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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 1999

σχετικά µε διαδικασία σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου

(Υπόθεση IV/Μ. 1221 Rewe/Meinl)

________________

(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

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

την απόφαση της Επιτροπής της 28ης Σεπτεµβρίου 1998, να κινήσει τη διαδικασία για την
παρούσα υπόθεση,

Αφού έδωσε στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις
τους σχετικά µε τις αιτιάσεις της Επιτροπής,

Μετά από διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων3,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

1. Στις 25 Αυγούστου 1998, οι επιχειρήσεις REWE Internationale
Beteiligungsgesellschaft mbH και REWE-Verkaufsgesellschaft mbH, οι οποίες είναι
και οι δύο µέλη του οµίλου Rewe κοινοποίησαν σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (στο εξής κανονισµός για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων) πρόταση συγκέντρωσης κατά την έννοια του άρθρου 3,
παράγραφος 1, στοιχείο β του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, µε
την οποία σκοπεύουν να αποκτήσουν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της Julius
Meinl AG.

2. Στις 28 Σεπτεµβρίου 1998, η Επιτροπή αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρο 6,
παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και
το άρθρο 57 της συµφωνίας ΕΟΧ να κινήσει τη διαδικασία στην υπόθεση αυτή.

3. Στις 19 Ιανουαρίου 1999 η συµβουλευτική επιτροπή εξέτασε το παρόν σχέδιο
απόφασης.

                                                
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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Ι. ΤΑ ΜΕΡΗ

4. Ο όµιλος Rewe (στο εξής "Rewe") αποτελεί όµιλο επιχειρήσεων µε ενιαία διοίκηση
αποτελούµενη από τη Rewe-Zentralfinanz eG και τη Rewe Zentral AG καθώς και
από τις αντίστοιχες απευθείας και έµµεσες θυγατρικές τους. Οι δραστηριότητες της
Rewe περιλαµβάνουν την αγορά, τη χρηµατοδότηση και τη διαχείριση επιχειρήσεων
χονδρικής και λιανικής πώλησης, ιδίως στον τοµέα της λιανικής πώλησης τροφίµων.
Το µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών της Rewe επιτυγχάνεται στη Γερµανία.
Η Rewe έχει δραστηριότητα στην Αυστρία από το 1996 µέσω της θυγατρικής
επιχείρησής της bml Vermögensverwaltung AG (στο εξής "Billa"). Η Billa έχει
αλυσίδα λιανικής πώλησης τροφίµων σε υπεραγορές (Merkur), σούπερ µάρκετ
(Billa), µικρά καταστήµατα αυτοεξυπηρέτησης (Emma) και καταστήµατα
προσφορών (Mondo) καθώς και καταστήµατα πώλησης καλλυντικών και φαρµάκων
(Bipa), ενώ έχει ηγετική θέση στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίµων.

5. Η Julius Meinl AG (στο εξής "Meinl") είναι εµπορικός όµιλος που έχει
δραστηριότητα σχεδόν αποκλειστικά στην Αυστρία, και διαθέτει µερικά
καταστήµατα στην Ιταλία. Ο συνολικός κύκλος εργασιών επιτυγχάνεται κυρίως από
την λιανική πώληση καθηµερινών καταναλωτικών αγαθών. Η Meinl διατηρεί
υπεραγορές (PamPam), σούπερ µάρκετ (Julius Meinl και Meinl Gourmet) και
καταστήµατα προσφορών (Jééé).

ΙΙ. Η ΠΡΑΞΗ

6. Η Rewe σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της Meinl [...]*.
Η αγορά περιλαµβάνει επτά θυγατρικές επιχειρήσεις της Meinl. Συνολικά πρόκειται
να αναλάβει 341 καταστήµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται σούπερ µάρκετ,
καταστήµατα προσφορών, υπεραγορές και αλυσίδα καταστηµάτων γαστρονοµίας. Η
κοινοποιηθείσα πρόταση συγκέντρωσης δεν περιλαµβάνει τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει συµµετοχή ο όµιλος Julius
Meinl International AG, που λειτουργεί ως εταιρεία χόλντινγκ για τις
δραστηριότητες του οµίλου Meinl στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη, τη
Meinl Austria Industrie GmbH που έχει τον βασικό τοµέα της παραγωγής, καθώς και
τις θυγατρικές της Meinl στην Ιταλία.

ΙΙΙ. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

7. Η πράξη αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1,
στοιχείο β) του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, διότι η Rewe
αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της Meinl.

ΙV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

8. Οι σχετικές επιχειρήσεις έχουν συνολικό παγκόσµιο κύκλο εργασιών που
υπερβαίνει τα 5.000 εκατ. ευρώ4 (Rewe: [...]* εκατ. ευρώ, Meinl: [...]* εκατ. ευρώ)
και κοινοτικό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ
(Rewe: [...]* εκατ. ευρώ, Meinl: [...]* εκατ. ευρώ). Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν
επιτυγχάνουν περισσότερο από τα δύο τρίτα του κοινοτικού κύκλου εργασιών τους

                                                
* Ορισµένα τµήµατα του παρόντος κειµένου διατυπώθηκαν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την τήρηση του

επαγγελµατικού απορρήτου. Τα τµήµατα αυτά περικλείονται σε αγκύλες και επισηµαίνονται µε έναν
αστερίσκο.

4 Ο κύκλος εργασιών υπολογίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1 του κανονισµού για τον έλεγχο
των συγκεντρώσεων και την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών
(ΕΕ C 66, 2.3.1998, σ. 25). Εφόσον αναφέρεται κύκλος εργασιών προ της 1ης Ιανουαρίου 1999, ο
υπολογισµός έγινε µε βάση τους µέσους όρους της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ECU και µετατροπή
σε ευρώ µε βάση 1:1.
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σε ένα και το αυτό κράτος µέλος. Η πράξη έχει, εποµένως, κοινοτική διάσταση και
δεν αποτελεί περίπτωση συνεργασίας στα πλαίσια της συµφωνίας ΕΟΧ.

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

9. Η προτεινόµενη συγκέντρωση θα έχει επιπτώσεις, προπάντων, στο λιανικό εµπόριο
τροφίµων στην Αυστρία. Σύµφωνα µε την πρακτική σε παλαιότερες αποφάσεις της
Επιτροπής5, ο τοµέας της λιανικής πώλησης τροφίµων πρέπει να διαιρεθεί, από την
άποψη των δυνητικών αποτελεσµάτων στον ανταγωνισµό, σε δύο διακεκριµένες
αγορές:

� ο κλάδος της διανοµής, στον οποίο οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
τροφίµων ενεργούν ως προµηθευτές των τελικών καταναλωτών,

� ο κλάδος του εφοδιασµού ("αγορά ζήτησης"), στην οποία οι επιχειρήσεις
λιανικής πώλησης τροφίµων ενεργούν ως αγοραστές έναντι των παραγωγών
των προϊόντων που πωλούνται από τα καταστήµατα του λιανικού εµπορίου
τροφίµων.

Α. Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

1. Σχετική αγορά προϊόντων

10. Στο λιανικό εµπόριο τροφίµων υπάρχουν διάφοροι τρόποι διανοµής ανάλογα π.χ. µε
το εύρος και την εξειδίκευση της σειράς προσφεροµένων προϊόντων και το µέγεθος
της επιφάνειας του καταστήµατος πώλησης (π.χ. σούπερ µάρκετ µε 5.000 έως
10.000 είδη, τµήµα νωπών τροφίµων και επιφάνεια πωλήσεων 400-1.000 m2,
καταστήµατα χονδρικής πώλησης µε επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 1.000 m2).
Λόγω των υφισταµένων ανταγωνιστικών σχέσεων µεταξύ αυτών των διαφορετικών
µορφών διανοµής, θα υποτεθεί κατωτέρω, όπως και σε προηγούµενες αποφάσεις της
Επιτροπής6, ότι υπάρχει µια διακεκριµένη συνολική αγορά λιανικής πώλησης
τροφίµων που περιλαµβάνει όλα τα καταστήµατα λιανικής πώλησης, ιδίως τα
σούπερ µάρκετ και τις υπεραγορές, που διαθέτουν προϊόντα χαρακτηριστικά του
λιανικού εµπορίου τροφίµων, τρόφιµα ή άλλα είδη (δεν περιλαµβάνονται δηλαδή τα
εξειδικευµένα καταστήµατα όπως τα κρεοπωλεία και τα αρτοποιεία).

11. Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν, αντιθέτως, την άποψη ότι η σχετική αγορά
προϊόντων περιλαµβάνει όλες τις πηγές για την προµήθεια τροφίµων στην οποία
έχουν πρόσβαση οι καταναλωτές, όπου συµπεριλαµβάνονται τα τοπικά καταστήµατα
όλων των ειδών όπως, για παράδειγµα, οι λαϊκές αγορές, οι αγορές αγροτών, τα
κρεοπωλεία, τα αρτοποιεία, τα πρατήρια βενζίνης, τα καταστήµατα βιολογικών
προϊόντων, κλπ. (το εξειδικευµένο εµπόριο). Τα µέρη βασίζουν την άποψή τους για
το ζήτηµα αυτό και στη µελέτη της Gesellschaft für Konsumforschung (στο εξής
"GfK") για τις αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ των διαφόρων τρόπων διανοµής από
τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 1998, σύµφωνα µε την οποία, µολονότι τα
σούπερ µάρκετ, για παράδειγµα, έχουν πελάτες το 97% όλων των καταναλωτών,
το 60% των πελατών των σούπερ µάρκετ αγοράζουν επίσης και από κρεοπωλεία,
το 75% από αρτοποιεία και το 18% από µανάβικα. Παρόµοιο ποσοστό των πελατών
των υπεραγορών και των καταστηµάτων προσφορών ψωνίζουν τακτικά από
κρεοπωλεία, αρτοποιεία και µανάβικα. Τα κρεοπωλεία και τα αρτοποιεία

                                                
5 Π.χ. υπόθεση IV/Μ.803-Rewe/Billa (ΕΕ C 306, 15.10.1996, σ. 4), υπόθεση M.1071-SPAR/PRO (ΕΕ C 49,

14.2.1998, σ. 13).
6 Π.χ. απόφαση 97/277/ΕΚ - Kesko/Tuko (ΕΕ L 110, 26.4.1997, σ. 53, σηµείο 18 και επ.), υποθέσεις

RΕWE/BILLA και SPAR/PRO (βλ. υποσηµείωση 5), υπόθεση IV/Μ.1303 - ADEG/EDEKA (EE C 385,
11.12.1998, σ. 5).
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εξυπηρετούν το 60% και το 72%, αντίστοιχα, όλων των πελατών και από τους
πελάτες αυτούς το 98% αγοράζει επίσης από σούπερ µάρκετ, το 78% από
υπεραγορές και το 85% από καταστήµατα προσφορών.

12. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε, αντίθετα, ότι στην Αυστρία δεν υπάρχουν
ιδιαιτερότητες που θα µπορούσαν να αιτιολογήσουν παρέκκλιση από την
καθιερωµένη πρακτική της Επιτροπής. Επιπλέον, ο ορισµός της αγοράς που
επικαλείται η Επιτροπή χρησιµοποιήθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη ως βάση στην
κοινοποίησή τους για τη συγκέντρωση Rewe/Billa.

13. Όπως και στα άλλα κράτη µέλη, οι καταναλωτές στην Αυστρία αναµένουν από το
λιανικό εµπόριο τροφίµων µια συγκεκριµένη υπηρεσία διανοµής που συνίσταται
στην προσφορά µιας συγκεκριµένης σειράς προϊόντων που περιλαµβάνει τρόφιµα
και µη. Οι αγορές από ειδικά καταστήµατα όπως τα κρεοπωλεία και τα αρτοποιεία,
δεν µπορούν από την άποψη του αυστριακού καταναλωτή, να αντικαταστήσουν τις
αγορές σε ένα σούπερ µάρκετ ή άλλο είδος καταστήµατος λιανικής πώλησης
τροφίµων όπου µπορεί να βρει όλα τα προϊόντα που χρειάζεται επί τόπου (αγορές
από ένα µόνο κατάστηµα). Σύµφωνα µε έρευνα του ινστιτούτου GfK (επιτροπή
νοικοκυριών), στο διάστηµα ενός µήνα πραγµατοποιείται σε όλη την Αυστρία
συνολικός κύκλος εργασιών περίπου 11,7 δισ. ATS σε ευπαθή καταναλωτικά αγαθά,
από τα οποία µόνο το 10% αναλογεί στα ειδικά καταστήµατα. Τα ειδικά
καταστήµατα προσφέρουν χαρακτηριστικά µόνο ένα συγκεκριµένο προϊόν ή
συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων και, από την άποψη του είδους των προϊόντων,
της επιφάνειας πωλήσεων και του µέσου επιπέδου τιµών, δεν αποτελούν άµεσο
ανταγωνιστή για το λιανικό εµπόριο τροφίµων µε τις διάφορες µορφές του.
Εποµένως, η προσφορά των ειδικών καταστηµάτων χρησιµεύει κυρίως για να
συµπληρώνει την προσφορά του λιανικού εµπορίου τροφίµων.

14. Από το ποσοστό πελατών που αναφέρουν τα µέρη, προκύπτει απλώς ότι οι
ερωτηθέντες πελάτες εκτός από ότι αγοράζουν σε σούπερ µάρκετ ή σε άλλα
καταστήµατα του λιανικού εµπορίου τροφίµων, αγοράζουν επίσης συχνά από
κρεοπωλεία ή αρτοποιεία. Από την παράλληλη αγοραστική συµπεριφορά που
διαπιστώθηκε δεν µπορεί προκύπτει απάντηση στο ερώτηµα εάν οι καταναλωτές
αγοράζουν από το εξειδικευµένο εµπόριο προσπαθώντας να αντικαταστήσουν το
λιανικό εµπόριο τροφίµων ή να συµπληρώσουν τις αγορές τους από αυτό. Κατά
συνέπεια, η µελέτη αλληλοεπικαλύψεων που αναφέρουν τα µέρη δεν είναι
κατάλληλη για να αποδείξει τη δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ του λιανικού
εµπορίου τροφίµων και του εξειδικευµένου εµπορίου. Αντιθέτως, τα στοιχεία
υποδεικνύουν µάλλον ότι τα καταστήµατα του εξειδικευµένου εµπορίου δεν
αποτελούν υποκατάστατο του λιανικού εµπορίου τροφίµων. Τούτο προκύπτει από το
γεγονός ότι το 98% των πελατών του εξειδικευµένου εµπορίου αγοράζουν επίσης
από σούπερ µάρκετ, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα σούπερ µάρκετ έχουν
πελάτες το 97% του συνόλου των καταναλωτών. Εάν τα καταστήµατα του
εξειδικευµένου εµπορίου ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των
καταναλωτών κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα καταστήµατα του λιανικού εµπορίου
τροφίµων τότε, από τα καταστήµατα του λιανικού εµπορίου τροφίµων θα έπρεπε
αγοράζει πολύ µικρότερο ποσοστό των πελατών του εξειδικευµένου εµπορίου.
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15. Επειδή τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν να συµπεριλάβουν στη σχετική αγορά και
τα καταστήµατα των πρατηρίων βενζίνης, πρέπει να τονισθεί ότι το µέγεθος της
επιφάνειας πωλήσεων των καταστηµάτων αυτών είναι, κατά µέσον όρο, µόνο
µεταξύ 40m2 και 70m2 και ότι διαθέτουν µόνο περιορισµένη σειρά προϊόντων που
αποτελείται κυρίως από ποτά και προϊόντα που αγοράζονται από παρόρµηση. Στην
περίπτωση των καταστηµάτων των πρατηρίων βενζίνης, επιπλέον, υπάρχει γενικά
διαφορά τιµών περίπου 25-30% έναντι του λιανικού εµπορίου τροφίµων. Ο
καταναλωτής είναι διαθέσιµος, γεγονός που οφείλεται ιδίως στο περισσότερο
ευέλικτο ωράριο λειτουργίας τους, να αγοράσει σε υψηλότερες τιµές
(π.χ. 50% περισσότερο για τα ποτά). Λόγω των διαφορετικών κινήτρων για την
αγορά προϊόντων από τα πρατήρια βενζίνης και από τα διάφορα είδη καταστηµάτων
του λιανικού εµπορίου τροφίµων, τα δύο κανάλια διανοµής δεν είναι αµοιβαίως
υποκατάστατα από την άποψη του καταναλωτή. Επειδή τα συµβαλλόµενα µέρη
επιθυµούν να περιλάβουν τα καταστήµατα cash & carry στην αγορά, πρέπει να
σηµειωθεί ότι τα cash & carry αποτελούν χωριστό στάδιο του µάρκετινγκ που
παρέχει κυρίως υπηρεσίες διανοµής στα µικρά καταστήµατα τροφίµων, σε
επιχειρήσεις του τοµέα των υπηρεσιών, σε µικρά καταστήµατα λιανικής, στον κλάδο
των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, κλπ. Επιπλέον, πρόσβαση στα καταστήµατα
cash & carry έχουν µόνο οι κάτοχοι ειδικής κάρτας (κυρίως επαγγελµατίες). Σε
προηγούµενες αποφάσεις της η Επιτροπή δεν έχει περιλάβει, για το λόγο αυτόν τα
cash & carry στην αγορά του λιανικού εµπορίου τροφίµων7. Τα συµβαλλόµενα µέρη
δεν προβάλλουν κάποια επιχειρήµατα που θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν την
εξαίρεση από την καθιερωµένη αυτή πρακτική.

16. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε ότι ο περιορισµός της αγοράς στα
καταστήµατα που διαθέτουν τη συνήθη σειρά προϊόντων του λιανικού εµπορίου
τροφίµων είναι κατάλληλος και για την παρούσα περίπτωση. Όλοι οι ανταγωνιστές
που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι τα ειδικά καταστήµατα, τα καταστήµατα των
πρατηρίων βενζίνης και τα cash & carry δεν αποτελούν άµεσους ανταγωνιστές των
καταστηµάτων λιανικής πώλησης τροφίµων. Τα στοιχεία των µεριδίων αγοράς για
την Αυστρία στη στατιστική επετηρίδα της AC Nielsen βασίζονται επίσης στην
αγορά του λιανικού εµπορίου τροφίµων χωρίς να λαµβάνουν υπόψη το
εξειδικευµένο εµπόριο, τα καταστήµατα των πρατηρίων βενζίνης και τα cash &
carry. Το αυτό ισχύει για την µελέτη της Regioplan µε θέµα το λιανικό εµπόριο
τροφίµων στην Αυστρία.

17. Το ερώτηµα εάν στην προκείµενη υπόθεση και για την αξιολόγηση της
προτεινόµενης συγκέντρωσης από την άποψη του ανταγωνισµού πρέπει να
συµπεριληφθούν στη σχετική αγορά τα καταστήµατα προσφορών, δεν χρειάζεται να
απαντηθεί. Ο µέσος αριθµός των ειδών που προσφέρουν τα καταστήµατα
προσφορών στην Αυστρία είναι πολύ µικρότερος σε σύγκριση µε τα σούπερ µάρκετ.
Τόσο η µικρότερη εξυπηρέτηση όσο και η εκτεταµένη έλλειψη επωνύµων προϊόντων
υποδεικνύουν ότι υφίσταται µόνο περιορισµένη ανταγωνιστική σχέση8. ∆εν
χρειάζεται πάντως να απαντηθεί το ερώτηµα, δεδοµένου ότι ακόµη και εάν
συµπεριληφθούν τα καταστήµατα προσφορών στη σχετική αγορά, δεν θα
µεταβληθεί το αποτέλεσµα της αξιολόγησης της προκείµενης συγκέντρωσης από την
άποψη του ανταγωνισµού.

                                                
7 Βλ. υποσηµείωση 6, υπόθεση KESKO/TUKO, σηµείο 24 και µετά.
8 Βλ. υπόθεση IV/Μ.179 - Spar/Dansk Supermarket (EE C 29, 6.2.1992, σ. 18).
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2. Γεωγραφική αγορά αναφοράς

18. Η Επιτροπή ασχολήθηκε ήδη στην απόφαση Rewe/Billa9 µε το ερώτηµα του
καθορισµού της γεωγραφικής αγοράς αναφοράς και διαπίστωσε ότι από την άποψη
του καταναλωτή, οι γεωγραφικές αγορές που επηρεάζονται από µια συγκέντρωση
στο λιανικό εµπόριο τροφίµων είναι οι τοπικές αγορές στις οποίες οι εταιρείες
διατηρούν καταστήµατα. Αυτές οι τοπικές αγορές µπορούν να οριστούν ως κύκλος
µε κέντρο το µεµονωµένο κατάστηµα και µε ακτίνα απόσταση περίπου είκοσι
λεπτών µε το αυτοκίνητο. Η Επιτροπή πάντως στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι η
εξέταση όµως που περιορίζεται στις εν λόγω τοπικές αγορές δεν θα απεικόνιζε την
επίπτωση µιας συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό, στην περίπτωση που ένας µεγάλος
αριθµός τοπικών αγορών οι οποίες επηρεάζονται από τη συγκέντρωση συνδέονται
έτσι ώστε να επικαλύπτονται και να καλύπτουν χωρίς κενά µια µεγαλύτερη
περιφέρεια ή ακόµα και ολόκληρη την επικράτεια ενός κράτους µέλους. Στο πλαίσιο
αυτό πρέπει ιδίως να ληφθεί υπόψη ότι οι ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ των
µεγάλων αλυσίδων καταστηµάτων λιανικού εµπορίου δεν περιορίζονται στον τοπικό
ανταγωνισµό αλλά αντίθετα υπάρχουν σε πολύ µεγαλύτερη γεωγραφική έκταση.
Αποτέλεσµα τούτου είναι, για παράδειγµα, το γεγονός ότι στην περίπτωση των
µεγάλων αλυσίδων καταστηµάτων λιανικού εµπορίου, η σειρά των προσφεροµένων
εµπορευµάτων ελέγχεται σε µεγάλο βαθµό από το κέντρο και, συνεπώς, τουλάχιστον
η βασική σειρά εµπορευµάτων είναι η ίδια σε κάθε τοπική αγορά, και κατά κανόνα η
διαφήµιση γίνεται σε όλη τη χώρα. Για την αξιολόγηση της υπόθεσης Rewe/Billa
από την άποψη του ανταγωνισµού, η Επιτροπή θεώρησε στη σχετική απόφαση ότι
υπάρχει µια συνολική αγορά του λιανικού εµπορίου τροφίµων στην Αυστρία. Στο
πλαίσιο αυτό διαπίστωσε ότι περιττεύει η εξέταση των τοπικών ή των
περιφερειακών αγορών, διότι η Rewe δεν είχε προηγουµένως δραστηριότητα στην
Αυστρία και, κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατόν να αυξηθούν τα µερίδια αγοράς σε
καµία δυνητική γεωγραφική αγορά.

19. Στην προκείµενη περίπτωση. από τις έρευνες που διεξήγαγε η Επιτροπή δεν
προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν τον ορισµό περιφερειακών αγορών. Τόσο
τα καταστήµατα των Rewe/Billa, όσο και αυτά της Meinl, καλύπτουν το σύνολο της
κατοικήσιµης επιφάνειας της Αυστρίας. Το αυτό ισχύει για τους ανταγωνιστές Spar,
ADEG και Löwa που έχουν δραστηριότητα σε όλο το οµοσπονδιακό κράτος. Είναι
γεγονός ότι, τόσο η Spar όσο και η Rewe/Billa καθώς και η Meinl διαθέτουν, για
ιστορικούς λόγους, διαφορετικά περιφερειακά κέντρα δραστηριοτήτων. Ενώ η Spar
έχει ισχυρότερη παρουσία στη δυτική Αυστρία, η Rewe/Billa έχει, όπως αναφέρεται
στα σηµεία 31 έως 36, ισχυρότερη θέση στην ανατολική Αυστρία. Το γεγονός όµως
αυτό δεν δικαιολογεί από µόνο του, όσον αφορά το ζήτηµα του καθορισµού των
γεωγραφικών αγορών, τον ορισµό περιφερειακών αγορών, διότι και οι τρεις
επιχειρήσεις έχουν παρουσία σε όλα τα οµόσπονδα κράτη της Αυστρίας. Επιπλέον,
οι ανταγωνιστές που ερωτήθηκαν από την Επιτροπή επιβεβαίωσαν ότι σε όλη την
Αυστρία διαθέτουν τα ίδια ή παρεµφερή βασικά προϊόντα και ότι διαφηµίζουν τα
προϊόντα τους σε όλη τη χώρα στην εθνική τηλεόραση και στον τύπο που
κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίπεδο των
τιµών δεν διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των περιοχών της Αυστρίας και ιδίως, µεταξύ
της δυτικής και της ανατολικής Αυστρίας.

                                                
9 Υπόθεση REWE/BILLA, βλ. υποσηµείωση 5.
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20. Και τα συµβαλλόµενα µέρη υποστήριξαν ότι ως αγορά πρέπει να θεωρηθεί η εθνική
αγορά και ότι περιλαµβάνει το σύνολο της Αυστρίας. Για τους ανωτέρω λόγους και
για την αξιολόγηση της πράξης από την άποψη του ανταγωνισµού, η Επιτροπή
θεωρεί το λιανικό εµπόριο τροφίµων στην Αυστρία ως µια συνολική αγορά.

3. Αξιολόγηση από την άποψη του ανταγωνισµού

21. Πρέπει να θεωρηθεί ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε δεσπόζουσα θέση των
Rewe/Billa/Meinl στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην Αυστρία.

α) ∆ιάρθρωση της αγοράς
22. αα) Η Rewe/Billa είναι ήδη ο προµηθευτής µε ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο

τροφίµων στην Αυστρία και κατά τα πρόσφατα έτη έχει ενισχύσει τη θέση της
στην αγορά. Η Αυστρία συγκαταλέγεται στα κράτη µέλη µε τα υψηλότερα επίπεδα
συγκέντρωσης στο λιανικό εµπόριο τροφίµων. Οι πέντε µεγαλύτερες εταιρείες
ελέγχουν µαζί περισσότερο από το 80% της αγοράς, ενώ στις δύο µεγαλύτερες
αναλογεί σχεδόν το 60%. Με εξαίρεση τη Φινλανδία, αυτή είναι η υψηλότερη
συγκέντρωση στην Κοινότητα.

23. Οι ακόλουθες εταιρείες έχουν δραστηριότητα στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην
Αυστρία:

Η Rewe/Billa, είναι επιχείρηση αλυσίδας καταστηµάτων µε κεντρική διοίκηση.
∆ιαθέτει περισσότερα από 1.071 καταστήµατα σε όλη την Αυστρία, στα οποία
συµπεριλαµβάνονται 66 υπεραγορές (Merkur), 809 σούπερ µάρκετ (Billa),
28 µικρότερα καταστήµατα αυτοεξυπηρέτησης (Emma) και 168 καταστήµατα
προσφορών (Mondo). Η Meinl, είναι επίσης επιχείρηση αλυσίδας καταστηµάτων,
λειτουργεί 40 υπεραγορές (PamPam), 274 σούπερ µάρκετ (Julius Meinl), 20 σούπερ
µάρκετ γαστρονοµίας Meinl και 9 καταστήµατα προσφορών (Jééé). Η Meinl ανήκει
στην αγοραστική ένωση ZEV-Markant που αποτελείται συνολικά από
14 ανεξάρτητες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίµων, από την οποία όµως θα
αποσπασθεί µετά τη συγκέντρωση. Ο όµιλος Spar έχει επίσης δραστηριότητα σε όλη
την Αυστρία, µε 1.560 καταστήµατα, από τα οποία όµως τα 1.103, λειτουργούν από
ανεξάρτητες επιχειρήσεις του λιανικού εµπορίου. Ο επόµενος µεγαλύτερος
ανταγωνιστής σε εθνικό επίπεδο, η ADEG, έχει συνεταιριστική δοµή. Η ADEG έχει
περισσότερα από 1.246 καταστήµατα σε όλη την Αυστρία, πολύ λίγα από τα οποία,
όµως αποτελούν ιδιοκτησία της. Η Löwa, µέλος του οµίλου Tengelmann, διαθέτει
285 καταστήµατα σε όλη την Αυστρία. Η αλυσίδα των καταστηµάτων προσφορών
Hofer, που ανήκει στην Aldi, έχει επίσης δραστηριότητα σε όλη την Αυστρία µε
199 καταστήµατα. Εκτός από αυτές τις εταιρείες, υπάρχουν µόνο ανταγωνιστές µε
περιφερειακή δραστηριότητα (για παράδειγµα, η M-Preis, η Tirol, η Pfeiffer και η
Linz).
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24. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε η ακόλουθη κατανοµή των µεριδίων
αγοράς στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην Αυστρία, ανάλογα µε το εάν τα
καταστήµατα προσφορών συµπεριλαµβάνονται στην αγορά ή όχι:

Επιχείρηση Μερίδιο αγοράς µε τα
καταστήµατα
προσφορών

Μερίδιο αγοράς χωρίς
καταστήµατα
προσφορών

Rewe / Billa [27-33]*% [33-38]*%
Meinl [5-10]*% [5-10]*%
Spar [23-28]*% [27-32]*%
ADEG [8-13]*% [10-15]*%
Hofer [<15]*%
Löwa [<10]*% [<10]*%
Λοιποί [<10]*% [<10]*%

25. Τα µερίδια αγοράς που υπολόγισε η Επιτροπή, βασίζονται στα στοιχεία του κύκλου
εργασιών που έχει διαπιστώσει η ίδια η Επιτροπή και δεν διαφέρουν εµφανώς από τα
σχεδόν ίδια στοιχεία που αναφέρονται στη στατιστική επετηρίδα της AC Nielsen
(για το λιανικό εµπόριο τροφίµων χωρίς τα καταστήµατα προσφορών), σε µια
µελέτη της GfK, σε µια έρευνα αγοράς της M+Μ Eurodata και σε µια µελέτη της
Regioplan.

26. Στην κοινοποίησή τους, τα συµβαλλόµενα µέρη αναφέρουν αρκετά µικρότερα
µερίδια αγοράς (Rewe/Billa [...]*%, Meinl [...]*%). Αυτά τα µερίδια αγοράς
βασίζονται όµως στον ορισµό της αγοράς όπως προτείνουν τα συµβαλλόµενα µέρη,
τον οποίο η Επιτροπή θεωρεί εσφαλµένο (βλ. ανωτέρω σηµεία 10 έως 17).

27. Μετά την εξαγορά του οµίλου Billa από τη Rewe το 1996, το µερίδιο αγοράς της
Billa (συµπεριλαµβανοµένων των καταστηµάτων προσφορών) αυξήθηκε
από 25% σε περίπου 30% σήµερα. Αυτό οφείλεται στη µεγαλύτερη από τον µέσο
όρο εσωτερική ανάπτυξη (άνοιγµα 50 νέων καταστηµάτων ετησίως κατά µέσον όρο,
και µάλιστα [περισσότερα από 50]* κατά το 1997).

28. ββ) Αποτέλεσµα της συγκέντρωσης θα είναι η Rewe/Billa να αυξήσει πάλι το
µερίδιό της στην αγορά κατά ένα σηµαντικό ποσοστό και έτσι θα αυξήσει
περισσότερο το προβάδισµά της από τους ανταγωνιστές. Το µερίδιο αγοράς της
Rewe/Billa θα µεγαλώσει, λόγω της συγκέντρωσης, από περίπου [27-33]*% (µαζί µε
τα καταστήµατα προσφορών) σε περίπου [32-43]*%, ή χωρίς τα καταστήµατα
προσφορών από [33-38]*% σε [38-48]*%. Ο αριθµός των καταστηµάτων θα αυξηθεί
κατά ένα τρίτο, από 1.071 σε 1.414. Η συνολική επιφάνεια πωλήσεων θα αυξηθεί
κατά τουλάχιστον 30%.

29. Ο επόµενος σε µέγεθος ανταγωνιστής, η SPAR, έχει αντίθετα, µερίδιο αγοράς
περίπου [9-15]*% µικρότερο. Μολονότι µετά από τη συγκέντρωση η SPAR θα
διαθέτει ελαφρώς µεγαλύτερη επιφάνεια πωλήσεων απ' ότι τα συµβαλλόµενα µέρη,
ο κύκλος εργασιών ανά m2 επιφάνειας πωλήσεων που επιτυγχάνει η Rewe/Billa είναι
πολύ υψηλότερος από αυτόν των άλλων ανταγωνιστών, βλ. σηµείο 39. Επιπλέον,
στην περιοχή-κλειδί της ανατολικής Αυστρίας, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν
ιδιαίτερα ισχυρή θέση, η SPAR έχει σαφώς ασθενέστερη παρουσία από ότι κατά
µέσον όρο στην Αυστρία. Ακόµη και πριν από τη συγκέντρωση, η SPAR είχε εκεί
µόνο το ένα τρίτο του µεριδίου αγοράς της Rewe/Billa.

30. Μετά τη συγκέντρωση, οι Rewe/Billa/Meinl θα έχουν προβάδισµα στο µερίδιο
αγοράς έναντι όλων των άλλων ανταγωνιστών κατά τουλάχιστον 25%. Μολονότι η
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ADEG διαθέτει µεγάλο αριθµό καταστηµάτων, πρόκειται ουσιαστικά σε πολύ
µεγάλο ποσοστό για µικρά καταστήµατα τροφίµων (µέχρι 150 m2).

β) Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα των συµβαλλoµένων µερών
31. αα) Στην περιοχή-κλειδί της ανατολικής Αυστρίας (Βιέννη, Niederösterreich,

βόρεια Burgenland) η Rewe/Billa και η Meinl είναι προµηθευτές µε ηγετική
θέση µε µεγάλη διαφορά από τους ανταγωνιστές τους. Από τις έρευνες της
Επιτροπής προέκυψε η ακόλουθη κατανοµή του µεριδίου αγοράς για την ανατολική
Αυστρία και τη Βιέννη:

Εταιρεία Βιέννη ανατολική Αυστρία
Rewe / Billa [47-53]*% [42-47]*%
Meinl [13-18]*% [7-12]*%
Spar [8-13]*% [15-20]*%
Löwa [<15]*% [<10]*%
Λοιποί [<15]*% [<20]*%

Τα ανωτέρω στοιχεία του πίνακα δεν περιλαµβάνουν τα καταστήµατα προσφορών
Hofer. Εάν συµπεριληφθούν και αυτά, τα µερίδια αγοράς δεν θα ήταν πολύ
µικρότερα.

32. Η ανατολική Αυστρία µπορεί να θεωρηθεί ως περιοχή-κλειδί για το αυστριακό
εµπόριο τροφίµων. Στην ανατολική Αυστρία, που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το
ένα τέταρτο της επιφάνειας της χώρας, η µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού σηµαίνει
ότι, µε περισσότερα από το 40% του συνόλου των καταστηµάτων στην Αυστρία,
επιτυγχάνεται το 41% του συνολικού κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου
τροφίµων στην Αυστρία. Στην περιοχή της ανατολικής Αυστρίας, η οµοσπονδιακή
πρωτεύουσα Βιέννη είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το λιανικό εµπόριο τροφίµων.
Σύµφωνα µε την AC Nielsen, ο κάτοικος της Βιέννης διαθέτει µε µεγάλη διαφορά τη
µεγαλύτερη αγοραστική δύναµη στην Αυστρία10. Αυτό γίνεται επίσης εµφανές από
τον κύκλο εργασιών που επιτυγχάνεται στη Βιέννη.

33. Στην ανατολική Αυστρία οι Rewe/Billa/Meinl θα έχουν σχεδόν τέσσερις φορές
µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς έναντι της SPAR του πλησιέστερου ανταγωνιστή τους
και σχεδόν τριπλάσια καταστήµατα. Επιπλέον, η SPAR έχει επιτύχει αυτό το µερίδιο
αγοράς µόνο µε την εξαγορά το 1995 των καταστηµάτων της πρώην αλυσίδας
Konsum. Προηγουµένως, το µερίδιο αγοράς της SPAR ήταν µόνο 5% περίπου. Μετά
από την αποχώρηση της Meinl από την αγοραστική ένωση ZEV-Μαρκαντ11,
η τελευταία δεν θα έχει πλέον παρουσία στη Βιέννη, ενώ θα έχει µόνο
µικρή παρουσία στο υπόλοιπο της ανατολικής Αυστρίας. Η Löwa έχει
µόνο [<150]* καταστήµατα στη Βιέννη, από τα οποία µόνο 7 υπεραγορές
και 38 σούπερ µάρκετ, ενώ οι Rewe/Billa/Meinl θα διαθέτουν συνολικά
[<500]* καταστήµατα µεταξύ των οποίων 277 σούπερ µάρκετ και 60 υπεραγορές.
Αυτός ο µεγάλος αριθµός καταστηµάτων που θα διαθέτουν οι Rewe/Billa/Meinl
µετά τη συγκέντρωση, θα δώσει στην εταιρεία αποφασιστικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα διότι, σύµφωνα µε τους ανταγωνιστές που ρωτήθηκαν και τις αρχές,
στη Βιέννη και στην ανατολική Αυστρία υπάρχουν λίγες µόνο διαθέσιµες εκτάσεις
για νέα καταστήµατα. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποστηρίζουν, αντίθετα, ότι ειδικά

                                                
10 Βλ. ACNielsen, Στατιστική Επετηρίδα 1998, Αυστρία, σ. 37.
11 Η Meinl είναι, µε µεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, το µεγαλύτερο µέλος της ZEV και στην οποία

αντιστοιχούν τα 2/3 του όγκου των αγορών της αγοραστικής ένωσης.
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στη Βιέννη το όριο της συνολικής επιφάνειας λειτουργίας ανέρχεται σε 2.500m², το
οποίο είναι, µε µεγάλη διαφορά, το υψηλότερο όριο και ότι, κατά συνέπεια, δεν
υφίστανται στη Βιέννη ουσιαστικοί φραγµοί εισόδου στην αγορά. Το γεγονός ότι
στη Βιέννη ο σχετικός κανονισµός επιτρέπει µεγαλύτερη συνολική επιφάνεια
λειτουργίας από ότι σε άλλα οµόσπονδα κράτη, σηµαίνει απλώς ότι για
χωροταξικούς και νοµικούς λόγους σε µία πόλη µε εκατοµµύρια κατοίκους
δικαιολογείται µεγαλύτερη επιφάνεια καταστηµάτων από ότι σε µικρού και µεσαίου
µεγέθους πόλεις ή σε αγροτικές περιοχές. Ως αποτέλεσµα αυτού πάντως δεν
προκύπτουν πρόσθετες εκτάσεις για νέα καταστήµατα.

34. Η εξαιρετικά ισχυρή θέση στην Αυστρία και ιδίως στη Βιέννη, που θα κατέχει η
Rewe/Billa µετά τη συγκέντρωση, επηρεάζει σηµαντικά τη θέση της Rewe/Billa
στην αγορά ολόκληρης της Αυστρίας. Εφόσον η Rewe/Billa έχει σαφώς δεσπόζουσα
θέση στη σηµαντικότερη περιοχή της Αυστρίας από την άποψη του κύκλου
εργασιών, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να επιτύχει από τις εκεί δραστηριότητές της
αυξηµένα κέρδη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της οµοσπονδιακής
πρωτεύουσας, της Βιέννης, όπου οι Rewe/Billa/Meinl, µε συνολικά
περίπου [<500]* καταστήµατα και µερίδιο αγοράς [60-71]*%, που υπερβαίνει
το 80% σε 8 από τις 23 περιοχές της πρωτεύουσας, δεν έχουν πρακτικά κανένα
αξιόλογο ανταγωνιστή. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της δεσπόζουσας θέσης στην
ανατολική Αυστρία µπορούν, εποµένως, να προσφέρουν στην εταιρεία πρόσθετους
πόρους σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές της. Οι πόροι αυτοί µπορούν να
χρησιµοποιηθούν από την εταιρεία στις περιφέρειες όπου το µερίδιο της στην αγορά
είναι σχετικά µικρό. Η δεσπόζουσα θέση στην ανατολική Αυστρία παρέχει,
συνεπώς, στη Rewe/Billa πρόσθετη δυνατότητα να συµπιέσει περαιτέρω τους
ανταγωνιστές της στις άλλες περιφέρειες και, εποµένως, να ισχυροποιήσει
περαιτέρω τη θέση της στην αγορά και στις περιοχές αυτές.

35. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις εκπροσώπων των καταναλωτών, η επιλογή του καταναλωτή
µεταξύ διαφορετικών προµηθευτών που παρέχουν συγκρίσιµες υπηρεσίες στο
λιανικό εµπόριο τροφίµων περιορίζεται ήδη σήµερα από τη µεγάλη πυκνότητα του
δικτύου των καταστηµάτων της Rewe/Billa στην ανατολική Αυστρία και ιδιαίτερα
στη Βιέννη. Αυτή τη στιγµή υπάρχει ακόµη, εν τούτοις, κάποιος ανταγωνισµός ιδίως
µεταξύ των καταστηµάτων της Meinl και αυτών της Billa. Οι εκπρόσωποι των
καταναλωτών θεωρούν ότι, µετά τη συγκέντρωση, θα πρέπει να αναµένεται όχι µόνο
µικρότερη ποικιλία στη σειρά των προσφεροµένων αγαθών, λόγω της πλήρους
ευθυγράµµισης της Meinl µε τη Billa, αλλά και ουσιαστικός περιορισµός, εάν όχι
πλήρης εξαφάνιση, των δυνατοτήτων επιλογής που διαθέτει ο τελικός καταναλωτής.

36. Τα µέρη υποστηρίζουν, αντίθετα, ότι η Spar έχει ηγετική θέση σε πέντε από τα εννέα
οµόσπονδα κράτη και ότι στο Vorarlberg έχει µερίδιο αγοράς 64%, που είναι πολύ
µεγαλύτερο από τα µερίδια αγοράς της Rewe/Billa στην ανατολική Αυστρία.
Επιπλέον, η Spar διαθέτει σε πολλές αγροτικές περιοχές της Αυστρίας µερίδιο
αγοράς 100% διότι η Spar έχει το µοναδικό κατάστηµα τροφίµων στην περιοχή.
Όσον αφορά το τελευταίο επιχείρηµα, τούτο δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό, διότι η
αξιολόγηση από την άποψη του ανταγωνισµού βασίζεται όχι σε µεµονωµένες
τοπικές αγορές αλλά στη συνολική αγορά στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην
Αυστρία. Όσον αφορά το µερίδιο αγοράς της Spar στο Vorarlberg που ανέφεραν τα
µέρη, πρέπει κατ� αρχήν να τονιστεί ότι ο αριθµός των κατοίκων του Vorarlberg που
είναι µικρότερος από 350.000, αποτελεί µόνο το 1/10 του πληθυσµού της περιοχής-
κλειδί της ανατολικής Αυστρία. Κατά συνέπεια, το συγκριτικά µεγάλο µερίδιο
αγοράς της Spar στο Vorarlberg, δεν σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει ισχύ ανάλογη µε
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αυτή που διαθέτει η Rewe/Billa λόγω της ισχυρής της θέσης στην περιοχή-κλειδί της
ανατολικής Αυστρίας.

37. ββ) Συγκρινόµενοι µε τους ανταγωνιστές τους, η Rewe/Billa και η Meinl
διαθέτουν ένα πολύ καλά αναπτυγµένο δίκτυο πολύ παραγωγικών µεγάλων
καταστηµάτων. Ενώ ο αριθµός των καταστηµάτων του λιανικού εµπορίου
τροφίµων στην Αυστρία µειώθηκε κατά το ήµισυ στη διάρκεια των τελευταίων
τριάντα ετών, ο αριθµός των σούπερ µάρκετ (400-999 m2), και ειδικότερα των
υπεραγορών (>1.000 m2), έχει αυξηθεί πολύ (από 706 κατά το 1980 σε 1.907
το 1995). Τούτο αντιστοιχεί σε αύξηση του συνολικού ποσοστού των καταστηµάτων
από 5,3% σε 24%. Το µερίδιο του κύκλου εργασιών των σούπερ µάρκετ και των
υπεραγορών είναι µάλιστα 66%, από το οποίο περίπου οι 27 ποσοστιαίες µονάδες
αντιστοιχούν στις υπεραγορές12. Η αυξανόµενη ανταγωνιστική σηµασία των
µεγάλων καταστηµάτων εξηγείται αφενός µεν από την αλλαγή του τρόπου µε τον
οποίο οι καταναλωτές πραγµατοποιούν τις αγορές τους (εβδοµαδιαίες αγορές,
κάλυψη των αναγκών ενός µηνός), αφετέρου δε από την αυξανόµενη αστικοποίηση
του πληθυσµού. Άλλος παράγοντας είναι η αυξανόµενη επέκταση της σειράς των
προσφεροµένων αγαθών στο λιανικό εµπόριο τροφίµων, που απαιτεί ανάλογες
δυνατότητες αποθήκευσης και επιφάνειες σε ράφια. Τα µεγάλα καταστήµατα,
συνεπώς, διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα.

38. Ήδη πριν από τη συγκέντρωση η Rewe/Billa διαθέτει έναν πολύ µεγαλύτερο αριθµό
υπεραγορών (66 συνολικά Merkur) από τον µεγαλύτερο ανταγωνιστή της, τη Spar
(44 καταστήµατα Interspar). Λόγω της συγκέντρωσης η διαφορά αυτή θα αυξηθεί
πολύ, δεδοµένου ότι η Rewe/Billa θα αναλάβει από τη Meinl περισσότερες
από 40 υπεραγορές PamPam. Η Löwa διαθέτει 17 αγορές Magnet και η ADEG
47 υπεραγορές Contra13. H Hofer δεν έχει υπεραγορές.

39. Συγκρινόµενη µε τους ανταγωνιστές της (εκτός από τα καταστήµατα προσφορών
Hofer, που δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα), η Rewe/Billa επιτυγχάνει ήδη, κατά
µέσον όρο, σε όλες τις µορφές µάρκετινγκ τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών ανά m2

(Rewe/Billa 86.000 ATS, Meinl 53.000 ATS, Spar 54.000 ATS , ADEG
60.000 ATS, Löwa 45.000 ATS ). Οι υπεραγορές επιτυγχάνουν ιδιαίτερα υψηλό
κύκλο εργασιών ανά m2. Η Rewe/Billa επιτυγχάνει στα καταστήµατα Merkur
υψηλότερο κύκλο εργασιών ανά m2 µε µεγάλη διαφορά από τον επόµενο
ανταγωνιστή της, δηλαδή 103.700 ATS. Τα καταστήµατα Interspar, αντίθετα,
επιτυγχάνουν µόνο το 56.235 ATS ανά m2 και τα καταστήµατα Magnet 86.700 ATS
ανά m2 . Ο κύκλος εργασιών των καταστηµάτων PamPam ανά m2 ανέρχεται µόνο
σε 44.000 ATS14.

40. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι η Spar, λόγω του ότι έχει µεγαλύτερες επιφάνειες
πωλήσεων στα καταστήµατα Interspar, διαθέτει στα καταστήµατα αυτά πολύ
µεγαλύτερη ποικιλία ειδών από ότι τα καταστήµατα Mercur της Rewe/Billa. Με τον
τρόπο αυτό, η Spar είναι, σύµφωνα µε τα µέρη, σε θέση να επιδοτεί τον τοµέα των
τροφίµων µε τους καλύτερους όρους που επιτυγχάνει στον τοµέα των µη τροφίµων.
Εάν το επιχείρηµα αυτό είναι ορθό και η Spar διαθέτει πράγµατι σηµαντικά
προτερήµατα από την άποψη του ανταγωνισµού, δύσκολα µπορεί να γίνει
κατανοητός ο λόγος για τον οποίο, όπως αναφέρεται προηγουµένως, η
παραγωγικότητα ανά επιφάνεια των καταστηµάτων Mercur είναι σχεδόν η διπλάσια
από αυτήν των καταστηµάτων Interspar.

                                                
12 Βλ. ACNielsen, Στατιστική Επετηρίδα 1998, Αυστρία, σελ. 46.
13 Βλ. έρευνα αγοράς, Der Lebensmittelhandel in Österreich 1998, RegioPlan Consulting, σελ. 90.
14 Βλ. έρευνα αγοράς στην προηγούµενη υποσηµείωση, σελ. 49.
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41. Ύστερα από τη συγκέντρωση, θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο το µεγάλο
προβάδισµα που διαθέτει ήδη η Rewe/Billa έναντι των ανταγωνιστών της από την
άποψη του αριθµού των υπεραγορών.

42. ββ) Συγκρινόµενοι µε τους ανταγωνιστές τους, η Rewe/Billa και η Meinl έχουν
ισχυρή θέση στις αστικές περιοχές και διαθέτουν ιδιαίτερα ευνοϊκές θέσεις
καταστηµάτων τις οποίες µπορούν, χάρη στην αλυσίδα καταστηµάτων
καλλυντικών και φαρµάκων (drugstores) Bipa, να χρησιµοποιήσουν µε
ελαστικότητα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, ήδη πριν από τη συγκέντρωση, η
Rewe/Billa έχει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις αστικές περιοχές. Λόγω της
συγκέντρωσης, η πυκνότητα των καταστηµάτων της Rewe/Billa στις περιοχές αυτές
θα αυξηθεί περισσότερο. Αυτό ισχύει για παράδειγµα, για επτά από τις εννέα
περιφερειακές πρωτεύουσες, όπου ευρίσκονται περισσότερα από 210 (δηλ. άνω
του 60%) των υπό εξαγορά καταστηµάτων της Meinl.

43. Με όµοιο τρόπο, όπως η δεσπόζουσα θέση στην ανατολική Αυστρία και στη Βιέννη,
αυτή η συγκέντρωση στα αστικά συγκροτήµατα ενισχύει τη θέση των
Rewe/Billa/Meinl στο σύνολο της αυστριακής αγοράς. Πρέπει να ληφθεί υπόψη
ιδίως εδώ ότι στα αστικά συγκροτήµατα ο κύκλος εργασιών που επιτυγχάνεται στο
λιανικό εµπόριο τροφίµων είναι υψηλότερος από την αγοραστική δύναµη του
πληθυσµού που κατοικεί εκεί διότι στις περιοχές αυτές, οι καθηµερινά
µετακινούµενοι εργαζόµενοι που διαµένουν αλλού πραγµατοποιούν σηµαντικές
αγορές καταναλωτικών αγαθών για τις καθηµερινές τους ανάγκες. Οµοίως, µια
επιχείρηση λιανικής πώλησης τροφίµων σε ένα αστικό συγκρότηµα διαθέτει
ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδοµή και οργάνωση
εφόσον στις περιοχές αυτές µπορεί να τροφοδοτήσει έναν αντίστοιχα µεγάλο αριθµό
καταστηµάτων. Τούτο ισχύει ακόµη και εάν ληφθούν υπόψη τα µειονεκτήµατα της
τροφοδότησης στα αστικά συγκροτήµατα, που προέρχονται ιδίως από τη µεγάλη
πυκνότητα της κυκλοφορίας και τις ώρες τροφοδοσίας που καθορίζονται από τις
αρχές. Τα µειονεκτήµατα αυτά αυξάνουν όµως σηµαντικά τις δαπάνες υλικοτεχνικής
υποδοµής και οργάνωσης των επιχειρήσεων του λιανικού εµπορίου τροφίµων που
διαθέτουν συγκριτικά όχι πυκνό δίκτυο καταστηµάτων σε αστικές περιοχές. Εάν
ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι οι ανταγωνιστές της Rewe/Billa και της Meinl διαθέτουν
δίκτυα διανοµής, τα οποία σε σηµαντικό βαθµό καλύπτουν αγροτικές περιοχές και,
µάλιστα, αλπικές κοιλάδες µε δύσκολη πρόσβαση, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι
δαπάνες υλικοτεχνικής υποδοµής και οργάνωσης που αντιµετωπίζουν είναι στο
σύνολό τους πολύ µεγαλύτερες συγκριτικά από αυτές των Rewe/Billa/Meinl.

44. Είναι ήδη εµφανές από τη µέση παραγωγικότητα των καταστηµάτων Billa η οποία
υπερβαίνει κατά πολύ τον µέσο όρο, ότι η επιχείρηση αυτή διαθέτει καταστήµατα σε
ιδιαίτερα ευνοϊκές θέσεις. Αυτή η εκτίµηση επιβεβαιώνεται από τα συµπεράσµατα
των ερευνών της Επιτροπής αλλά και από τα όσα υποστηρίζουν οι ανταγωνιστές. Η
ευνοϊκή θέση ενός καταστήµατος είναι ένας από τους σηµαντικότερους παραµέτρους
όσον αφορά το µερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης τροφίµων.



13

Αυτό ενισχύεται επιπλέον από το γεγονός ότι, λόγω της πολιτικής των αρχών να
χορηγούν περιορισµένο αριθµό αδειών, υπάρχουν λίγες διαθέσιµες νέες θέσεις για
καταστήµατα του λιανικού εµπορίου τροφίµων. Ιδίως στις ευνοϊκές θέσεις στο
κέντρο των πόλεων αλλά και σε αποµακρυσµένα σηµεία κατάλληλα για υπεραγορές,
η ανέγερση νέων καταστηµάτων υπόκειται σε στενούς περιορισµούς.

45. Μια θέση µπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή εφόσον, µεταξύ άλλων, είτε βρίσκεται στο
κέντρο (για παράδειγµα, σ' έναν εµπορικό δρόµο στο εσωτερικό της πόλης) είτε
βρίσκεται σ' ένα εµπορικό κέντρο ή κέντρο αγορών για επαγγελµατίες εύκολα
προσιτό µε το αυτοκίνητο. Η ελκυστικότητα των εµπορικών κέντρων βρίσκεται στο
πλούσιο µίγµα των επιχειρήσεών που περιλαµβάνουν, οι οποίες προσφέρουν στους
πελάτες ένα ευρύ φάσµα αγαθών και υπηρεσιών κάτω από την ίδια στέγη, και το
οποίο συνδυάζεται συχνά µε τη γαστρονοµία, τον αθλητισµό και τις δυνατότητες
ψυχαγωγίας. Τα κέντρα αγορών για επαγγελµατίες βρίσκονται κυρίως στα περίχωρα
µικρών πόλεων µε κεντρικές λειτουργίες για µια περιφέρεια. Είναι ιδιαίτερα
κατάλληλα για µαζικές αγορές µε το αυτοκίνητο.

46. Από την αξιολόγηση της Επιτροπής βάσει της µελέτης της RegioPlan για το εµπόριο
τροφίµων στην Αυστρία προκύπτει ότι, η Rewe/Billa θα έχει µαζί µε τη Meinl
106 καταστήµατα σε 181 θέσεις κλειδιά που περιέχει η µελέτη της RegioPlan, από
τα οποία τα 66 είναι της Rewe/Billa και τα 40 της Meinl. Η Spar, ο δεύτερος
µεγαλύτερος ανταγωνιστής, θα έχει 62 καταστήµατα σε θέσεις κλειδιά,
ακολουθούµενος από τη Hofer µε 47 και τη Löwa µε 20, ενώ η ADEG έχει
µόνο 5 καταστήµατα και οι µικρότεροι ανταγωνιστές 14 συνολικά. Οι 181 θέσεις
κλειδιά αποτελούνται από 98 εµπορικά κέντρα, 63 κέντρα αγορών για επαγγελµατίες
και 20 εµπορικούς δρόµους στο εσωτερικό των πόλεων που περιέχει η µελέτη της
RegioPlan. Από την κοινή εξέταση όλων των θέσεων, προκύπτει επιπλέον ότι η
Rewe/Billa, µετά την εξαγορά της Meinl, θα υπερτριπλασιάσει τη µέχρι σήµερα
υποτονική παρουσία της στους αστικούς εµπορικούς δρόµους σε όλες τις
πρωτεύουσες των οµόσπονδων κρατών (Länder) (µε εξαίρεση το Innsbruck και το
Bregenz). Από τη µελέτη της κατανοµής στις περιφέρειες στο εσωτερικό της
Αυστρίας φαίνεται ότι οι Rewe/Billa/Meinl έχουν, σε όλα τα οµόσπονδα κράτη,
εντονότερη παρουσία σε θέσεις κλειδιά από ότι κατά µέσον όρο στην περιφέρεια.

47. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται για κάθε επιχείρηση λιανικού εµπορίου ο
αριθµός των καταστηµάτων που διαθέτουν σε εµπορικά κέντρα (ΕΚ), σε κέντρα
αγορών για επαγγελµατίες (ΚΑΕ), σε εµπορικούς δρόµους µέσα σε πόλεις (Ε∆Π)
καθώς και ο συνολικός αριθµός τους:

Επιχείρηση ΕΚ ΚΑΕ Ε∆Π Σύνολο
Rewe/Billa 24 34 8 66
Meinl 18 3 19 40
Rewe/Billa + Meinl 46 37 27 106
Spar 44 17 1 62
Hofer 4 42 1 47
Löwa 5 13 2 20
ADEG 1 4 0 5
Άλλοι 4 8 2 14
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48. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι µετά την εξαγορά της Meinl, η Rewe/Billa δεν θα
εξακολουθήσει να λειτουργεί ως καταστήµατα λιανικής πώλησης τροφίµων µερικά
από τα 343 καταστήµατα της Meinl στην Αυστρία και µερικά από τα περίπου 150
καταστήµατα της Meinl στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Βιέννης. Η
αναδιάρθρωση θα πραγµατοποιείτο κανονικά µε το κλείσιµο ή την εκποίηση των
καταστηµάτων, µε αποτέλεσµα τα καταστήµατα εκείνα να συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται ενδεχοµένως από ανταγωνιστές. Αλλά η Rewe/Meinl, ακόµα και
µετά την αναδιάρθρωση της Meinl, δεν θα υποχρεωθεί να πωλήσει τα καταστήµατα
στην αγορά, διότι µπορεί, για παράδειγµα, να τα χρησιµοποιήσει για την αλυσίδα
καταστηµάτων καλλυντικών και φαρµάκων (drugstores). Η συγκέντρωση δεν θα
επιτρέψει, κατά συνέπεια, στους ανταγωνιστές της Rewe/Billa να αποκτήσουν
πρόσβαση στα καταστήµατα αυτά.

49. (dd) Σε αντίθεση µε τους κύριους ανταγωνιστές της, η Rewe/Billa είναι
κεντρικά διοικούµενη επιχείρηση µε αλυσίδα καταστηµάτων. Όπως ήδη
αναφέρθηκε στο σηµείο 23, στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην Αυστρία υπάρχουν
επιχειρήσεις που διαθέτουν αλυσίδα καταστηµάτων και επιχειρήσεις µε µικτή
µορφή. Οι τελευταίες είναι κυρίως ανεξάρτητες αλυσίδες καταστηµάτων και
αγοραστικοί συνεταιρισµοί, που αφενός µεν λειτουργούν δικά τους καταστήµατα,
αφετέρου δε έχουν δεσµευτικές συµφωνίες διανοµής µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις
λιανικής. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων µε αλυσίδες καταστηµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των καταστηµάτων που ανήκουν στις ανεξάρτητες αλυσίδες
καταστηµάτων και σε αγοραστικούς συνεταιρισµούς, σε σχέση προς τον κύκλο
εργασιών των ανεξάρτητων επιχειρήσεων λιανικής είναι σε αναλογία 75:25 περίπου.
Μεγάλο ποσοστό καταστηµάτων των ανεξάρτητων επιχειρήσεων λιανικής έχει
επιφάνεια µικρότερη από 250 m2.

50. Οι επιχειρήσεις αλυσίδας καταστηµάτων είναι σε θέση να λάβουν σηµαντικές
επιχειρηµατικές αποφάσεις (για παράδειγµα, την πολιτική όσον αφορά τη σειρά των
πωλουµένων ειδών, την πολιτική τιµών, τις διαφηµιστικές εκστρατείες) στο κέντρο
και να τις εφαρµόσουν αµέσως σε όλα τα συµβεβληµένα καταστήµατα. Σύµφωνα µε
τους προµηθευτές, η Rewe/Billa χρειάζεται [...]*, κατά µέσον όρο, για να εντάξει ή
να διαγράψει ένα προϊόν στον/από τον κατάλογο των πωλουµένων προϊόντων, ενώ η
Spar χρειάζεται [...]* για την αναδιοργάνωση της σειράς των πωλουµένων
προϊόντων στις συµβεβληµένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στην περίπτωση όλων των
άλλων µορφών οργάνωσης, δεν µπορεί ποτέ να αναµένεται πλήρης έλεγχος όλων
των συµβεβληµένων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης δεδοµένου ότι οι ιδιοκτήτες
των συµβεβληµένων καταστηµάτων λιανικής διαθέτουν πολύ µεγαλύτερο βαθµό
ανεξαρτησίας από ότι οι διευθυντές καταστηµάτων µιας κεντρικά οργανωµένης
επιχείρησης. Συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις µε αλυσίδες καταστηµάτων µπορούν
να αντιδράσουν γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα στις ανταγωνιστικές
προκλήσεις.

51. Οι επιχειρήσεις µε αλυσίδες καταστηµάτων µπορούν επίσης να διαθέσουν προϊόντα
µε δικό τους εµπορικό σήµα και να ακολουθήσουν µια στρατηγική για τα προϊόντα
µε το δικό τους εµπορικό σήµα ευκολότερα από ότι οι λιγότερο αυστηρά
διαρθρωµένες αλυσίδες καταστηµάτων του λιανικού εµπορίου τροφίµων. Όπως
αναφέρεται στο σηµείο 111, η Rewe/Billa διαθέτει στις διάφορες οµάδες προϊόντων
προϊόντα µε το δικό της εµπορικό σήµα σε ποσοστό ανώτερο αυτό του µέσου όρου
και είναι, µέχρι στιγµής, η µόνη αυστριακή επιχείρηση λιανικής πώλησης τροφίµων
που προσφέρει µε επιτυχία σειρά προϊόντων µε το δικό της εµπορικό σήµα στο
ανώτερο τµήµα τιµών. Τα προϊόντα µε το σήµα καταστήµατος µπορούν να
αυξήσουν τα κέρδη των εµπόρων. Οι τιµές γνωστών επώνυµων προϊόντων
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χρησιµοποιούνται συχνά από τους καταναλωτές ως "µέτρο σύγκρισης" για την
αξιολόγηση των τιµών µιας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις έχουν συνεπώς την τάση να
περικλείουν µικρό περιθώριο κέρδους στις τιµές αυτών των προϊόντων, ώστε ο
καταναλωτή να τις θεωρεί συµφέρουσες. Αυτό οδηγεί σε µάλλον στενά περιθώρια
κέρδους για τα γνωστά επώνυµα προϊόντα. Στην περίπτωση των προϊόντων µε το
σήµα καταστήµατος, αντίθετα, ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση να κάνει
οποιαδήποτε άµεση σύγκριση τιµών. Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
επιτευχθεί µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους απ' ότι στην περίπτωση των επωνύµων
προϊόντων. Μια τέτοια στρατηγική µπορεί πολύ εύκολα να εφαρµοστεί στην
περίπτωση των επιχειρήσεων µε αλυσίδες καταστηµάτων δεδοµένου ότι όλα τα
καταστήµατα ελέγχονται πλήρως από το κέντρο.

52. Τόσο η Rewe/Billa όσο και η Meinl είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν αποκλειστικά
αλυσίδες καταστηµάτων. Αντίθετα, ο σηµαντικότερος ανταγωνιστής τους, η Spar,
διαθέτει σε µικρό µόνο ποσοστό αλυσίδες καταστηµάτων. Από τα
1.560 καταστήµατα της Spar, τα 1.103 λειτουργούν από ανεξάρτητους εµπόρους. Οι
Rewe/Billa/Meinl θα αυξήσουν έτσι περαιτέρω τα υπάρχοντα διαρθρωτικά
πλεονεκτήµατά τους έναντι της Spar. Ούτε ο επόµενος σε µέγεθος ανταγωνιστής, η
ADEG, είναι επιχείρηση που διαθέτει αποκλειστικά αλυσίδες καταστηµάτων.
Μολονότι η Löwa διαθέτει αλυσίδες καταστηµάτων και είναι θυγατρική του οµίλου
Tengelmann, έχει µερίδιο αγοράς µόνο [<10]*% περίπου. Η µόνη άλλη επιχείρηση
που διαθέτει αποκλειστικά αλυσίδες καταστηµάτων, η M-Preis, έχει δραστηριότητα
κυρίως στο Τιρόλο.

53. εε) Λόγω των δεσµών της µε τη Rewe, η Billa µπορεί να διαθέσει πολύ
σηµαντικούς πόρους. Από το 1996 η Billa ανήκει στον όµιλο Rewe. Η Rewe είναι η
σηµαντικότερη γερµανική επιχείρηση λιανικού εµπορίου τροφίµων και η τρίτη σε
µέγεθος στην Κοινότητα. Το 1997 o όµιλος Rewe πέτυχε συνολικό κύκλο εργασιών
[...]* δισ. ευρώ. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποστηρίζουν ότι η Billa δεν χρειάσθηκε
µέχρι τώρα να καταφύγει στους οικονοµικούς πόρους του οµίλου Rewe. Αυτό δεν
αποκλείει όµως τη δυνατότητα, οι οικονοµικοί πόροι του οµίλου Rewe τεθούν στη
διάθεση της Billa. Αντίθετα, ο µεγαλύτερος ανταγωνιστής της Billa, η Spar, είναι
εταιρεία περιορισµένη στην Αυστρία και η οποία επιτυγχάνει συνολικό κύκλο
εργασιών τάξης µεγέθους [...]* δισ. ευρώ. Μολονότι η Hofer και η Löwa είναι
επίσης θυγατρικές διεθνών εµπορικών οµίλων µε µεγάλο κύκλο εργασιών, πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι και οι δύο έχουν µόνο µικρό σχετικά µερίδιο αγοράς. Πρόσφατα
δηµιουργήθηκαν δεσµοί µεταξύ της ADEG και του γερµανικού οµίλου Edeka, οι
επιπτώσεις όµως δεν είναι οι ίδιες εξ αιτίας της συνεταιριστικής δοµής τόσο της
Edeka όσο και της ADEG.

54. στ) Η δεσπόζουσα θέση στον κλάδο του εφοδιασµού που θα προέλθει από τη
συγκέντρωση θα παραχωρήσει στις Rewe/Billa/Meinl πολύ σηµαντικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και στον κλάδο της διανοµής. Όπως εξηγείται στο
σηµείο 88, η συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης σε
διάφορες αγορές στον κλάδο του εφοδιασµού που είναι αποφασιστικής
σπουδαιότητας στο λιανικό εµπόριο τροφίµων. Όπως αναφέρεται λεπτοµερώς στα
σηµεία 71 έως 74, η θέση στον κλάδο του εφοδιασµού έχει αποφασιστική
σπουδαιότητα όσον αφορά τη θέση στον κλάδο της διανοµής.
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55. Όσο µεγαλύτερες είναι οι ποσότητες που αγοράζει µια επιχείρηση λιανικής πώλησης
τροφίµων τόσο ευνοϊκότεροι είναι, κατά κανόνα, οι όροι βάσει των οποίων
πραγµατοποιεί τις αγορές της και, κατά συνέπεια, τόσο πιθανότερο να αυξήσει το
µερίδιό της στον κλάδο της διανοµής. Αυτό οδηγεί στη συνέχεια σε περαιτέρω
ενίσχυση της αγοραστικής της ισχύος. Εάν µια εταιρεία αποκτήσει δεσπόζουσα θέση
τόσο στον κλάδο της διανοµής όσο και στον κλάδο του εφοδιασµού, ο συνδυασµός
τους επιτρέπει στην εν λόγω εταιρεία να περιορίσει τους ανταγωνιστές της στον
κλάδο της διανοµής ή και να τους αναγκάσει να αποσυρθούν εντελώς από την
αγορά.

γ) Μελλοντικές εξελίξεις
56. αα) Οι υφιστάµενοι φραγµοί εισόδου στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην

Αυστρία θα αυξηθούν περαιτέρω λόγω της συγκέντρωσης. Το λιανικό εµπόριο
τροφίµων στην Αυστρία χαρακτηρίζεται ήδη από υψηλούς φραγµούς εισόδου. Τούτο
ισχύει ιδίως για τα καταστήµατα µε µεγάλη επιφάνεια. Αφενός, οι χωροταξικοί
νόµοι και οι πολεοδοµικοί κανονισµοί των εννέα oµοσπόνδων κρατών (Länder)
καθώς και τα διατάγµατα για τα εµπορικά κέντρα που θεσπίζονται βάσει των
οµοσπονδιακών επαγγελµατικών κανονισµών απαιτούν για το άνοιγµα
καταστηµάτων λιανικής πώλησης τροφίµων την έγκριση των αρχών ή θέτουν για
καταστήµατα µε επιφάνεια µεγαλύτερη από ένα ορισµένο όριο, στενούς
περιορισµούς που φθάνουν µέχρι την απαγόρευση νέων καταστηµάτων µεγαλυτέρων
ενός ορισµένου µεγέθους. Αφετέρου, εκτός από τα ήδη υπάρχοντα καταστήµατα -
ειδικά στα αστικά συγκροτήµατα - πολύ σπάνια διατίθενται οι κατάλληλες εκτάσεις
για νέα καταστήµατα του λιανικού εµπορίου τροφίµων. Και οι δύο παράγοντες
αποτελούν σηµαντικό φραγµό για την είσοδο στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην
Αυστρία. Σ' αυτούς προστίθεται το γεγονός ότι το λιανικό εµπόριο τροφίµων στην
Αυστρία έχει ήδη υψηλό βαθµό συγκέντρωσης.

57. Τα µέρη αµφισβητούν τους αναφερθέντες φραγµούς εισόδου στην αγορά και
τονίζουν ότι κατά τα τελευταία έτη η Rewe/Billa πέτυχε να ανοίξει κατά µέσον όρο
πενήντα νέα καταστήµατα ανά έτος στην Αυστρία και να αυξήσει το µερίδιό της
στην αγορά από 25% σε 30% µε εσωτερική ανάπτυξη. Θα πρέπει, κατ� αρχήν, να
σηµειωθεί ότι κανένας ανταγωνιστής της Rewe/Billa δεν πέτυχε ανάλογη ανάπτυξη
µε νέα καταστήµατα. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το άνοιγµα νέων
καταστηµάτων αφορά σούπερ µάρκετ και όχι καταστήµατα µε µεγάλη επιφάνεια.
Όσον αφορά εν γένει την εσωτερική ανάπτυξη της Rewe/Billa, τα ίδια τα µέρη
υποστήριξαν ότι πολλά µικρά καταστήµατα της Billa έκλεισαν και
αντικαταστάθηκαν από µεγαλύτερα. Από τα ανωτέρω προκύπτει το συµπέρασµα ότι
η Rewe/Billa διαθέτει συγκρινόµενη µε τους ανταγωνιστές της στρατηγικά
πλεονεκτήµατα µε τα οποία µπορεί, µέχρι ενός ορισµένου βαθµού, να αντισταθµίσει
τις δυσχέρειες έχει η επέκταση στην αυστριακή αγορά.

58. Λαµβάνοντας υπόψη τους υφιστάµενους φραγµούς εισόδου στην αγορά, δεν
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουν αποτύχει οι προηγούµενες προσπάθειες
ξένων εταιρειών να εισέλθουν στην αυστριακή αγορά. Κατά το παρελθόν
αποδείχθηκε ότι ακόµη και αλυσίδες καταστηµάτων µε διεθνή δραστηριότητα δεν
κατόρθωσαν να εισέλθουν στην αυστριακή αγορά (η Denner (Ελβετία), η Carrefour
(Γαλλία) στη δεκαετία του 70, η Hurler (Γερµανία) µε τη Huma στη δεκαετία του 80
και η Migros (Ελβετία) στη δεκαετία του 90). Ακόµη και η θυγατρική της
Tengelmann, η Löwa που έχει δραστηριότητα στην Αυστρία από τη δεκαετία του 70,
αντιµετωπίζει δυσχέρειες να εισέλθει στην αγορά. Το µερίδιο της στην αγορά είναι
όπως και προηγουµένως σαφώς µικρότερο του 10%. Η Edeka (Γερµανία)
λειτουργούσε στην Αυστρία πριν από τη συµµετοχή της στην ADEG µόνο δύο
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καταστήµατα λιανικού εµπορίου τροφίµων µε µέτρια επιτυχία. Μολονότι η
γερµανική εµπορική επιχείρηση Lidl είναι στη φάση έναρξης των δραστηριοτήτων
της στον τοµέα του λιανικού εµπορίου τροφίµων στην Αυστρία, θα πρέπει όµως να
σηµειωθεί ότι η δραστηριότητά της περιορίζεται µέχρι σήµερα σε µερικά
καταστήµατα και ότι τούτο κατέστη δυνατό µετά από πολυετείς προσπάθειες. Εκτός
από τη Rewe το 1996 και την πρόσφατη είσοδο της Lidl, κατά τα προηγούµενα
είκοσι έτη δεν εισήλθε στην αγορά καµία µεγάλη αλυσίδα καταστηµάτων.

59. Ύστερα από τη συγκέντρωση, θα αυξηθεί πολύ περισσότερο ο βαθµός
συγκέντρωσης στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην Αυστρία και για τις νέες
εταιρείες θα είναι µελλοντικά ακόµα δυσκολότερο να εισέλθουν στην αγορά. ∆εν
µπορεί εποµένως να γίνει αποδεκτό ότι το περιθώριο ελιγµών των Rewe/Billa/Meinl
θα περιοριστεί από την άποψη του δυνητικού ανταγωνισµού.

60. ββ) Η θέση στην αγορά των Rewe/Billa/Meinl που θα προκύψει από τη
συγκέντρωση αναµένεται να ισχυροποιηθεί περαιτέρω στο ορατό µέλλον. Ο
συνολικός αριθµός καταστηµάτων του λιανικού εµπορίου τροφίµων στην Αυστρία
µειώνεται σταθερά για αρκετά χρόνια (από την αρχή του 1996 έως το τέλος
του 1997, για παράδειγµα, κατά 3,7%). Ήδη προτού πραγµατοποιηθεί η
συγκέντρωση, η Rewe/Billa είναι η µόνη επιχείρηση που επεκτείνεται έντονα
ανοίγοντας, κατά µέσον όρο, πενήντα νέα καταστήµατα ετησίως µε δικούς της
πόρους. Οι άλλες µεγάλες επιχειρήσεις προχώρησαν αντίθετα σε κλείσιµο
καταστηµάτων.

61. Όταν τα καταστήµατα της Meinl ενσωµατωθούν πλήρως στον όµιλο Rewe/Billa,
είναι λογικό να αναµένεται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η θέση τους στην αγορά. Εάν
µετά τη συγκέντρωση συνδυασθεί ο όγκος των αγορών της Meinl µε τις πολύ
µεγαλύτερες αγορές της Rewe/Billa, τα υφιστάµενα καταστήµατα της Meinl θα είναι
σε θέση να επωφεληθούν από σαφώς ευνοϊκότερους όρους εφοδιασµού.

δ) Αιτιώδης συνάφεια
62. Τα κοινοποιούντα µέρη, στην απάντησή τους στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της

Επιτροπής, υποστήριξαν ότι η πράξη δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας
θέσης των Rewe/Billa/Meinl στην αυστριακή αγορά του λιανικού εµπορίου
τροφίµων. Η Meinl, µε τη σηµερινή της µορφή και µε δεδοµένο τον σηµερινό ρυθµό
ανάπτυξης και το µέγεθός της, υποφέρει από σηµαντικά ανταγωνιστικά
µειονεκτήµατα έναντι άλλων πολύ µεγαλύτερων ανταγωνιστών. Εάν η Meinl
εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει την αγορά ή να συρρικνωθεί, λόγω της ιστορικής και
γεωγραφικής κατανοµής των καταστηµάτων της Meinl, θα αυξηθούν τα µερίδια
αγοράς της Rewe/Billa. Κατά την άποψη των µερών δεν υφίσταται άλλη
εναλλακτική λύση λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό από την πώληση,
καθόσον ο µόνος άλλος δυνητικός αγοραστής είναι η Spar. Η Spar κατέχει παρόµοια
θέση µε αυτή της Rewe/Billa όσον αφορά το µερίδιο αγοράς στο σύνολο της
αυστριακής αγοράς, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στη δυτική Αυστρία και διαθέτει
µεγαλύτερη επιφάνεια πωλήσεων από ότι η Rewe/Billa.
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63. Η Επιτροπή αναγνώρισε στην απόφασή της 94/449/ΕΚ που εν τω µεταξύ
επιβεβαιώθηκε από το ∆ικαστήριο15, (εφεξής "απόφαση Kali + Salz")16 ότι µία
συγκέντρωση η οποία κανονικά θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι συνεπάγεται τη
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης της εξαγοράζουσας επιχείρησης, µπορεί
να µην εκληφθεί ως αιτία αυτής της θέσης στην αγορά εφόσον ακόµη και στην
περίπτωση που απαγορευθεί η συγκέντρωση, η εξαγοράζουσα επιχείρηση θα
επιτύχει αναπόφευκτα να αποκτήσει ή να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της. Κατά
την έννοια αυτή, µια συγκέντρωση δεν αποτελεί, κατά κανόνα, την αιτία
προβληµάτων στη διάρθρωση του ανταγωνισµού εφόσον διαπιστώνεται ότι:

� η εξαγοραζόµενη εταιρεία θα αναγκαζόταν να αποσυρθεί από την αγορά στο
εγγύς µέλλον αν δεν την αγόραζε άλλη εταιρεία,

� η θέση στην αγορά της εξαγορασθείσας επιχείρησης θα απέβαινε προς όφελος
της εξαγοράζουσας σε περίπτωση που η πρώτη αποσυρόταν από την αγορά,

� δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση ως προς τη δυνατότητα εξαγοράς που
είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό.

64. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή διευκρίνισε στην απόφαση για την υπόθεση Kali + Salz ότι
η ανωτέρω κατάσταση εµφανίζεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. ∆ιότι,
κανονικά, θα πρέπει να υπάρχει υπόνοια ότι η πράξη από την οποία προκύπτει η
δηµιουργία ή η ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αποτελεί την αιτία της επιδείνωσης της
διάρθρωσης του ανταγωνισµού. Κατά συνέπεια, η απόδειξη έλλειψης αιτιώδους
συνάφειας βαρύνει τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη συγκέντρωση.

65. Πρέπει, κατ�αρχήν, να σηµειωθεί ότι στην παρούσα υπόθεση, αντίθετα µε την
περίπτωση στην απόφαση Kali + Salz, δεν υφίσταται θέµα αποχώρησης από την
αγορά του συνόλου µιας επιχείρησης. Ήδη από το 1996, ο όµιλος διαχωρίστηκε σε
δύο µέρη και δηµιουργήθηκε ο όµιλος Julius Meinl Austria Industrie GmbH. Η
επιχείρηση αυτή περιλαµβάνει τον τοµέα παραγωγής, που περιέχει τις επιχειρήσεις
Julius Meinl Kaffee-und Tee Vertriebs GmbH (καφές και τσάι), Julius Meinl
Nahrungsmittelproduktion GmbH (κυρίως µαρµελάδες, χυµοί φρούτων, προϊόντα
απόσταξης και κρασιά), Julius Meinl Fleischwerke GmbH (κρέας και αλλαντικά)
καθώς και την Julius Meinl Großhandels GmbH (διανοµή των ιδίων προϊόντων). Η
Julius Meinl Austria Industrie GmbH κατέχει επίσης το 33,3% των µετοχών της
Meinl Bank AG, το 100% της Copem Companie de Participation Européenne Meinl
BV και το 49% των µετοχών της Julius Investment NV. Η τελευταία ελέγχει την
Julius Meinl International AG η οποία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου όσον αφορά τις
δραστηριότητες του οµίλου Meinl στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Κατά
συνέπεια, ο τοµέας του λιανικού εµπορίου του οµίλου που παρέµεινε στην Meinl,
αντιπροσωπεύει τµήµα µόνο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και συµµετοχών
του οµίλου Meinl. Η αποχώρηση της Meinl από το λιανικό εµπόριο τροφίµων στην
Αυστρία θα αποτελούσε κατά συνέπεια απόφαση της διοίκησης να εγκαταλείψει µία
επιχειρηµατική δραστηριότητα, της οποίας η εξέλιξη δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας. Στην περίπτωση της
"προστασίας προβληµατικού τοµέα" αντί της "προστασίας προβληµατικής
επιχείρησης" το έργο της απόδειξης του ισχυρισµού ότι πληρούνται οι απαιτήσεις
όσον αφορά την έλλειψη αιτιώδους συνάφειας, είναι ιδιαίτερα δυσχερές.

                                                
15 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 31ης Μαρτίου 1998 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95,

Γαλλική ∆ηµοκρατία και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, Ι-1375.
16 ΕΕ L 186, 21.7.1994, σ. 38, σηµεία 70 και επ.
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Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε συγκέντρωση που περιλαµβάνει την πώληση ενός
ελλειµµατικού τοµέα θα µπορούσε να αιτιολογηθεί βάσει της νοµοθεσίας για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων από την πωλούσα επιχείρηση, δηλώνοντας ότι χωρίς τη
συγκέντρωση, θα έπαυε η λειτουργία του εν λόγω τοµέα.

66. Τα επιχειρήµατα των µερών δεν µπορούν να αιτιολογήσουν τον ισχυρισµό της
έλλειψης αιτιώδους συνάφειας. Πέραν του προαναφερθέντος γενικού σκεπτικού, τα
µέρη ουδόλως απέδειξαν ότι η Meinl θα αποχωρήσει βραχυπρόθεσµα από την αγορά
εάν δεν αγοραστεί από άλλη επιχείρηση. Είναι ενδεχοµένως γεγονός ότι η
οικονοµική θέση της Meinl επιδεινώθηκε κατά τα τελευταία έτη. Τα µέρη δεν
παρουσίασαν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η Meinl είναι ήδη ή θα
καταστεί στο µέλλον αφερέγγυος. Θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι η
σχεδιαζόµενη εκχώρηση από τον όµιλο Meinl των δραστηριοτήτων που αφορούν το
λιανικό εµπόριο τροφίµων στην Αυστρία οφείλεται σε στρατηγική απόφαση της
διοίκησης του οµίλου. Η πραγµατοποιηθείσα το 1996 αναδιάρθρωση του οµίλου
Meinl παρέχει ενδείξεις ότι ήδη από τότε, µε τον διαχωρισµό του οµίλου σε δύο
επιµέρους οµίλους, λήφθηκαν µέτρα για να επιτρέψουν τη µεταγενέστερη πώληση
των δραστηριοτήτων της Meinl που αφορούν το λιανικό εµπόριο τροφίµων. Όπως
προκύπτει από την έκθεση του 1996, οι ζηµιογόνες δραστηριότητες της Meinl στην
Αυστρία διαχωρίστηκαν από τις κερδοφόρες, µε µεγαλύτερα κεφάλαια και
στρατηγικά σηµαντικότερες δραστηριότητες, που περιλήφθηκαν στον όµιλο Julius
Meinl Austria Industrie GmbH. Λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αυτό, η απλή
αναφορά του γεγονότος ότι η Meinl στην σηµερινή µορφή και µε δεδοµένο τον
σηµερινό ρυθµό ανάπτυξης και το µέγεθός της υποφέρει από σηµαντικά
ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα έναντι άλλων πολύ µεγαλύτερων ανταγωνιστών της,
δεν επαρκεί για να αποδείξει τον λόγο για τον οποίο θα διακοπούν υποχρεωτικά οι
δραστηριότητες της Meinl στο λιανικό εµπόριο τροφίµων.

67. Κατά την άποψη της Επιτροπής, από την ιστορική και γεωγραφική κατανοµή των
καταστηµάτων της Meinl δεν συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα µερίδια αγοράς της
Meinl θα µεταβιβαστούν κυρίως στη Rewe/Billa όπως ισχυρίζονται τα µέρη. Τα ίδια
τα µέρη αποδέχονται ότι η Spar αποτελεί δυνητικό αγοραστή. Με βάση τα όσα
υποστηρίζουν τα µέρη δεν µπορεί, κατά συνέπεια, να υποτεθεί ότι το µερίδιο αγοράς
της Meinl θα περιέλθει οπωσδήποτε στη Rewe/Billa. Κατά συνέπεια, η κατάσταση
του ανταγωνισµού που θα προκύψει µε ή χωρίς τη συγκέντρωση δεν είναι η ίδια.

68. Οµοίως είναι αβάσιµος ο ισχυρισµός των µερών ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση
λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό από την πώληση στη Rewe/Billa, καθόσον η
Spar δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη λόγω της θέσης της στην αγορά. Από την έκθεση
της Επιτροπής στην υπόθεση Kali + Salz προκύπτει σαφώς ότι η Επιτροπή θεωρεί
ιδιαίτερα δυσχερή την απόδειξη του ισχυρισµού ότι εκτός από την εξαγοράζουσα
επιχείρηση δεν υπάρχει εναλλακτικός αγοραστής. Τούτο επιβεβαιώθηκε και από το
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων17. Τα επιχειρήµατα που αναφέρουν τα
µέρη δεν είναι ικανοποιητικά. Τα µέρη δεν ανέφεραν ούτε µε ποιους
ενδιαφερόµενους είχε διαπραγµατεύσεις ο όµιλος Meinl ούτε τον λόγο για τον οποίο
απέτυχαν οι διαπραγµατεύσεις. Με τον ισχυρισµό ότι η Spar αποκλείστηκε εκ των
προτέρων ως λιγότερο ανταγωνιστικός εναλλακτικός αγοραστής, τα µέρη

                                                
17 Βλ. υποσηµείωση 15.
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προκαθόρισαν την ανταγωνιστική αξιολόγηση από την αρµόδια για τον
ανταγωνισµό υπηρεσία. Λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες διαφορές µεταξύ
της Rewe/Billa και της Spar, σε καµία περίπτωση δεν προκύπτει υποχρεωτικά το
συµπέρασµα αυτό.

69. Κατά συνέπεια, τα µέρη δεν απέδειξαν ότι πληρούται καµία από τις τρεις
προϋποθέσεις που έθεσε η Επιτροπή στην υπόθεση Kali + Salz για την απόδειξη της
έλλειψης αιτιώδους συνάφειας. Συνεπώς, η προτεινόµενη πράξη αποτελεί το αίτιο
της δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης των Rewe/Billa/Meinl στο λιανικό εµπόριο
τροφίµων στην Αυστρία.

ε) Συµπέρασµα
70. Λόγω των ανωτέρω, πρέπει να αναµένεται ότι η προβλεπόµενη συγκέντρωση θα

οδηγήσει σε δεσπόζουσα θέση των Rewe/Billa/Meinl στο λιανικό εµπόριο τροφίµων
στην Αυστρία.

B. Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

71. Η άσκηση της αγοραστικής ισχύος η οποία οδηγεί στην επίτευξη περισσότερο
ευνοϊκών όρων εφοδιασµού, δεν θα πρέπει να θεωρείται αφ' εαυτής ανεπιθύµητη
από τη γενικότερη οικονοµική άποψη. Ιδίως, όταν υφίσταται πολύ µεγάλος βαθµός
συγκέντρωσης στον τοµέα των προµηθευτών και οι ισχυροί αγοραστές είναι
εκτεθειµένοι σε αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις αγορές στις οποίες πωλούν τα
προϊόντα τους και, κατά συνέπεια, είναι υποχρεωµένοι να µεταβιβάζουν τα
πλεονεκτήµατα που επιτυγχάνουν κατά τον εφοδιασµό στους πελάτες τους, η
αγοραστική ισχύς µπορεί να εµποδίσει την πλευρά της προσφοράς από το να
επιτύχει µονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά κέρδη18. Σε περίπτωση όµως που η
επιχείρηση µε µεγάλη αγοραστική ισχύ διαθέτει ισχυρή θέση στον κλάδο της
διανοµής η οποία δεν περιορίζεται επαρκώς από τον ανταγωνισµό, δεν είναι πλέον
εύλογο να αναµένεται ότι θα µεταβιβάζει στον καταναλωτή τα πλεονεκτήµατα που
πέτυχε κατά τον εφοδιασµό.

72. Στο λιανικό εµπόριο υφίσταται στενή αλληλεξάρτηση µεταξύ του κλάδου της
διανοµής και του κλάδου του εφοδιασµού. Τα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων
λιανικής πώλησης στον κλάδο της διανοµής καθορίζουν τον όγκο των αγορών τους,
που είναι τόσο µεγαλύτερος όσο µεγαλύτερο είναι το µερίδιο της επιχείρησης στον
κλάδο της διανοµής. Όσο µεγαλύτερος είναι ο όγκος των αγορών της, τόσο
ευνοϊκότεροι είναι, κατά κανόνα, οι όροι που παραχωρούν στην επιχείρηση λιανικής
οι προµηθευτές της. Οι ευνοϊκοί όροι αγοράς µπορούν µε τη σειρά τους να
χρησιµοποιηθούν µε διάφορους τρόπους για να βελτιώσουν τη θέση της επιχείρησης
στον κλάδο της διανοµής (για παράδειγµα, µέσω της εσωτερικής ή εξωτερικής
ανάπτυξης αλλά και µε στοχευµένες στρατηγικές χαµηλών τιµών µε στόχο τους
ανταγωνιστές). Η βελτιωµένη θέση στον κλάδο της διανοµής επιδρά, µε τη σειρά
της, στην περαιτέρω βελτίωση των όρων εφοδιασµού και ούτω καθεξής.

73. Ο κύκλος που αναφέρθηκε προηγουµένως οδηγεί σε όλο και µεγαλύτερη
συγκέντρωση τόσο στον κλάδο της διανοµής όσο και στον κλάδο του εφοδιασµού.
Βραχυπρόθεσµα µπορούν να επωφεληθούν από τη διαδικασία αυτή οι καταναλωτές
διότι ενδέχεται να υπάρξει µία φάση έντονου ανταγωνισµού στον κλάδο της
διανοµής κατά τη διάρκεια της οποίας η επιχείρηση λιανικής µε µεγάλη αγοραστική
ισχύ θα είναι αναγκασµένη να µεταβιβάζει στους καταναλωτές τα πλεονεκτήµατα
που επιτυγχάνει κατά τον εφοδιασµό. Τούτο όµως θα διαρκέσει µόνο µέχρι να

                                                
18 Βλ. για παράδειγµα, "The Welfare Consequences of the Exercise of Buyer Power", µελέτη των Paul

Dobson, Michael Waterson και Alex Chu για το Office of Fair Trading, Σεπτέµβριος 1998, σ. 17 και επ.
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επιτευχθεί στον κλάδο της διανοµής µία διάρθρωση η οποία θα οδηγήσει σε σαφή
χαλάρωση της έντασης του ανταγωνισµού (δηλαδή, όπως στην προκείµενη
περίπτωση, µονοπώλιο της αγοράς). Στη φάση αυτή δεν απαιτείται πλέον η προσοχή
προς τον τελικό καταναλωτή, διότι αυτός διαθέτει πλέον πολύ περιορισµένες
εναλλακτικές δυνατότητες.

74. Η αγοραστική ισχύς παρέχει επιπλέον σε µία επιχείρηση διανοµής τη σηµαντική
δυνατότητα να επηρεάζει τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και, κατά
συνέπεια, αυτά που µπορεί να αγοράσει ο καταναλωτής. Τα προϊόντα τα οποία δεν
αγοράζονται από επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά, δεν έχουν στην
πράξη καµία δυνατότητα να φθάσουν στον τελικό καταναλωτή διότι ο προµηθευτής
δεν έχει εναλλακτικές δυνατότητες διάθεσης. Με τον τρόπο αυτό, ο αγοραστής µε
δεσπόζουσα θέση αποφασίζει τελικά για τις προοπτικές επιτυχίας καινοτόµων
προϊόντων.

1. Σχετικές αγορές προϊόντων

75. Οι αγορές αυτές περιλαµβάνουν την πώληση καταναλωτικών αγαθών για τις
καθηµερινές ανάγκες από τους παραγωγούς σε πελάτες όπως οι επιχειρήσεις
χονδρικού ή λιανικού εµπορίου και λοιπές επιχειρήσεις.

76. Σύµφωνα µε την πάγια πρακτική της Επιτροπής και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου,
ο καθορισµός της αγοράς γίνεται πρωτίστως από την άποψη του καταναλωτή.
Μολονότι τα ζητούµενα συνήθως από το λιανικό εµπόριο τροφίµων προϊόντα ή
οµάδες προϊόντων δεν είναι απόλυτα υποκατάστατα µεταξύ τους από την άποψη του
τελικού καταναλωτή, στο επίπεδο του εµπορίου όµως, όπως αναφέρεται στο
σηµείο 13, οι καταναλωτές αναµένουν από το λιανικό εµπόριο τροφίµων
συγκεκριµένη υπηρεσία διανοµής που συνίσταται στην προσφορά συγκεκριµένης
σειράς προϊόντων που περιλαµβάνει τρόφιµα και µη ("one stop shopping").
∆ιαφορετική είναι πάντως η κατάσταση όσον αφορά τον καθορισµό της αγοράς στον
κλάδο του εφοδιασµού. Καθοριστικά κριτήρια για τον ορισµό αποτελούν η ευελιξία
κατά την τροποποίηση της προσφοράς του παραγωγού και οι εναλλακτικές
δυνατότητες που έχει για τη διάθεση των προϊόντων. Οι παραγωγοί παράγουν κατά
κανόνα, µεµονωµένα προϊόντα ή οµάδες προϊόντων (π.χ. γαλακτοκοµικά προϊόντα,
ψωµί και αρτοσκευάσµατα) και δεν είναι σε θέση, να κάνουν αλλαγές ώστε να
παράγουν άλλα προϊόντα. Ένας παραγωγός γαλακτοκοµικών προϊόντων δεν µπορεί,
για παράδειγµα, χωρίς σηµαντικές επενδύσεις και επιπλέον, την απόκτηση
τεχνογνωσίας να παράγει ψωµί και αρτοσκευάσµατα. Το λιανικό εµπόριο τροφίµων
έχει µεν ανάγκη ενός συνόλου ειδών, διότι η ζήτηση των πελατών του
προσανατολίζεται επίσης προς µια σειρά προϊόντων, αλλά ο πελάτης δεν είναι σε
θέση να προµηθευτεί αυτή τη συνολική σειρά προϊόντων από έναν µόνο
προµηθευτή. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ο κλάδος του εφοδιασµού
του λιανικού εµπορίου τροφίµων αποτελεί ενιαία αγορά.

77. Οι έρευνες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι η διαίρεση της αγοράς ανάλογα µε τις
οµάδες προϊόντων θεωρείται ενδεικτική, και ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση στις
ακόλουθες κυρίως, οµάδες προϊόντων:

- κρέας και αλλαντικά,

- πουλερικά και αυγά,

- ψωµί και αρτοσκευάσµατα (νωπά και συσκευασµένα προϊόντα, όχι όµως
κατεψυγµένα)

- γαλακτοκοµικά (γάλα, βούτυρο γιαούρτι, στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια που
περιέχουν γάλα, τυριά παντός είδους),
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- φρέσκα φρούτα και λαχανικά,

- µπύρα,

- κρασί και οινοπνευµατώδη ποτά,

- µη αλκοολούχα ποτά (συµπεριλαµβάνονται τα εµφιαλωµένα νερά),

- ζεστά ποτά (καφές, τσάι),

- γλυκά,

- βασικά είδη διατροφής (µεταξύ άλλων, αλεύρι, ζάχαρη, ζυµαρικά, ρύζι,
µπαχαρικά),

- κονσέρβες (διατηρηµένα τρόφιµα σε µεταλλικά δοχεία ή άλλες συσκευασίες
µε εξαίρεση τα κατεψυγµένα τρόφιµα),

- κατεψυγµένα προϊόντα (συµπεριλαµβάνονται τα παγωτά),

- βρεφικές τροφές,

- ζωοτροφές,

- προϊόντα για την περιποίηση του σώµατος (κρέµες, λοσιόν, κλπ. µε στόχο
κυρίως την περιποίηση) και καλλυντικά (είδη µακιγιάζ και αρώµατα),

- απορρυπαντικά και είδη καθαρισµού,

- άλλα προϊόντα καταστηµάτων drugstores (εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν
προηγουµένως, π.χ. φάρµακα που πωλούνται ελεύθερα, προϊόντα υγιεινής
διατροφής, προϊόντα σωµατικής υγιεινής),

- άλλα συνήθη προϊόντα σούπερ µάρκετ που δεν αποτελούν τρόφιµα (π.χ.
ένδυση, εφηµερίδες και περιοδικά, ψυχαγωγία).

78. Η διάρθρωση των προµηθευτών διαφέρει επίσης µεταξύ των διαφόρων οµάδων
προϊόντων. Στον τοµέα των νωπών προϊόντων, ιδίως στα κρέατα και τα αλλαντικά,
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα καθώς επίσης και στο ψωµί και τα αρτοσκευάσµατα,
παρατηρείται µία έντονα κατακερµατισµένη δοµή που αποτελείται κυρίως από
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, στον τοµέα των προϊόντων που δεν
αποτελούν τρόφιµα (για παράδειγµα απορρυπαντικά και είδη καθαρισµού, προϊόντα
για την περιποίηση του σώµατος, ζωοτροφές) αναπτύσσουν δραστηριότητα µεγάλοι
διεθνείς παραγωγοί. Στις λοιπές οµάδες προϊόντων παρατηρείται µικτή διάρθρωση
προµηθευτών, η οποία όµως, συνήθως19, χαρακτηρίζεται από µικρότερη
συγκέντρωση από ό,τι ο κλάδος της διανοµής. Από πλευράς λιανικού εµπορίου
τροφίµων ο εφοδιασµός είναι, κατά κανόνα, οργανωµένος επίσης ανάλογα µε τις
παραπάνω οµάδες προϊόντων.

                                                
19 Εξαιρέσεις αποτελούν πολύ µικρές οµάδες προϊόντων που δεν έχουν µεγάλη σηµασία στην Αυστρία, π.χ.

ψάρια.



23

79. Το λιανικό εµπόριο τροφίµων δεν αποτελεί, κατά κανόνα, τον µοναδικό τρόπο
διάθεσης που έχουν οι παραγωγοί προϊόντων που απευθύνονται στο λιανικό εµπόριο
τροφίµων. Άλλα δυνητικά κανάλια διανοµής είναι για παράδειγµα, το εξειδικευµένο
εµπόριο, τα cash & carry, άλλες επιχειρήσεις χονδρικής, τα καταστήµατα
γαστρονοµίας, τα καταστήµατα καλλυντικών και φαρµάκων (drugstores) ή οι
εξαγωγές. Μολονότι τα διάφορα κανάλια διανοµής έχουν διαφορετική σηµασία
ανάλογα µε τις οµάδες προϊόντων (βλ. πίνακα στο σηµείο 95), το λιανικό εµπόριο
τροφίµων είναι για τις περισσότερες οµάδες προϊόντων µε ποσοστό περισσότερο
από 50% το σηµαντικότερο κανάλι διάθεσης µε µεγάλη διαφορά από τα άλλα. Οι
διαφορές στα χρησιµοποιούµενα κανάλια διάθεσης συνηγορούν υπέρ της διαίρεσης
του κλάδου του εφοδιασµού ανάλογα µε τις οµάδες προϊόντων.

80. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα διάφορα κανάλια διάθεσης που έχουν οι
παραγωγοί δεν µπορούν να αντικαταστήσουν εύκολα το ένα το άλλο. Τα
διαφορετικά µεγέθη δοχείων, η εµφάνιση και η συσκευασία (για την οποία
απαιτούνται εν µέρει ειδικά µηχανήµατα ή άλλα µέσα παραγωγής), οι διαφορετικές
στρατηγικές πωλήσεων (για παράδειγµα µεταξύ καταστηµάτων του λιανικού
εµπορίου τροφίµων και καταστηµάτων γαστρονοµίας), η απαίτηση διαφορετικών
γνώσεων και επαφών για τα διαφορετικά κανάλια διάθεσης και το διαφορετικό
σύστηµα υλικοτεχνικής και οικονοµικής υποστήριξης δυσχεραίνουν τη χρήση άλλων
καναλιών διάθεσης. Με βάση πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η
είσοδος σε νέο κανάλι διάθεσης είναι ορισµένες φορές δυνατή µόνο ύστερα από
µακροχρόνια προετοιµασία της αγοράς. Μεγάλος αριθµός προϊόντων (ιδίως τα
επώνυµα προϊόντα και τα προϊόντα που αγοράζονται από παρόρµηση) έχουν
σχεδιαστεί σαφώς για την απευθείας πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή. Για τα
προϊόντα αυτά δεν υφίστανται, εκτός από το λιανικό εµπόριο τροφίµων, πολλές
εναλλακτικές δυνατότητες διάθεσης (κατά κανόνα το εξειδικευµένο εµπόριο, για τα
προϊόντα που δεν αποτελούν τρόφιµα το εµπόριο σε καταστήµατα drugstores,
ενδεχοµένως καταστήµατα cash&carry). Σύµφωνα µε τις έρευνες της Επιτροπής,
στις περισσότερες οµάδες προϊόντων δεν είναι δυνατή η βραχυπρόθεσµη και χωρίς
προβλήµατα αντικατάσταση µίας επιχείρησης του λιανικού εµπορίου που αποτελεί
χαµένο πελάτη, µε πωλήσεις µέσω άλλων καναλιών διάθεσης. Η αλλαγή του
καναλιού διάθεσης θα απαιτούσε επιπλέον, εάν είναι καταρχήν δυνατή, σηµαντικές
επενδύσεις και αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής και της διάθεσης καθώς και
στη διάρθρωση του κόστους των επιχειρήσεων. Τούτο σηµαίνει ότι - τουλάχιστον σε
ορισµένες οµάδες προϊόντων - θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει αµιγής κλάδος
εφοδιασµού του λιανικού εµπορίου τροφίµων.

81. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κλάδος του εφοδιασµού πρέπει να διαιρεθεί
ανάλογα µε τις οµάδες προϊόντων που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Τούτο δεν
αποκλείει ορισµένες από τις αγορές αυτές να διαθέτουν παρόµοια διάρθρωση και να
µπορούν να εξεταστούν από κοινού. Εκτός τούτου, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν προηγουµένως, υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για να υποστηριχθεί ότι ο
κλάδος του εφοδιασµού πρέπει να διαιρεθεί ανάλογα µε τα κανάλια διανοµής έτσι
ώστε ο εφοδιασµός του λιανικού εµπορίου τροφίµων να αποτελεί διακεκριµένη
αγορά. ∆εν απαιτείται όµως απάντηση στο ερώτηµα αυτό διότι, από την άποψη του
ανταγωνισµού, προκύπτουν προβλήµατα στον κλάδο του εφοδιασµού µέσω όλων
των τρόπων διάθεσης.
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2. Γεωγραφικές αγορές αναφοράς

82. Σύµφωνα µε τα µέρη, η αγορά στον κλάδο του εφοδιασµού είναι ο ΕΟΧ. Μετά την
ένταξη της Αυστρίας στην Κοινότητα παρατηρείται, σύµφωνα µε τα µέρη ένας
ισχυρότερος προσανατολισµός στην ευρωπαϊκή αγορά τόσο από την πλευρά των
προµηθευτών όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου. Τούτο
αποδεικνύεται επίσης από την αύξηση των εξαγωγών στα είδη διατροφής, ιδίως προς
τη Γερµανία. Ταυτόχρονα πάντως, τα µέρη παραδέχτηκαν ότι περισσότερο από δύο
έτη µετά την εξαγορά της Billa από τη Rewe, ο όγκος των κοινών αγορών των δύο
επιχειρήσεων είναι κατά 2% µικρότερος του όγκου του συνόλου των αγορών της
Billa στον τοµέα των τροφίµων και των µη τροφίµων. Πέραν τούτου, τα µέρη
υποστήριξαν ότι οι αυστριακές ονοµασίες προϊόντων, και κατά συνέπεια οι
αυστριακοί παραγωγοί, αποτελούν πολύ σηµαντικό στοιχείο στο σύνολο των
προϊόντων της Rewe/Billa διότι υπάρχει αυξηµένη ζήτηση των αυστριακών και των
τοπικών προϊόντων από τους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, η Rewe/Billa
ισχυρίζεται ότι συνεργάζεται στενά µε περιφερειακούς και τοπικούς παραγωγούς
όπως αρτοποιούς, αλευρόµυλους, παραγωγούς αλλαντικών και εµφιαλωτές νερού.
Στον τοµέα των φρούτων και των λαχανικών, η Rewe/Billa δίνει µεγάλη σηµασία
στη νωπότητα και κατά συνέπεια λόγω των µικρότερων αποστάσεων µεταφοράς, σε
αυστριακά προϊόντα. Άµεσο αποτέλεσµα της εξαγοράς της Billa από τη Rewe είναι
ότι πολλοί πελάτες δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην αυστριακή ποιότητα και τα
αυστριακά προϊόντα προτιµώνται συχνά έναντι αυτών διεθνών προµηθευτών λόγω
της υψηλής τους ποιότητας.

83. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε ότι για όλες τις οµάδες προϊόντων που
εξετάστηκαν κατωτέρω ως αγορές στον κλάδο του εφοδιασµού πρέπει να
θεωρούνται οι εθνικές αγορές. Τούτο οφείλεται αφενός µεν στην προτίµηση των
καταναλωτών σε αυστριακά προϊόντα και στον σχετικό προσανατολισµό της σειράς
των πωλουµένων προϊόντων, αφετέρου δε στο γεγονός ότι το λιανικό εµπόριο
τροφίµων της Αυστρίας προµηθεύεται κατά κύριο λόγο τα προϊόντα από
αυστριακούς προµηθευτές. Σύµφωνα µε στοιχεία της AC Nielsen, το αυστριακό
λιανικό εµπόριο τροφίµων εφοδιάζεται όσον αφορά τις οµάδες προϊόντων20 κρέας
και αλλαντικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα, µη αλκοολούχα ποτά, µπύρα, ψωµί και
αρτοσκευάσµατα, φρούτα και λαχανικά και καφές, κατά περισσότερο
από το 80% από προµηθευτές του εσωτερικού. Και στις περιπτώσεις ακόµη κατά τις
οποίες ο εφοδιασµός πραγµατοποιείται από παραγωγούς µε διεθνή δραστηριότητα
(για παράδειγµα, κατασκευαστές επωνύµων προϊόντων) τούτο γίνεται σχεδόν
αποκλειστικά µέσω των εταιρειών τους στην Αυστρία. Οι αυστριακοί παραγωγοί
(ιδίως τροφίµων) διαθέτουν το µεγαλύτερο τµήµα της παραγωγής τους στην
Αυστρία. Στοχεύουν στην αυστριακή αγορά που διαθέτει 8 εκατοµµύρια κατοίκους
και στις ειδικές καταναλωτικές τους συνήθειες. Μόνο το 8,4% των τροφίµων που
παράγονται στην Αυστρία πωλούνται στο εξωτερικό.

84. Πρόσθετη ένδειξη ότι η αγορά στον κλάδο του εφοδιασµού είναι η Αυστρία
αποτελεί η ύπαρξη υψηλότερων τιµών στην Αυστρία σε σύγκριση µε Γερµανία σε
µια σειρά ιδιαίτερα νωπών προϊόντων. Σύµφωνα µε τα µέρη, ο εφοδιασµός µε
αυστριακά φρούτα και λαχανικά κοστίζει στη Billa [...]*% περισσότερο από ό,τι ο
εφοδιασµός µε αντίστοιχα εµπορεύµατα από την Κοινότητα εκτός της Αυστρίας.

                                                
20 Οι εδώ αναφερόµενες οµάδες προϊόντων δεν ταυτίζονται πλήρως µε τις οµάδες προϊόντων που

καθορίσθηκαν προηγουµένως.
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Όσον αφορά το χοιρινό κρέας, η τιµή του στην Αυστρία είναι κατά [...]* AΤS ανά
κιλό ακριβότερη από ό,τι κατά µέσον όρο στην Κοινότητα. Συνολικά, σύµφωνα µε
τα µέρη, οι τιµές για τα αυστριακά προϊόντα είναι έως 20% υψηλότερες των
αντιστοίχων τιµών της κοινοτικής αγοράς.

85. Ακόµη και ο εφοδιασµός µε διεθνή επώνυµα προϊόντα, τόσο στον τοµέα των
τροφίµων όσο και στον τοµέα των µη τροφίµων προϊόντων, πραγµατοποιείται κατά
κανόνα µέσω των αυστριακών εταιρειών ή θυγατρικών των αντιστοίχων
επιχειρήσεων και δεν γίνεται απευθείας εισαγωγή. Τούτο οφείλεται προπάντων στο
ότι οι αλυσίδες καταστηµάτων λιανικού εµπορίου τροφίµων αναµένουν από τους
παραγωγούς παροχή υπηρεσιών όπως διευθέτηση ραφιών και έρευνα αγοράς, τις
οποίες αυτοί είναι σε θέση να παρέχουν µόνο µε επιτόπια παρουσία. Αυτή η δέσµη
προϊόντων και υπηρεσιών που είναι ειδικά προσαρµοσµένη για την αυστριακή
αγορά, αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ των διεθνών παραγωγών και
των εκπροσώπων του αυστριακού λιανικού εµπορίου τροφίµων κατά τις ετήσιες
διαπραγµατεύσεις. Πρόσθετη ένδειξη ύπαρξης µιας εθνικής αγοράς στον κλάδο του
εφοδιασµού, ακόµη και για διεθνή επώνυµα προϊόντα, είναι το γεγονός ότι οι
διεθνείς ονοµασίες ιδίως στον τοµέα των τροφίµων είναι συχνά απλώς επωνυµίες.
Το περιεχόµενο των προϊόντων διαφέρει από χώρα σε χώρα λόγω των διαφορετικών
γευστικών συνηθειών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, για παράδειγµα, ο καφές ή τα
έτοιµα γεύµατα ή ακόµα ζωοτροφές που έχουν παραχθεί για τη Γερµανία δεν
µπορούν, παρά την ίδια συσκευασία, να πωληθούν στην Αυστρία και αντίστροφα.
∆εν διαπιστώθηκε µέχρι στιγµής το αναµενόµενο σύµφωνα µε την απόφαση
Rewe/Billa21 άνοιγµα των αγορών στον κλάδο του εφοδιασµού. Θα πρέπει σχετικά
να σηµειωθεί ότι ακόµη και δύο έτη µετά την εξαγορά της Billa από τη Rewe το
σύνολο των κοινών αγορών των δύο επιχειρήσεων είναι, σύµφωνα µε τα όσα
αναφέρουν οι ίδιες, κατά 2% µικρότερο από τον συνολικό όγκο των αγορών της
Billa στον τοµέα των τροφίµων και των µη τροφίµων. Επιπλέον, τα µέρη
παραδέχτηκαν ότι ο εφοδιασµός από το εξωτερικό είναι όπως και προηγουµένως
δυσχερής λόγω της γραφειοκρατίας στους τοµείς, για παράδειγµα, της δήλωσης και
της συσκευασίας.

86. Τέλος, όσον αφορά τα διεθνή επώνυµα προϊόντα, ο ορισµός της αγοράς θα πρέπει να
γίνει λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα των προµηθευτών να χρησιµοποιούν
άλλους τρόπους διάθεση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή22. Στην περίπτωση
αυτή η πρόσβαση προς τον καταναλωτή είναι δυνατή µόνο µέσω των αντίστοιχων
καναλιών διανοµής στην Αυστρία, µεταξύ των οποίων το λιανικό εµπόριο τροφίµων
είναι το σηµαντικότερο.

87. Λόγω των ανωτέρω διαρθρωτικών ιδιαιτεροτήτων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αγορές
στον κλάδο του εφοδιασµού είναι οι εθνικές αγορές της Αυστρίας.

3. Αξιολόγηση από την άποψη του ανταγωνισµού

88. Πρέπει να θεωρηθεί ότι η συγκέντρωση θα δηµιουργήσει ή θα ενισχύσει τις
δεσπόζουσες θέσεις των Rewe/Billa/Meinl στις αυστριακές αγορές στον κλάδο του
εφοδιασµού.

                                                
21 Βλέπε υποσηµείωση 5.
22 Βλ. απόφαση 97/277/ΕΚ, υποσ. 6, σηµείο 37.
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α) ∆ιάρθρωση της αγοράς
89. αα) Στον κλάδο του εφοδιασµού στην Αυστρία η πλευρά της προσφοράς

εµφανίζει σηµαντικά µικρότερη συγκέντρωση από ό,τι η πλευρά της ζήτησης,
ιδίως όσον αφορά το λιανικό εµπόριο τροφίµων ως πελάτη. Η διάρθρωση της
προσφοράς διαφέρει ανάλογα µε την οµάδα προϊόντων. Για όλες σχεδόν τις οµάδες
προϊόντων (µε λίγες εξαιρέσεις ιδίως στον τοµέα των µη-τροφίµων για παράδειγµα,
στις ζωοτροφές) διαπιστώνεται ότι στην πλευρά των παραγωγών υπάρχει σαφώς
λιγότερη συγκέντρωση από ό,τι στην πλευρά της ζήτησης. Στο "Cash Almanach"23,
που σύµφωνα µε πληροφορίες του κλάδου αποτελεί τον εκτενέστερο κατάλογο,
µεταξύ άλλων, των προµηθευτών τροφίµων στην Αυστρία, αναφέρονται κατά µέσο
όρο για όλες τις οµάδες προϊόντων 22 παραγωγοί ανά οµάδα. Στις οµάδες προϊόντων
που αφορούν τα γαλακτοκοµικά, το κρέας και τα αλλαντικά καθώς και τα
βασικά είδη διατροφής υπάρχουν από 40-50 προµηθευτές, για γλυκά, κρασί
και οινοπνευµατώδη, κονσέρβες από 30-40 περίπου και για µπύρα και
ψωµί/αρτοσκευάσµατα από 20 προµηθευτές περίπου24. Επιπλέον, µεγάλο ποσοστό
των παραγωγών αποτελείται από µικρές επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών µικρότερο
από 7-8 εκατ. ευρώ.

90. Στην Αυστρία, οι προµηθευτές και οι παραγωγοί γαλακτοκοµικών προϊόντων,
κρέατος και αλλαντικών, πουλερικών και αυγών, άρτου και αρτοσκευασµάτων
καθώς και µπύρας είναι, µε λίγες εξαιρέσεις, αυστριακές επιχειρήσεις που στοχεύουν
στην εσωτερική αγορά και οι οποίες, συγκρινόµενες µε αντίστοιχες διεθνείς,
αποτελούν µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις. Μερικές γερµανικές
επιχειρήσεις (ιδίως στην περιοχή της Νότιας Γερµανίας) αποτελούν επίσης
προµηθευτές της αυστριακής αγοράς. Οι µεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις αποτελούν
εξαίρεση (για παράδειγµα, στα γαλακτοκοµικά προϊόντα κυρίως η Danone, σε
περιορισµένη έκταση η KraftJacobsSuchard, για την οποία τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα αποτελούν µάλλον περιθωριακό τοµέα).

91. Στις οµάδες προϊόντων που περιλαµβάνουν τα γλυκά, τα µη αλκοολούχα ποτά, τον
καφέ και το τσάι, το κρασί και τα οινοπνευµατώδη, τα βασικά είδη διατροφής, τις
κονσέρβες και τα κατεψυγµένα προϊόντα έχουν παρουσία στον ίδιο βαθµό τόσο
µεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις (για παράδειγµα, Nestlé, KraftJacobsSuchard,
MasterFoods) όσο και αυστριακοί παραγωγοί (για παράδειγµα, Inzersdorfer, Felix
Austria, Darbo, Mautner Markhof, Manner).

92. Οι διεθνείς προµηθευτές προµηθεύουν ιδίως τα µη τρόφιµα (προϊόντα περιποίησης
σώµατος, καλλυντικά, προϊόντα σωµατικής υγιεινής, απορρυπαντικά και είδη
καθαρισµού), αλλά και βρεφικές τροφές και ζωοτροφές. Και στους τοµείς αυτούς
υπάρχουν όµως ορισµένοι (µικροί) αυστριακοί παραγωγοί.

93. Όσον αφορά το λιανικό εµπόριο τροφίµων, οι παραγωγοί αυτοί ευρίσκονται
αντιµέτωποι µε λιγότερες από 10 αλυσίδες καταστηµάτων λιανικού εµπορίου
τροφίµων από τις οποίες µόνο οι 5 (Rewe/Billa, Meinl, Spar, ADEG, Löwa) έχουν
δραστηριότητα σε όλη την Αυστρία. Οι αγοραστές στα άλλα κανάλια διάθεσης,
σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δεν
παρουσιάζουν πολύ µεγάλη συγκέντρωση µε εξαίρεση τον τοµέα cash & carry.
Ιδίως, τα κανάλια διάθεσης του εξειδικευµένου εµπορίου και των καταστηµάτων

                                                
23 Cash Almanach für Handel, Gewerbe und Industrie �98, που εκδίδεται από το περιοδικό για το εµπόριο

Cash, Manstein Zeitschriften Verlagsges.m.b.H, Perchtoldsdorf.
24 Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το ψωµί/αρτοσκευάσµατα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν έχουν

περιληφθεί µικροί παραγωγοί οι οποίοι παράγουν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά για τις ανάγκες των
δικών τους καταστηµάτων ή αποτελούν τοπικούς προµηθευτές του λιανικού εµπορίου τροφίµων.
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γαστρονοµίας, αποτελούνται κυρίως από µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις.
Στον τοµέα των cash & carry στην Αυστρία η Metro αποτελεί τον µόνο άξιο λόγου
αγοραστή, αλλά η σηµασία αυτού του τρόπου διάθεσης είναι συνολικά µικρή
(µερίδιο περίπου 10% σε όλες τις οµάδες προϊόντων). Στον τοµέα των εξαγωγών
ενδέχεται να υπάρχουν µεµονωµένοι µεγάλοι αγοραστές αλλά η σηµασία και αυτού
του τρόπου διάθεσης είναι αρκετά µικρότερη αυτής του λιανικού εµπορίου τροφίµων
(µερίδιο περίπου 13% σε όλες τις οµάδες προϊόντων).

94. ββ) Το λιανικό εµπόριο τροφίµων αποτελεί, µε µεγάλη διαφορά από τα άλλα, το
σηµαντικότερο κανάλι διάθεσης για τους προµηθευτές τροφίµων. Η σηµασία
των διαφόρων τρόπων διάθεσης διαφέρει ανάµεσα στις διάφορες οµάδες προϊόντων.
Η σηµασία του τρόπου διάθεσης ανάλογα µε τις οµάδες προϊόντων σύµφωνα µε τις
έρευνες της Επιτροπής - βάσει των απαντήσεων των ερωτηθέντων παραγωγών µε
συντελεστή βαρύτητας ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών τους - παρουσιάζεται µε
λεπτοµέρεια στον ακόλουθο πίνακα:

Οµάδα προϊόντων Μερίδιο
λιανικού
εµπορίου
τροφίµων

Μερίδιο
εξειδικευµένου
εµπορίου

Μερίδιο
γαστρονοµίας

Μερίδιο λοιπών
καναλιών
διάθεσης

Γαλακτοκοµικά 64% 3% 3% 30%
Ψωµί και
αρτοσκευάσµατα

33% 35% 2% 30%

Μη αλκοολούχα ποτά 50% 6% 17% 27%
Ζεστά ποτά 62% 0,5% 19% 18,5%
Βασικά είδη διατροφής 65% 5% 10% 20%
Βρεφικές τροφές 31% 0 0 69% (66% ED*)
Ζωοτροφές 52% 7% 0 41% (32% ED)
Απορρυπαντικά και
είδη καθ/µού

70% 0 0 30% (19% ΕD)

Περιποίηση σώµατος
και καλλυντικά

40% 0 0 60% (44% ΕD)

* ΕD = εξειδικευµένα drugstores

95. Από τα ποσοστά αυτά αποδεικνύεται ότι το λιανικό εµπόριο τροφίµων αποτελεί το
σηµαντικότερο κανάλι διάθεσης για όλες τις οµάδες προϊόντων εκτός από τις
βρεφικές τροφές και τα προϊόντα για την περιποίηση σώµατος και καλλυντικά. Τα
άλλα κανάλια διάθεσης έχουν, συγκρινόµενα µε αυτό, πολύ µικρότερη σηµασία.

96. Σύµφωνα µε τις έρευνες της Επιτροπής, η αλλαγή του τρόπου διάθεσης των
προϊόντων παρουσιάζει σηµαντικές δυσχέρειες. Καταρχήν, οι διαφορές στη
συσκευασία, στην εµφάνιση και στο µέγεθος των δοχείων µεταξύ των διαφόρων
καναλιών διανοµής δεν επιτρέπουν τη γρήγορη και απρόσκοπτη αλλαγή.
Σηµαντικότερες είναι όµως οι διαφορές στον τοµέα της υλικοτεχνικής και
οικονοµικής υποστήριξης και στη διάρθρωση της διανοµής που αφορούν τα διάφορα
κανάλια διάθεσης. Οι διαφορές αυτές σηµαίνουν για την επιχείρηση και
διαφορετικές ανάγκες. Σε περίπτωση που, για παράδειγµα, στο λιανικό εµπόριο
τροφίµων αντί του εφοδιασµού ολιγάριθµων κεντρικών αποθηκών απαιτείται ο
απευθείας εφοδιασµός πολυάριθµων µικρότερων αγοραστών, χρειάζεται
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διαφορετικός στόλος αυτοκινήτων. Ανάλογα µε τα κανάλια διάθεσης διαφέρουν
επίσης το µέγεθος, οι γνώσεις και οι επαφές του προσωπικού διανοµής. Επιπλέον, τα
διαφορετικά κανάλια διανοµής απαιτούν διαφορετική διαφηµιστική προσέγγιση του
τελικού καταναλωτή.

97. Για τους λόγους αυτούς και λόγω του µεγάλου µεριδίου που κατέχει το λιανικό
εµπόριο τροφίµων όσον αφορά τη διάθεση των προϊόντων των ανωτέρω οµάδων
στην Αυστρία, συµπεραίνεται ότι ο παραγωγός δύσκολα αντικαθιστά κατά κανόνα,
µια επιχείρηση-πελάτη στον τοµέα του λιανικού εµπορίου τροφίµων µε την οποία
διεκόπησαν οι σχέσεις. Οι ερωτηθέντες παραγωγοί ανέφεραν ότι µπορούν να
αντικαταστήσουν χωρίς προβλήµατα µόνο µικρές επιχειρήσεις του λιανικού
εµπορίου τροφίµων (µε µερίδιο µικρότερο από 5% κατά µέσο όρο). Ήδη πελάτες
του λιανικού εµπορίου τροφίµων µε µερίδιο αγοράς 5-10% δεν µπορούν, σύµφωνα
µε τα στοιχεία αυτά, να αντικατασταθούν χωρίς δυσχέρειες. Η στροφή σε άλλα
κανάλια διάθεσης αποτυγχάνει κατά κανόνα, λόγω των ανωτέρω δυσχερειών.
Επιπλέον οι µεγάλοι ιδίως παραγωγοί - τόσο οι διεθνείς όσο και οι αυστριακοί -
έχουν, κατά κανόνα, επιτύχει ήδη πολύ µεγάλο µερίδιο διανοµής σε όλα τα κανάλια
διάθεσης και συνδέονται, ιδίως, µε όλους τους µεγάλους προµηθευτές του λιανικού
εµπορίου τροφίµων. Τούτο αποδεικνύει σαφώς ότι στην Αυστρία οι εναλλακτικές
δυνατότητες των παραγωγών να στραφούν σε άλλους αγοραστές είναι πολύ
περισσότερο περιορισµένες από τις δυνατότητες των αγοραστών να στραφούν σε
άλλους παραγωγούς.

98. γγ) Η Rewe/Billa έχει ήδη, πριν από τη συγκέντρωση, τα µεγαλύτερα µερίδια
αγοράς στον κλάδο του εφοδιασµού και θα τα αυξήσει σηµαντικά ύστερα από
τη συγκέντρωση. Ο προσδιορισµός του ακριβούς µεριδίου αγοράς στον κλάδο του
εφοδιασµού είναι δυσχερής. Η Επιτροπή ζήτησε από περίπου 300 παραγωγούς ειδών
διατροφής, κυρίως στην Αυστρία25, ποιο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους
διαθέτουν στη Rewe/Billa και στη Meinl. Με βάση την έρευνα αυτή προέκυψαν από
τους παραγωγούς, κατά µέσο όρο, ανά οµάδα προϊόντων για τη Rewe/Billa και τη
Meinl τα µερίδια που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Ο πίνακας
περιλαµβάνει περίπου 200 αξιολογηθείσες απαντήσεις. Τα στοιχεία αυτά βασίζονται
στον κλάδο του εφοδιασµού και αφορούν όλα τα κανάλια διάθεσης µολονότι
κρίνεται βάσιµη η διαίρεση της αγοράς ανάλογα µε τα κανάλια διάθεσης.

Οµάδα προϊόντων Μερίδιο Rewe/Billa Μερίδιο Meinl Μερίδιο Rewe
+

Meinl
Γαλακτοκοµικά προϊόντα [15-25]*% [<10]*% [25-35]*%
Ψωµί και αρτοσκευάσµατα [20-30]*% [<10]*% [30-40]*%
Μη αλκοολούχα ποτά [20-30]*% [<10]*% [25-35]*%
Ζεστά ποτά [25-35]*% [<10]*% [25-35]*%
Βασικά είδη διατροφής [20-30]*% [<10]*% [25-35]*%
Βρεφικές τροφές [25-35]*% [<5]*% [30-40]*%
Ζωοτροφές [25-35]*% [<5]*% [25-35]*%
Απορρυπαντικά και είδη καθαρισµού [20-30]*% [<5]*% [25-35]*%
Περιποίηση σώµατος και καλλυντικά [25-35]*% [<5]*% [30-40]*%

99. Με τη συγκέντρωση αυξάνεται, κατά συνέπεια, σηµαντικά ο µέσος όρος του
µεριδίου που διαθέτουν οι προµηθευτές των αναφερθεισών οµάδων προϊόντων στη
Rewe/Billa και, κατά συνέπεια, η εξάρτηση από τη Rewe/Billa ως πελάτη. Όσον

                                                
25 Πρόκειται για αυστριακές επιχειρήσεις όσο και για γραφεία διεθνών εταιρειών στην Αυστρία. Ερωτήθηκαν

επίσης κατασκευαστές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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αφορά τον τοµέα των τροφίµων, αυτές οι οµάδες προϊόντων αντιπροσωπεύουν
µερίδιο σχεδόν 40% του συνολικού κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου
τροφίµων και του εξειδικευµένου εµπορίου26. Από τις τρεις οµάδες προϊόντων που
παρουσιάζονται στον πίνακα και δεν αποτελούν τρόφιµα, οι δύο οµάδες
(απορρυπαντικά/είδη καθαρισµού και περιποίηση σώµατος/καλλυντικά) ανήκουν
στις οµάδες προϊόντων µε το µεγαλύτερο σχετικά µερίδιο στα προϊόντα που δεν
αποτελούν τρόφιµα. Κατά συνέπεια, προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι δύο αυτές
αγορές στον κλάδο του εφοδιασµού έχουν µεγάλη σηµασία.

100. Εκτός από τους µέσους όρους πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σηµαντικό ποσοστό των
προµηθευτών εξαρτάται περισσότερο από τις Rewe/Billa και Meinl από ό,τι
φαίνεται από τις τιµές των µέσων όρων. Στα γαλακτοκοµικά προϊόντα για
παράδειγµα, το ένα τρίτο των προµηθευτών διαθέτει περισσότερο από το [...]*% του
κύκλου εργασιών του στη Rewe/Billa. Μετά τη συγκέντρωση - εφόσον δεν
µεταβληθεί ο τρόπος εφοδιασµού - τούτο θα συµβαίνει µάλιστα στο ήµισυ σχεδόν
των προµηθευτών.

101. Η Επιτροπή ζήτησε από τους παραγωγούς να προσδιορίσουν εκείνο το ποσοστό του
κύκλου εργασιών που διαθέτουν σε συγκεκριµένο πελάτη πέραν του οποίου είναι
δύσκολη η αλλαγή του τρόπου διανοµής. Προέκυψε, κατά µέσον όρο, ένα ποσοστό
22% πέραν του οποίου ένας πελάτης µπορεί να αντικατασταθεί µόνο µε σηµαντικές
οικονοµικές ζηµίες ή είναι αναντικατάστατος. Τα µέρη υποστήριξαν ότι ένας
παραγωγός, ο οποίος αποφασίζει µε οικονοµικά κριτήρια, πρέπει να είναι σε θέση να
αντιµετωπίσει µείωση του κύκλου εργασιών τάξεως µεγέθους µέχρι 20%. Στην
προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή - λαµβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση των
προµηθευτών στις αναφερθείσες αγορές εφοδιασµού και την αιτιολόγηση της
δεσπόζουσας θέσης στον κλάδο της διανοµής - θεωρεί ότι το µερίδιο της Rewe/Billa
στον κλάδο του εφοδιασµού θα είναι, µετά τη συγκέντρωση, αρκετά µεγάλο έτσι
ώστε είτε θα δηµιουργηθεί είτε θα ενισχυθεί ήδη υφιστάµενη, δεσπόζουσα θέση.

102. Στο σηµείο αυτό πρέπει κατ'αρχάς να ληφθεί υπόψη ότι οι παραγωγοί, σε περίπτωση
που χάσουν ένα µεγάλο πελάτη, διαθέτουν λίγες µόνο εναλλακτικές λύσεις. Στο
λιανικό εµπόριο τροφίµων - ιδίως στην περίπτωση που η σχετική επιχείρηση
συµπεριλαµβάνεται ήδη στον κατάλογο του µεγαλύτερου ανταγωνιστή Spar -
αποµένουν µόνο µικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα είναι σε θέση να
πραγµατοποιήσουν αγορές που θα αντιστοιχούν σε µεγάλο ποσοστό του κύκλου
εργασιών. Η στροφή σε άλλα κανάλια διάθεσης είναι δυσχερής, απαιτεί δαπάνες και,
εν πάση περιπτώσει, κατά κανόνα δεν είναι δυνατή βραχυπρόθεσµα. Ακόµη και η
στροφή προς τις εξαγωγές - ως εναλλακτική λύση όπως υποστηρίζουν τα µέρη - δεν
µπορεί να πραγµατοποιηθεί βραχυπρόθεσµα. Στις εξαγωγές, για την ανάπτυξη της
αγοράς απαιτείται κατά κανόνα, µία επιτόπου παρουσία και έντονη, δαπανηρή
προετοιµασία της αγοράς. Βάσει πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή
ενδέχεται να απαιτηθούν περίπου πέντε έτη µέχρι να µπορούν να επιτευχθούν
ικανοποιητικές εξαγωγές, για παράδειγµα, προς τη Γερµανία. Από τα ανωτέρω
προκύπτει ήδη µεγάλη εξάρτηση των προµηθευτών από τις Rewe/Billa/Meinl η
οποία µετά από τη συγκέντρωση θα γίνει ακόµη µεγαλύτερη.

                                                
26 Βλ. έρευνα αγοράς, Der Lebensmittelhandel in Österreich 1998, RegioPlan Consulting, σ. 24 και επ.
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103. Οι Rewe/Billa και Meinl αντίθετα, δεν εξαρτώνται από µεµονωµένους προµηθευτές.
Στον µεγαλύτερο προµηθευτή του συγκροτήµατος Rewe, στον όµιλο Nestlé,
αντιστοιχεί σύµφωνα µε την κοινοποίηση µόνο το [...]*% περίπου του όγκου των
αγορών. Στην περίπτωση της Meinl ο µεγαλύτερος προµηθευτής καλύπτει περίπου
το [...]*% του όγκου των αγορών. Από τα στοιχεία αυτά συνεπάγεται ότι υφίσταται
πολύ µεγαλύτερη εξάρτηση των προµηθευτών από τις Rewe/Billa/Meinl παρά το
αντίστροφο. Τούτο αποτελεί εξάλλου σύνηθες φαινόµενο για τις µεγάλες
επιχειρήσεις του λιανικού εµπορίου τροφίµων27. Η ευελιξία στα πωλούµενα
προϊόντα κατά τη φάση της διανοµής είναι πολύ µεγαλύτερη από την ευελιξία που
διαθέτουν οι παραγωγοί στη φάση της παραγωγής και της διάθεσης. Αυτό σηµαίνει
ότι είναι πολύ πιο εφικτό να παραιτηθεί το εµπόριο από τις αγορές απ΄ότι είναι
παραιτηθεί ο κατασκευαστής από την παραγωγή. Εποµένως η σχετικότητα των
µεριδίων αγοράς επιτείνεται αισθητά.

104. Τα µέρη υποστηρίζουν, αντίθετα, ότι εξαρτώνται από ορισµένους παραγωγούς.
Τούτο αφορά τους παραγωγούς επωνύµων προϊόντων, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά
να υπάρχουν στα καταστήµατα, διότι σε αντίθετη περίπτωση η Rewe/Billa και η
Meinl θα διέτρεχαν τον κίνδυνο να χάσουν πελάτες. Όπως υποστηρίζουν τα µέρη,
λόγω της µεγάλης προτίµησης των αυστριακών σε αυστριακά προϊόντα, εξαρτώνται
οµοίως από τους αυστριακούς παραγωγούς. Το τελευταίο επιχείρηµα δεν µπορεί
όµως να γίνει αποδεκτό. Είναι ενδεχοµένως αληθές ότι η Rewe/Billa και η Meinl,
ιδίως στον τοµέα των νωπών προϊόντων, δεν µπορούν να αποκλείσουν τα αυστριακά
προϊόντα (για παράδειγµα, γαλακτοκοµικά προϊόντα και ψωµί). Τούτο, όµως, δεν
συνεπάγεται εξάρτηση από µεµονωµένους προµηθευτές. Από τις έρευνες της
Επιτροπής προέκυψε ότι, ιδίως στον τοµέα των νωπών προϊόντων, υπάρχουν
πολυάριθµοι αυστριακοί προµηθευτές που αποτελούν για τα µέρη δυνητικούς
προµηθευτές. Κατά συνέπεια, τα συµβαλλόµενα µέρη διαθέτουν επαρκείς
εναλλακτικές δυνατότητες ακόµη και στην περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία µε
µεµονωµένους προµηθευτές.

105. Ο βαθµός εξάρτησης ενός εµπόρου από τους παραγωγούς επωνύµων προϊόντων
είναι συνάρτηση των συνεπειών που έχει για τον έµπορο το γεγονός ότι δεν διαθέτει
ορισµένα επώνυµα προϊόντα στο κατάστηµα. Τούτο εξαρτάται από τον τρόπο µε τον
οποίο αντιδρούν οι πελάτες του εµπόρου σε περίπτωση έλλειψης αυτών των
προϊόντων. Ιδίως στις αγορές ειδών διατροφής η κατανάλωση χρόνου για τις αγορές
αποτελεί για τους πελάτες σηµαντικό παράγοντα. Προτιµώνται οι αγορές από ένα
µόνο κατάστηµα, δηλαδή από κατάστηµα στο οποίο µπορούν να αγοραστούν όλα τα
απαιτούµενα αγαθά. Εφόσον ένα τέτοιο κατάστηµα δεν διαθέτει κάποιο επώνυµο
προϊόν που επιθυµούν οι καταναλωτές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος ένας
πελάτης (1) να εγκαταλείψει ή να αναβάλει την αγορά, (2) να αναζητήσει άλλο
κατάστηµα για να αγοράσει το επιθυµητό είδος παραµένοντας όµως πελάτης του
πρώτου καταστήµατος, (3) να µετατοπίσει µακροπρόθεσµα το σύνολο των αγορών
του σε άλλο κατάστηµα, (4) να αγοράσει προϊόν µε άλλο εµπορικό σήµα αντ'αυτού
που επιθυµούσε28.

                                                
27 Σύµφωνα µε την προσωρινή έκθεση της Dobson Consulting για τη µελέτη "Buyer power and its impact on

competition in the food retail distribution sector of the European Union", σ. 27.
28 Βλ. βασικό έγγραφο ΟΟΣΑ "Roundtable on buying power", 1998, σ. 9 και επ.
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106. Η απάντηση εξαρτάται αφενός µεν από τη σηµασία του σχετικού προϊόντος για τον
πελάτη, αφετέρου δε από την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών για την προµήθειά του. Η
σηµασία του προϊόντος είναι µάλλον µικρή στην περίπτωση των τροφίµων τα οποία
αγοράζονται συχνά και για τα οποία η άνεση της αγοράς έχει, κατά κανόνα,
προτεραιότητα έναντι άλλων πτυχών όπως η τιµή και η ποιότητα. Τούτο ισχύει
περισσότερο εάν ο πελάτης, στην περιοχή στην οποία πραγµατοποιεί τις αγορές του,
συναντά σχεδόν αποκλειστικά καταστήµατα της ίδιας επιχείρησης διανοµής. Μπορεί
κατά συνέπεια. να θεωρηθεί ότι εάν το κατάστηµα δεν προσφέρει ένα επώνυµο
προϊόν, τότε αυτό υφίσταται µικρότερη ζηµία από όση ο παραγωγός, διότι το
κατάστηµα διαθέτει, κατά κανόνα, περισσότερες εναλλακτικές λύσεις από όσες ο
παραγωγός29.

β) Ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα των συµβαλλοµένων µερών
107. αα) Η Rewe/Billa διαθέτει διαρθρωτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στον

κλάδο του εφοδιασµού που δεν διαθέτει κανείς από τους ανταγωνιστές της. Η
Rewe/Billa είναι αλυσίδα καταστηµάτων µε κεντρική διοίκηση, στην οποία οι
αποφάσεις για σηµαντικά θέµατα ανταγωνισµού, όπως η σύνθεση του καταλόγου
των πωλουµένων προϊόντων, λαµβάνονται από το κέντρο. Εάν στα κεντρικά γραφεία
της Rewe/Billa αποφασιστεί να συµπεριληφθεί ορισµένο προϊόν στον κατάλογο των
πωλουµένων προϊόντων, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η
Επιτροπή, απαιτείται χρονικό διάστηµα µόνο δύο εβδοµάδων περίπου µέχρι το
σχετικό προϊόν να προσφέρεται σε όλα τα καταστήµατα της Billa στην Αυστρία.

108. Αντίθετα, ο επόµενος σε µέγεθος ανταγωνιστής, η Spar, έχει πολύ µικρότερη
κεντρική διάρθρωση διότι το µεγαλύτερο ποσοστό (71%) των καταστηµάτων της
Spar λειτουργεί µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις λιανικής. Η εισαγωγή ενός νέου
προϊόντος στη Spar σηµαίνει ότι ο παραγωγός πρέπει να διαπραγµατευτεί σε τρία
διαφορετικά επίπεδα εντός του οµίλου της Spar, δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο, µε τις
περιφερειακές οργανώσεις και µε τους µεµονωµένους εµπόρους της Spar. Κατά
συνέπεια, απαιτείται πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ([...]*) µέχρις ότου ένα νέο
προϊόν αρχίσει να πωλείται σε µεγάλο αριθµό καταστηµάτων της Spar. Ενώ η Billa
µπορεί να επιτύχει χωρίς πρόβληµα βαθµό διαθεσιµότητας 100%, στη Spar δεν
µπορεί κατά κανόνα, να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Τούτο καθιστά τις Rewe/Billa
απαραίτητες για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην Αυστρία και αποτελεί, έναντι
των παραγωγών, ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για κάθε τροποποίηση της σειράς των
πωλουµένων προϊόντων.

109. ββ) Η δεσπόζουσα θέση στην περιοχή της ανατολικής Αυστρίας/Βιέννης
ενισχύει τη θέση των Rewe/Billa/Meinl στον κλάδο του εφοδιασµού στην
Αυστρία. Για την παρουσία µιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος σε όλη την Αυστρία,
σύµφωνα µε τα όσα διαπίστωσε η Επιτροπή, απαιτείται για όλες τις οµάδες
προϊόντων που αναφέρονται στο σηµείο 98, η παρουσία στην περιοχή της
ανατολικής Αυστρίας/Βιέννης. Στην περιοχή αυτή, όπως περιγράφηκε ήδη στο
σηµείο 32, βρίσκεται το κέντρο βάρους της αυστριακής οικονοµίας. Σύµφωνα µε την
AC Nielsen στην περιοχή αυτή πραγµατοποιείται το 41% του κύκλου εργασιών του
αυστριακού λιανικού εµπορίου τροφίµων (από το οποίο το 20% στη Βιέννη).
Επιπλέον, µια στρατηγική διαφήµισης σε εθνικό επίπεδο έχει νόηµα µόνο εφόσον το
προϊόν µπορεί πράγµατι να αγοραστεί σε όλες τις περιοχές της χώρας.

                                                
29 Βλ. προηγούµενη υποσηµείωση, σ. 11 και επ.
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110. Με εξαίρεση λίγες επιχειρήσεις30, όλοι οι ερωτηθέντες από την Επιτροπή παραγωγοί
προϊόντων των αναφερθέντων οµάδων δήλωσαν ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί
επαρκής παρουσία στην ανατολική Αυστρία και ιδίως, στη Βιέννη, εάν τα προϊόντα
δεν συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων των καταστηµάτων
Rewe/Billa/Meinl. Πριν από τη συγκέντρωση, η Meinl αποτελούσε εναλλακτική
λύση για τις επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα δεν περιλαµβάνονταν στον
κατάλογο της Rewe/Billa, ιδίως λόγω της ισχυρής παρουσίας της στο χώρο της
Βιέννης. Αυτή η εναλλακτική λύση παύει πλέον να υπάρχει. Οι λοιποί ανταγωνιστές
έχουν πολύ αδύναµη παρουσία στην ανατολική Αυστρία και ιδίως στη Βιέννη για να
αποτελέσουν πραγµατική εναλλακτική λύση απέναντι στα µέρη (µερίδια αγοράς
κατ'ανώτατο όριο [<20]*% (Spar) ή [<12]*% και µικρότερα (ADEG, Löwa)).
Οµοίως, για τους λόγους που αναφέρονται στο σηµείο 102, η Hofer ή άλλα κανάλια
διάθεσης εκτός του λιανικού εµπορίου τροφίµων, δεν αποτελούν για τους
παραγωγούς εναλλακτική λύση όσον αφορά τη διάθεση των προϊόντων τους.

111. γγ) Η Rewe/Billa προσφέρει προϊόντα µε το δικό της εµπορικό σήµα για να
µειώσει περαιτέρω την ήδη µικρή εξάρτησή της από τους προµηθευτές. Στην
Αυστρία, το ποσοστό των προϊόντων που πωλούνται µε το σήµα καταστήµατος
ανέρχεται, σύµφωνα µε στοιχεία των συµβαλλοµένων µερών, σε [<10]*% περίπου
κατά µέσον όρο (χωρίς τη Hofer, η οποία προσφέρει σχεδόν αποκλειστικά προϊόντα
µε δικό της σήµα αλλά δεν µπορεί να τα διαθέσει στρατηγικά µε τον τρόπο που
περιγράφεται παρακάτω εις βάρος των παραγωγών επωνύµων προϊόντων). Το
ποσοστό της Billa στα προϊόντα µε το σήµα καταστήµατος ξεπερνά σε ορισµένες
οµάδες προϊόντων σαφώς τον µέσο όρο:

Οµάδα Προϊόντων Billa Merkur Mondo Emma Bipa
Γαλακτοκοµικά προϊόντα [...]*% [...]*% [...]*% [...]*%
Φρούτα, Λαχανικά [...]*% [...]*% [...]*% [...]*%
Κρασί / Οινοπνευµατώδη ποτά [...]*% [...]*% [...]*% [...]*%
Ζωοτροφές [...]*% [...]*% [...]*% [...]*% [...]*%
Ατοµική υγιεινή [...]*% [...]*% [...]*% [...]*% [...]*%

112. Η ανάπτυξη και η αυξανόµενη σηµασία του ιδίου σήµατος έχει ως αποτέλεσµα να
αυξάνεται η ισχύς των εµπόρων έναντι των παραγωγών. Η εµπορική επιχείρηση
αναθέτει την παραγωγή προϊόντων µε τo δικό της σήµα σύµφωνα µε δικές της
προδιαγραφές και τον δικό της λογότυπο. Ο πραγµατικός παραγωγός δεν
εµφανίζεται πλέον καθόλου στον πελάτη και, κατά συνέπεια, µπορεί να αλλάξει
χωρίς δυσχέρειες. Αυτό αποδεικνύεται από ένα παράδειγµα που διαθέτει η Επιτροπή
σχετικά µε το σήµα "Heidi Teebutter" της εταιρείας Billa που - σχεδόν µε την ίδια
συσκευασία - παράγεται από έναν αυστριακό και από έναν ολλανδό παραγωγό. Με
τον τρόπο αυτόν η επιχείρηση διανοµής αρχίζει να ανταγωνίζεται de facto απευθείας
τους παραγωγούς επωνύµων προϊόντων. Αποτέλεσµα είναι η ολοκλήρωση σε
προηγούµενο στάδιο στη φάση της παραγωγής31.

113. Η ύπαρξη προϊόντων µε το σήµα καταστήµατος θέτει σε κίνδυνο ιδίως τα
ασθενέστερα εµπορικά σήµατα που δεν συµπεριλαµβάνονται στα απαραίτητα για το
κατάστηµα προϊόντα. Τα εµπορικά αυτά σήµατα µπορούν να αντικατασταθούν

                                                
30 Οι επιχειρήσεις αυτές είναι µικροί παραγωγοί νωπών προϊόντων που προσφέρουν τα προϊόντα τους µόνο

περιφερειακά στη δυτική Αυστρία, επιχειρήσεις που αποφάσισαν τον εφοδιασµό της Hofer και λίγες
επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους µέσω κυρίως άλλων καναλιών διάθεσης και όχι µέσω του
λιανικού εµπορίου τροφίµων.

31 Βλ. υποσ. 28, σ. 13.
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σχετικά εύκολα από προϊόντα µε το σήµα καταστήµατος. Για τον λόγο αυτό, η
ύπαρξη προϊόντων µε το σήµα καταστήµατος καθιστά τις απειλές διαγραφής από τον
κατάλογο προϊόντων µε ασθενέστερα σήµατα, οι οποίες απευθύνονται στους
κατασκευαστές των προϊόντων αυτών περισσότερο αποτελεσµατικές, παρά αυτές
που απευθύνονται σε παραγωγούς επωνύµων προϊόντων που πρέπει υποχρεωτικά να
διαθέτει το κατάστηµα.

114. Η Επιτροπή διαθέτει συγκεκριµένα παραδείγµατα ότι η Billa σε διάφορες οµάδες
προϊόντων σκόπιµα διέγραψε από τον κατάλογο προϊόντα µε δευτερεύοντα σήµατα ή
σήµατα ασθενέστερων παραγωγών (τόσο παραγωγών διεθνών επωνύµων προϊόντων
όσο και αυστριακών παραγωγών) και τα αντικατέστησε µε προϊόντα µε το δικό της
σήµα. Τα προϊόντα που υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει το κατάστηµα δεν
διαγράφονται, κατά κανόνα, από τον κατάλογο των προϊόντων διότι εξακολουθούν
να είναι απαραίτητα στα ράφια προκειµένου να έλκουν την προσοχή των πελατών.
Mειώνεται όµως tο ποσοστό τους, για παράδειγµα µειώνοντας την ποικιλία, µέχρι
τον βαθµό που απαιτείται για να έλκουν την προσοχή. Αντίθετα, το ποσοστό των
προϊόντων µε το σήµα καταστήµατος µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά.

115. δδ) Η δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της διανοµής που θα προκύψει από τη
συγκέντρωση θα ισχυροποιήσει ακόµη περισσότερο τη θέση των
Rewe/Billa/Meinl στον κλάδο του εφοδιασµού. Όπως περιγράφεται στα σηµεία 21
έως 70, η συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στον κλάδο
της διανοµής στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην Αυστρία. Η αύξηση του µεριδίου
αγοράς που θα επιτύχει η Rewe/Billa µε τη συγκέντρωση, θα αυξήσει τις
απαιτούµενες ποσότητες για τον εφοδιασµό των συµβαλλοµένων µερών. Όσο
µεγαλύτερες είναι οι ποσότητες που αγοράζουν οι Rewe/Billa τόσο περισσότερο
εξαρτηµένοι είναι οι παραγωγοί από αυτόν τον πελάτη, ο οποίος µπορεί πλέον να
επιβάλει ευκολότερα την περαιτέρω βελτίωση των όρων εφοδιασµού του.

γ) Αιτιώδης συνάφεια
116. Όπως αναφέρεται στα σηµεία 62 έως 69, τα µέρη δεν απέδειξαν ότι για την αγορά

του λιανικού εµπορίου τροφίµων πληρούται κάποια από τις τρεις προϋποθέσεις που
έθεσε η Επιτροπή στην απόφαση Kali + Salz για την απόδειξη της έλλειψης
αιτιώδους συνάφειας. Συνεπώς, η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί το αίτιο
δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης των Rewe/Billa/Meinl στις παρακάτω
αναφερόµενες αγορές στον κλάδο του εφοδιασµού στην Αυστρία.

δ) Αποτέλεσµα
117. Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι λόγω της συγκέντρωσης, η Rewe/Billa θα αποκτήσει ή

θα ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στον κλάδο του εφοδιασµού όσον αφορά τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα, το ψωµί και τα αρτοσκευάσµατα, τα µη αλκοολούχα ποτά,
τα ζεστά ποτά, τα βασικά είδη διατροφής, τις βρεφικές τροφές, ζωοτροφές, τα
απορρυπαντικά και είδη καθαρισµού καθώς και τα προϊόντα για την περιποίηση του
σώµατος και τα καλλυντικά.
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Γ. ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΗ

1. ∆έσµευση

118. Για να αρθούν οι ενδοιασµοί της Επιτροπής όσον αφορά την προτεινόµενη
συγκέντρωση, τα µέρη δέχονται να αναλάβουν την ακόλουθη δέσµευση:

«Η Meinl θα µεταβιβάσει στη Rewe/Billa για την άσκηση της δραστηριότητας του
λιανικού εµπορίου τροφίµων µόνο τα υποκαταστήµατα, που αναφέρονται στην έκθεση
(παράρτηµα 1) που υποβλήθηκε µε επιστολή στις 26 Ιανουαρίου 1999 ως επιφάνειες
προς µεταβίβαση. Οι επιφάνειες που αναφέρονται στο παράρτηµα 1, αποτελούν
υποκαταστήµατα της Meinl εκτός της περιοχής της ανατολικής Αυστρίας (Βιέννη,
Niederösterreich και βόρεια Burgenland). Η Rewe/Billa δεσµεύεται να αναλάβει µόνο
αυτά τα καταστήµατα για να τα λειτουργήσει ως καταστήµατα λιανικού εµπορίου
τροφίµων.

Η Meinl θα παραχωρήσει στη Rewe/Billa τα καταστήµατα που αναφέρονται στο
παράρτηµα 2, τα οποία εντός τριών µηνών από την έγκριση της συγκέντρωσης, η
Rewe/Billa θα µετατρέψει σε καταστήµατα Bipa και θα συνεχίσει να τα λειτουργεί µε
τη µορφή αυτή χωρίς χρονικούς περιορισµούς. Η Rewe/Billa δεσµεύεται µέχρι το
πέρας της µετατροπής να µην λειτουργήσει κανένα από τα συνολικά 45 καταστήµατα
της Meinl που προβλέπεται να µετατραπούν σε καταστήµατα της Bipa, ως
καταστήµατα της Rewe/Billa για το λιανικό εµπόριο τροφίµων. Η Rewe/Billa
δεσµεύεται χωρίς χρονικό περιορισµό, να µην χρησιµοποιήσει ως καταστήµατα
λιανικού εµπορίου τροφίµων κανένα από τα συνολικά 45 καταστήµατα της Meinl που
θα µετατραπούν σε καταστήµατα της Bipa µετά την εν λόγω µετατροπή τους. Εφόσον
τα καταστήµατα της Rewe/Billa που αναφέρονται στο παράρτηµα 2, δεν συνεχίσουν να
λειτουργούν ως καταστήµατα φαρµάκων και καλλυντικών (drugstores), η Rewe/Billa
δεσµεύεται να τα προσφέρει προς πώληση σε τρίτο που δεν θα έχει σχέση µε τη
Rewe/Billa. Εφόσον δεν είναι δυνατή η µεταβίβασή τους σε τρίτο, τα καταστήµατα
αυτά ενδέχεται να κλείσουν ή να υποµισθωθούν σε ανεξάρτητους από τη Rewe/Billa
ανταγωνιστές που έχουν δραστηριότητα στο λιανικό εµπόριο ή στον κλάδο του
εφοδιασµού, ή σε επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα σε αγορές άλλες εκτός του
λιανικού εµπορίου τροφίµων.

Η Rewe/Billa θα υποβάλει στην Επιτροπή έγγραφη έκθεση για την επιχειρηµατική
πορεία των καταστηµάτων της Meinl που θα λειτουργούν µε την επωνυµία της Bipa
και µάλιστα, ανά εξάµηνο µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2001 και κατόπιν ανά έτος
µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2004. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαµβάνουν ιδίως όλες τις
πληροφορίες που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να ελέγχει εάν η Rewe/Billa λειτουργεί
τα αναφερόµενα στο παράρτηµα 2 καταστήµατα ως καταστήµατα φαρµάκων και
καλλυντικών (drugstores).

Στα πλαίσια των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, η Meinl θα εξακολουθήσει να
λειτουργεί µόνη της τα καταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα 3 και
δεσµεύεται χωρίς χρονικό περιορισµό να µην παραχωρήσει κανένα από τα
αναφερόµενα στο παράρτηµα 3 καταστήµατα στη Rewe/Billa ή σε εταιρεία του οµίλου
αυτής. Κατά τα λοιπά, η Meinl είναι ελεύθερη να εκποιήσει τα αναφερόµενα στο
παράρτηµα 3 καταστήµατα σε επιχειρήσεις ανεξάρτητες της Rewe/Billa µε την
επιφύλαξη του απαραίτητου ενδεχοµένως ελέγχου από την αρµόδια για τον
ανταγωνισµό αρχή.
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Η Meinl και η Rewe/Billa δεσµεύονται χωρίς χρονικό περιορισµό και ανεξάρτητα η
µία από την άλλη, να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στον κλάδο της διανοµής και
στον κλάδο του εφοδιασµού. [Στην απόρρητη έκδοση της απόφασης αναφέρονται στο
σηµείο αυτό λεπτοµερώς οι σχετικές δεσµεύσεις των συµβαλλοµένων].

Η Meinl θα υποβάλει στην Επιτροπή έγγραφη έκθεση για την επιχειρηµατική πορεία
των καταστηµάτων που λειτουργεί η ίδια και µάλιστα, ανά εξάµηνο µέχρι την
28η Φεβρουαρίου 2001 και κατόπιν ανά έτος µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2004 Οι
εκθέσεις αυτές θα περιλαµβάνουν ιδίως όλες τις πληροφορίες που θα επιτρέπουν στην
Επιτροπή να ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Meinl.»

2. Αξιολόγηση

119. Με βάση τη δέσµευση που δέχονται να αναλάβουν τα συµβαλλόµενα µέρη, η
Rewe/Billa θα αναλάβει 162 από τα συνολικά 341 καταστήµατα της Meinl. Ο
ετήσιος ακαθάριστος κύκλος εργασιών των υπό ανάληψη καταστηµάτων ανέρχεται
συνολικά σε [...]* εκατ. ATS, και αντιστοιχεί στο 41% του συνολικού κύκλου
εργασιών των καταστηµάτων της Meinl. Πάντως, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι από τα 162 καταστήµατα, τα 45 θα µετατραπούν σε καταστήµατα
φαρµάκων και καλλυντικών (drugstores) της Bipa. Ο κύκλος εργασιών των
καταστηµάτων αυτών στο λιανικό εµπόριο τροφίµων αντιστοιχεί σε ποσοστό 7%
του συνολικού κύκλου εργασιών στο λιανικό εµπόριο τροφίµων της Meinl.
Εποµένως, η Rewe/Billa θα αναλάβει στην πραγµατικότητα µόνο το 34% του
συνολικού κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου τροφίµων της Meinl. Η αύξηση
του µεριδίου αγοράς της Rewe/Billa στην αγορά του λιανικού εµπορίου τροφίµων
στην Αυστρία θα ανέρχεται συνεπώς σε 2,5% περίπου, έναντι του 7% βάσει της
πρότασης που κοινοποιήθηκε αρχικά.

120. Η Meinl θα παραµείνει στην αγορά του λιανικού εµπορίου τροφίµων στην Αυστρία
ως πραγµατικός ανταγωνιστής µε 179 καταστήµατα. Η Meinl θα συγκεντρώσει τις
δραστηριότητές της στο λιανικό εµπόριο τροφίµων στην ανατολική Αυστρία όπου η
θέση της επιχείρησης ήταν ήδη κατά το παρελθόν ισχυρότερη απ' ότι εκτός αυτής
της περιοχής. Από τα έσοδα που θα προέλθουν από την πώληση των 162
καταστηµάτων στην Rewe/Billa, η Meinl θα είναι επιπλέον σε θέση να υλοποιήσει
τα αναγκαία µέτρα αναδιάρθρωσης και θα µπορούσε να επεκτείνει και να βελτιώσει
ιδιαίτερα τη θέση της στην ανατολική Αυστρία.

121. Εκτός αυτού, τα 117 καταστήµατα της Meinl τα οποία θα αναλάβει η Rewe/Billa και
θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως καταστήµατα λιανικού εµπορίου τροφίµων,
βρίσκονται εκτός της περιοχής-κλειδί της ανατολικής Αυστρίας. Εποµένως η αύξηση
του µεριδίου αγοράς θα πραγµατοποιηθεί στις περιοχές στις οποίες η Rewe/Billa
κατείχε µέχρι σήµερα ασθενέστερη θέση. Αντίθετα, στην περιοχή κλειδί της
ανατολικής Αυστρίας δεν ενισχύεται περαιτέρω η ήδη υφιστάµενη ισχυρή θέση της
Rewe/Billa, διότι η Rewe/Billa δεν θα αναλάβει καταστήµατα που πρόκειται να
λειτουργήσουν ως καταστήµατα του λιανικού εµπορίου τροφίµων. Επιπλέον, η
Meinl θα έχει δραστηριότητα στην ανατολική Αυστρία µε 179 καταστήµατα.

122. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ότι η αύξηση των µεγάλων καταστηµάτων
περιορίζεται σε 16 υπεραγορές PamPam αντί των 40 µε βάση την αρχική
κοινοποίηση. Επιπλέον, η αύξηση σηµειώνεται εκτός της περιοχής-κλειδί της
ανατολικής Αυστρίας, σε περιοχές στις οποίες η αλυσίδα υπεραγορών Merkur της
Rewe/Billa δεν έχει αντίστοιχη ισχυρή παρουσία. Όσον αφορά τις θέσεις-κλειδιά
που αναφέρονται στη µελέτη της RegioPlan, η Rewe/Billa θα αναλάβει το ήµισυ των
καταστηµάτων της Meinl σε εµπορικά κέντρα, σε κέντρα επαγγελµατικών αγορών
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και σε εµπορικούς δρόµους στο εσωτερικό της πόλης. Η αύξηση των καταστηµάτων
εκτός της περιοχής-κλειδί της ανατολικής Αυστρίας θα είναι πάντως περιορισµένη.

123. Η σηµαντικά µειωµένη αύξηση του µεριδίου αγοράς στον κλάδο της διανοµής έχει
ως αποτέλεσµα να µην αυξάνεται στον κλάδο του εφοδιασµού η εξάρτηση των
προµηθευτών από τη Rewe/Billa όσον αφορά τις οµάδες προϊόντων που
αναφέρονται στο σηµείο 99. Η αύξηση του δυναµικού ζήτησης της Rewe/Billa
ύστερα από την τροποποίηση της πράξης, δεν έχει αισθητή επίπτωση στη θέση της
Rewe/Billa στον κλάδο του εφοδιασµού. Επιπλέον, η Rewe/Billa δεν θα επεκτείνει
περαιτέρω την ισχυρή της θέση στην ανατολική Αυστρία. Πέραν τούτου, η Meinl θα
παραµείνει ως αγοραστής στις αγορές εφοδιασµού, αν και σε µικρότερη έκταση, και
θα αποτελέσει για τους προµηθευτές εναλλακτική λύση για τη διάθεση των
προϊόντων τους, ιδίως λόγω της ισχυρής της παρουσίας στην περιοχή της Βιέννης.
Πρέπει να θεωρηθεί ότι η θέση της Rewe/Billa στις αγορές εφοδιασµού µετά τη
συγκέντρωση θα είναι τάξεως µεγέθους τέτοιου ώστε ούτε δηµιουργείται ούτε
ενισχύεται ήδη υφιστάµενη, δεσπόζουσα θέση.

124. Τρίτοι ενδιαφερόµενοι υποστήριξαν ότι µε την ανάληψη 45 καταστηµάτων της
Meinl τα οποία θα µετατραπούν σε καταστήµατα της Bipa, θα ενισχυθεί,
τουλάχιστον εξίσου µε την αρχική πρόταση, η θέση της Rewe/Billa στον κλάδο του
εφοδιασµού όσον αφορά τα προϊόντα που δεν αποτελούν τρόφιµα (βρεφικές τροφές,
ζωοτροφές, απορρυπαντικά και µέσα καθαρισµού καθώς και προϊόντα περιποίησης
σώµατος και καλλυντικά).

125. Πρέπει κατ' αρχή, να σηµειωθεί ότι, από την άποψη του ανταγωνισµού, η
συγκέντρωση αφορά την ανάληψη της υφιστάµενης θέσης της Meinl στον κλάδο της
διανοµής και στις εκάστοτε αγορές εφοδιασµού. Κατά συνέπεια, για την εξέταση
των αγορών εφοδιασµού µπορεί να ληφθεί υπόψη µόνο ο όγκος της ζήτησης που
αντιστοιχεί στα υπό ανάληψη καταστήµατα της Meinl. Στα πλαίσια της εξέτασης
από την άποψη του δικαίου συγκεντρώσεων αντιθέτως, δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη
ο ενδεχοµένως µεγαλύτερος δυνητικά όγκος ζήτησης που θα µπορούσε ενδεχοµένως
να προκύψει µετά την µετατροπή των εν λόγω καταστηµάτων. Εξάλλου δεν είναι
δυνατόν να γίνει ασφαλής πρόβλεψη. Τούτο σηµαίνει ότι συνολικά θα πρέπει κατ'
ανώτατο όριο να προστεθεί το 41% του όγκου της ζήτησης της Meinl στις αγορές
εφοδιασµού της Rewe/Billa, υπό την προϋπόθεση ότι η θέση στις αγορές
εφοδιασµού αντιστοιχεί κατ' αναλογία και σε θέση στον κλάδο της διανοµής. Από τα
ανωτέρω όµως προκύπτει ότι η θέση της Rewe/Billa σε τρεις από τις αναφερθείσες
αγορές για µη τρόφιµα προϊόντα θα αυξηθεί κατά λιγότερο από 1%, ενώ στην αγορά
απορρυπαντικών και ειδών καθαρισµού κατά λιγότερο από 1,5%. Εάν ληφθεί
επιπλέον υπόψη ότι, αντίθετα µε τον τοµέα των τροφίµων, στις αγορές αυτές
αναπτύσσουν δραστηριότητα στην πλευρά της προσφοράς µεγάλοι πολυεθνικοί
όµιλοι, δεν συνάγεται το συµπέρασµα ότι από την προαναφερθείσα αύξηση της
δυναµικότητας ζήτησης θα ενισχυθεί η θέση της Rewe/Billa από την άποψη του
δικαίου συγκεντρώσεων.

126. Τρίτοι ενδιαφερόµενοι υποστήριξαν επιπλέον, ότι η ανάληψη 45 συνολικά
καταστηµάτων της Meinl, που µπορούν να µετατραπούν σε καταστήµατα της Bipa,
θα µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα ανταγωνισµού στα εξειδικευµένα
drugstores στην Αυστρία.
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127. Στην απόφαση της 28ης Σεπτεµβρίου 1998 η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να εξετάσει
λεπτοµερέστερα την αγορά για προϊόντα που πωλούνται σε drugstores στα πλαίσια
της κίνησης της διαδικασίας. Βάσει των ερευνών που διεξήγαγε, η Επιτροπή
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί ενδοιασµούς όσον
αφορά το εµπόριο των εξειδικευµένων drugstores στην Αυστρία. Επειδή η Meinl δεν
λειτουργεί καταστήµατα φαρµάκων και καλλυντικών (drugstores), από την αρχική
κοινοποίηση της προτεινόµενης συγκέντρωσης δεν προκύπτει αύξηση του µεριδίου
αγοράς στην πλευρά της προσφοράς. Όσον αφορά τη διαπιστωθείσα, µε βάση επίσης
την αρχική κοινοποίηση της προτεινόµενης συγκέντρωσης, αύξηση σε τέσσερις
αγορές εφοδιασµού στον τοµέα των µη τροφίµων (βρεφικές τροφές, ζωοτροφές,
απορρυπαντικά και είδη καθαρισµού καθώς και προϊόντα περιποίησης σώµατος και
καλλυντικά), η αύξηση αυτή δεν θα προκαλέσει ενίσχυση, από την άποψη του
ανταγωνισµού, της θέσης της Rewe/Billa στο εµπόριο των εξειδικευµένων
drugstores λαµβάνοντας υπόψη την αµετάβλητη θέση στην πλευρά της προσφοράς.

128. Ούτε προκύπτει διαφορετική εκτίµηση εάν ληφθεί ως βάση η αναλαµβανόµενη
δέσµευσης. Τούτο ισχύει ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία ληφθούν υπόψη
µόνο τα καταστήµατα drugstores. Το σηµερινό µέγεθος της αγοράς των
εξειδικευµένων drugstores στην Αυστρία εκτιµάται σε 1 δισ. ευρώ (13 εκατ. ATS).
Στον τοµέα των drugstores έχουν δραστηριότητα στην Αυστρία τρεις, κυρίως,
προµηθευτές µε παρόµοιο µερίδιο αγοράς:

- η dm-Drogeriemarkt GmbH, στην οποία η Spar συµµετέχει µε 33%, είναι ο
µεγαλύτερος προµηθευτής µε µερίδιο αγοράς 39-43% και [...]*καταστήµατα,

- η Bipa που ανήκει στη Rewe/Billa είναι ο δεύτερος σε µέγεθος προµηθευτής
µε µερίδιο 33-35% και, µε βάση πληροφορίες που προέρχονται την ίδια την
επιχείρηση, 340 καταστήµατα32,

- η αλυσίδα drugstores Schlecker έχει µερίδιο αγοράς 22-28% και λειτουργεί
περίπου 550 καταστήµατα.

Βάσει της δέσµευσης η Rewe/Billa θα αναλάβει 45 καταστήµατα τα οποία σήµερα η
Meinl λειτουργεί ως καταστήµατα λιανικού εµπορίου τροφίµων. Η Rewe/Billa όµως
δεν θα µπορεί να λειτουργήσει πλέον τα καταστήµατα αυτά ως καταστήµατα
λιανικού εµπορίου τροφίµων. Εάν ληφθεί ως βάση ότι η Rewe/Billa θα µετατρέψει
και τα 45 αυτά καταστήµατα σε καταστήµατα Bipa και επιπλέον ότι
τα 45 καταστήµατα θα επιτυγχάνουν τον µέσο όρο πωλήσεων που επιτυγχάνουν τα
καταστήµατα του είδους αυτού στην Αυστρία, ο οποίος είναι 727.000 ευρώ
(10 εκατ. ATS) για κάθε εξειδικευµένο drugstore33, η Bipa θα µπορούσε να επιτύχει
πρόσθετο κύκλο εργασιών ύψους 32 εκατ. ευρώ (450 εκατ. ATS). Aυτή η υποθετική
αύξηση του κύκλου εργασιών της Bipa θα αντιστοιχούσε σε ποσοστό µικρότερο
από 3,5% των πωλήσεων των εξειδικευµένων drugstores στην Αυστρία. Ακόµη και
αν ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών που επιτυγχάνουν τα
καταστήµατα της Billa θα προέκυπτε µερίδιο ελαφρώς µεγαλύτερο του 4%.
Εποµένως, η µετατροπή των 45 καταστηµάτων της Μeinl σε καταστήµατα Bipa θα
επέτρεπε στη Rewe/Billa να φθάσει τον σηµερινό ηγέτη της αγοράς, τη dm-
Drogeriemarkt GmbH, εάν θεωρηθεί ότι τα καταστήµατα πού θα αναλάβει και θα
µετατρέψει θα λειτουργούν µε την ίδια επιτυχία όπως τα υφιστάµενα καταστήµατα
Bipa.

129. Η Επιτροπή έχει εποµένως την άποψη ότι η προτεινόµενη δέσµευση µπορεί να
αποτρέψει τη δηµιουργία ή την ενίσχυση στην Αυστρία µιας δεσπόζουσας θέσης

                                                
32 Μέχρι 370 σύµφωνα µε άλλες πηγές.
33 Σε όλη την Αυστρία σύµφωνα µε εκτίµηση της AC Nielsen.
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στον κλάδο του λιανικού εµπορίου τροφίµων καθώς και στις αγορές του εφοδιασµού
που αναφέρονται στο σηµείο 117.

VΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

130. Για τους παραπάνω λόγους και υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η δέσµευση που
προτείνουν τα µέρη, συµπεραίνεται ότι η προβλεπόµενη συγκέντρωση δεν οδηγεί
στη δηµιουργία ή στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης µε την οποία παρεµποδίζεται
σηµαντικά ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός σε σηµαντικό τµήµα της Κοινότητας.
Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση πρέπει, υπό την προϋπόθεση αυτή, να κηρυχθεί
συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά, βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 2 του
κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και µε τη λειτουργία της συµφωνίας
ΕΟΧ βάσει του άρθρου 57 της εν λόγω συµφωνίας.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση µε την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του συνόλου
του µετοχικού κεφαλαίου της Julius Meinl AG από τις επιχειρήσεις REWE Internationale
Beteiligungsgesellschaft mbH και REWE-Verkaufsgesellschaft mbH κηρύσσεται
συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και µε τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ, υπό την
προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η δέσµευση που ανέλαβαν τα µέρη και η οποία επαναλαµβάνεται
στο σηµείο 118 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις:

REWE Internationale Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Domstraße 20
D - 50668 Köln

REWE-Verkaufsgesellschaft mbH
Domstraße 20
D-50668 Köln

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 1999

Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT
Μέλος της Επιτροπής


