι σε θέση να ενεργούν ως δεσπόζοντες αγοραστές στην 
αγορά εκείνη. Επισηµαίνεται όµως ότι τα µέρη ανήκουν στα µέλη τους και ότι το 
κύριο µέρος των ετήσιων κερδών των σφαγείων διανέµετο στο παρελθόν µεταξύ των 
µελών ανάλογα µε τις παραδόσεις εκάστου. Συνεπώς, εξαιτίας της συνεταιριστικής 
διάρθρωσης, δεν είναι δυνατόν τα σφαγεία να εκµεταλλεύονται τα µέλη - 
προµηθευτές τους υπό την παραδοσιακή έννοια του δεσπόζοντα αγοραστή. Ωστόσο, 
η συγκέντρωση µπορεί να έχει άλλες αρνητικές συνέπειες. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται 
ότι: 

- Η συγκέντρωση θα µειώσει τις επιλογές των κτηνοτρόφων ως προς τα 
σφαγεία. Στην πράξη, οι κτηνοτρόφοι θα αναγκαστούν να δεχθούν τις 
επιχειρηµατικές απόψεις των µερών και να προσαρµόσουν ανάλογα την 
παραγωγή ζώων. Μια σηµαντική µειοψηφία των κτηνοτρόφων δεν έχει άλλες 
εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που διαφωνήσουν µε τη διαχείριση ή την 
επιχειρηµατική φιλοσοφία των µερών. 

- Τα µέρη θα ελέγχουν, µέσω της Danske Slagterier, την καινοτοµία στη δανική 
βιοµηχανία χοιρινού κρέατος. 

- Τα µέρη µπορεί να προσφέρουν υψηλότερες τιµές σε κτηνοτρόφους που 
σήµερα προµηθεύουν τα αδύναµα από οικονοµική άποψη ιδιωτικά 
χοιροσφαγεία, στερώντας τα από την εµπορική τους βάση και αναγκάζοντάς 
τα να αποσυρθούν από τον επιχειρηµατικό στίβο. 

193. Η αγορά νωπού χοιρινού κρέατος. Όσον αφορά τις αγορές χοιρινού κρέατος τα µέρη 
θα συγκεντρώσουν µερίδιο αγοράς περίπου 40% επί των πωλήσεων στα 
σουπερµάρκετ τα οποία συγκεντρώνουν το 76% των συνολικών πωλήσεων νωπού 
χοιρινού κρέατος στη ∆ανία. Οι µόνοι άλλοι µεγάλοι προµηθευτές στην αγορά της 
∆ανίας είναι ο συνεταιρισµός Steff-Houlberg µε µερίδιο αγοράς περίπου 30%. Ως εκ 
τούτου, η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε δυοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς στην 
οποία το δυοπώλιο θα ελέγχει το 70%. Το δυοπώλιο θα κινηθεί ως δεσπόζον 
δυοπώλιο και όχι ως ανταγωνιστικό δυοπώλιο. Συγκεκριµένα επισηµαίνεται ότι η 
Steff-Houlberg δεν πρόκειται να ασκήσει ανταγωνισµό στα µέρη σε βαθµό που να 
αίρεται η δεσπόζουσα θέση. Οι λόγοι είναι καταρχήν το µεγαλύτερο µέγεθος των 
µερών (κύκλος εργασιών περίπου δεκαπλάσιος) και δεύτερον το γεγονός ότι η Steff-
Houlberg θα συνδέεται µε τα µέρη στο πλαίσιο των κοινών εξαγωγικών 
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δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ελέγχονται από τα µέρη και τις δραστηριότητες της 
εµπορικής ένωσης Danske Slagterier, η οποία στην ουσία θα ελέγχεται επίσης από 
τα µέρη. Ως εκ τούτου, αντί για ανταγωνισµό µεταξύ της νέας οντότητας και της 
Steff-Houlberg, η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε δυοπωλιακή κυριαρχία επί της 
αγοράς. 

194. Ο δυνητικός ανταγωνισµός δεν πρόκειται να εµποδίσει τα µέρη να διατηρήσουν µια 
µικρή αλλά σηµαντική και όχι πρόσκαιρη υψηλότερη τιµή στην αγορά της ∆ανίας σε 
σχέση µε τις όµορες γεωγραφικές αγορές. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάγκη των 
εισαγωγέων να δηµιουργήσουν ένα κύκλωµα διανοµής, στους πρόσθετους 
κτηνιατρικούς ελέγχους για σαλµονέλα DT 104 για το εισαγόµενο χοιρινό κρέας και 
στην εδραιωµένη προτίµηση των δανών καταναλωτών για δανικό χοιρινό κρέας η 
οποία, όπως και στο παρελθόν, θα εξακολουθήσει να αποθαρρύνει την είσοδο 
εισαγωγέων την αγορά της ∆ανίας. Στην αγορά αυτή δεν υπάρχει αντισταθµιστική 
αγοραστική ισχύ. Πρώτον, οι αλυσίδες των δανικών σουπερµάρκετ θα χρειαστεί να 
αγοράζουν δανικό χοιρινό κρέας εξαιτίας της µεγάλης προτίµησης των 
καταναλωτών γι΄αυτό. ∆εύτερον, δεν υπάρχει αµοιβαία εξάρτηση, δεδοµένου ότι οι 
δανικές αλυσίδες σουπερµάρκετ θα εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τα σφαγεία 
από ό,τι τα σφαγεία από αυτές, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα σφαγεία θα διαθέτουν 
εναλλακτικές διεξόδους πωλήσεων στις εξαγωγικές αγορές. Για τον λόγο αυτόν, οι 
δανικές αλυσίδες σουπερµάρκετ απλώς θα περάσουν την αύξηση των τιµών στους 
τελικούς καταναλωτές. Συνεπώς, ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης δεν πρόκειται 
να υπάρξει αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στη δανική αγορά χοιρινού κρέατος. 

195. Παραπροϊόντα σφαγείων. Όσον αφορά τα παραπροϊόντα σφαγείων τα µέρη θα 
συγκεντρώσουν µερίδιο αγοράς 79%. Σήµερα τα σφαγεία πληρώνονται για τα 
παραπροϊόντα σφαγής. Ωστόσο, ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης είναι δυνατόν τα 
µέρη να ζητήσουν αµοιβή για τη συλλογή των παραπροϊόντων αυτών. Επιπλέον, τα 
µέρη θα έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης έναντι των 
µικρών ανεξάρτητων σφαγείων. Ως αποτέλεσµα η αλλαγή στον έλεγχο της daka θα 
αυξήσει τα περιθώρια κατάχρησης στην υπόψη αγορά. 

196. Συγκεντρωτικές επιπτώσεις. Τα µέρη θα αποτελούν το µόνο µεγάλο σφαγείο που θα 
πωλεί νωπό βοδινό και χοιρινό κρέας στην αγορά της ∆ανίας. Σε σχέση µε άλλα 
σφαγεία που ασχολούνται µόνο µε το νωπό βοδινό ή το νωπό χοιρινό κρέας, τα µέρη 
θα διαθέτουν πρόσθετο πλεονέκτηµα έναντι των σουπερµάρκετ, δεδοµένου ότι θα 
είναι ο µόνος προµηθευτής ικανός να προµηθεύει αµφότερα τα ήδη κρέατος. Για 
παράδειγµα, τα µέρη θα είναι σε θέση να εφαρµόσουν προγράµµατα εκπτώσεων 
ανάλογα µε το συνολικό όγκο πωλήσεων βοδινού και χοιρινού κρέατος αποκτώντας 
έτσι τη δυνατότητα να προωθήσουν τις πωλήσεις χοιρινού κρέατος χρησιµοποιώντας 
ως µοχλό τις πωλήσεις βοδινού κρέατος και αντίστροφα.  

197. Εκτός αυτού, η απόκτηση του ελέγχου της daka στην αγορά παραπροϊόντων 
σφαγείων θα δώσει στα µέρη τη δυνατότητα να εξοστρακίσουν τα µικρά ανεξάρτητα 
σφαγεία χρεώνοντας κάποια αµοιβή για τη συλλογή παραπροϊόντων σφαγείων ή 
µειώνοντας τα επίπεδα εξυπηρέτησης. Άλλος µηχανισµός άσκησης πιέσεων στα 
ιδιωτικά σφαγεία είναι η προσέλκυση των κτηνοτρόφων που τα προµηθεύουν µέσω 
ειδικών συµβάσεων. Αυτό θα συνέβαλε περαιτέρω στη δηµιουργία δεσπόζουσας 
θέσης από µέρους των µερών στις αγορές ζωντανών χοίρων και νωπού χοιρινού 
κρέατος διατιθέµενου από σουπερµάρκετ.  
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VIII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ 

198. Σύµφωνα µε τα µέρη, η συγκέντρωση θα έχει τρία βασικά αποτελέσµατα. Πρώτον, 
θα επιτευχθεί σηµαντική εξοικονόµηση κόστους (κατά µέσο όρο περίπου […]*% 
ετησίως του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 3 έως 5 ετών). 
∆εύτερον, χάρη στη συγκέντρωση θα επιτευχθούν όγκοι που θα επιτρέψουν στροφή 
από την παρούσα κατάσταση έµµεσων/περιορισµένης επιλογής πωλήσεων στο 
λιανικό τοµέα σε κατάσταση πλήρους σειράς προϊόντων, και άµεσης προµήθειας 
προϊόντων σε λιανοπωλητές σε ορισµένες από τις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές. 
Τρίτον, χάρη στη συγκέντρωση θα επιτευχθούν όγκοι, οι οποίοι θα επιτρέψουν στα 
µέρη να διατηρήσουν τη θέση που κατέχουν στην ιαπωνική αγορά δεδοµένου ότι 
ασκείται ανταγωνισµός από παραγωγούς των ΗΠΑ. Όσον αφορά τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας προς αυτές τις κατευθύνσεις, επισηµαίνεται ότι το άρθρο 2, 
παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις επιτρέπει στην 
Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάπτυξη τεχνικής και οικονοµικής προόδου µόνο στο 
βαθµό που είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών και δεν δηµιουργεί εµπόδια 
στον ανταγωνισµό. Συνεπώς, η δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στις αγορές που 
προσδιορίστηκαν ανωτέρω, σηµαίνει ότι το επιχείρηµα που προβάλλουν τα 
κοινοποιούντα µέρη όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, δεν 
δύναται να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης. Επιπλέον, 
επισηµαίνεται ότι η πλειοψηφία των εξοικονοµούµενων δαπανών που αναφέρουν τα 
µέρη θα ήταν τουλάχιστον εν µέρει εφικτή και χωρίς τη συγκέντρωση· η Επιτροπή 
θεωρεί ότι η µείωση του κόστους από συνέργειες οφειλόµενες άµεσα στη 
συγκέντρωση θα είναι µάλλον µικρότερες από […]*%. Εξάλλου, δεν είναι σαφές για 
ποιο λόγο δεν θα ήταν δυνατό για τις Danish Crown και Vestjyske Slagterier να 
προβούν σε συγκεντρώσεις µε άλλες επιχειρήσεις, µε ανάλογα µε την παρούσα 
συγκέντρωση οφέλη. 

IX. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 

199. Για την άρση των αντιρρήσεων που διατύπωσε η Επιτροπή όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της πράξης στον ανταγωνισµό, τα µέρη, µε επιστολή που παραλήφθηκε 
στις 18 Φεβρουαρίου 1999,36 πρότειναν να αναλάβουν τις εξής δεσµεύσεις. 

A. Καταστατικό των µερών 

200. Εφόσον η Επιτροπή καταλήξει σε θετική απόφαση όσον αφορά την προτεινόµενη 
συγκέντρωση, τα µέρη θα τροποποιήσουν το καταστατικό τους έτσι ώστε το 
αργότερο µέχρι την 1η Οκτωβρίου 2001 θα επιτρέπεται σε όλα τα µέλη που 
εκτρέφουν χοίρους, µετά από ατοµική κοινοποίηση, να πωλούν χωρίς περιορισµούς 
ποσοστό µέχρι 15% των εβδοµαδιαίων παραδόσεών τους σε ανταγωνιστές της 
επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγκέντρωση. Άδεια για την απαλλαγή των 
παραδόσεων χοίρων από την υποχρέωση αποκλειστικής προµήθειας θα χορηγείται 
σε όλα τα µέλη που υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων. 
Εάν η συγχωνευθείσα επιχείρηση παραλάβει τους χοίρους αυτούς, ανεξαρτήτως της 
άδειας που έχει χορηγήσει σε ένα µέλος να πωλήσει τους χοίρους σε άλλον 
αγοραστή, η συγχωνευθείσα επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει 
πρόσθετη αµοιβή για τους χοίρους αυτούς. Οι επιµέρους κτηνοτρόφοι έχουν τη 
δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, να αναλάβουν εκ νέου, µετά από προειδοποίηση 
τριών µηνών, την υποχρέωση αποκλειστικής προµήθειας όλων των χοίρων και να 

                                                 
36  Στις 4 Μαρτίου 1999, τα µέρη διαβίβασαν διευκρινίσεις όσον αφορά τις αρχικές δεσµεύσεις που είχαν 

υποβληθεί. 
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εισπράξουν πρόσθετη αµοιβή για όλους τους χοίρους. Εξάλλου, η συγχωνευθείσα 
επιχείρηση έχει την υποχρέωση, να παραλαµβάνει ακόµα και τους χοίρους για τους 
οποίους υπάρχει απαλλαγή από την υποχρέωση προµήθειας, αλλά, σε περιπτώσεις 
που η παραγωγική ικανότητα είναι ανεπαρκής, εντός µιας άνευ διακρίσεων 
προθεσµίας δύο εβδοµάδων κατ' ανώτατο όριο. 

201. Τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση, µε έναρξη ισχύος την 1η Οκτωβρίου 1999, 
να τροποποιήσουν την παράγραφο 9.1 της συµφωνίας συγχώνευσης (και συνεπώς το 
καταστατικό), έτσι ώστε να επιτρέπεται στα µέλη να αποχωρούν από το 
συνεταιρισµό µε γραπτή προειδοποίηση 12 µηνών η οποία λήγει την τελευταία 
ηµέρα κάθε µήνα. 

B. ∆ιατάξεις σχετικά µε τη δυναµικότητα σφαγής 

 Συµβάσεις σφαγής 

202. Το αργότερο […]* µετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής και 
για µία περίοδο […]*, τα µέρη δεσµεύονται να αναλάβουν τη σφαγή, την ψύξη και 
το βασικό τεµαχισµό, µε τους απαραίτητους όρους για την πλήρη διατήρηση των 
αδειών εξαγωγής της ΕΕ, του USDA και άλλων συνήθων αδειών εξαγωγής, στα 
δανικά σφαγεία των µερών µέχρι και 5.000 χοίρων ανά πλήρη εβδοµάδα εργασίας 
για λογαριασµό ενός υπάρχοντος ή µελλοντικού βιώσιµου ανταγωνιστή των µερών 
και της Steff-Houlberg, που θα καθοριστεί και θα εγκριθεί από την Επιτροπή, στη 
δανική αγορά πώλησης νωπού χοιρινού µέσω των σουπερµάρκετ και ο οποίος δεν 
συνδέεται µε τα µέρη και είναι ανεξάρτητος από αυτά και τη Steff-Houlberg37 ("ο 
ανταγωνιστής"). 

203. Κατά τους πρώτους […]* της […]* περιόδου που αρχίζει το αργότερο […]* µετά 
την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής, ο καθορισµός της τιµής στη 
σύµβαση σφαγής θα συµφωνηθεί µεταξύ των µερών και του ανταγωνιστή. Εάν δεν 
επιτευχθεί συµφωνία κατά τη διάρκεια των πρώτων […]*, τα µέρη θα έχουν εντός 
των υπολοίπων […]* της […]* περιόδου το δικαίωµα να ορίσουν µία τιµή ανά 
χιλιόγραµµο για κάθε χοίρο που σφάζεται και τεµαχίζεται σε βασικά τεµάχια ή 
ηµιµόρια σφαγίων, η οποία καλύπτει τις τεκµηριωµένες δαπάνες των µερών που 
συνδέονται µε τη σφαγή και τον τεµαχισµό και ένα εύλογο κέρδος ύψους […]*% 
του συνόλου των δαπανών. Εάν το επιθυµεί ο ανταγωνιστής, ο υπολογισµός του 
κόστους µπορεί να ελεγχθεί από τον ορκωτό λογιστή της επιχείρησης που θα 
προκύψει από τη συγκέντρωση ή µε δαπάνες του ανταγωνιστή από άλλο ορκωτό 
λογιστή που έχει εγκριθεί από την επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση 
και τον ανταγωνιστή. 

204. Ο ανταγωνιστής οφείλει να ενηµερώνει τα µέρη τουλάχιστον τρεις εβδοµάδες πριν 
από την ηµερολογιακή εβδοµάδα κατά την οποία θα πραγµατοποιηθεί η σφαγή 
σχετικά µε τον αριθµό των χοίρων που επιθυµεί να σφαγούν και να τεµαχιστούν και 
αν οι χοίροι θα πρέπει να τεµαχιστούν σε ηµιµόρια ή σε βασικά τεµάχια. Τα µέρη 
έχουν το δικαίωµα να αποφασίσουν πού θα πραγµατοποιηθεί η σφαγή και ο 
τεµαχισµός, αλλά οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ικανοποιήσουν την επιθυµία του ανταγωνιστή για την πραγµατοποίηση της σφαγής 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις εγκαταστάσεις του ανταγωνιστή. Ο ανταγωνιστής 
είναι υπεύθυνος για τη µεταφορά των ζωντανών χοίρων στο σφαγείο και τη 

                                                 
37  Ένα ή συνδυασµός δανικών ή ξένων σφαγείων, εµπόρων χονδρικής πώλησης, σουπερµάρκετ ή άλλων 

εταιρειών που ασκούν δραστηριότητες στον τοµέα της βιοµηχανίας κρέατος. 
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µεταφορά των ηµιµορίων ή των βασικών τεµαχίων νωπού χοιρινού κρέατος από το 
σφαγείο. Τα µέρη θα καταβάλλουν τα έξοδα µεταφοράς για τη µεταφορά σε άλλο 
σφαγείο εάν η εν λόγω µεταφορά σε άλλο σφαγείο οφείλεται σε περιστάσεις για τις 
οποίες ευθύνονται τα µέρη. 

205. Εάν κανένας ανταγωνιστής δεν κάνει χρήση του πλεονεκτήµατος της προσφοράς 
σχετικά µε τη "σύµβαση σφαγής" εντός της […]* περιόδου που αρχίζει […]* από 
την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής, τα µέρη δεν είναι πλέον 
υποχρεωµένα να διατηρήσουν την προσφορά αυτή. 

 Πώληση σφαγείου 

206. ∆ύο εβδοµάδες µε την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής και εντός 
της περιόδου […]* κατά την οποία τα µέρη προσφέρουν τη σύµβαση σφαγής, τα 
µέρη αναλαµβάνουν επίσης να προσφέρουν προς πώληση ένα σφαγείο χοίρων µε 
τους ακόλουθους όρους: 

(α) Η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα διορίσει, δύο εβδοµάδες 
µετά την έκδοση θετικής απόφασης, ένα ανεξάρτητο διαχειριστή (ο οποίος πρέπει να 
είναι τράπεζα επενδύσεων ή ανάλογο ίδρυµα) ("ο διαχειριστής") ο οποίος θα ενεργεί 
για λογαριασµό της Επιτροπής. Ο διορισµός του διαχειριστή θα θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή εάν η Επιτροπή δεν απευθυνθεί γραπτώς στα µέρη εντός 
δύο εβδοµάδων µετά την ανακοίνωση του διορισµού στην Επιτροπή.  

(β) Εάν ο ανταγωνιστής αποφασίσει να συνάψει συµφωνία για σύµβαση σφαγής, ο 
ανταγωνιστής έχει επίσης το δικαίωµα να αγοράσει το σφαγείο. Εάν ο ανταγωνιστής 
αποφασίσει να αγοράσει το σφαγείο, τα µέρη δεν είναι πλέον υποχρεωµένα να 
διατηρήσουν την προσφορά για τη σύµβαση σφαγής και η συµφωνία για τη 
σύµβαση σφαγής θα λυθεί κατά τη µεταβίβαση του σφαγείου. Εάν τα µέρη 
επιθυµούν να πωλήσουν το σφαγείο σε τρίτο µέρος εντός […]* µετά την έκδοση 
θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής ή εάν ο διαχειριστής επιθυµεί να 
πωλήσει το σφαγείο σε τρίτο µέρος σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 207 εντός 
των υπολοίπων […]* της […]* περιόδου κατά την οποία προσφέρεται η σύµβαση 
σφαγής, ο ανταγωνιστής έχει δικαίωµα προτιµήσεως για την αγορά του σφαγείου µε 
τους ίδιους όρους και την τιµή που προσφέρονται από τρίτο µέρος. Ο ανταγωνιστής 
πρέπει να απαντήσει εντός δύο εβδοµάδων από τη στιγµή που θα του ζητηθεί να 
ασκήσει το δικαίωµα προτιµήσεως. Εάν ο ανταγωνιστής αρνηθεί να κάνει χρήση του 
δικαιώµατος προτιµήσεως και τα µέρη πωλήσουν το σφαγείο, η σύµβαση σφαγής 
στις εγκαταστάσεις των µερών θα λυθεί µετά από τρίµηνη προειδοποίηση. 

(γ) Το σφαγείο πρέπει να είναι σφαγείο χοίρων εντός της ∆ανίας και σε κατάσταση 
λειτουργίας κατά το χρόνο της πραγµατικής µεταβίβασης της κυριότητας του 
σφαγείου στον ανταγωνιστή. Το σφαγείο θα πρέπει να έχει δυναµικότητα σφαγής 
περίπου 5.000 χοίρων ανά πλήρη εβδοµάδα εργασίας ("το σφαγείο"). Τα µέρη 
εξετάζουν το ενδεχόµενο να προσφέρουν προς πώληση το σφαγείο χοίρων στο 
Allingåbro, αλλά δύνανται να προσφέρουν προς πώληση άλλο σφαγείο που θα έχει 
εγκριθεί από την Επιτροπή. 
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(δ) Το σφαγείο πρέπει να πωληθεί από τα µέρη σε αποδεκτή και εύλογη τιµή αγοράς 
που θα καθοριστεί από τα µέρη λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές για την 
εκτίµηση ενός δανικού σφαγείου χοίρων και να µεταβιβαστεί µε τους συνήθεις και 
αποδεκτούς όρους όπως αυτοί εφαρµόζονται εν γένει στην εν λόγω βιοµηχανία στο 
πλαίσιο της µεταβίβασης της κυριότητας ενός σφαγείου. 

207. Εάν τα µέρη δεν επιτύχουν την πώληση του σφαγείου πριν από τη λήξη της […]* 
µετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής, τα µέρη 
αναλαµβάνουν να χορηγήσουν στο διαχειριστή αµετάκλητη πληρεξουσιότητα να 
πωλήσει το σφαγείο σε ανταγωνιστή έναντι αποδεκτής και εύλογης τιµής αγοράς για 
τα µέρη πριν από τη λήξη των υπολοίπων […]* της […]* περιόδου εντός της οποίας 
προσφέρεται η δυνατότητα σύµβασης σφαγής όπως ορίζεται στην αιτιολογική 
σκέψη 202. Η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή εφόσον τα 
µέρη υποβάλουν κατάλληλα αιτιολογηµένη αίτηση ή µετά από αίτηµα της 
Επιτροπής. Τα µέρη θα χορηγούν στο διαχειριστή την απαιτούµενη συνδροµή και τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της πώλησης ή για την 
εκπλήρωση των άλλων καθηκόντων του.  

208. Εάν το σφαγείο δεν πωληθεί κατά τη λήξη της περιόδου αυτής έναντι αποδεκτής και 
εύλογης τιµής, ο διαχειριστής θα έχει στη διάθεσή του […]* για την πώληση του 
σφαγείου σε τιµή που δεν αντιστοιχεί στην ελάχιστη δυνατή, σε οποιονδήποτε 
ανταγωνιστή εκτός από εκείνον ο οποίος έχει συνάψει συµφωνία για σύµβαση 
σφαγής όπως ορίστηκε ανωτέρω. Κατά τη µεταβίβαση του σφαγείου, θα λυθεί η 
συµφωνία όσον αφορά τη σύµβαση σφαγής. 

209. Τα µέρη ή ο διαχειριστής ενηµερώνουν την Επιτροπή για όλες τις σηµαντικές 
εξελίξεις και σε κάθε περίπτωση κάθε τρεις µήνες σχετικά µε την πώληση του 
σφαγείου και ενηµερώνουν την Επιτροπή για τυχόν σχέδια πώλησης του σφαγείου 
σε ανταγωνιστή. Στο πλαίσιο αυτό, τα µέρη οφείλουν να χορηγούν στην Επιτροπή 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα της επιτρέπουν να αξιολογήσει κατά πόσον ο 
ανταγωνιστής πληροί τις προϋποθέσεις ενός βιώσιµου ανταγωνιστή. Η Επιτροπή, το 
αργότερο δύο εβδοµάδες µετά την παραλαβή των πληροφοριών, ενηµερώνει τα µέρη 
ή το διαχειριστή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ανταγωνιστής δεν είναι βιώσιµος 
ανταγωνιστής των µερών και της Steff-Houlberg στη δανική αγορά για την πώληση 
νωπού χοιρινού κρέατος µέσω σουπερµάρκετ, και στην περίπτωση αυτή το σφαγείο 
δεν µπορεί να πωληθεί στον προτεινόµενο ανταγωνιστή. Εάν η Επιτροπή δεν 
απαντήσει εντός δύο εβδοµάδων, τα µέρη ή ο διαχειριστής είναι ελεύθερα/ος να 
πωλήσουν το σφαγείο στον προτεινόµενο ανταγωνιστή. 

210. Τα µέρη αναλαµβάνουν να µην προβούν σε επαναγορά του πωληθέντος σφαγείου, 
εκτός αν δοθεί έγκριση της Επιτροπής. 

 Προµήθεια ζωντανών ζώων 

211. Κατά την περίοδο από τη σύναψη συµφωνίας για τη µεταβίβαση δυναµικότητας 
σφαγής 5.000 χοίρων εβδοµαδιαίως στη ∆ανία και έως την 1η Οκτωβρίου 2001, τα 
µέρη αναλαµβάνουν να πωλούν στον αγοραστή της δυναµικότητας σφαγής, εφόσον 
το επιθυµεί, 5.000 χοίρους εβδοµαδιαίως. Η τιµή των χοίρων θα αντιστοιχεί στην 
πλήρη τιµή της αγοράς, δηλαδή θα ισούται µε την τιµή που έχουν καταβάλει τα µέρη 
για τους χοίρους µε προσαύξηση [...]* DKK/χιλιόγραµµο για την κάλυψη της 
πρόσθετης αµοιβής του µεριδίου της ενοποίησης για τους κτηνοτρόφους που 
προµηθεύουν χοίρους ή θα ισούται µε την τιµή που έχουν καταβάλει τα µέρη για 
τους χοίρους µε προσαύξηση […]* DKK/χιλιόγραµµο. Τα µέρη δεν αναλαµβάνουν 
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την ευθύνη ούτε την κάλυψη του κόστους µεταφοράς των χοίρων από τον 
κτηνοτρόφο στον αγοραστή. 

Γ. Danske Slagterier 

 Άρση του ελέγχου επί της Danske Slagterier 

212. Το αργότερο τρεις µήνες µετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της 
Επιτροπής, τα µέρη θα προτείνουν και θα ψηφίσουν υπέρ απόφασης για την 
τροποποίηση της ρήτρας 7.10 του καταστατικού της Danske Slagterier. Σύµφωνα µε 
την τροποποίηση αυτή, όλα τα θέµατα θα αποφασίζονται µε απλή πλειοψηφία. 
Ωστόσο, καµία απόφαση δεν θα είναι έγκυρη πριν εγκριθεί από τουλάχιστον δύο 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου σύµφωνα µε το τµήµα 3.1.1. (επί του παρόντος τα 
µέρη, η Steff-Houlberg και η Tican). Εάν µία απόφαση σχετικά µε (α) την αύξηση η 
τη µείωση των τελών συµµετοχής κατά ποσοστό µεγαλύτερο από το απαιτούµενο 
για την κάλυψη του πληθωρισµού, (β) την έγκριση επιχειρηµατικού προγράµµατος, 
(γ) την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού, (δ) σηµαντικές µεταβολές του 
µετοχικού κεφαλαίου, (ε) την έγκριση όσον αφορά νέα µέλη βάσει του τµήµατος 
3.1.1., (στ) αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις ρήτρες 4.1, 4.2 και 4.3, (ζ) 
σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας από µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου σχετικά µε το "αποθεµατικό εισφοράς χοίρων", (η) σύσταση ή διορισµό 
µελών άλλων εξωτερικών διοικητικών συµβουλίων στα οποία η Danske Slagterier 
έχει το δικαίωµα να προτείνει ή να διορίσει µέλη, (θ) διορισµό µελών των εταιρειών 
που ενεργούν ανεξάρτητα, ή (ι) οποιαδήποτε απόφαση έχει σηµαντικές οικονοµικές 
ή/και εµπορικές επιπτώσεις για τουλάχιστον ένα µέλος σύµφωνα µε το τµήµα 3.1.1., 
έχει ανατραπεί δύο φορές εντός τριών µηνών µόνο από τα µέρη ή από τα άλλα µέλη 
από κοινού σύµφωνα µε το τµήµα 3.1.1., το µέλος που έχει εισηγηθεί την πρόταση 
έχει το δικαίωµα να παραπέµψει το θέµα σε διαιτησία. 

213. Εάν εντός 14 ηµερών µετά την τελευταία από τις δύο ψηφοφορίες τα µέρη δεν έχουν 
συµφωνήσει όσον αφορά την επιλογή ενός διαιτητή, θα ενεργεί ως διαιτητής ο 
πρόεδρος του Ναυτικού και Εµπορικού ∆ικαστηρίου της Κοπεγχάγης. Ο διαιτητής 
θα παρέχει τη δυνατότητα στα µέρη να αναπτύξουν τις απόψεις τους, αλλά έχει το 
δικαίωµα να διεξάγει τη διαιτησία µε τον τρόπο που κρίνει ως πλέον ενδεδειγµένο. Η 
διαιτητική απόφαση είναι οριστική. Τα µέλη σύµφωνα µε το τµήµα 3.1.1. κατά των 
οποίων λήφθηκε η διαιτητική απόφαση, µπορούν να αποχωρήσουν από την Danske 
Slagterier µε την προϋπόθεση ότι θα γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους 
το αργότερο 30 ηµέρες µετά τη λήψη της διαιτητικής απόφασης. Οι ειδικοί 
λογαριασµοί Ι και ΙΙ των αποχωρούντων µελών θα καταβληθούν στο ολόκληρο ποσό 
του υπολοίπου, όπως εάν έπαυαν να είναι µέλη σε περίπτωση διάλυσης της Danske 
Slagterier. Επιπλέον, το µερίδιο των αποχωρούντων µελών στο αποθεµατικό 
καταστροφών και δραστηριοτήτων της Danske Slagterier θα καταβληθούν όπως 
προβλέπεται στο καταστατικό που διέπει το αποθεµατικό αυτό. 

214. Εάν τα µέρη αποφασίσουν να αποχωρήσουν από την Danske Slagterier, τα υπόλοιπα 
µέλη σύµφωνα µε το τµήµα 3.1.1. δύνανται να αποφασίσουν το αργότερο εντός 30 
ηµερών µετά την παραλαβή από το διοικητικό συµβούλιο της προειδοποίησης για 
την αποχώρηση, ότι η Danske Slagterier θα διαλυθεί. Όλα τα µέλη θα λάβουν τα 
µερίδιά τους από τα έσοδα της ρευστοποίησης που θα υπολογιστούν σύµφωνα µε το 
καταστατικό της Danske Slagterier όταν ολοκληρωθεί η ρευστοποίηση. 

 Κατάργηση του εθνικού συστήµατος καθορισµού τιµών 
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215. Το αργότερο τρεις µήνες µετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της 
Επιτροπής, αλλά πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά µε την άρση του ελέγχου των 
µερών επί της Danske Slagterier, τα µέρη αναλαµβάνουν τη δέσµευση να προτείνουν 
και να ψηφίσουν υπέρ απόφασης για την τροποποίηση, µε έναρξη ισχύος από την 
έναρξη του οικονοµικού έτους 1999/2000, της ρήτρας 2.3 και της ρήτρας 4.3 του 
καταστατικού της Danske Slagterier προκειµένου να καταργηθεί οποιαδήποτε 
δέσµευση που έχουν τα µέρη ως µέλη της Danske Slagterier να ακολουθούν ένα 
κοινό σύστηµα καθορισµού τιµών. Στο µέλλον, τα µέρη δεν θα συντονίζουν τις τιµές 
π.χ. µέσω πίνακα τιµών. Αµέσως µετά την απόφαση της Danske Slagterier για την 
τροποποίηση του καταστατικού της Danske Slagterier, το εποπτικό συµβούλιο της 
Danske Slagterier, µε έναρξη ισχύος από την αρχή του οικονοµικού 
έτους 1999/2000, τροποποιεί κατάλληλα τους "κανόνες που διέπουν το 
διακανονισµό των χοίρων" και τους "κανόνες που διέπουν το διακανονισµό των 
χοιροµητέρων". 

216. Οι µεταβολές των "κανόνων που διέπουν το διακανονισµό των χοίρων" µπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής: οι αναφορές στην "εθνική επιτροπή καθορισµού τιµών" θα 
αντικατασταθούν από την "επιτροπή διακανονισµού". Οι ρήτρες 1.2, 3.5, 4.2, 4.7 
και 7.0 θα απαλειφθούν. Στη ρήτρα 1.3 θα απαλειφθούν οι λέξεις "και ο καθορισµός 
τιµών σε εθνικό επίπεδο". Η ρήτρα 3.4 θα τροποποιηθεί ως εξής "η επιτροπή 
διακανονισµού καθορίζει τα όρια βάρους, τη βάση όσον αφορά την περιεκτικότητα 
σε άπαχο κρέας και άλλα αντικειµενικά κριτήρια για το διακανονισµό των χοίρων." 
Η πρώτη παράγραφος της ρήτρας 3.6 θα τροποποιηθεί ως εξής: "Το εποπτικό 
συµβούλιο της Danske Slagterier καθορίζει τις αντικειµενικές βάσεις για την 
προσαρµογή του διακανονισµού των χοίρων σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν 
την ποιότητα, τη συγκέντρωση και τη σφαγή. Αυτές επί του παρόντος είναι:". Η 
δεύτερη πρόταση της ρήτρας 5.2 τροποποιείται ως εξής: "Εάν αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση της παράδοσης την επόµενη εβδοµάδα, η 
πληρωµή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την υψηλότερη τιµή του µέλους κατά την 
εβδοµάδα της κοινοποίησης ή την εβδοµάδα της παράδοσης.". Τέλος η ρήτρα 5.3 
τροποποιείται ως εξής: "Εάν µία παράδοση χοίρων επισπεύδεται περισσότερο από 
µία ηµέρα, µετά από αίτηµα του σφαγείου, το βάρος αυξάνεται σύµφωνα µε τον 
αριθµό των γραµµαρίων που ορίζεται από την επιτροπή διακανονισµού. Όταν η 
παράδοση επισπεύδεται για την προηγούµενη εβδοµάδα, η πληρωµή 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την υψηλότερη τιµή των µελών κατά την εβδοµάδα 
της κοινοποίησης ή την εβδοµάδα της παράδοσης." 

∆. ESS-Food 

217. Μετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής, τα µέρη θα 
αναλάβουν τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων µε την Steff-Houlberg και την TiCan 
µε στόχο την επίτευξη συµφωνίας για την κατάργηση της κοινής ιδιοκτησίας στην 
ESS-Food. Η συµφωνία µπορεί να περιλαµβάνει την πώληση τµηµάτων της ESS-
Food είτε σε έναν από τους ιδιοκτήτες είτε σε τρίτο µέρος σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που θα συµφωνηθούν από τα µέρη. 

218. Το αργότερο δύο εβδοµάδες µετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της 
Επιτροπής, τα µέρη υποβάλλουν κατάλογο των µελλοντικών διαχειριστών - που 
πρέπει να είναι επενδυτικές τράπεζες ή ανάλογα ιδρύµατα ("ο διαχειριστής") 
-προκειµένου να εγκριθούν από την Steff-Houlberg και την Tican. Εάν η Steff-
Houlberg και η TiCan δεν έχουν εγκρίνει το διορισµό των διαχειριστών που 
προτάθηκαν από τα µέρη εντός οκτώ ηµερών από την παραλαβή του καταλόγου, η 
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Steff-Houlberg και η TiCan θα πρέπει εντός οκτώ ηµερών να υποβάλουν κατάλογο 
µε εναλλακτικές προτάσεις για το διορισµό διαχειριστή και να υποβάλουν τον 
κατάλογο στα µέρη προς έγκριση εντός οκτώ ηµερών από την παραλαβή του 
καταλόγου. 

219. Εάν τα µέρη και η Steff-Houlberg και η TiCan συµφωνήσουν για το διορισµό ενός 
διαχειριστή, τα µέρη ανακοινώνουν το διορισµό του διαχειριστή στην Επιτροπή. Ο 
διορισµός του διαχειριστή θα θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί από την Επιτροπή εάν η 
Επιτροπή δεν απαντήσει γραπτώς στα µέρη εντός δύο εβδοµάδων µετά την 
ανακοίνωση του διορισµού από τα µέρη στην Επιτροπή. 

220. Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των µερών και της Steff-
Houlberg και της TiCan για το διορισµό ενός διαχειριστή, είτε µεταξύ των 
υποψηφίων που προτάθηκαν από τα µέρη είτε εκείνων που προτάθηκαν από την 
Steff-Houlberg και την Tican, τα µέρη θα υποβάλουν στην Επιτροπή κατάλογο των 
προτάσεων των µερών και της Steff-Houlberg και της TiCan που θα συνοδεύεται 
από όλα τα σχετικά έγγραφα συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους δεν 
κατέστη δυνατή η επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των µερών και της Steff-Houlberg και 
της TiCan για το διορισµό του διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, µε 
βάση τα υποβληθέντα έγγραφα, θα προβεί εντός δύο εβδοµάδων στο διορισµό ενός 
διαχειριστή. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει mutatis mutandis και όσον αφορά το 
περιεχόµενο της εντολής του διαχειριστή. 

221. Ο διαχειριστής θα ενεργεί για λογαριασµό της Επιτροπής, σύµφωνα µε την εντολή 
του που θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και διασφαλίζει ότι τα µέρη θα 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συµφωνίας µε την Steff-Houlberg 
και την TiCan όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 217 και ότι δεν θα 
απορριφθούν τυχόν λογικές προτάσεις στο πλαίσιο αυτό από την Steff-Houlberg και 
την TiCan και την επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση. Επιπλέον, ο 
διαχειριστής εξασφαλίζει ότι οι ιδιοκτήτες της ESS-Food θα διατηρούν πάντοτε την 
αξία της ESS-Food και θα µεριµνούν για την εύρυθµη λειτουργία της ESS-Food στο 
βαθµό που αυτό είναι εφικτό από εµπορική άποψη, έως ότου ολοκληρωθεί η τελική 
εκτίµηση της ESS-Food (βλ. παράγραφο 223). Ωστόσο, η διατήρηση της αξίας 
µπορεί να συνεπάγεται […]*. Επιπλέον, ο διαχειριστής εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση 
που θα προκύψει από τη συγκέντρωση δεν θα κάνει κατάχρηση του αποκλειστικού 
ελέγχου που διαθέτει εις βάρος των µελών της µειοψηφίας. Τα µέρη παρέχουν στο 
διαχειριστή κάθε συνδροµή και απαραίτητη πληροφορία - συµπεριλαµβανοµένων 
πληροφοριών για τους όγκους και τις τιµές των προµηθειών από τα µέλη της ESS-
Food προς την ESS-Food, εφόσον είναι αναγκαίο - έτσι ώστε ο διαχειριστής να είναι 
σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Τα µέρη ή ο διαχειριστής ενηµερώνουν 
την Επιτροπή για όλες τις σηµαντικές εξελίξεις των τριών τελευταίων µηνών όσον 
αφορά την κατάργηση της κοινής ιδιοκτησίας στην ESS-Food και σε µεταγενέστερο 
στάδιο όσον αφορά την πώληση της ESS-Food.  

222. Εάν οι ιδιοκτήτες της ESS-Food σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 217 δεν έχουν 
καταλήξει σε συµφωνία πριν από […]* µετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ 
µέρους της Επιτροπής - περίοδος η οποία µπορεί να παραταθεί από την Επιτροπή 
µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα της επιχείρησης που έχει προκύψει από τη 
συγκέντρωση - τα µέρη αναλαµβάνουν να αγοράσουν τις (υπόλοιπες) µετοχές της 
Steff-Houlberg και της TiCan στην ESS-Food το αργότερο […]* µετά τη λήξη της 
πρώτης περιόδου […]* µετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της 
Επιτροπής. 
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223. Η τιµή αγοράς πρέπει να είναι δίκαιη και λογική, βάσει εκτίµησης της ESS-Food ως 
επιχείρησης σε λειτουργία - εκτός εάν […]*. Η εκτίµηση της ESS-Food θα διεξαχθεί 
από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα ο οποίος θα οριστεί µετά από συµφωνία όλων των 
ιδιοκτητών της ESS-Food. Ο εµπειρογνώµονας θα ασκεί τα καθήκοντά του υπό την 
εποπτεία του διαχειριστή σύµφωνα µε την εντολή του διαχειριστή. Η εκτίµηση των 
τµηµάτων της ESS-Food, που θα αξιολογηθεί ως επιχείρηση σε λειτουργία, θα 
στηρίζεται στην αρχή του δείκτη τιµής-κερδών που εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις 
γενικώς αποδεκτές διεθνείς πρακτικές εκτίµησης, και αν αυτή η αρχή εκτίµησης δεν 
είναι δυνατό να εφαρµοστεί, τότε η εκτίµηση θα στηρίζεται στην καθαρή λογιστική 
αξία όπως ορίζεται στους λογαριασµούς που καταρτίστηκαν κατά τη µεταβίβαση της 
ιδιοκτησίας. Ο εµπειρογνώµονας αυτός είναι δυνατό να είναι ο διαχειριστής, εφόσον 
συµφωνούν όλοι οι ιδιοκτήτες. Τα µέρη ή/και η Steff-Houlberg ή/και η TiCan θα 
έχουν δικαίωµα να ζητήσουν µία δεύτερη γνώµη για την εκτίµηση της ESS-Food 
από ειδικευµένο δανό ορκωτό λογιστή. Εάν η εκτίµηση αυτού ή αυτών των 
εµπειρογνωµόνων διαφέρει από την πρώτη εκτίµηση κατά ποσοστό µεγαλύτερο 
από 10%, θα πραγµατοποιηθεί τελική και οριστική εκτίµηση από διαιτητικό 
δικαστήριο που θα απαρτίζεται από ένα διαιτητή ο οποίος πρέπει να είναι ορκωτός 
λογιστής, να είναι ανεξάρτητος και να µην συνδέεται µε οποιονδήποτε ιδιοκτήτη της 
ESS-Food, να είναι µέλος της Foreningen af Statsautoriserede Revisorer της ∆ανίας 
και να έχει διοριστεί από το φορέα αυτόν. 

224. Για µία περίοδο […]* µετά την απόκτηση εκ µέρους της επιχείρησης που θα 
προκύψει από τη συγκέντρωση των (υπολοίπων) µετοχών της Steff-Houlberg και της 
TiCan στην ESS-Food, τα µέρη δεσµεύονται να αναλάβουν, σε µη διακριτική βάση 
(συµπεριλαµβανοµένης της τιµολόγησης) και υπό την εποπτεία του διαχειριστή, τη 
διανοµή και την πώληση, µέσω της ESS-Food, χοιρινού κρέατος ή άλλων 
υφιστάµενων προϊόντων της Steff-Houlberg και της TiCan στις αγορές στις οποίες 
ασκεί δραστηριότητες η ESS-Food. Η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί 
κατά […]* από την Επιτροπή µετά από δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση της Steff-
Houlberg και της Tican. 

E. DAT-Schaub 

225. Η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα προτείνει και θα ψηφίσει 
υπέρ απόφασης τροποποίησης του καταστατικού της DAT-Schaub ως εξής: στις 
30 Σεπτεµβρίου 1999, το µετοχικό κεφάλαιο της DAT-Schaub, εκτός από το 
µετοχικό κεφάλαιο A και Β, θα διανεµηθεί µεταξύ των µελών Α (επί του παρόντος 
τα µέρη, η Steff-Houlberg και η Tican) και θα καταβληθεί σε λογαριασµούς 
προσωπικής ευθύνης των µελών Α. Η διανοµή θα λάβει χώρα ανάλογα µε τις 
παραδόσεις περιβληµάτων αλλαντικών των µελών Α κατά τη διάρκεια των 
οικονοµικών ετών 1996/97, 1997/98 και 1998/99. Όλες οι µελλοντικές αυξήσεις ή 
µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου θα διανέµονται στο εξής κάθε έτος σε 
λογαριασµούς προσωπικής ευθύνης σύµφωνα µε τις παραδόσεις περιβληµάτων 
αλλαντικών των µελών κατά το σχετικό οικονοµικό έτος κατά το οποίο 
επιτεύχθηκαν τα κέρδη. 

226. Τα µέλη Α που αποχωρούν από την DAT-Schaub θα έχουν δικαίωµα να απαιτήσουν 
την πληρωµή του µετοχικού τους κεφαλαίου Α στην ονοµαστική του αξία και στους 
λογαριασµούς προσωπικής ευθύνης εφόσον αυτοί είναι ανέπαφοι σύµφωνα µε τους 
πρώτους λογαριασµούς που εγκρίθηκαν κατά τη γενική συνέλευση µετά την 
αποχώρηση. Το µετοχικό κεφάλαιο Α θα καταβληθεί κατά την ηµέρα της 
αποχώρησης. Το υπόλοιπο στο λογαριασµό προσωπικής ευθύνης θα διακανονιστεί 
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σε πέντε ίσες ετήσιες δόσεις. Στην αποζηµίωση αποχώρησης που καταβάλλεται σε 
πέντε ετήσιες δόσεις υπολογίζεται επιτόκιο για το µη καταβληθέν υπόλοιπο ίσο µε 
το 50% του µέσου επιτοκίου που καταβάλλει η DAT-Schaub για τα βραχυπρόθεσµα 
δάνειά της. Ωστόσο, η DAT-Schaub διατηρεί το δικαίωµα να εξοφλήσει µε εφάπαξ 
πληρωµή τυχόν οφειλόµενα ποσά. Τα µέλη Α που αποχωρούν από την DAT-Schaub 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω έχουν το δικαίωµα να αγοράσουν όλα τα µηχανήµατα και 
τα εργαλεία της DAT-Schaub που υπάρχουν και χρησιµοποιούνται στο 
συγκεκριµένο σφαγείο ή σφαγεία του µέλους Α σε αγοραία τιµή που θα 
προσδιοριστεί µε εύλογους και αντικειµενικούς όρους λαµβάνοντας υπόψη όλες τις 
σχετικές πτυχές συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας που συνδέονται µε αυτά τα µηχανήµατα και τα εργαλεία. Η εκτίµηση θα 
πραγµατοποιηθεί από εµπειρογνώµονα που πρέπει να είναι λογιστής, µέλος της 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer της ∆ανίας και να έχει διοριστεί από το 
φορέα αυτόν. 

ΣΤ. Daka 

227. Μετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής, τα µέρη θα καλέσουν 
τρίτους να αγοράσουν ένα επαρκές µερίδιο της ιδιοκτησίας των µερών στη daka. Με 
τον τρόπο αυτό, τα µέρη θα µεταβιβάσουν τόσες µετοχές ή θα δεχθούν την εγγραφή 
ενός τρίτου για τόσες µετοχές στην daka, έτσι ώστε τα µέρη αφενός θα χάσουν τον 
αποκλειστικό έλεγχο της daka, αφετέρου όµως από κοινού µε τους άλλους µετόχους 
του σφαγείου θα διατηρούν την πλειοψηφία των ψήφων στη γενική συνέλευση της 
daka. Στο πλαίσιο αυτό, ως τρίτος νοείται οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος δεν 
συνδέεται µε τα µέρη και είναι ανεξάρτητος από αυτά. 

228. Το αργότερο δύο εβδοµάδες από την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της 
Επιτροπής, τα µέρη θα διορίσουν ανεξάρτητο διαχειριστή - ο οποίος θα πρέπει να 
έχει εµπειρία στον τοµέα των σφαγείων - ("ο διαχειριστής") ο οποίος θα ενεργεί για 
λογαριασµό της Επιτροπής και θα διασφαλίζει ότι η ιδιοκτησία των µερών στην 
daka δεν θα χρησιµοποιείται για τη µείωση του επιπέδου των υπηρεσιών ή τη 
µεταβολή των συστηµάτων καθορισµού τιµών για τις πρώτες ύλες εις βάρος 
οποιουδήποτε ανταγωνιστή των µερών και θα διασφαλίζει ότι τα µέρη θα 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη µεταβίβαση ενός επαρκούς µεριδίου 
της ιδιοκτησίας. Ο διαχειριστής θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Επιτροπή εάν 
η Επιτροπή δεν απαντήσει γραπτώς στα µέρη εντός δύο εβδοµάδων µετά την 
ανακοίνωση του διορισµού στην Επιτροπή. 

229. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωµα να ασκήσει το δικαίωµα ψήφου των µερών στο 
διοικητικό συµβούλιο και στη γενική συνέλευση της daka στο βαθµό που αυτό είναι 
αναγκαίο για να αποτρέψει τον αποκλειστικό έλεγχο των µερών επί της daka. Τα 
µέρη θα παρέχουν στο διαχειριστή κάθε συνδροµή και απαραίτητη πληροφορία για 
την άσκηση των καθηκόντων του. Τα µέρη ή ο διαχειριστής ενηµερώνουν την 
Επιτροπή εγγράφως για όλες τις σηµαντικές εξελίξεις τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες. 

230. Εάν έως […]* µετά την έκδοση θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση επαρκούς µεριδίου της ιδιοκτησίας των µερών στην 
daka, τα µέρη παρέχουν στο διαχειριστή αµετάκλητη πληρεξουσιότητα για τη 
µεταβίβαση ενός επαρκούς µεριδίου της ιδιοκτησίας σε ένα ή περισσότερα τρίτα 
µέρη µε δίκαιες και αποδεκτές προϋποθέσεις και όρους […]* µετά την έκδοση 
θετικής απόφασης εκ µέρους της Επιτροπής. Η Επιτροπή µπορεί να παρατείνει την 
προθεσµία αυτή µετά από την υποβολή δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης εκ µέρους 
της επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγκέντρωση. 
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231. Εάν ο διαχειριστής δεν έχει µεταβιβάσει ένα επαρκές µερίδιο της ιδιοκτησίας της 
daka πριν από το χρονικό όριο που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 230, ο 
διαχειριστής οφείλει να πωλήσει ένα επαρκές µερίδιο της ιδιοκτησίας των µερών µε 
τους καλύτερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις. Η µεταβίβαση αυτή πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί πριν […]* µετά τη λήξη του χρονικού ορίου που ορίζεται στην 
αιτιολογική σκέψη 230, και κατά το τέλος της περιόδου σε τιµή που δεν είναι η 
ελάχιστη δυνατή. 

232. Τα µέρη ή ο διαχειριστής ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε οποιαδήποτε 
σχέδια µεταβίβασης επαρκούς µεριδίου της ιδιοκτησίας στην daka σε τρίτο µέρος. 
Τα µέρη ή ο διαχειριστής παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
όσον αφορά τον προτεινόµενο αγοραστή των µετοχών στην daka, έτσι ώστε να δοθεί 
η δυνατότητα στην Επιτροπή να εκτιµήσει κατά πόσο ο προτεινόµενος αγοραστής 
ικανοποιεί τα κριτήρια σχετικά µε την ανεξαρτησία, τη βιωσιµότητα, το κεφάλαιο, 
τη διαχείριση και την εµπειρία. Η Επιτροπή, το αργότερο δύο εβδοµάδες µετά την 
παραλαβή των πληροφοριών, ενηµερώνει τα µέρη ή το διαχειριστή εάν θεωρεί ότι ο 
προτεινόµενος αγοραστής δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της ανεξαρτησίας έναντι 
των µερών, και στην περίπτωση αυτή το µερίδιο της ιδιοκτησίας δεν µπορεί να 
µεταβιβαστεί στον προτεινόµενο αγοραστή. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός 
της προβλεπόµενης προθεσµίας, το µερίδιο της ιδιοκτησίας των µερών µπορεί να 
µεταβιβαστεί στο προτεινόµενο τρίτο µέρος. Τα µέρη ή ο διαχειριστής ενηµερώνουν 
την Επιτροπή για τη µεταβίβαση, όταν αυτή έχει ολοκληρωθεί. 

233. Η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση δεν θα επιχειρήσει να 
επανακτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της daka, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει πεισθεί 
ότι τα µέρη δεν θα αποκτούσαν δεσπόζουσα θέση. 

X. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

A. Η δανική αγορά για την προµήθεια ζωντανών χοίρων σφαγής 

234. Οι δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα µέρη µπορούν να εµποδίσουν τη δηµιουργία 
δεσπόζουσας θέσης στη δανική αγορά για την προµήθεια ζωντανών χοίρων σφαγής.  

- Η δυνατότητα που παρέχεται στα µέλη των µερών να πωλούν µέχρι 15%38 των 
εβδοµαδιαίων παραδόσεών τους, µε περίοδο προειδοποίησης έξι εβδοµάδων, 
σε άλλους αγοραστές θα αυξήσει τις δυνατότητες πρόσβασης σε ένα 
σηµαντικό αριθµό χοίρων (δανικής προέλευσης) για τα δανικά και ξένα 
σφαγεία. 

- Η θέσπιση της δωδεκάµηνης προθεσµίας προειδοποίησης θα διευκολύνει τους 
κτηνοτρόφους να αλλάξουν σφαγείο. 

235. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πράξη δεν θα οδηγήσει στον αποκλεισµό της 
δανικής αγοράς για την προµήθεια ζωντανών χοίρων. Επιπλέον, µε τις δεσµεύσεις 
που αναλήφθηκαν θα αρθεί ο έλεγχος των µερών όσον αφορά την καινοτοµία στη 
δανική βιοµηχανία χοίρων. Ειδικότερα, θα είναι δυνατόν για τα ενδιαφερόµενα 
µέρη, όπως τα σουπερµάρκετ, να προσεγγίζουν άµεσα τους γεωργούς µε προτάσεις 
για διαφορετικά είδη παραγωγής. Επιπλέον, οι δεσµεύσεις θα αυξήσουν την επιλογή 
των κτηνοτρόφων όσον αφορά τις δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων τους. Τέλος, 
θα είναι δυσχερέστερο για τα µέρη να ασκήσουν πίεση στα ιδιωτικά σφαγεία µε την 

                                                 
38  15% ισοδυναµεί µε 2,4 εκατοµµύρια χοίρους ετησίως, µέγεθος που αντιπροσωπεύει κατά προσέγγιση 

επαρκείς πρώτες ύλες για τον εφοδιασµό του 140% της δανικής αγοράς για την πώληση νωπού χοιρινού 
κρέατος σε σουπερµάρκετ. 
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προσέλκυση ενός ποσοστού του 4% (800.000 χοίροι) της δανικής παραγωγής χοίρων 
που αγοράζουν επί του παρόντος τα ιδιωτικά σφαγεία. Και τούτο επειδή τα ιδιωτικά 
σφαγεία θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε έναν πρόσθετο αριθµό µέχρι και 
2.400.000 χοίρων που θα είναι διαθέσιµοι λόγω της άρσης των περιορισµών επί του 
15% των πωλήσεων χοίρων. Συνεπώς, χάρη στις αναληφθείσες δεσµεύσεις, η πράξη 
δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά για την προµήθεια 
ζωντανών χοίρων σφαγής. 

B. ∆ανική αγορά για την πώληση νωπού χοιρινού µέσω των σουπερµάρκετ 

236. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα µέρη είναι επαρκείς για την 
άρση του κινδύνου δηµιουργίας δυοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης στη δανική αγορά 
νωπού χοιρινού που πωλείται µέσω των σουπερµάρκετ. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
σηµειώνει ότι: 

- Θα υπάρχουν µεγαλύτερα περιθώρια άσκησης ανταγωνισµού όσον αφορά τις 
τιµές, δεδοµένου ότι η κατάργηση του συστήµατος καθορισµού των τιµών για 
τους χοίρους θα δώσει στα συνεταιριστικά σφαγεία µεγαλύτερη ευελιξία όσον 
αφορά τη διαµόρφωση των τιµών τους έναντι των κτηνοτρόφων. Συνεπώς, η 
προµήθεια πρώτων υλών θα µπορεί στο µέλλον να αποτελεί µία πηγή 
ανταγωνισµού µεταξύ των συνεταιριστικών σφαγείων. 

- Η αγορά θα αποκτήσει µικρότερη διαφάνεια χάρη στην κατάργηση του 
συστήµατος καθορισµού των τιµών για τους χοίρους. 

- Η κατάργηση του καθεστώτος συνιδιοκτησίας της ESS-Food και η δυνατότητα 
αποχώρησης από την DAT-Schaub θα έχει ως αποτέλεσµα την άρση των 
διαρθρωτικών δεσµών µεταξύ των µερών και της Steff-Houlberg. Ειδικότερα, 
σηµειώνεται ότι η εξάρτηση της Steff-Houlberg από τα µέρη θα µειωθεί. 
Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η Steff-Houlberg θα 
χρειαστεί να αναπτύξει εναλλακτικούς διαύλους πώλησης µετά την κατάργηση 
της συνιδιοκτησίας της ESS-Food. Για να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση των 
απαιτούµενων επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων διαύλων πώλησης, και 
συνεπώς η διατήρηση της Steff-Houlberg ως βιώσιµου ανταγωνιστή, είναι 
σηµαντικό η κατάργηση της συνιδιοκτησίας της ESS-Food να µην αποβεί 
επιζήµια για τη Steff-Houlberg. Η Επιτροπή κρίνει ότι η διαδικασία που 
θεσπίστηκε στις δεσµεύσεις είναι επαρκής για τη διαφύλαξη των συµφερόντων 
της Steff-Houlberg, δεδοµένου µάλιστα ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει 
την εντολή του διαχειριστή. 
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- Υπάρχουν µεγαλύτερα περιθώρια διαφορών στη διάρθρωση κόστους της Steff-
Houlberg και των µερών λόγω της µεγαλύτερης ευελιξίας των τιµών των 
εισροών (βλέπε ανωτέρω), και του γεγονότος ότι στο µέλλον η Steff-Houlberg 
δεν θα πραγµατοποιεί πωλήσεις µέσω των ίδιων διαύλων όπως τα µέρη. 

- Τέλος η δέσµευση σύναψης συµβάσεων σφαγής και πώλησης δυναµικότητας 
σφαγής σε ανταγωνιστή, θα επιτρέψει την επαρκή ενίσχυση άλλων 
προµηθευτών, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µία σηµαντική τρίτη εναλλακτική 
λύση έναντι των µερών και της Steff-Houlberg. Ως προς το θέµα αυτό, 
σηµειώνεται επίσης ότι η χαλάρωση της υποχρέωσης προµήθειας στην ανάντη 
αγορά για τους ζωντανούς χοίρους, θα συµβάλει στην εξασφάλιση προµήθειας 
πρώτων υλών γι' αυτή την τρίτη εναλλακτική δυνατότητα στην αγορά και ότι 
πριν επιτευχθεί η χαλάρωση αυτή, τα µέρη θα προµηθεύουν, εφόσον είναι 
αναγκαίο, ζωντανά ζώα για σφαγή. 

237. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα µεγαλύτερα περιθώρια άσκησης ανταγωνισµού 
σε επίπεδο τιµών, η µείωση της διαφάνειας όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών 
στην αγορά, η άρση των διαρθρωτικών δεσµών µεταξύ των µερών και της Steff-
Houlberg, τα µεγαλύτερα περιθώρια διαφορών στη διάρθρωση του κόστους, και η 
ενίσχυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων στην αγορά µε την παροχή δυναµικότητας 
σφαγής σε συνδυασµό µε τη χαλάρωση της υποχρέωσης προµήθειας των 
κτηνοτρόφων, επαρκούν για την άρση του κινδύνου δηµιουργίας δυοπωλιακής 
δεσπόζουσας θέσης, στην οποία, υπό διαφορετικές συνθήκες θα είχε οδηγήσει η 
σχεδιαζόµενη πράξη στην αγορά αυτή. 

Γ. ∆ανική αγορά παραπροϊόντων σφαγείων υψηλού κινδύνου 

238. Σύµφωνα µε την αναληφθείσα δέσµευση, τα µέρη δεν θα αποκτήσουν τον 
αποκλειστικό έλεγχο της daka. Συνεπώς, δεν θα δηµιουργηθεί δεσπόζουσα θέση 
στην αγορά αυτή. 

XI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

239. Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, όπως τροποποιήθηκε µε τις αναληφθείσες 
δεσµεύσεις, δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στις δανικές 
αγορές για την προµήθεια ζωντανών χοίρων σφαγής, νωπού χοιρινού κρέατος που 
πωλείται µέσω των σουπερµάρκετ και παραπροϊόντων σφαγείων που θα είχε ως 
αποτέλεσµα να παρακωλύεται σε σηµαντικό βαθµό ο αποτελεσµατικός 
ανταγωνισµός στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της. Συνεπώς, η πράξη 
συγκέντρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι αναληφθείσες δεσµεύσεις, 
είναι συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

 

Άρθρο 1 
Εφόσον τηρηθούν πλήρως οι δεσµεύσεις, όπως ορίζονται στις αιτιολογικές 
σκέψεις 200 έως 233, η συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε από τα µέρη στις 5 Οκτωβρίου 
1998 σχετικά µε τη συγχώνευση της Slagteriselskabet Danish Crown AmbA και της 
Vestjyske Slagterier A.m.b.A. και την απόκτηση του ελέγχου εκ µέρους της Slagteriselskabet 
Danish Crown AmbA και της Vestjyske Slagterier A.m.b.A. επί της daka a.m.b.a., 
της Danske Andelsslagteriers Tarmsalg – Schaub & Co a.m.b.a., της Slagteriernes 
Fællesindkøbsforening a.m.b.a. και της Scan-Hide a.m.b.a., κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την 
κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ. 

 

Άρθρο 2 
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις εξής επιχειρήσεις: 

1. Slagteriselskabet DANISH CROWN AmbA  
Marsvej 43  
DK – 8900 Randers 

2. Vestjyske Slagterier A.m.b.A.  
Havnevej 8  
DK – 7600 Struer 

 

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 1999 
 
 
 
 
        Για την Επιτροπή, 
        Karel VAN MIERT 
        Μέλος της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πωλήσεις νωπού χοιρινού κρέατος για τελική κατανάλωση 

 

 Σουπερ-
µάρκετ 

Κρεοπώλες Λιανικό 
εµπόριο 

Υπηρεσίες 
σίτισης 

Γενικό 
σύνολο 

Danish Crown [20-25]% [5-10]% [20-25]% [5-10]% [15-20]% 

Vestjyske  [15-20]% [10-15]% [15-20]% [<5]% [10-15]% 

DAT-Schaub PM [<5]% [<5]% PM [<5]% 

      

Τα µέρη 40% 22% 38% 11% 34% 

      

Steff-Houlberg <30% <5% >25% <5% <25% 

Tican [<5]% <5% [<5]% <5% <5% 

Privates <30% +50% >30% +50% <40% 

Mesterslagteren  <20% <5%  PM 

Εισαγωγές 1%  1% 20% <5% 

      

ΣΥΝΟΛΟ 76% 9% 85% 15% 111.000 
τόνοι 

 

Στις πωλήσεις των διαφόρων σφαγείων περιλαµβάνονται οι άµεσες πωλήσεις και οι πωλήσεις 
µέσω χονδρεµπόρων. 

 


