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Ε(1999) 4057 τελικό - EL

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ
της 1ης ∆εκεµβρίου 1999

για την κήρυξη συγκέντρωσης ως συµβιβάσιµης µε την κοινή αγορά και µε την
εφαρµογή της συµφωνίας για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση αριθ. COMP /Μ.1601 - AlliedSignal/Honeywell)

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), 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,

τη συµφωνία µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας τους περί ανταγωνισµού3,
και ιδίως τα άρθρα ΙΙ και VI,

την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 1999 για την κίνηση διαδικασίας σχετικά
µε την παρούσα υπόθεση,

τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής για τις συγκεντρώσεις4,

Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Στις 15 Ιουλίου 1999, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση σχετικά µε προτεινόµενη
συγκέντρωση κατ' εφαρµογή του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89
(στο εξής: «ο κανονισµός περί συγκεντρώσεων»). Με αυτήν προτείνεται η πλήρης

                                                
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 L 95, 27.4.1995, σ. 47.
4 ΕΕ C



2

συγχώνευση των εταιρειών AlliedSignal (US) Inc. (στο εξής: «AlliedSignal») και
Honeywell (US) Inc. (στο εξής: «Honeywell»), κατά την έννοια του άρθρου 3,
παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων.

(2) Στις 30 Αυγούστου 1999 η Επιτροπή αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρο 6,
παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων να κινήσει
διαδικασία µε αντικείµενο την παρούσα υπόθεση.

(3) Η προτεινόµενη πράξη δεν εµπίπτει στο πεδίο συνεργασίας µε την Εποπτεύουσα Αρχή
της ΕΖΕΣ βάσει της συµφωνίας για τον ΕΟΧ.

Ι. ΤΑ ΜΕΡΗ

(4) Η AlliedSignal (US) είναι βιοµηχανική επιχείρηση και δραστηριοποιείται στους
κλάδους της αεροδιαστηµικής, της αυτοκινητοβιοµηχανίας και των τεχνικών υλικών
(πολυµερή, χηµικά προϊόντα ειδικών χρήσεων και ηλεκτρονικά είδη).

(5) Η Honeywell (µε έδρα τις ΗΠΑ) είναι εταιρεία µε διεθνή δραστηριότητα και παράγει
συστήµατα ελέγχου. Αναπτύσσει και προµηθεύει προηγµένα τεχνολογικά προϊόντα,
συστήµατα και υπηρεσίες για κατοικίες και κτίρια, καθώς και για επιχειρήσεις του
µεταποιητικού, αεροναυπηγικού και αεροδιαστηµικού κλάδου.

ΙΙ. Η ΠΡΑΞΗ

(6) Βάσει συµφωνίας που υπεγράφη στις 4 Ιουνίου 1999, η Honeywell θα συγχωνευθεί µε
την AlliedSignal, αλλά αυτή η τελευταία θα µετονοµασθεί σε Honeywell International
Inc. Κάθε κοινή µετοχή της Honeywell θα ανταλλαγεί έναντι 1,875 κοινών µετοχών
της AlliedSignal. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας που θα προκύψει από τη
συγχώνευση θα αποτελείται από εννιά µέλη του τρέχοντος διοικητικού συµβουλίου
της AlliedSignal και από έξι µέλη του τρέχοντος διοικητικού συµβουλίου της
Honeywell.

ΙΙΙ. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

(7) Η πράξη στο πλαίσιο της οποίας η Honeywell θα απορροφηθεί από την AlliedSignal
αποτελεί πλήρη συγχώνευση κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1,
στοιχείο α) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων.

ΙV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

(8) Οι επιχειρήσεις που µετέχουν στην πράξη πραγµατοποιούν συνολικά από κοινού
παγκόσµιο κύκλο εργασιών ο οποίος υπερβαίνει τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ5

(14 100 εκατ. ευρώ η AlliedSignal και 7 500 εκατ. ευρώ η Honeywell).
Οι AlliedSignal και Honeywell πραγµατοποιούν η καθεµιά σε ολόκληρη την

                                                
5 Ο υπολογισµός του κύκλου εργασιών έχει γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1 του κανονισµού

περί συγκεντρώσεων και µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον υπολογισµό του κύκλου
εργασιών (ΕΕ C 66, 2.3.1998, σ. 25). Όπου τα αριθµητικά δεδοµένα περιλαµβάνουν τον κύκλο εργασιών
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999, έχουν υπολογισθεί µε βάση τις µέσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες έναντι
του ECU και έχουν µετατραπεί σε ευρώ στη βάση του ένα προς ένα.
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Κοινότητα κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατ. ευρώ ([...]* εκατ. ευρώ η AlliedSignal
και [...]* εκατ. ευρώ η Honeywell). Ωστόσο, δεν πραγµατοποιούν πάνω από τα δύο
τρίτα του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών τους σε ένα µόνο κράτος µέλος.
Εποµένως, η υπό εξέταση πράξη έχει κοινοτικό χαρακτήρα.

V. ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

(9) Από την υπό εξέταση πράξη θα προκύψει µια εταιρεία που θα δραστηριοποιείται
στους εξής κλάδους: της αεροδιαστηµικής, της αυτοκινητοβιοµηχανίας, των τεχνικών
υλικών και των οικιακών και βιοµηχανικών συστηµάτων ελέγχου. Οι δραστηριότητες
των µερών αλληλεπικαλύπτονται στον τοµέα του αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Μολονότι τα µέρη πραγµατοποιούν σηµαντικές πωλήσεις στις αγορές
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού που προορίζεται για στρατιωτικές ή διαστηµικές
εφαρµογές, οι τελευταίες αυτές πωλήσεις στον ΕΟΧ είναι περιορισµένου ύψους.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανάπτυξη ουσιαστικού ανταγωνισµού στον ΕΟΧ δεν
πρόκειται να παρεµποδισθεί σηµαντικά εξαιτίας της πράξης σε καµία από τις
δυνητικές αγορές αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού στρατιωτικών ή διαστηµικών
εφαρµογών. Για τον λόγο αυτό, οι συνέπειες της πράξης αξιολογούνται µόνο σε
συνάρτηση µε τον αεροηλεκτρονικό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για εµπορικές
εφαρµογές.

Α. Αγορά προϊόντος

(10) Τα αεροηλεκτρονικά προϊόντα περιλαµβάνουν µεγάλο φάσµα εξοπλισµού η
λειτουργία του οποίου ελέγχεται µε όργανα από τον θάλαµο διακυβέρνησης
(πιλοτήριο). Τα προϊόντα αυτά χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του αεροσκάφους,
την πλοήγηση και τις επικοινωνίες, καθώς επίσης για την παρακολούθηση των
συνθηκών πτήσης. Η AlliedSignal κατασκευάζει και ορισµένα άλλα (δηλαδή µη
ηλεκτρονικά) αεροδιαστηµικά προϊόντα, π.χ. εφεδρικές µονάδες παραγωγής ισχύος
(APU), συστήµατα περιβαλλοντικού ελέγχου (ECS), συστήµατα φωτισµού
αεροσκαφών, συστήµατα προσγείωσης (τροχούς και φρένα) και µηχανές µικρών
επιχειρηµατικών αεροσκαφών. (Στο παράρτηµα ΙΙ παρατίθεται πλήρες γλωσσάριο των
τεχνικών όρων και συντοµογραφιών).

1. Γενικά χαρακτηριστικά της αγοράς

1.1. ∆ιαφορετικά τµήµατα της αγοράς

(11) Ο κλάδος του αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού υποδιαιρείται γενικά σε έξι τµήµατα µε
κριτήριο τη ζήτηση, τα οποία προσδιορίζονται ανάλογα µε τους τύπους αεροσκαφών:
αεροπορικές µεταφορές, περιφερειακές µεταφορές, επιχειρηµατικά αεροσκάφη,
γενικές αεροµεταφορές, ελικόπτερα και στρατιωτικές/διαστηµικές εφαρµογές.
Η διαίρεση αυτή οφείλεται στην ανοµοιογενή διάρθρωση της προσφοράς και της
ζήτησης που χαρακτηρίζει τα διάφορα αυτά τµήµατα (ενοποιηµένο και µη
ενοποιηµένο πιλοτήριο), στις ανοµοιότητες που αφορούν τις τιµές των προϊόντων και
την υποκαταστασιµότητά τους από τεχνική άποψη, στα χαρακτηριστικά των

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

επαγγελµατικού απορρήτου. Τα τµήµατα αυτά περικλείονται µέσα σε αγκύλες και επισηµαίνονται µε έναν
αστερίσκο.
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διαφόρων πελατών (αεροπορικές εταιρείες, κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού ή
µεµονωµένοι ιδιοκτήτες), καθώς επίσης στη διαφοροποίηση των εφαρµοστέων
προδιαγραφών ασφαλείας.

(12) Η έρευνα αγοράς που διεξήγαγε η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η αγορά αποτελείται από
διαφορετικά τµήµατα τα οποία προσδιορίζονται µε βάση τους τύπους αεροσκάφους,
ότι τα αεροηλεκτρονικά προϊόντα/(ή υπο)συστήµατα διαφέρουν ανάλογα µε την τιµή,
τις διαστάσεις και τις δυνατότητές τους, και ότι οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε κάθε τµήµα είναι διαφορετικές. Ωστόσο, η διάκριση µεταξύ
του τµήµατος περιφερειακών µεταφορών και του τµήµατος επιχειρηµατικών
αεροσκαφών δεν είναι σαφής όσον αφορά τα προσφερόµενα αεροηλεκτρονικά
προϊόντα και (υπο)συστήµατα, δεδοµένου ότι αυτά είναι τα ίδια από την άποψη της
τιµής, των διαστάσεων και των δυνατοτήτων. Για τον λόγο αυτό, στο εξής δεν γίνεται
καµία περαιτέρω διάκριση µεταξύ του τµήµατος περιφερειακών µεταφορών και του
τµήµατος επιχειρηµατικών αεροσκαφών («τµήµα περιφερειακών/επιχειρηµατικών
αεροσκαφών»).

(13) Το τµήµα των αεροπορικών µεταφορών περιλαµβάνει τα µεγάλα εµπορικά
αεροσκάφη (χωρητικότητας άνω των 100 επιβατών) των οποίων το κόστος κυµαίνεται
από 35 έως 140 εκατοµµύρια USD. Το τµήµα των περιφερειακών µεταφορών
περιλαµβάνει τα µεσαίου µεγέθους εµπορικά αεροσκάφη που κοστίζουν από 5 µέχρι
25 εκατοµµύρια USD, ενώ το τµήµα των επιχειρηµατικών αεροσκαφών περιλαµβάνει
τα µικρά αεριωθούµενα αεροσκάφη που συνήθως κοστίζουν από 3 µέχρι
35 εκατοµµύρια USD. Το τµήµα των γενικών αεροµεταφορών περιλαµβάνει τα
ελαφρά αεροσκάφη το κόστος των οποίων κυµαίνεται από 150 000 έως 500 000 USD.
Το κόστος του αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού που πωλείται για τέτοιου είδους
αεροσκάφη είναι ανάλογου ύψους. Η κατηγορία των ελικοπτέρων περιλαµβάνει τα µη
στρατιωτικά οχήµατα που είναι ικανά να πετούν και διαθέτουν περιστρεφόµενα
πτερύγια. Το τµήµα στρατιωτικών και διαστηµικών εφαρµογών περιλαµβάνει όλα τα
ιπτάµενα συστήµατα στρατιωτικών εφαρµογών, αλλά και δορυφόρους, διεθνείς
διαστηµικούς σταθµούς και διαστηµικά λεωφορεία.

(14) Στο τµήµα των αεροπορικών µεταφορών, οι πελάτες των παραγωγών
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού είναι αφενός δύο κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού
(ΚΑΕ), οι εταιρείες Airbus Industrie (στο εξής: «Airbus») και Boeing, και αφετέρου
οι αεροπορικές εταιρείες. Στο τµήµα αυτό, τα προϊόντα και (υπο)συστήµατα που
πωλούνται στους πελάτες είναι κατά κύριο λόγο αυτοτελή προϊόντα και
(υπο)συστήµατα που ενσωµατώνονται στον αεροηλεκτρονικό εξοπλισµό του θαλάµου
διακυβέρνησης από τους ΚΑΕ (ως εξαρτήµατα καινούργιων αεροσκαφών) ή
τοποθετούνται σε υφιστάµενα αεροσκάφη από εταιρείες συντήρησης ή από ΚΑΕ ως
«εξοπλισµός αγοραστή» (πρόκειται είτε για ανταλλακτικά είτε για εντελώς νέα
προϊόντα). Οι ίδιοι προµηθευτές αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού πωλούν τα ίδια
προϊόντα και (υπο)συστήµατα τόσο ως εξαρτήµατα καινούργιων αεροσκαφών όσο και
µε σκοπό την τοποθέτησή τους σε υφιστάµενα αεροσκάφη.

(15) Στο τµήµα των περιφερειακών και επιχειρηµατικών αεροσκαφών µπορεί να γίνει µια
κάπως ευκρινέστερη διάκριση µεταξύ των συστηµάτων που τοποθετούνται σε
καινούργια αεροσκάφη ("forward fit", στο εξής: «εξοπλισµός κατασκευαστή») και
εκείνων που τοποθετούνται σε υφιστάµενα αεροσκάφη από τον αγοραστή ("retrofit",
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στο εξής: «εξοπλισµός αγοραστή»), (αν και η διάκριση αυτή δεν δικαιολογεί τον
προσδιορισµό "ξεχωριστών αγορών προϊόντος"). Η δυνατότητα διάκρισης οφείλεται
στο γεγονός ότι τα περισσότερα προϊόντα αγοράζονται για να τοποθετηθούν σε
ολοκληρωµένο θάλαµο διακυβέρνησης (τον οποίον εξοπλίζει ο κατασκευαστής του
αεροσκάφους). Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισµό αγοραστή, επισηµαίνεται ότι οι
κατασκευαστές αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού πωλούν ολοκληρωµένα «πακέτα»
αεροηλεκτρονικών συστηµάτων στους ΚΑΕ (Aerospatiale Matra ATR, Bombardier,
Embraer, Dassault, Raytheon, Gulfstream, British Aerospace, Fairchild Dornier, κλπ.).
Αυτοί πάλι δεν εγκαθιστούν οι ίδιοι τα αεροηλεκτρονικά προϊόντα και
(υπο)συστήµατα, αλλά καταφεύγουν στις καλούµενες «δυνατότητες ολοκλήρωσης
συστηµάτων» των προµηθευτών αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού, π.χ. της Honeywell,
της Rockwell Collins και της Sextant Avionique (στο εξής: «Sextant»). Εάν η
εκάστοτε εταιρεία ολοκλήρωσης συστηµάτων δεν διαθέτει κάποιο αεροηλεκτρονικό
προϊόν, το αγοράζει από έναν προµηθευτή αυτοτελών αεροηλεκτρονικών προϊόντων
και (υπο)συστηµάτων, π.χ. από την AlliedSignal. (Ορισµένα προϊόντα επιτήρησης,
όπως είναι οι επεξεργαστές αεροµεταφερόµενων συστηµάτων αποτροπής
συγκρούσεων (ACAS), τα οποία σήµερα δεν αποτελούν στοιχείο του βασικού
«πακέτου» αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού, αγοράζονται από τους ιδιοκτήτες των
αεροσκαφών και συνήθως τοποθετούνται σε υφιστάµενα αεροσκάφη). Προκειµένου
για τον εξοπλισµό αγοραστή, οι προµηθευτές αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού (π.χ. οι
εταιρείες AlliedSignal, Universal Avionics και BF Goodrich) πωλούν στους πελάτες
τους, δηλαδή στους ιδιοκτήτες των αεροσκαφών, αυτοτελή αεροηλεκτρονικά
προϊόντα και (υπο)συστήµατα.

(16) Στο τµήµα γενικών αεροµεταφορών, το πιλοτήριο είναι ολοκληρωµένο και η πελατεία
απαρτίζεται από ΚΑΕ και από διανοµείς. Τα αεροηλεκτρονικά προϊόντα και
(υπο)συστήµατα που χρησιµοποιούνται τόσο ως εξοπλισµός κατασκευαστή όσο και
ως εξοπλισµός αγοραστή πωλούνται από τους ίδιους προµηθευτές αεροηλεκτρονικού
εξοπλισµού.

1.2. Εξοπλισµός που τοποθετείται από τον αγοραστή και εξοπλισµός που τοποθετείται από
τον προµηθευτή

(17) Μια περαιτέρω διάκριση που γίνεται συχνά στον κλάδο είναι µεταξύ του «εξοπλισµού
που τοποθετείται από τον αγοραστή» ("Buyer Furnished Equipment" ή "BFE") και
του «εξοπλισµού που τοποθετείται από τον κατασκευαστή-προµηθευτή» ("Supplier
Furnished Equipment" ή "SFE"). Οι έννοιες αυτές αναφέρονται, αντιστοίχως, στον
αγοραστή και τον προµηθευτή της ατράκτου του αεροσκάφους.

(18) Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισµό αγοραστή, ο κατασκευαστής της ατράκτου συνήθως
εξασφαλίζει πιστοποίηση για δύο ή τρία εναλλακτικά αεροηλεκτρονικά προϊόντα και
(υπο)συστήµατα µεταξύ των οποίων καλείται να διαλέξει η εκάστοτε αεροπορική
εταιρεία. Οι εµπορικοί όροι συµφωνούνται τότε µεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και
του προµηθευτή αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού. Το µοναδικό µέληµα του
κατασκευαστή της ατράκτου σε σχέση µε τον εξοπλισµό αγοραστή έγκειται στην
πιστοποίηση του συγκεκριµένου προϊόντος ή (υπο)συστήµατος.
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(19) Εξάλλου, ο εξοπλισµός κατασκευαστή µπορεί να αναφέρεται είτε σε κάποιο πρότυπο
εξοπλισµού κατασκευαστή (SFE-standard) είτε σε δυνατότητα επιλογής εξοπλισµού
κατασκευαστή (SFE-option). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο κατασκευαστής της
ατράκτου εξασφαλίζει πιστοποίηση για περισσότερα του ενός (συνήθως δύο)
εναλλακτικά αεροηλεκτρονικά προϊόντα και (υπο)συστήµατα που είναι κατάλληλα
για τον συγκεκριµένο τύπο αεροσκάφους και παρέχει στον αγοραστή του
αεροσκάφους -την αεροπορική εταιρεία- την ευχέρεια να επιλέξει ένα ή άλλο προϊόν ή
(υπο)σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί. Η διαφορά σε σχέση µε τον εξοπλισµό
αγοραστή είναι ότι η προµήθεια του εξοπλισµού (είτε αυτός ανταποκρίνεται σε
κάποιο πρότυπο είτε παρέχεται δυνατότητα επιλογής του) δεν γίνεται από τις
αεροπορικές εταιρείες, αλλά από τον ΚΑΕ. Η δυνατότητα επιλογής εξοπλισµού
κατασκευαστή παρέχεται για τα αεροσκάφη της Airbus. Προκειµένου για τα
αεροσκάφη της Boeing, δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής εξοπλισµού
κατασκευαστή, και ο ανταγωνισµός µεταξύ των διαφόρων προµηθευτών
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού κατασκευαστή αναπτύσσεται µόνο στη φάση
σχεδίασης του αεροσκάφους. Αν ένα αεροηλεκτρονικό προϊόν ή (υπο)σύστηµα πληροί
τις προδιαγραφές που ισχύουν για τον εξοπλισµό κατασκευαστή, δηλαδή όταν ο
κατασκευαστής της ατράκτου έχει λάβει πιστοποίηση µόνο για ένα προϊόν ή
(υπο)σύστηµα, τότε η αεροπορική εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάποιο
άλλο, ισοδύναµο αεροηλεκτρονικό προϊόν ή (υπο)σύστηµα το οποίο διαθέτει στην
αγορά κάποιος άλλος προµηθευτής.

(20) Η έρευνα της αγοράς κατέδειξε ότι υπάρχει τάση υποκατάστασης του εξοπλισµού
αγοραστή από τον εξοπλισµό κατασκευαστή.

(21) Από την έρευνα της αγοράς προέκυψε ακόµη ότι στην περίπτωση του εξοπλισµού
κατασκευαστή που προορίζεται για υφιστάµενα αεροσκάφη, οι αεροπορικές εταιρείες
θα διεξάγουν συνήθως απευθείας διαπραγµατεύσεις µε τον προµηθευτή του
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού, όπως η Honeywell.

(22) Επειδή ο χαρακτηρισµός ενός προϊόντος ως εξοπλισµός αγοραστή ή κατασκευαστή
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τον πελάτη αλλά και να µεταβάλλεται µε την
πάροδο του χρόνου, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχουν χωριστές αγορές για τους δύο
αυτούς τύπους εξοπλισµού.

1.3. Πιστοποίηση

(23) Κάθε αεροηλεκτρονικό προϊόν ή (υπο)σύστηµα το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί σε
ένα αεροσκάφος πρέπει να έχει πιστοποιηθεί ξεχωριστά για τον συγκεκριµένο τύπο
αεροσκάφους για τον οποίον προορίζεται. Αρµόδια για την πιστοποίηση
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού είναι στις µεν ΗΠΑ η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία
Αεροπορίας (Federal Aviation Administration - "FAA"), στη δε Ευρώπη η εκάστοτε
εθνική αρχή πολιτικής αεροπορίας µέσω του Συνδέσµου Αρχών Αεροπορίας (Joint
Aviation Authorities - "JAA"). Η διαδικασία πιστοποίησης διεξάγεται κατά κανόνα
για ολόκληρο το αεροσκάφος, δηλαδή όλα τα κατασκευαστικά µέρη και τµήµατα του
αεροσκάφους πιστοποιούνται από κοινού (διαδικασία γνωστή ως «πιστοποίηση
τύπου» ή «ΠΤ»). Όταν ένα αεροσκάφος που υπάρχει ήδη υφίσταται µετατροπή,
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απαιτείται η λήψη συµπληρωµατικής πιστοποίησης τύπου» («ΣΠΤ»). Τόσο η ΠΤ όσο
και η ΣΠΤ είναι µορφές της έγκρισης της σχεδίασης. Οι κατασκευαστές αρχικού
εξοπλισµού (ΚΑΕ) υποβάλλουν αίτηση για ΠΤ και, ενίοτε, οι προµηθευτές
υποβάλλουν αίτηση για ΣΠΤ. Πιστοποιήσεις παραγωγής χορηγούνται στον
προµηθευτή µόνο µετά την έκδοση ΠΤ ή ΣΠΤ.

(24) H διαδικασία πιστοποίησης είναι χρονοβόρα (από ένα έως τρία χρόνια για τον
αεροηλεκτρονικό εξοπλισµό και τα άλλα συστήµατα που προορίζονται για καινούργια
αεροσκάφη και από έναν έως έξι µήνες στην περίπτωση της συµπληρωµατικής
πιστοποίησης, όταν µετατρέπονται µερικά µόνο από τα κατασκευαστικά µέρη).
Συγχρόνως είναι δαπανηρή (κυµαίνεται από το 5% µέχρι το 20% του κόστους
ανάπτυξης του αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού ενός νέου τύπου αεροσκάφους, δηλαδή
µπορεί να φθάσει τα 10 εκατ. USD και µεταξύ 0,1 και 1 εκατ. USD αν πρόκειται για
συµπληρωµατική πιστοποίηση που αφορά τη µετατροπή µερικών µόνο
κατασκευαστικών µερών).

1.4. Τυποποίηση

(25) Στο τµήµα των αεροπορικών µεταφορών, υπάρχει µεγάλος βαθµός τυποποίησης στα
αεροηλεκτρονικά προϊόντα, τουλάχιστον όσον αφορά τον εξοπλισµό αγοραστή που
πωλείται στις αεροπορικές εταιρείες. Οι διοικήσεις των αεροπορικών εταιρειών
στηρίζονται στα τυποποιηµένα αεροηλεκτρονικά προϊόντα προκειµένου να
προαγάγουν τον ανταγωνισµό και την ελευθερία επιλογής.

(26) Η τυποποίηση διενεργείται από την «Επιτροπή των αεροπορικών εταιρειών για τον
ηλεκτρονικό εξοπλισµό» (Airlines Electronic Engineering Committee - «AEEC»). Η
AEEC θεσπίζει πρότυπα τα οποία επεξεργάζεται η ARINC (Aeronautical Radio
Incorporated) κατ' εντολή της AEEC. Στην AEEC συµµετέχουν µεταξύ άλλων
εκπρόσωποι των σηµαντικότερων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ, η «Επιτροπή
των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό (European
Airlines Electronics Committee - «EAEC») και η «Ένωση αεροπορικών εταιρειών
Άπω Ανατολής» (Oriental Airlines Association). Στις διαβουλεύσεις για την
τυποποίηση συµµετέχουν επίσης συνήθως οι σηµαντικότεροι κατασκευαστές
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού και κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού.

(27) Τα πρότυπα της ARINC καθορίζουν τη «µορφή, τη συναρµογή και τη λειτουργία»
των αεροηλεκτρονικών προϊόντων που πρόκειται να ενσωµατωθούν σε ένα
αεροσκάφος. Καλύπτουν πολλά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών µερών,
π.χ. τις διεπαφές (αναλογική και ψηφιακή αρχιτεκτονική αγωγού (bus)), την ελάχιστη
λειτουργικότητα, τη διαλειτουργικότητα, το µέγεθος, το βάρος, την ηλεκτρική τάση,
την ψύξη, ακόµη και το χρώµα.

(28) Τα πρότυπα της ARINC ισχύουν πρωτίστως για τον εξοπλισµό αγοραστή στο τµήµα
αεροπορικών µεταφορών. Η τυποποίηση από την ARINC πραγµατοποιείται σε
οικειοθελή βάση και δεν είναι υποχρεωτική εκ του νόµου. Μολονότι µπορεί να
διευκολύνει την εξασφάλιση της αναγκαίας πιστοποίησης (από την FAA), η τήρηση
των προτύπων της ARINC δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση της πιστοποίησης.
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Σήµερα ισχύουν πρότυπα της ARINC για τα περισσότερα στοιχεία του
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού (αγοραστή) στον επιµέρους κλάδο των αεροπορικών
µεταφορών, µε σηµαντική εξαίρεση τα συστήµατα EGPWS/TAWS («προηγµένο
σύστηµα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους» και «προειδοποιητικό σύστηµα
γειτνίασης εδάφους») (βλέπε κατωτέρω).

(29) Συνήθως δεν ισχύουν πρότυπα για τα προϊόντα που πωλούνται σε άλλα τµήµατα της
αγοράς αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η οργάνωση GAMMA (General Aviation
Manufacturers Association) επιτελεί περιορισµένης σηµασίας έργο όσον αφορά την
τυποποίηση στα τµήµατα των περιφερειακών/επιχειρηµατικών αεροσκαφών και των
γενικών αεροµεταφορών. Ωστόσο, τα πρότυπά της καλύπτουν µόνο τέσσερις
προδιαγραφές ψηφιακής αρχιτεκτονικής αγωγού.

2. Επηρεαζόµενες αγορές προϊόντος

(30) Η έρευνα της αγοράς κατέδειξε ότι τα προϊόντα µε τα οποία επιτελούνται οι
λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την εκµετάλλευση ενός αεροσκάφους
εξελίσσονται διαρκώς λόγω των καινοτοµιών και της ενοποίησης των προϊόντων
αυτών. Ιδιαίτερα στο τµήµα των αεροπορικών µεταφορών, παρατηρείται η τάση
ενοποίησης των προϊόντων, υπό την έννοια ότι κάποιες λειτουργίες οι οποίες, επί
παραδείγµατι, επιτελούνταν άλλοτε από δύο αυτοτελή αεροηλεκτρονικά προϊόντα
σήµερα ενσωµατώνονται σε ένα και το αυτό υποσύστηµα. Ένα παράδειγµα
ενοποιηµένου προϊόντος αποτελεί ο εξοπλισµός ADIRS/ADIRU (Air Data Inertial
Reference System, δηλαδή αδρανειακό σύστηµα αναφοράς δεδοµένων αέρος, και Air
Data Inertial Reference Unit, δηλαδή αδρανειακή µονάδα αναφοράς δεδοµένων
αέρος). Ο εξοπλισµός αυτός συνδυάζει τις λειτουργίες του αδρανειακού συστήµατος
αναφοράς (Inertial Reference System - "IRS") µε τις λειτουργίες του υπολογιστή
δεδοµένων αέρος (Air Data Computer). Στο τµήµα των περιφερειακών /
επιχειρηµατικών αεροσκαφών, η διαδικασία ενοποίησης έχει ήδη οδηγήσει στη
δηµιουργία απολύτως ολοκληρωµένων πακέτων αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού, όπου
όλες οι αεροηλεκτρονικές λειτουργίες είναι ενσωµατωµένες στο ίδιο σύστηµα.
Στο τµήµα των γενικών αεροµεταφορών, ο θάλαµος διακυβέρνησης είναι µη
ολοκληρωµένος, πράγµα που σηµαίνει ότι διάφορα αυτοτελή αεροηλεκτρονικά
προϊόντα και (υπο)συστήµατα είναι καλωδιωµένα µαζί.

(31) Τα µέρη έχουν προσδιορίσει πέντε αγορές προϊόντος οι οποίες αναµένεται να
επηρεασθούν από την υπό εξέταση συγκέντρωση εξαιτίας της αλληλεπικάλυψης της
παραγωγής των AlliedSignal και Honeywell. Στο τµήµα των αεροπορικών
µεταφορών, θα υπάρξουν συνέπειες για την αγορά επεξεργαστών αεροµεταφερόµενων
συστηµάτων αποφυγής συγκρούσεων (ACAS Processors) και αναµεταδοτών Mode S
(Mode S Transponders), καθώς και για την αγορά µονάδων διαχείρισης επικοινωνιών
(Communication Management Units - "CMU") και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων
καθορισµού της κατεύθυνσης και αναφοράς αεροσκαφών (Aircraft Communication
Addressing and Reporting Systems - "ACARS"). Στο τµήµα που περιλαµβάνει τα
περιφερειακά και επιχειρηµατικά αεροσκάφη, οι επηρεαζόµενες αγορές είναι οµοίως
η αγορά επεξεργαστών ACAS και αναµεταδοτών Mode S, καθώς και η αγορά ραντάρ
καιρού. Στο τµήµα των ελικοπτέρων πολιτικής αεροπορίας, η υπό εξέταση πράξη θα
επηρεάσει την αγορά ραντάρ καιρού.
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2.1. Επεξεργαστές ACAS και αναµεταδότες Mode S

Αεροπορικές µεταφορές

(32) Ο επεξεργαστής ACAS θεωρείται ότι είναι ο εγκέφαλος του συστήµατος αποφυγής
συγκρούσεων. Παρέχει στους κυβερνήτες πληροφορίες για την εναέρια κυκλοφορία
γύρω από το αεροσκάφος και τους προειδοποιεί σε περίπτωση που ένα αεροσκάφος
που πετάει κάπου κοντά αποτελεί (ή ενδέχεται να αποτελέσει) κίνδυνο. Η ύπαρξη
επεξεργαστή ACAS είναι υποχρεωτική στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ για ορισµένους
τύπους αεροσκαφών6, κυρίως για όλα τα αεροσκάφη που εµπίπτουν στο τµήµα
αεροπορικών µεταφορών και στο τµήµα περιφερειακών/επιχειρηµατικών
αεροσκαφών. Ο επεξεργαστής ACAS αγοράζεται κατά κανόνα από τον αγοραστή του
αεροσκάφους.

(33) Ο αναµεταδότης Mode S στέλνει και λαµβάνει σήµατα προς και από άλλα
αεροσκάφη, συµπεριλαµβανοµένης της µοναδικής αναγνώρισης και πληροφοριών για
το υψόµετρο και την ταχύτητα. Οι αναµεταδότες Mode S λειτουργούν σε συνδυασµό
µε επεξεργαστές ACAS και χρησιµεύουν για την αναγνώριση άλλων αεροσκαφών και
της πορείας τους, καθώς και για τον καθορισµό του ενδεδειγµένου τρόπου
αντιµετώπισης του κινδύνου σύγκρουσης. Παρόλα αυτά, οι αναµεταδότες αυτοί
επιτελούν και ορισµένες άλλες λειτουργίες πλην της χρήσης τους σε συνδυασµό µε
επεξεργαστή ACAS· παραδείγµατος χάρη, χρησιµεύουν για την επικοινωνία µε το
σύστηµα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) και αποτελούν στοιχείο του νέου
«συστήµατος διαχείρισης πτήσης» (σύστηµα FMS). Το σύστηµα αποφυγής
συγκρούσεων περιλαµβάνει επίσης κεραίες, κεφαλές ελέγχου και µία οθόνη
απεικόνισης.

(34) Τα µέρη υποστηρίζουν επίσης ότι συνήθως οι επεξεργαστές ACAS και οι
αναµεταδότες Mode S αγοράζονται µαζί από τον ίδιο προµηθευτή αεροηλεκτρονικού
εξοπλισµού. Η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα της αγοράς. Αυτό που
προέκυψε είναι ότι οι επεξεργαστές ACAS και οι αναµεταδότες Mode S λειτουργούν
µεν µαζί αλλά επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Πέραν αυτού, οι µόνοι
προµηθευτές αναµεταδοτών Mode S στο συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς είναι οι
προµηθευτές επεξεργαστών ACAS.

(35) Με βάση τα προεκτεθέντα µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι επεξεργαστές
ACAS και οι αναµεταδότες Mode S ανήκουν σε διαφορετικές αγορές προϊόντος.
Ωστόσο, ακόµη και αν εθεωρείτο ότι οι επεξεργαστές ACAS και οι αναµεταδότες
Mode S ανήκουν στην ίδια αγορά, κάτι τέτοιο δεν θα ασκούσε καµία επίδραση στην
αξιολόγηση της παρούσας υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό περιττεύει ο ορισµός της
εξεταστέας αγοράς προϊόντος.

                                                
6 Στην Ευρώπη, το σύστηµα ACAS είναι υποχρεωτικό από την 1η Ιανουαρίου 2000 για όλα τα

αεροσκάφη µε περισσότερα από 30 καθίσµατα ή µε βάρος φορτίου άνω των 15 000 χλγ και από
την 1η Ιανουαρίου 2005 για όλα τα αεροσκάφη µε περισσότερα από 19 καθίσµατα ή µε φορτίο
άνω των 5 700 χλγ.
Στις ΗΠΑ, το σύστηµα ACAS (καλείται TCAS II), που παρέχει καθοδήγηση µε ηχητική ανάλυση, κατέστη
υποχρεωτικό για όλα τα επιβατηγά αεροσκάφη µε περισσότερα από 30 καθίσµατα από το 1993.
Το σύστηµα TCAS I (δηλαδή ένα σύστηµα ACAS που όµως δεν παρέχει καθοδήγηση µε ηχητική ανάλυση)
κατέστη υποχρεωτικό από το 1995 για τα επιβατηγά αεροσκάφη µε περισσότερα από 10 καθίσµατα.
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Περιφερειακά/επιχειρηµατικά αεροσκάφη

(36) Στο συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς, οι επεξεργαστές ACAS και οι αναµεταδότες
Mode S όχι µόνο επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες, αλλά και πωλούνται κατά
κανόνα χωριστά. Ο µεν αναµεταδότης Mode S είναι συνήθως ενσωµατωµένος στο
πακέτο αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού, ο δε επεξεργαστής ACAS πωλείται ως
αυτοτελές όργανο.

(37) Με βάση τα προεκτεθέντα µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι οι επεξεργαστές
ACAS και οι αναµεταδότες Mode S ανήκουν σε διαφορετικές αγορές προϊόντος.
Ωστόσο, ακόµη και αν εθεωρείτο ότι οι επεξεργαστές ACAS και οι αναµεταδότες
Mode S ανήκουν στην ίδια αγορά, κάτι τέτοιο δεν θα ασκούσε επίδραση στην
αξιολόγηση της παρούσας υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό περιττεύει ο ορισµός της
εξεταστέας αγοράς προϊόντος.

2.2. Μονάδες CMU και συστήµατα ACARS

(38) Οι µονάδες CMU παρέχουν έναν αµφίδροµο δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ του
αεροσκάφους και των επίγειων κέντρων ελέγχου, καθιστώντας δυνατή την αποστολή
και λήψη µηνυµάτων κειµένου και δεδοµένων. Με βάση τα στοιχεία που έχουν
προσκοµίσει τα µέρη, τα συστήµατα ACARS καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες τις οποίες
καλύπτουν και οι µονάδες CMU, αλλά αυτές οι τελευταίες επιτελούν και ορισµένες
επιπλέον λειτουργίες οι οποίες επιτρέπουν τη δροµολόγηση και ιεράρχηση των
εισερχόµενων πληροφοριών. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι οι τιµές των εν λόγω δύο
προϊόντων, τουλάχιστον αυτών που προµηθεύει η AlliedSignal, είναι ίδιες.

(39) Τα πορίσµατα της έρευνας αγοράς οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι µονάδες CMU
θεωρούνται εν πολλοίς ως µετεξέλιξη των συστηµάτων ACARS, δεδοµένου ότι
επιτελούν περισσότερες λειτουργίες σε σχέση µε τα συστήµατα αυτά. Κάποιοι άλλοι
αντιτάσσουν ωστόσο ότι τα συστήµατα ACARS υπό την τρέχουσα µορφή τους
στηρίζονται πλέον στην εφαρµογή των πρωτοκόλλων CMU και ότι το κόστος των δύο
συστηµάτων είναι παρεµφερές.

(40) Ένας από τους σηµαντικότερους κατασκευαστές ατράκτων αεροσκαφών, η Airbus,
τοποθετεί στα νέα αεροσκάφη που παράγει το σύστηµα ATSU ("Air Traffic Services
Unit", δηλαδή «µονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας»), το οποίο παράγεται από
την Aerospatiale Matra και περιλαµβάνει τις λειτουργίες CMU/ACARS. Τα µέρη
ισχυρίζονται ότι το προϊόν αυτό ανταγωνίζεται ευθέως τα προϊόντα CMU/ACARS
που παράγουν τα ίδια. Η άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε από την έρευνα.

(41) Με βάση τα προαναφερθέντα µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η µονάδα CMU
και το σύστηµα ACARS ανήκουν στην ίδια αγορά προϊόντος.

2.3. Ραντάρ καιρού

Περιφερειακά/επιχειρηµατικά αεροσκάφη

(42) Το ραντάρ καιρού παρέχει στον κυβερνήτη του αεροσκάφους λεπτοµερείς οπτικές
πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από το αεροσκάφος
καθώς και γι' αυτές που πρόκειται να συναντήσει στην πορεία του. Με τον τρόπο
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αυτό, ο κυβερνήτης έχει τη δυνατότητα να αποφύγει τις τυχόν επικίνδυνες καιρικές
συνθήκες. Το ραντάρ καιρού ενηµερώνει για την βροχόπτωση και τα κενά αέρος, ενώ
ορισµένοι τύποι ραντάρ παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για τη µεταβολή της
ταχύτητας του ανέµου. Στο τµήµα περιφερειακών/επιχειρηµατικών αεροσκαφών, τα
περισσότερα ραντάρ καιρού πωλούνται ως στοιχείο ενός ολοκληρωµένου θαλάµου
διακυβέρνησης.

(43) Η έρευνα της αγοράς κατέδειξε ότι το ραντάρ καιρού, στα διάφορα τµήµατα της
αγοράς αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού, αποτελεί σαφώς διαφορετικό προϊόν από την
άποψη των διαστάσεων, των λειτουργιών και της τιµής. Στο τµήµα των αεροπορικών
µεταφορών, το ραντάρ καιρού πωλείται ως εξοπλισµός αγοραστή και κατά κανόνα
περιλαµβάνει σύστηµα πρόβλεψης της µεταβολής της ταχύτητας του ανέµου, καθώς
και µία πολύ πιο ογκώδη, βαρύτερη και ακριβότερη κεραία σε σύγκριση µε ό,τι
συµβαίνει στα υπόλοιπα τµήµατα της υπόψη αγοράς. Στο τµήµα των γενικών
αεροµεταφορών, το ραντάρ καιρού παρέχει λιγότερες δυνατότητες και οι επιδόσεις
του είναι χαµηλότερες.

(44) Με βάση τα προεκτεθέντα µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τα ραντάρ καιρού
στο τµήµα των περιφερειακών/επιχειρηµατικών αεροσκαφών αποτελούν διαφορετική
αγορά προϊόντος σε σχέση µε τα ραντάρ καιρού που χρησιµοποιούνται στα άλλα
τµήµατα της αγοράς αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού.

Ελικόπτερα πολιτικής αεροπορίας

(45) Τα ραντάρ καιρού µε τα οποία είναι εξοπλισµένα τα ελικόπτερα πολιτικής αεροπορίας
διαθέτουν εξειδικευµένα όργανα αναζήτησης και επιτήρησης (χρησιµεύουν σε
επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης, καθώς και για τον εντοπισµό προορισµών,
ιδίως θαλάσσιων εξεδρών άντλησης πετρελαίου). Έως τώρα, τα προϊόντα αυτά
τοποθετούνται ως επί το πλείστον σε ελικόπτερα. Η δυνατότητα ανίχνευσης των
καιρικών συνθηκών την οποία παρέχουν παίζει απλώς δευτερεύοντα ρόλο. Τα ραντάρ
καιρού που χρησιµοποιούνται στα άλλα τµήµατα της αγοράς αεροσκαφών δεν
παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες αναζήτησης και διάσωσης.

(46) Με βάση τα προεκτεθέντα µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τα ραντάρ καιρού
που προορίζονται για ελικόπτερα πολιτικής αεροπορίας αποτελούν ξεχωριστή αγορά
προϊόντος.

3. Άλλα αεροηλεκτρονικά και µη προϊόντα που χρησιµοποιούνται στις εµπορικές
αεροµεταφορές

(47) Στο πλαίσιο του κλάδου αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού, µπορεί να διακρίνει κανείς
αρκετές ακόµη αγορές προϊόντος, οι οποίες, κατά την άποψη των µερών αλλά και
όπως απέδειξε η διεξαχθείσα έρευνα αγοράς, φαίνεται να αποτελούν αυτοτελείς
αγορές προϊόντος. Ωστόσο, οι δραστηριότητες των µερών στις εν λόγω αγορές δεν
αλληλεπικαλύπτονται άµεσα (βλέπε επίσης τον πίνακα πριν από την παράγραφο 62).
Μερικά από τα προϊόντα που απαριθµούνται κατωτέρω είναι στην πραγµατικότητα
(υπο)συστήµατα τα οποία θα µπορούσαν να κατατµηθούν περαιτέρω σε µεµονωµένα
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προϊόντα. Εντούτοις, δεν είναι απαραίτητο να αποφασισθεί εάν αποτελούν ή όχι
ξεχωριστές αγορές προϊόντος, δεδοµένου ότι µία τέτοια περαιτέρω διάκριση δεν θα
ασκούσε καµία επίδραση στην αξιολόγηση της υπό εξέταση συγκέντρωσης (µε
εξαίρεση τα συστήµατα TAWS).

(48) Με βάση τη λειτουργικότητά τους, τα εν λόγω αεροηλεκτρονικά προϊόντα/
(υπο)συστήµατα µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: εξοπλισµός
επιτήρησης, επικοινωνιών και πλοήγησης, ενώ υπάρχει ακόµη µια κατηγορία η οποία
περιλαµβάνει όλα τα άλλα αεροηλεκτρονικά προϊόντα και (υπο)συστήµατα.

(49) Πωλήσεις τέτοιων αεροηλεκτρονικών προϊόντων / (υπο) συστηµάτων
πραγµατοποιούνται στο τµήµα αεροπορικών µεταφορών και στο τµήµα
περιφερειακών/επιχειρηµατικών αεροσκαφών, ενώ ορισµένα προορίζονται για το
τµήµα γενικών αεροµεταφορών. Παρόλα αυτά, όπως επισηµαίνεται στην ανωτέρω
παράγραφο 12, τα προϊόντα και συστήµατα που εµπίπτουν σε διαφορετικά τµήµατα
της αγοράς αεροσκαφών συγκροτούν διαφορετικές αγορές προϊόντος.

3.1. Προϊόντα που χρησιµεύουν για επιτήρηση

(50) Το σύστηµα TAWS (Terrain Avoidance Warning System, δηλαδή προειδοποιητικό
σύστηµα γειτνίασης εδάφους) παρέχει στο πλήρωµα του αεροσκάφους µία εικόνα που
µοιάζει µε χάρτη και στην οποία απεικονίζεται το έδαφος (όπως πεδιάδα ή όρος) που
ενδεχοµένως βρίσκεται σε µικρή απόσταση. Επίσης αρχίζει να εκπέµπει ηχητικό
προειδοποιητικό σήµα ένα λεπτό περίπου ή περισσότερο πριν από τη θεωρητική
σύγκρουση µε το έδαφος που θα επήρχετο αν το αεροσκάφος συνέχιζε την τρέχουσα
πορεία του. Η AlliedSignal είναι η µόνη εταιρεία που προµηθεύει πιστοποιηµένα
συστήµατα TAWS· πρόκειται για το δικής της κατασκευής σύστηµα EGPWS
("Enhanced Ground Proximity Warning System", δηλαδή «προηγµένο σύστηµα
προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους»). Το σύστηµα TAWS αγοράζεται από τον
κατασκευαστή του αεροσκάφους. Παρόλα αυτά, επειδή η χρήση τους προβλέπεται να
καταστεί υποχρεωτική, πολλές αεροπορικές εταιρείες αγοράζουν τέτοια συστήµατα
και τα εγκαθιστούν σε αεροσκάφη που εκµεταλλεύονται ήδη. Ο προάγγελος του
συστήµατος EGPWS της AlliedSignal είναι το σύστηµα GPWS (σύστηµα
προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους).

(51) Με βάση τα προεκτεθέντα εξάγεται το συµπέρασµα ότι υπάρχει πράγµατι µια αγορά
για τα συστήµατα TAWS.

(52) Στα προϊόντα που χρησιµεύουν για επιτήρηση συγκαταλέγονται οι επεξεργαστές
ACAS και τα ραντάρ καιρού, για τα οποία έχει ήδη γίνει λόγος στις παραγράφους 32
έως 37 και στις παραγράφους 42 έως 46 αντίστοιχα.

3.2. Επικοινωνιακός εξοπλισµός

(53) Τα επικοινωνιακά συστήµατα αποτελούν συνδυασµό αεροηλεκτρονικών προϊόντων
που παρέχουν στο πλήρωµα του αεροσκάφους τη δυνατότητα να επικοινωνούν µε
επίγεια και εναέρια µέσα και να γνωστοποιούν τη θέση του αεροσκάφους στα
συστήµατα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αλλά και στα άλλα αεροσκάφη. Τα
συστήµατα αυτά περιλαµβάνουν πλήθος προϊόντων, όπως ασύρµατους, δορυφορικά
συστήµατα επικοινωνιών (SatCom), συστήµατα CMU/ACARS, πολλαπλό
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ασύρµατο/δέκτη (MMR, που παρέχει ακριβή καθοδήγηση προσέγγισης σε
αεροδρόµια καθώς και µη ακριβή καθοδήγηση προσέγγισης µε χρήση
ενσωµατωµένου παγκόσµιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης) και άλλα.

3.3. Εξοπλισµός πλοήγησης

(54) Ο εξοπλισµός αυτός κατευθύνει το αεροσκάφος στον σωστό προορισµό και
περιλαµβάνει πολλά προϊόντα, όπως τα εξής: παγκόσµια συστήµατα προσδιορισµού
θέσης (Global Positioning Systems - GPS)· υπολογιστή δεδοµένων αέρος (Air Data
Computer), που υπολογίζει την ταχύτητα του αεροσκάφους στον αέρα, το απόλυτο
ύψος και την κατακόρυφη ταχύτητα· αδρανειακά συστήµατα αναφοράς (Inertial
Reference Systems - IRS), που αποτελούν τους κύριους αισθητήρες κίνησης της
ατράκτου και πλοήγησης και χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο πλήθους
αεροηλεκτρονικών συστηµάτων· σύστηµα ADIRS/µονάδα ADIRU (Air Data Inertial
Reference System/Air Data Inertial Reference Unit, δηλαδή αδρανειακό σύστηµα
αναφοράς δεδοµένων αέρος/αδρανειακή µονάδα αναφοράς δεδοµένων αέρος), που
συνδυάζουν τον υπολογιστή δεδοµένων αέρος µε το σύστηµα IRS· ηλεκτρονικό
χειρισµό του αεροσκάφους (Fly-by-Wire)· συστήµατα ελέγχου της πτήσης (αυτόµατος
πιλότος) και τα συστήµατα διαχείρισης της πτήσης (Flight Management Systems -
FMS). Αυτά τα τελευταία απαρτίζονται από έναν κεντρικό επεξεργαστή, οθόνη
απεικόνισης και πληκτρολόγιο και είναι συνδεδεµένα µε τους αισθητήρες του
αεροσκάφους. Με βάση τα δεδοµένα που λαµβάνει από τους αισθητήρες αυτούς και
από τον κυβερνήτη, το σύστηµα FMS υπολογίζει την πλέον συµφέρουσα από πλευράς
κατανάλωσης καυσίµων διαδροµή, ελέγχει την ταχύτητα και την ώση κατά τρόπον
ώστε να ελαχιστοποιείται η κατανάλωση καυσίµων, φροντίζει για την αυτόµατη
συµµόρφωση µε τους περιορισµούς ταχύτητας και υψοµέτρου, συµβουλεύει τον
κυβερνήτη για την ενδεδειγµένη ταχύτητα κατά την προσγείωση και πραγµατοποιεί
διάφορους άλλους υπολογισµούς που καθιστούν την πτήση ασφαλή και αποδοτική.

3.4. Άλλα αεροηλεκτρονικά προϊόντα

(55) Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν µεταξύ άλλων οι οθόνες απεικόνισης, οι οθόνες
απεικόνισης στο ύψος του οπτικού πεδίου, τα συστήµατα καταγραφής οµιλίας
θαλάµου διακυβέρνησης (Cockpit Voice Recorders - CVR) και τα συστήµατα
καταγραφής δεδοµένων πτήσης (Flight Data Recorders - FDR). Τα συστήµατα CVR
και FDR είναι τα λεγόµενα «µαύρα κουτιά» που εξετάζονται από τους
εµπειρογνώµονες σε θέµατα ασφαλείας προκειµένου να εξακριβωθούν τα αίτια ενός
αεροπορικού δυστυχήµατος. Η ίδια κατηγορία περιλαµβάνει και ορισµένα άλλα
προϊόντα, µε τα οποία όµως δεν ασχολούνται τα µέρη (κυρίως συστήµατα ελέγχου).

3.5. Άλλα µη αεροηλεκτρονικά προϊόντα µε αεροδιαστηµικές εφαρµογές

(56) Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα προϊόντα για την ψυχαγωγία των επιβατών κατά
τη διάρκεια της πτήσης, τις εφεδρικές µονάδες παραγωγής ισχύος, τους τροχούς και
τα συστήµατα πέδησης.
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4. Νέα ολοκληρωµένα αεροηλεκτρονικά προϊόντα που χρησιµεύουν για επιτήρηση

IHAS (Ολοκληρωµένο σύστηµα προειδοποίησης κινδύνου)

(57) Η διεξαχθείσα έρευνα αγοράς κατέδειξε ότι η τάση περαιτέρω ενοποίησης των
αεροηλεκτρονικών προϊόντων είναι µεν γενική, αλλά ότι τα όργανα προειδοποίησης
κινδύνου προσφέρονται ιδιαίτερα για περαιτέρω ενοποίηση. Η ενοποίηση των
προϊόντων µπορεί να περιορίζεται στη διασφάλιση της καλύτερης
διαλειτουργικότητας των διαφόρων αυτοτελών οργάνων προειδοποίησης κινδύνου.
(Τέτοια παραδείγµατα βελτίωσης της διαλειτουργικότητας υπάρχουν ήδη σήµερα
εφόσον είναι δυνατή η απεικόνιση στην ίδια οθόνη πληροφοριών που προέρχονται
τόσο από το ραντάρ καιρού όσο και από το σύστηµα EGPWS· εξάλλου, µε τη βοήθεια
της Boeing, η AlliedSignal επινόησε ένα σύστηµα το οποίο ιεραρχεί τις
προειδοποιήσεις κινδύνου στον θάλαµο διακυβέρνησης.) Στην πραγµατικότητα,
εκτιµάται ότι µελλοντικά ο βαθµός ενοποίησης των οργάνων προειδοποίησης
κινδύνου θα αυξηθεί πολύ περισσότερο - µέχρι του σηµείου να επινοηθεί ένα νέο
ολοκληρωµένο «µαύρο κουτί» το οποίο θα περιλαµβάνει τις λειτουργίες του
επεξεργαστή ACAS, του ραντάρ καιρού και του συστήµατος TAWS. Η AlliedSignal
έχει αναγγείλει την απόφασή της να αναπτύξει ένα εντελώς «Ολοκληρωµένο σύστηµα
προειδοποίησης κινδύνου» (Integrated Hazard Awareness System - IHAS), για το
οποίο ελπίζει ότι θα τοποθετείται παγίως στα νέα αεροσκάφη τύπου 3ΧΧ της Airbus.
Η AlliedSignal έχει δηµιουργήσει µία επιχειρηµατική µονάδα που θα ασχοληθεί
ειδικά µε την ανάπτυξη του συστήµατος IHAS.

(58) Η έρευνα της αγοράς κατέδειξε ότι ένα τέτοιο προϊόν θα είχε µεγάλη ζήτηση στην
αγορά διότι αυξάνει την ασφάλεια των πτήσεων. Εποµένως, εξάγεται το συµπέρασµα
ότι υπάρχει πράγµατι µία δυνητική αγορά για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
προειδοποίησης κινδύνου.

Β. Καθορισµός της γεωγραφικής αγοράς

(59) Τα µέρη υποστηρίζουν ότι η γεωγραφική αγορά όσον αφορά τα αεροηλεκτρονικά
προϊόντα είναι παγκόσµια. Η άποψη αυτή έχει γίνει δεκτή από την Επιτροπή σε
παλαιότερες αποφάσεις της που αφορούσαν τον εξοπλισµό αεροσκαφών πολιτικής
αεροπορίας7 και επιβεβαιώθηκε από τη διεξαχθείσα έρευνα.

Γ. Αξιολόγηση από τη σκοπιά του ανταγωνισµού

1. Γενικές παρατηρήσεις

(60) Η παρούσα πράξη θα οδηγήσει στη συνένωση της πρώτης και της τρίτης µεγαλύτερης
παγκοσµίως εταιρείας προµήθειας αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού πολιτικής
αεροπορίας , δηλαδή της Honeywell και της AlliedSignal. Οι κύριοι ανταγωνιστές των
µερών είναι οι εταιρείες Rockwell Collins και Sextant, αλλά υπάρχουν και ορισµένοι
µικρότεροι ανταγωνιστές, όπως είναι οι εταιρείες Litton και Smiths Industries, που

                                                
7 Π.χ. Υπόθεση IV/M. 697 - Lockheed Martin/Local Corporation. Απόφαση της Επιτροπής της

27ης Μαρτίου 1996: ΕΕ C 314, 24.10.1996, σ. 9· υπόθεση IV/M.290 - Sextant/BGT-VDO, απόφαση της
Επιτροπής της 21ης ∆εκεµβρίου 1992: ΕΕ C 9, 14.1.1993, σ. 3.
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όµως δεν παράγουν ολόκληρο το φάσµα των αεροηλεκτρονικών προϊόντων. Ο κύκλος
εργασιών των µερών στην αγορά αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού πολιτικής
αεροπορίας αντιστοιχεί στο 40% - 50% του συνολικού κύκλου εργασιών στην αγορά
αυτή, ενώ το µερίδιο των Rockwell Collins και Sextant είναι της τάξεως
του 20%-30% και 10%-20% αντιστοίχως.

(61) Η νέα οντότητα θα είναι παρούσα σε όλα τα τµήµατα της αγοράς αεροηλεκτρονικού
εξοπλισµού: αεροπορικές µεταφορές, περιφερειακά/επιχειρηµατικά αεροσκάφη και
γενικές αεροµεταφορές. Το τµήµα των αεροπορικών µεταφορών αντιπροσωπεύει το
[µεταξύ 50% και 60%]* του συνόλου των πωλήσεων αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού
πολιτικής αεροπορίας. Το τµήµα περιφερειακών/επιχειρηµατικών αεροσκαφών και το
τµήµα γενικών αεροµεταφορών αντιπροσωπεύουν ποσοστό [µεταξύ 30% και 40%]*
και [λιγότερο από 10%]* αντιστοίχως.
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1.1. Αεροπορικές µεταφορές
Πίνακας 1 : παρουσία στο τµήµα αεροπορικών µεταφορών

Προϊόν AlliedSignal Honeywell Rockwell
Collins

Sextant Λοιποί

Ραντάρ καιρού
(Εξοπλισµός αγοραστή)

X ----- X ------ -----

Επεξεργαστές ACAS
Αναµεταδότες Mode S (Εξοπλ. αγ.)

X X X ----- -----

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Συστήµατα TAWS
(Εξοπλισµός κατασκευαστή)

X ----- ----- ------ ------

Επικ./Πλοήγ.
(Εξοπλ. αγ.)

X ----- X X -----

SATCOM
(Εξοπλ. αγ.)

-----8 X X ----- -----

Πολλαπλοί δέκτες
(Εξοπλ. αγ.)

X ----- X X -----

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ

CMU/ACARS
(Εξοπλ. αγ.)

X ----- X ----- Teledyne
Aerosp./Matra

Σύστηµα GPS (αυτοτελές)
(Εξοπλ. αγ.)

----- X ----- ----- Litton

IRS και ADIRS / ADIRU (κατ' επιλογή εξ.
κατ. σε αεροσκάφη της Airbus)

----- X ----- X9 Litton

Υπολογ. δεδοµένων αέρα
(Εξοπλ. κατ.)

----- X ----- ----- Smiths

Σύστηµα FMS (κατ' επιλογή εξ. κατ. σε
αεροσκάφη της Airbus)

----- X ----- X10 Smiths

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Συστήµατα ελέγχου πτήσης
(Εξοπλ. κατ.)

----- X X X GEC

ΑΛΛΑ
ΑΕΡΟ-

Οθόνες στο ύψος του οπτικού πεδίου
(Εξοπλ. κατ.)

----- ----- X X -----

Οθόνες
(Εξοπλ. κατ.)

----- X X X -----

Όργανα καταγραφής
(Εξοπλ. αγ.)

X ----- ----- ----- L3Communica-
tions, Universal,
SFIM

ΗΛΕΚΤΡΟΝ.
ΠΡ.

Συστήµατα ελέγχου, εποπτείας, µέτρησης
και προειδοποίησης

----- ----- ----- X BECO, Smiths,
Eldec

Μέσα ψυχαγωγίας κατά την πτήση ----- ----- X X Sony, Matsushita
Εφεδρικές µονάδες παραγωγής ισχύος X ----- ----- ----- UTC

ΜΗ ΑΕΡΟ-
ΗΛΕΚΤΡΟΝ.
ΠΡ. Τροχοί και συστήµατα πέδησης X ----- ----- ----- ABS,

BFGoodrich,
Dunlop,
Snecma/Messier-
Bugatti

                                                
8 Παλαιότερα, η AlliedSignal διέθετε στην αγορά έναν τύπο κεραίας (κατασκευής Dassault), αλλά η σχετική

συµφωνία έπαψε να ισχύει, και η AlliedSignal δεν δραστηριοποιείται πλέον στον τοµέα των επικοινωνιών
µέσω δορυφόρου.

9 Η Sextant αναπτύσσει µία µονάδα ADIRU σε συνεργασία µε τη Litton, η οποία προσφέρεται ως
κατ' επιλογή εξοπλισµός κατασκευαστή στα αεροσκάφη της Airbus. Οι Sextant και Litton έχουν αποσπάσει
τις µισές από τις παραγγελίες για νέα αεροσκάφη της Airbus.

10 Η Sextant αναπτύσσει ένα σύστηµα FMS σε συνεργασία µε τη Smiths το οποίο προσφέρεται ως
κατ' επιλογή εξοπλισµός κατασκευαστή στα αεροσκάφη της Airbus. Οι Sextant και Smiths έχουν
αποσπάσει τα δύο τρίτα των παραγγελιών για νέα αεροσκάφη της Airbus.
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(62) Η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα µπορεί να προµηθεύει
µεγαλύτερο φάσµα αεροηλεκτρονικών προϊόντων, τόσο στις αεροπορικές εταιρείες
(υπό µορφή εξοπλισµού αγοραστή), όσο και προς τους δύο κατασκευαστές αρχικού
εξοπλισµού, δηλαδή την Boeing και την Airbus (υπό µορφή εξοπλισµού
κατασκευαστή). Όπως ήδη διαπιστώνει κανείς µε βάση τον ανωτέρω πίνακα (και
όπως εξηγείται αναλυτικότερα κατωτέρω), τα µέρη θα κατέχουν ιδιαίτερα ισχυρή
θέση σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές τους στον τοµέα των αεροηλεκτρονικών
συστηµάτων ασφαλείας, δηλαδή των οργάνων επιτήρησης (επεξεργαστής ACAS,
σύστηµα TAWS, ραντάρ καιρού. κ.ο.κ.). Οι AlliedSignal και Honeywell κατέχουν
αµφότερες ισχυρή θέση ως προµηθευτές επεξεργαστών ACAS και αναµεταδοτών
Mode S. Η AlliedSignal είναι µία από τις δύο εταιρείες που προµηθεύουν ραντάρ
καιρού και παράλληλα η µόνη που προµηθεύει το σύστηµα TAWS. Σε ό,τι αφορά τα
αεροσκάφη της Airbus, το φάσµα προϊόντων που η AlliedSignal προσέφερε µέχρι
τώρα στις αεροπορικές εταιρείες εµπλουτίζεται πλέον µε δορυφορικó σύστηµα
επικοινωνίας (ως εξοπλισµός αγοραστή), καθώς και µε συστήµατα FMS και ADIRS
(αµφότερα ως κατ' επιλογή εξοπλισµός κατασκευαστή). Στο φάσµα προϊόντων που η
Honeywell προσφέρει ως εξοπλισµό κατασκευαστή προστίθεται πλέον το σύστηµα
TAWS (ως εξοπλισµός κατασκευαστή). Εν πάση περιπτώσει, πάντως, ακόµη και µετά
την υπό εξέταση συγχώνευση, καµία εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να προµηθεύει
αεροσκάφη στις αεροπορικές εταιρείες και στους ΚΑΕ όλα τα αεροηλεκτρονικά
προϊόντα που απαιτούνται για την εκµετάλλευση ενός αεροσκάφους που εµπίπτει
στην κατηγορία των αεροπορικών µεταφορών.

1.2. Περιφερειακά και επιχειρηµατικά αεροσκάφη

(63) Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, στο συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς µπορεί να γίνει µια
περαιτέρω διάκριση µεταξύ του εξοπλισµού που ενσωµατώνεται στο αεροσκάφος από
την κατασκευάστρια εταιρεία (εξοπλισµός κατασκευαστή) και εκείνου που
τοποθετείται σε αυτό εκ των υστέρων από τον αγοραστή (εξοπλισµός αγοραστή).
Οι παραγωγοί ολοκληρωµένων συστηµάτων που προµηθεύουν τα τοποθετούµενα από
την κατασκευάστρια εταιρεία στοιχεία του εξοπλισµού δεν πωλούν αυτοτελή
προϊόντα, ενώ οι προµηθευτές αυτοτελών προϊόντων δεν πωλούν ολοκληρωµένα
πακέτα αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού. Τα µέρη διατείνονται ότι για τον λόγο αυτό
δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη µεταξύ τους από τη σκοπιά του ανταγωνισµού. Σε ό,τι
αφορά τον εξοπλισµό κατασκευαστή, υπάρχουν µόνο τρία παραγωγοί
ολοκληρωµένων συστηµάτων: η Honeywell και η Rockwell Collins, που κατέχουν το
ίδιο περίπου µερίδιο αγοράς, και η Sextant, η οποία τώρα προσπαθεί να εδραιώσει τη
θέση της. Η AlliedSignal είναι ένας αξιόλογος προµηθευτής αυτοτελών προϊόντων
που αγοράζονται και τοποθετούνται στα αεροσκάφη από τις αεροπορικές εταιρείες,
αλλά παράλληλα τα προµηθεύει σε παραγωγούς ολοκληρωµένων συστηµάτων.

1.3. Γενικές αεροµεταφορές

(64) Μόνο η AlliedSignal είναι παρούσα στο συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού και κατέχει ισχυρή θέση ως προµηθευτής πλήθους
προϊόντων.
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2. Συνέπειες της πράξεις για τις αγορές αναφοράς

2.1. Γενικές παρατηρήσεις

(65) Τα αναφερόµενα στην αγορά δεδοµένα που παρατίθενται πιο κάτω βασίζονται εν
γένει στη διεξαχθείσα έρευνα αγοράς και στις όσο το δυνατόν ακριβέστερες
εκτιµήσεις των µερών, οι οποίες είναι προϊόν των δικών τους ερευνών αγοράς. Τα
µέρη αναγκάστηκαν να στηριχθούν σε τέτοιες εκτιµήσεις λόγω της ανυπαρξίας
δεδοµένων έρευνας αγοράς που να είναι προσιτά στο ευρύ κοινό. Τα µέρη στήριξαν
τις εκτιµήσεις τους για την αγορά πρωτίστως στις παραδόσεις των οικείων προϊόντων
και λιγότερο στις ανατεθείσες παραγγελίες. Τα µέρη που υπέβαλαν την κοινοποίηση
υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που βασίζονται στις παραγγελίες δεν οδηγούν σε
ασφαλή συµπεράσµατα για το πραγµατικό ύψος των µελλοντικών πωλήσεων, και
τούτο επειδή οι πελάτες συχνά περιορίζουν ή ακυρώνουν ή ενίοτε διευρύνουν την
παραγγελία σε χρόνο µεταγενέστερο της ανάθεσής της. Προκειµένου για τα προϊόντα
των επηρεαζόµενων αγορών προϊόντος, είναι λίγος ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ
της παραγγελίας αγοράς και της παράδοσης, γεγονός που κάνει τα µέρη να θεωρούν
ότι τα στοιχεία που βασίζονται στις παραγγελίες αγοράς κατά πάσα πιθανότητα δεν
διαφέρουν σηµαντικά από τα στοιχεία που στηρίζονται στις παραδόσεις. Η Επιτροπή
φρονεί ότι, για να αξιολογηθεί σωστά η ανταγωνιστική ισχύς των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην υπό εξέταση αγορά, είναι σκόπιµο να ληφθούν υπόψη και οι
αναθέσεις παραγγελιών, δεδοµένου ότι αυτές αποτυπώνουν ακριβέστερα τις
τρέχουσες ανταγωνιστικές δυνατότητες των παραγωγών. Εντούτοις, η έρευνα αγοράς
που διεξήχθη δεν επέτρεψε τη διαµόρφωση σαφούς αντίληψης µε βάση τις
παραγγελίες, κι ένας από τους λόγους είναι οι διαφορές αντιλήψεων που φαίνεται να
υπάρχουν γύρω από τι η εκάστοτε επιχείρηση θεωρεί ως «παραγγελία» (δηλαδή για το
αν ο όρος καλύπτει µόνο τις οριστικές παραγγελίες ή και τα δικαιώµατα προαίρεσης).
Για τους προεκτεθέντες λόγους (και κυρίως επειδή είναι λίγος ο χρόνος που
µεσολαβεί από την ανάθεση της παραγγελίας µέχρι την παράδοση), τα στοιχεία που
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση βασίζονται στις παραδόσεις. Παρόλα αυτά, η
αξιολόγηση (παράγραφος 66 και εποµ.) στηρίζεται επίσης στις παραγγελίες, ανάλογα
µε την περίπτωση.

2.2. Επεξεργαστές ACAS και αναµεταδότες Mode S

Αεροπορικές µεταφορές

(66) Η συνολική παγκόσµια αγορά για τους επεξεργαστές ACAS και τους αναµεταδότες
Mode S έχει αυξηθεί, από τότε που τα όργανα αυτά έγιναν υποχρεωτικά στην
Ευρώπη, από [50-60]* εκατ. USD το 1996 σε [µεταξύ 130-140]* εκατ. USD το 1998.
Στη συγκεκριµένη αγορά, τα µέρη που υπέβαλαν την κοινοποίηση θα κατείχαν από
κοινού µερίδιο [µεταξύ 65-75%]* (AlliedSignal [µεταξύ 30-40%]*· [30-40%]* η
Honeywell). Ο µοναδικός τους ανταγωνιστής είναι η Rockwell Collins, το µερίδιο
αγοράς της οποίας υπολογίζεται σε [30-40%]*. Από το 1996 και µετά, το µερίδιο
αγοράς της AlliedSignal έχει παραµείνει σταθερό, ενώ εκείνο της Honeywell έχει
αυξηθεί από [µεταξύ 15-25%]* σε [30-40%]*, προκαλώντας συρρίκνωση του
µεριδίου της Rockwell Collins από [µεταξύ 40-50%]* το 1996 σε [25-35%]* το 1998.
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(67) Τα µέρη υποστηρίζουν ότι, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Sextant, η εν λόγω εταιρεία
έχει αποκτήσει, σε συνεργασία µε την Dassault και την Thomson-CSF, που είναι η
µητρική εταιρεία της Sextant, την τεχνολογία που απαιτείται για την παραγωγή
συστηµάτων ACAS. Τα µέρη υποστηρίζουν ακόµη ότι η BF Goodrich, η οποία ήδη
παράγει ένα προϊόν τύπου TCAS I, αλλά και η GEC Marconi θα µπορούσαν οµοίως
να επιχειρήσουν να εισέλθουν στη συγκεκριµένη αγορά. Εντούτοις, τρίτοι
ενδιαφερόµενοι έχουν αντιτάξει ότι τα σχέδια τα οποία επικαλούνται τα µέρη δεν
είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθούν πράγµατι, ιδίως αν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση που
αποτελεί αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας.

(68) Τα µέρη διατείνονται ότι το σηµαντικό µερίδιο αγοράς που θα κατέχουν από κοινού
δεν πρόκειται να τους δώσει τη δυνατότητα να συµπεριφέρονται σε µεγάλο βαθµό
ανεξάρτητα από τούς ανταγωνιστές τους και τους πελάτες, και τούτο για τους εξής
λόγους: (α) το ποσοστό ζήτησης για συστήµατα ACAS που αντιπροσωπεύουν οι
διάφορες περιοχές του κόσµου παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις, µε αποτέλεσµα να
µην είναι ενδεικτικό για την ανταγωνιστική ισχύ· (β) η αξία της αγοράς για τα
συστήµατα ACAS βαίνει µειούµενη· (γ) οι πελάτες ασκούν µεγάλη αγοραστική
δύναµη· (δ) η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά είναι ευχερής· και (ε) η αγορά
των συστηµάτων ACAS επηρεάζεται από αλµατώδεις τεχνολογικές εξελίξεις.

(69) Σε ό,τι αφορά το πρώτο επιχείρηµα των µερών, πρέπει να επισηµανθεί ότι η
γεωγραφική έκταση της εξεταστέας αγοράς δεν είναι περιφερειακή αλλά παγκόσµια.
Πέραν αυτού, µετά την συγκέντρωση, η διάρθρωση της αγοράς στις διάφορες
περιοχές του κόσµου θα παρουσιάζει µεγάλες οµοιότητες, υπό την έννοια ότι το
µερίδιο αγοράς των µερών θα [υπερβαίνει τα δύο τρίτα]*.

(70) Το δεύτερο επιχείρηµα των µερών είναι ότι η αξία της αγοράς για τα συστήµατα
ACAS βαίνει µειούµενη, εφόσον στις ΗΠΑ σχεδόν όλα τα επιβατηγά αεροσκάφη
είναι ήδη εξοπλισµένα µε σύστηµα ACAS, ενώ στην Ευρώπη έχει ήδη ανατεθεί το
90% περίπου των δυνητικών παραγγελιών τέτοιων συστηµάτων προς τοποθέτηση ως
εξοπλισµός αγοραστή σε αεροσκάφη που εµπίπτουν στην κατηγορία των
αεροπορικών µεταφορών. Το σύστηµα ACAS έχει εξαιρετικά µακροχρόνια διάρκεια
ζωής και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει σχετική αγορά ανταλλακτικών και
εξαρτηµάτων. Ως εκ τούτου, η µελλοντική αγορά για συστήµατα ACAS που
προορίζονται για αεροσκάφη της κατηγορίας των αεροπορικών µεταφορών θα αφορά
αποκλειστικά και µόνο τα νέας κατασκευής αεροσκάφη αυτής της κατηγορίας, τα
οποία υπολογίζονται σε 600 έως 800 παγκοσµίως σε ετήσια βάση. Τα µέρη
ισχυρίζονται ότι, καθώς η ζήτηση θα συρρικνώνεται, ο ανταγωνισµός µεταξύ των
προµηθευτών που αποµένουν αναµένεται να καταστεί ακόµη πιο απηνής.

(71) Αναφορικά µε το επιχείρηµα αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι η µείωση του όγκου της
αγοράς καθιστά λιγότερο πιθανή την είσοδο νέων προµηθευτών στη συγκεκριµένη
αγορά, δεδοµένου ότι αυτοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αποσβέσουν τα έξοδα
τεχνολογικής ανάπτυξης µε την πώληση ικανοποιητικού αριθµού συστηµάτων.

(72) Σε ό,τι αφορά την δύναµη στην αγορά, τα µέρη υποστηρίζουν ότι στην υπό εξέταση
αγορά οι πελάτες διαθέτουν σηµαντική αγοραστική δύναµη και ότι αν θελήσουν να
ασκήσουν πάνω στους πελάτες τους την ανταγωνιστική ισχύ που διαθέτουν, αυτοί οι
τελευταίοι είναι αρκετά ισχυροί ώστε να προβούν σε αντίποινα. Ειδικότερα, τα µέρη
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διατείνονται ότι είναι περισσότερο ευάλωτα σε τέτοιου είδους αντίποινα σε σύγκριση
µε τους µικρότερους προµηθευτές, και τούτο επειδή παράγουν µεγάλο φάσµα
προϊόντων. Οι συνέπειες των τυχόν αντιποίνων θα ήταν πολύ πιο εκτεταµένες στην
περίπτωσή τους, διότι θα επηρέαζαν τις πωλήσεις όλων των προϊόντων που
συγκροτούν το φάσµα παραγωγής τους.

(73) Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο η αγοραστική δύναµη είναι τέτοια ώστε να µη
δικαιολογούνται φόβοι για τον ανταγωνισµό, παρά το υψηλό µερίδιο αγοράς που θα
προκύψει από τη συγχώνευση. Είναι γεγονός ότι η ζήτηση αεροηλεκτρονικού
εξοπλισµού για αεροσκάφη που εµπίπτουν στην κατηγορία των αεροπορικών
µεταφορών χαρακτηρίζεται από µεγάλη συγκέντρωση όσον αφορά τους
κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού (ΚΑΕ), οι οποίοι αναµφίβολα διαθέτουν µεγάλη
αγοραστική ισχύ. Ωστόσο, ο βαθµός συγκέντρωσης της ζήτησης είναι πολύ
χαµηλότερος στην περίπτωση των αεροπορικών εταιρειών, δεδοµένου ότι οι πελάτες
συγκροτούν πολύ πιο εκτεταµένη οµάδα η οποία περιλαµβάνει και µεγάλο αριθµό
(εθνικών) αεροπορικών εταιρειών µικρότερου µεγέθους. Από την άλλη πλευρά, η
διάρθρωση της προσφοράς αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού χαρακτηρίζεται από
µεγάλη συγκέντρωση, η οποία θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο µετά την υλοποίηση
της υπό εξέταση συγκέντρωσης. Συνεπώς, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η αγοραστική
ισχύς των πελατών όσον αφορά τα συστήµατα ACAS, που αγοράζονται από
αεροπορικές εταιρείες, δεν θα ήταν ικανή να υπερκεράσει την ισχύ της νέας
οντότητας.

(74) Αναφορικά µε τους παράγοντες που εµποδίζουν την είσοδο στην αγορά
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού, επικρατεί γενικά η αντίληψη ότι οι παράγοντες αυτοί
είναι πολύ σοβαροί, λόγω του περίπλοκου τεχνικού χαρακτήρα των προϊόντων. Η
έρευνα αγοράς οδήγησε στο συµπέρασµα ότι είναι απίθανη η είσοδος κάποιου νέου
ανταγωνιστή στην υπόψη αγορά. Πιο συγκεκριµένα για τους επεξεργαστές ACAS και
τους αναµεταδότες Mode S, τα ίδια τα µέρη επισηµαίνουν ότι απαιτούνται περίπου
δύο χρόνια και γύρω στα 10 εκατοµµύρια USD για την ανάπτυξη ενός επεξεργαστή
ACAS. Πέραν αυτού, η έρευνα αγοράς κατέδειξε ότι οι επεξεργαστές ACAS και οι
αναµεταδότες Mode S είναι πολύπλοκα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τα οποία πρέπει
να είναι συµβατά µε το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.

(75) Εξάλλου, για να µπορέσει να εισέλθει στην αγορά και να καταλάβει µία θέση σε
αυτήν, η τυχόν νεοεισερχόµενη επιχείρηση ενδέχεται να προσφέρει τα προϊόντα σε
χαµηλότερες τιµές. Ωστόσο, κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι η νεοεισερχόµενη επιχείρηση
θα µπορέσει οπωσδήποτε να πουλήσει µεγάλες ποσότητες από τα διάφορα προϊόντα,
ούτως ώστε να αποσβέσει τα έξοδα στα οποία θα έχει υποβληθεί για έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη. Πλην όµως, λόγω της παρουσίας της επιχείρησης που θα
προκύψει από την παρούσα συγκέντρωση, η όποια νεοεισερχόµενη επιχείρηση
ενδέχεται να µην έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τις αναγκαίες οικονοµίες κλίµακας.

(76) Όσον αφορά το επιχείρηµα των µερών ότι η αγορά των επεξεργαστών ACAS
επηρεάζεται από αλµατώδεις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι
µε βάση τα πορίσµατα της έρευνας αγοράς συνάγεται ότι θα χρειασθούν 10 περίπου
χρόνια προκειµένου να επιτευχθούν αφενός η συµπλήρωση του συστήµατος ADS-B
("Automatic Dependent Surveillance/Broadcast" - «αυτόµατο εξαρτηµένο σύστηµα
επιτήρησης και µετάδοσης») πρόκειται για όργανο προσδιορισµού της θέσης του
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αεροσκάφους µέσω δορυφόρου) ούτως ώστε αυτό να περιλαµβάνει και λειτουργίες
αποτροπής των συγκρούσεων, και αφετέρου η λήψη της σχετικής πιστοποίησης από
τις αρχές πολιτικής αεροπορίας. Κατά συνέπεια, το τελευταίο αυτό επιχείρηµα είναι
απορριπτέο.

(77) Ακόµη, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ισχυρή θέση των µερών στην αγορά των
επεξεργαστών ACAS επηρεάζει παράλληλα τη µελλοντική αγορά των συστηµάτων
IHAS, δεδοµένου ότι ο επεξεργαστής ACAS είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που
απαρτίζουν το εν λόγω σύστηµα (βλέπε επίσης την παράγραφο 93 και εποµ.).

(78) Βάσει των προεκτεθέντων υφίστανται σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσον η υπό
εξέταση συγκέντρωση συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά και µε τη Συµφωνία για τον
ΕΟΧ, λόγω του ότι αναµένεται να οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στο
τµήµα αεροπορικών µεταφορών της αγοράς επεξεργαστών ACAS και αναµεταδοτών
Mode S. Παρόλα αυτά, το συγκεκριµένο ζήτηµα αντιµετωπίζεται µε τα µέτρα
αποκατάστασης που περιγράφονται στη συνέχεια (βλέπε επίσης την παράγραφο 125
και εποµ.).

Περιφερειακά/επιχειρηµατικά αεροσκάφη

(79) Η συνολική παγκόσµια αγορά για τους επεξεργαστές ACAS και τους αναµεταδότες
Mode S που χρησιµοποιούνται σε αεροσκάφη της συγκεκριµένης κατηγορίας έχει
αυξηθεί από τότε που τα όργανα αυτά έγιναν υποχρεωτικά στην Ευρώπη, από
[45-55]* εκατ. USD το 1996 σε [95-105]* εκατ. USD το 1998. Στη συγκεκριµένη
αγορά, τα µέρη που υπέβαλαν την κοινοποίηση κατέχουν από κοινού µερίδιο
[70-80%]* ([25-35%]* η AlliedSignal και [40-50%]* η Honeywell). Ανταγωνιστές
τους είναι η Rockwell Collins, µε µερίδιο αγοράς [20-30%]* και η BF Goodrich, µε
µερίδιο αγοράς [0-5%]*. Αυτή η τελευταία, πάντως, δεν παράγει συστήµατα ACAS
που να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά µόνο έναν τύπο συστήµατος
TCAS I (βλέπε επίσης ανωτέρω, καθώς και την παράγραφο 67). Από το 1996 και
µετά, το µερίδιο αγοράς της AlliedSignal και της Honeywell έχει αυξηθεί από
[10-20%]* και [10-20%]* αντίστοιχα, σε [25-35%]* και [40-50%]*, προκαλώντας
συρρίκνωση του µεριδίου της Rockwell Collins από [60-70%]* το 1996 σε [20-30%]*
το 1998.

(80) Τα µέρη υποστηρίζουν ότι µετά την υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήµατος στην
Ευρώπη ο όγκος της αγοράς για το σύστηµα ACAS στο τµήµα περιφερειακών και
επιχειρηµατικών αεροσκαφών θα βαίνει µειούµενος και ότι θα περιορίζεται στα 150
έως 250 νέα αεροσκάφη ετησίως σε παγκόσµια βάση. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι,
καθώς η ζήτηση θα συρρικνώνεται, ο ανταγωνισµός µεταξύ των κατασκευαστών που
αποµένουν αναµένεται να καταστεί ακόµη πιο απηνής.

(81) Αναφορικά µε το επιχείρηµα αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι η µείωση του όγκου της
αγοράς καθιστά λιγότερο πιθανή την είσοδο νέων κατασκευαστών στη συγκεκριµένη
αγορά, δεδοµένου ότι αυτοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αποσβέσουν τα έξοδα
τεχνολογικής ανάπτυξης µε την πώληση ικανοποιητικού αριθµού συστηµάτων.
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(82) Εξάλλου, η Επιτροπή παραπέµπει και πάλι σε όσα αναφέρονται πιο πάνω για τους
επεξεργαστές ACAS και τους αναµεταδότες Mode S που χρησιµοποιούνται σε
αεροσκάφη αεροπορικών µεταφορών, δεδοµένου ότι η συλλογιστική που
αναπτύσσεται εκεί αναφορικά µε τις δυσκολίες εισόδου στην αγορά και την
αγοραστική δύναµη ισχύουν οµοίως για την αγορά περιφερειακών και
επιχειρηµατικών αεροσκαφών.

(83) Εξαιτίας των προεκτεθέντων υφίστανται σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσον η
υπό εξέταση συγκέντρωση συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά και µε τη Συµφωνία για
τον ΕΟΧ, λόγω του ότι αναµένεται να οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης
στο τµήµα περιφερειακών και επιχειρηµατικών αεροσκαφών της αγοράς
επεξεργαστών ACAS και αναµεταδοτών Mode S. Παρόλα αυτά, το συγκεκριµένο
ζήτηµα αντιµετωπίζεται µε τα διορθωτικά µέτρα που περιγράφονται στη συνέχεια
(στην παράγραφο 125 και εποµ.).

2.3. CMU/ACARS

(84) Οι µονάδες CMU αγοράζονται συνήθως από τον αγοραστή του αεροσκάφους.
Το 1998, η αξία της αγοράς αυτής ανερχόταν σε [15-25]* εκατ. USD. Με βάση τα
στοιχεία που έχουν υποβάλει τα µέρη, το 1998 η AlliedSignal κατείχε µερίδιο
[45-55%]* των πωλήσεων παγκοσµίως. Η Honeywell δεν έχει αρχίσει να πουλάει την
αυτοτελή µονάδα CMU που έχει αναπτύξει, αλλά έχει ήδη καταφέρει να εξασφαλίσει
κάποιες παραγγελίες για το προϊόν αυτό. Το µερίδιο αγοράς της Rockwell Collins
υπολογίζεται σε [30-40%]* και της Teledyne σε [5-15%]*. Τα µεγέθη αυτά έχουν εν
πολλοίς επιβεβαιωθεί από τη διεξαχθείσα έρευνα αγοράς, αν και το µερίδιο της νέας
οντότητας είναι ακόµη µικρότερο.

(85) Η Aerospatiale Matra προσφέρει το σύστηµα ATSU σε αεροσκάφη της Airbus. Τα
µέρη αναµένουν ότι µέχρι τις αρχές του 2000 το 95% και πλέον των αεροσκαφών της
Airbus µε ζεύξη δεδοµένων θα διαθέτουν το σύστηµα ATSU, οπότε δεν θα
χρειάζονται πλέον τα συστήµατα CMU και ACARS.

(86) Η προτεινόµενη πράξη θα έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της θέσης της
AlliedSignal, αν ληφθεί υπόψη ότι η Honeywell έχει ήδη καταφέρει να εξασφαλίσει
παραγγελίες για την αυτοτελή µονάδα CMU που έχει αναπτύξει. Εντούτοις, επειδή οι
Rockwell Collins και Teledyne διαθέτουν ήδη στην αγορά αυτοτελείς µονάδες CMU
και επειδή η Aerospatiale Matra έχει λανσάρει το σύστηµα ATSU, η υπό εξέταση
πράξη δεν πρόκειται να οδηγήσει στη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης
όσον αφορά τις µονάδες CMU και τα συστήµατα ACARS.

2.4. Ραντάρ καιρού

Περιφερειακά/επιχειρηµατικά αεροσκάφη

(87) Η συνολική παγκόσµια αγορά για τα ραντάρ καιρού που χρησιµοποιούνται σε
περιφερειακά/επιχειρηµατικά αεροσκάφη έχει αυξηθεί από [25-35]* εκατ. USD
το 1996 σε [35-45]* εκατ. USD το 1998. Στη συγκεκριµένη αγορά, τα µέρη που
υπέβαλαν την κοινοποίηση κατέχουν από κοινού µερίδιο [35-45%]* ([0-10%]*
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η AlliedSignal και [30-40%]* η Honeywell). Ο µοναδικός τους ανταγωνιστής είναι η
Rockwell Collins, το µερίδιο αγοράς της οποίας για το 1998 υπολογίζεται σε
[55-65%]*.

(88) Η αύξηση του µεριδίου αγοράς είναι πολύ περιορισµένη. Η AlliedSignal πωλεί κυρίως
ραντάρ καιρού ως εξοπλισµό αγοραστή, ενώ τα ραντάρ καιρού που προµηθεύει η
Honeywell πωλούνται ως εξοπλισµός κατασκευαστή. Τέλος, το µερίδιο αγοράς του
µοναδικού ανταγωνιστή των µερών υπερβαίνει το 50%. Για όλους αυτούς τους λόγους
εξάγεται το συµπέρασµα ότι δεν θα προκληθεί ούτε θα ενισχυθεί δεσπόζουσα θέση
στην αγορά ραντάρ καιρού που προορίζονται για περιφερειακά και επιχειρηµατικά
αεροσκάφη.

Ελικόπτερα πολιτικής αεροπορίας

(89) Η συνολική παγκόσµια αγορά για τα ραντάρ καιρού που χρησιµοποιούνται σε
ελικόπτερα πολιτικής αεροπορίας ανήλθε το 1998 σε [5-15]* εκατ. USD. Στη
συγκεκριµένη αγορά τα µέρη που υπέβαλαν την κοινοποίηση κατέχουν από κοινού
µερίδιο 100% ([75-85%]* η AlliedSignal και [15-25%]* η Honeywell). Πιο
συγκεκριµένα, η ΑlliedSignal προµηθεύει αυτοτελή ραντάρ καιρού που
χρησιµοποιούνται ως εξοπλισµός αγοραστή ή τοποθετούνται σε µη ολοκληρωµένους
θαλάµους διακυβέρνησης, ενώ η Honeywell προµηθεύει ως επί το πλείστον ραντάρ
καιρού που πωλούνται ως εξοπλισµός κατασκευαστή και τοποθετούνται σε
ολοκληρωµένους θαλάµους διακυβέρνησης.

(90) Τα µέρη υποστηρίζουν ότι η εταιρεία Fiar τα ανταγωνίζεται στην αγορά νέων
προγραµµάτων και ότι η Rockwell Collins παράγει έναν τύπο ραντάρ καιρού που
σχεδιάστηκε για την πολεµική αεροπορία, το οποίο όµως θα µπορούσε να
πιστοποιηθεί και για ελικόπτερα πολιτικής αεροπορίας.

(91) Τα µέρη υποστηρίζουν ακόµη ότι η θέση σε λειτουργία του συστήµατος GPS
(παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού θέσης) θα αντικαταστήσει και εξαλείψει την
τεχνολογία ραδιοφάρου, µε αποτέλεσµα τα ραντάρ καιρού να µην είναι πλέον
απαραίτητο να προσφέρουν και λειτουργίες ραδιοφάρου. Εποµένως, τα ραντάρ καιρού
των ελικοπτέρων πολιτικής αεροπορίας θα µπορούν να αντικατασταθούν από ραντάρ
καιρού που έχουν επινοηθεί για αεροσκάφη γενικών αεροµεταφορών ή από πιο
εξελιγµένα πακέτα αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού.

(92) Εντούτοις, επειδή σήµερα δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες που να πωλούν ήδη ραντάρ
καιρού για ελικόπτερα πολιτικής αεροπορίας, υφίστανται σοβαρές επιφυλάξεις για το
κατά πόσον η υπό εξέταση συγκέντρωση συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά και µε τη
Συµφωνία για τον ΕΟΧ, λόγω του ότι αναµένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ραντάρ καιρού για ελικόπτερα πολιτικής αεροπορίας.
Παρόλα αυτά, το συγκεκριµένο ζήτηµα αντιµετωπίζεται µε τα διορθωτικά µέτρα που
περιγράφονται στη συνέχεια (στην παράγραφο 125 και εποµ.).
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3. Συνέπειες της συγκέντρωσης για άλλες αγορές

TAWS και IHAS

(93) Η υπό εξέταση συγκέντρωση γεννά σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσον
συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά και µε τη συµφωνία για τον ΕΟΧ, λόγω του ότι
αναµένεται να προκαλέσει την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των
συστηµάτων TAWS, καθώς και να οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στη
µελλοντική αγορά των ολοκληρωµένων συστηµάτων προειδοποίησης κινδύνου
(IHAS). Όπως εξηγείται ανωτέρω στο κεφάλαιο περί του προσδιορισµού της
εξεταστέας αγοράς προϊόντος, µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ των διαφόρων
συστηµάτων TAWS ανάλογα µε το τµήµα της αγοράς αεροσκαφών για το οποίο
προορίζεται ο εκάστοτε τύπος. Παρόλα αυτά, η ανάλυση που ακολουθεί καλύπτει όλα
τα τµήµατα της αγοράς αεροσκαφών στα οποία δραστηριοποιείται σήµερα η
AlliedSignal.

Η νέα οντότητα κατέχει σήµερα δεσπόζουσα θέση στην αγορά των συστηµάτων TAWS

(94) Η AlliedSignal, µε το «Προηγµένο σύστηµα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους»
(EGPWS) που διαθέτει στην αγορά, κατέχει σήµερα το 100% της αγοράς.

(95) Τα µέρη υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι πέντε περίπου εταιρείες καταβάλλουν ήδη
προσπάθειες για την ανάπτυξη συστηµάτων TAWS. Πρόκειται για τις εταιρείες
Sextant, Universal Avionics, BF Goodrich, EuroTelematik GmbH (ETG) και British
Aerospace.

(96) Η έρευνα της αγοράς κατέδειξε ότι, µολονότι οι προαναφερθείσες εταιρείες
καταβάλλουν ήδη προσπάθειες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών συστηµάτων
TAWS και σχεδιάζουν να εισέλθουν στη συγκεκριµένη αγορά, προς το παρόν καµία
εξ αυτών δεν διαθέτει εδραιωµένη παρουσία στην αγορά µε κάποιο προϊόν αυτού του
τύπου. Τα συστήµατα TAWS που έχουν αναπτύξει η Sextant και η Universal Avionics
βρίσκονται ήδη στο στάδιο της πιστοποίησης11. Η BF Goodrich επενδύει στην
ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος, το οποίο όµως θα είναι κατάλληλο για µικρότερο
αριθµό επιχειρηµατικών αεροσκαφών. Η ETG παράγει ήδη έναν τύπο συστήµατος
TAWS, αλλά αυτός είναι κατάλληλος µόνο για το τµήµα των γενικών
αεροµεταφορών. Το σύστηµα TAWS που κατασκευάζει η British Aerospace µπορεί
να χρησιµοποιηθεί µόνο σε στρατιωτικά αεροσκάφη και είναι αµφίβολο κατά πόσον
το εν λόγω σύστηµα θα ήταν κατάλληλο και για αεροσκάφη της πολιτικής
αεροπορίας.

(97) Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, µολονότι σήµερα η AlliedSignal κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην αγορά συστηµάτων TAWS και δεν προβλέπεται άµεση
είσοδος κάποιου νέου ανταγωνιστή στην εν λόγω αγορά, αρκετές εταιρείες είναι
πιθανό να επιχειρήσουν την είσοδό τους κατά τα προσεχή έτη και να απειλήσουν τη
θέση που η νέα οντότητα θα κατέχει ως µοναδικός προµηθευτής τέτοιων συστηµάτων.

                                                
11 Από στοιχεία που έχουν υποβάλει τα µέρη προκύπτει ότι στην πραγµατικότητα η Universal έχει ήδη

πουλήσει το σύστηµα TAWS που έχει αναπτύξει σε µια (περιφερειακή) αεροπορική εταιρεία της
Ινδονησίας, αν και η σχετική πιστοποίηση τύπου δεν έχει εκδοθεί ακόµη.
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Η αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης για τέτοια συστήµατα (βλέπε κατωτέρω) καθιστά
ελκυστική την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά. Παρόλα αυτά, όπως εξηγείται
παρακάτω, η υπό εξέταση συγκέντρωση θα επιτείνει τις δυσκολίες που υφίστανται για
την είσοδο νέων ανταγωνιστών στη συγκεκριµένη αγορά.

Η αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης για συστήµατα TAWS δηµιουργεί σηµαντικές
ευκαιρίες για την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά

(98) Η ζήτηση για συστήµατα TAWS αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά. Στην αύξηση
αυτή θα συντελέσει το γεγονός ότι τα εν λόγω συστήµατα προβλέπεται να καταστούν
υποχρεωτικά σε διάφορες περιοχές κόσµου. Τα παλαιότερης γενιάς συστήµατα
προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους (GPWS) είναι σήµερα υποχρεωτικά στις ΗΠΑ
και την Ευρώπη για όλα τα στροβιλοκίνητα αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας και για
τα στροβιλοκίνητα αεροσκάφη που µπορούν να µεταφέρουν 10 τουλάχιστον επιβάτες.
Το σύστηµα TAWS (EGPWS) δεν είναι υποχρεωτικό προς το παρόν, αλλά η FAA
έχει εισηγηθεί τη θέσπιση διάταξης που θα καθιστά υποχρεωτική τη χρήση του, για τα
µεν νέα αεροσκάφη από το 2002/2003, για τα δε υφιστάµενα αεροσκάφη από το 2005
(πρόκειται για τα αεροσκάφη που µπορούν να µεταφέρουν τουλάχιστον έξι επιβάτες).
Ενόψει της θέσης σε εφαρµογή των διατάξεων αυτών που θα καθιστούν υποχρεωτική
τη χρήση του συστήµατος TAWS αλλά και λόγω της αυξηµένης ασφάλειας που το
υπόψη σύστηµα προσφέρει, αναµένεται σηµαντική αύξηση του όγκου παραγγελιών.
Σήµερα, η AlliedSignal έχει ήδη αναλάβει παραγγελίες για 8 000 περίπου συστήµατα
TAWS. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα αγορά για συστήµατα TAWS καλύπτει
ενδεχοµένως µέχρι [10-20 000]* αεροσκάφη. Εκτιµάται ότι το µέγεθος της αγοράς
είναι ικανό να προσελκύσει νέους ανταγωνιστές. Ένα επιπλέον κίνητρο για την είσοδο
στην υπόψη αγορά είναι το γεγονός ότι µέχρι τώρα η AlliedSignal ήταν η µόνη
εταιρεία που προµήθευε συστήµατα TAWS· οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην αγορά (συµπεριλαµβανοµένων των µερών) προσδοκούν ότι η εµφάνιση νέων
προµηθευτών συστηµάτων TAWS θα πιέσει προς τα κάτω τις τιµές πώλησης του
προϊόντος, προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, παρά τη (µελλοντική) ζήτηση, οι
νεοεισερχόµενοι στην αγορά, οι οποίοι ήδη έχουν να αντιµετωπίσουν κάποια εµπόδια,
θα είναι αναγκασµένοι να υπερπηδήσουν και ορισµένες πρόσθετες δυσκολίες που θα
προκύψουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση.

Η συγκέντρωση θα επιτείνει τις δυσκολίες διείσδυσης ανταγωνιστικών συστηµάτων
TAWS στην αγορά

(99) Όπως εξηγείται στις παραγράφους 97 και 98, υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που θα
µπορούσαν να επιχειρήσουν να εισέλθουν στην αγορά συστηµάτων TAWS. Ακόµη
και χωρίς την υπό εξέταση συγκέντρωση, οι εν λόγω δυνητικοί ανταγωνιστές θα ήσαν
αντιµέτωποι µε µια σειρά εµποδίων στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην αγορά.
Επί παραδείγµατι, οι νέοι ανταγωνιστές αντιµετωπίζουν το πρόβληµα ότι δεν
διαθέτουν στην αγορά φήµη σε σχέση µε κάποιο προϊόν TAWS το οποίο να είναι ήδη
διαθέσιµο. Πέραν αυτού, µερικοί από τους προαναφερθέντες δυνητικούς προµηθευτές
δεν διαθέτουν εδραιωµένη παρουσία τόσο στο τµήµα των αεροπορικών µεταφορών
όσο και στο τµήµα των περιφερειακών/επιχειρηµατικών αεροσκαφών. Για
παράδειγµα, η Universal Avionics κατά παράδοση δεν προµηθεύει αεροηλεκτρονικό
εξοπλισµό για το τµήµα των αεροπορικών µεταφορών. Εξάλλου, σε αντίθεση µε την
AlliedSignal, οι νεοεισερχόµενοι δεν διαθέτουν εγκατεστηµένη βάση σε σχέση µε
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κάποιο προϊόν παλαιότερης τεχνολογίας (π.χ. το GPWS)· µια τέτοια βάση, πέρα από
τη φήµη που προσφέρει, µπορεί να αποβεί επωφελής και για τις πωλήσεις εξοπλισµού
αγοραστή σε υφιστάµενους πελάτες. Τέλος, κάθε νέος προµηθευτής θα αντιµετώπιζε
(τουλάχιστον στην αρχή) ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα σε σχέση µε τις οικονοµίες
κλίµακας.

(100) Το γεγονός ότι οι προαναφερθέντες προµηθευτές προετοιµάζονται πράγµατι για να
εισέλθουν στην αγορά αποδεικνύει ότι δεν θεωρούνται ανυπέρβλητα τα εµπόδια που
υπάρχουν ήδη πριν από την υλοποίηση της υπό εξέταση συγκέντρωσης. Εντούτοις, η
διεξαχθείσα έρευνα κατέδειξε ότι η συγκέντρωση θα ορθώσει πρόσθετα εµπόδια,
επιβαρύνοντας µε τον τρόπο αυτό τη θέση των επίδοξων νέων ανταγωνιστών.

(101) Η νέα οντότητα θα µπορεί να συνδέει τεχνικώς το σύστηµα EGPWS που θα
εµπορεύεται µε άλλα αεροηλεκτρονικά όργανα, αποδυναµώνοντας µε τον τρόπο αυτό
τον (δυνητικό) ανταγωνισµό στην αγορά των συστηµάτων TAWS. Πιο συγκεκριµένα,
η Honeywell κατέχει σηµαντικό µερίδιο στην αγορά των προϊόντων εκείνων που
χρησιµοποιούνται οπωσδήποτε σε συνδυασµό µε το σύστηµα TAWS (τόσο ως προς
τα εισερχόµενα, όσο και ως προς τα εξερχόµενα). Τούτο ισχύει στο τµήµα των
αεροπορικών µεταφορών, αλλά και στο τµήµα των περιφερειακών/επιχειρηµατικών
αεροσκαφών. Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων το σύστηµα GPS, ο
υπολογιστής διαχείρισης πτήσης (Flight Management Computer), τα συστήµατα
ελέγχου της πτήσης και οι οθόνες απεικόνισης. Στο τµήµα των περιφερειακών /
επιχειρηµατικών αεροσκαφών, η Honeywell έχει προµηθεύσει το ήµισυ περίπου των
ολοκληρωµένων θαλάµων διακυβέρνησης, στους οποίους το σύστηµα TAWS
τοποθετείται εκ των υστέρων από τον αγοραστή του αεροσκάφους. Σε περίπτωση που
ένας νέος προµηθευτής συστηµάτων TAWS θελήσει να συνδέσει το προϊόν του µε τον
εξοπλισµό αυτό που παράγει η Honeywell, χρειάζεται οπωσδήποτε τις τεχνικές
πληροφορίες διασύνδεσης που αναφέρονται στον συγκεκριµένο εξοπλισµό,
διαφορετικά το σύστηµα TAWS που θα παράγει δεν θα είναι συµβατό. Η νέα
οντότητα θα µπορεί να εµποδίζει τους τυχόν νέους ανταγωνιστές να αποκτήσουν
τούτες τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες (προς όφελος του δικού της
συστήµατος EGPWS). Κάτι τέτοιο θα περιόριζε σηµαντικά τις δυνατότητες εισόδου
νέων ανταγωνιστών στην αγορά, τόσο για τα συστήµατα TAWS που πωλούνται ως
εξοπλισµός αγοραστή, όσο και για εκείνα που πωλούνται ως εξοπλισµός
κατασκευαστή.

(102) Οι αναγκαίες πληροφορίες διασύνδεσης δεν αφορούν µόνο τις προδιαγραφές
υλισµικού (π.χ. τις διαστάσεις της µονάδας LRU - Line Replaceable Unit - και τον
τύπο των συνδέσεων), αλλά και κάποια δεδοµένα που σχετίζονται, επί παραδείγµατι,
µε τα ηλεκτρικά σήµατα και τις προδιαγραφές λογισµικού. Μολονότι ορισµένα
στοιχεία των πληροφοριών διασύνδεσης µπορεί να είναι προσιτά στο ευρύ κοινό, ένα
µεγάλο µέρος των ίδιων πληροφοριών ενδέχεται να καλύπτεται από δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο τµήµα των περιφερειακών /
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επιχειρηµατικών αεροσκαφών δεν ισχύουν πρότυπα της ARINC τα οποία θα
διασφάλιζαν τον ανοικτό χαρακτήρα των υποδοµών, καθώς και ότι τα δεδοµένα που
αναφέρονται στη διασύνδεση καλύπτονται στο σύνολό τους από δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας12.

(103) Συνεπώς, µολονότι εν γένει η τεχνική διασύνδεση των αεροηλεκτρονικών προϊόντων
δεν αποδυναµώνει τον ανταγωνισµό (λόγω του ρόλου που διαδραµατίζουν οι ΚΑΕ και
η θέσπιση προτύπων από την ARINC - βλέπε κατωτέρω (στην παράγραφο 112 και
εποµ.) τα περί τεχνικής διασύνδεσης, στον κλάδο των οργάνων επιτήρησης, και ιδίως
των συστηµάτων TAWS, δεν αποκλείεται πράγµατι να υπάρξουν τέτοιες αρνητικές
συνέπειες. Ωστόσο, οι δεσµεύσεις που έχουν προσφερθεί να αναλάβουν τα µέρη θα
δίδουν ικανοποιητικές λύσεις στο πρόβληµα αυτό, υπό την έννοια ότι θα
εξασφαλίζουν ότι τα πρότυπα των προϊόντων και συστηµάτων της Honeywell θα είναι
στο µέλλον ανοικτά, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις που θα προµηθεύουν µελλοντικώς
συστήµατα TAWS να µη δυσκολεύονται ακόµη περισσότερο να διεισδύσουν στην
αγορά. Οι εν λόγω δεσµεύσεις αναλύονται εκτενέστερα κατωτέρω (στην
παράγραφο 125 και εποµ.).

Ελλείψει εναλλακτικών προµηθευτών συστηµάτων TAWS, η επιχείρηση που θα
προκύψει από τη συγκέντρωση θα µπορεί να αποκλείσει την ανάπτυξη ανταγωνισµού
στη µελλοντική αγορά για το σύστηµα IHAS («ολοκληρωµένο σύστηµα επιτήρησης και
προειδοποίησης κινδύνου»)

(104) Όπως εξηγείται στις παραγράφους 97 και 98 ανωτέρω, αρκετές εταιρείες αναµένεται
να επιδιώξουν να εισέλθουν στην αγορά των συστηµάτων TAWS µε ανταγωνιστική
τεχνολογία. Παρόλα αυτά, δεν είναι βέβαιο ότι θα το κατορθώσουν. Μπορεί, για
παράδειγµα, να αποδειχθεί ότι η τεχνολογία τους υστερεί σε σύγκριση µε την
τεχνολογία EGPWS. Για την ώρα, δεν είναι διαθέσιµο στην αγορά κάποιο
εναλλακτικό σύστηµα TAWS. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, κάποιες επιχειρήσεις
διατύπωσαν την εκτίµηση ότι µπορεί να χρειασθούν ακόµη αρκετά χρόνια για να
πραγµατοποιηθεί η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην υπόψη αγορά, καθώς και ότι η
νέα οντότητα θα µπορεί, χάρη στη συγκέντρωση, να αποτρέπει την ανάπτυξη
ανταγωνισµού στην αγορά συστηµάτων IHAS σε περίπτωση που η τεχνολογία
EGPWS παραµείνει η µόνη τεχνολογία TAWS µε εδραιωµένη παρουσία στην αγορά.

(105) Παρά το γεγονός ότι η AlliedSignal διαθέτει ήδη τα τρία προϊόντα που της ήταν
απαραίτητα για να κατασκευάσει η ίδια ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προειδοποίησης
κινδύνου, η τεχνολογική τεχνογνωσία της Honeywell θα δώσει στη νέα οντότητα τη
δυνατότητα να αναπτύξει επιτυχώς ένα σύστηµα IHAS, και τούτο για τους λόγους που
αναπτύσσονται στη συνέχεια. Με βάση όσα έχει δηλώσει η ίδια, η AlliedSignal
προµηθεύει πρωτίστως αυτοτελή προϊόντα. Η AlliedSignal έχει ήδη προαναγγείλει

                                                
12 Τα µέρη έχουν αναφέρει ένα παράδειγµα το οποίο είναι αρκετά κατατοπιστικό από αυτή την άποψη.

Πιο συγκεκριµένα, τα µέρη έχουν υποβάλει µία παλαιότερη σύµβαση η οποία αφορούσε τη συναρµογή του
συστήµατος EGPWS µε µία οθόνη απεικόνισης (EFIS-display) της Honeywell. Η AlliedSignal είχε τότε
αναγκασθεί να καταβάλει µεγάλο χρηµατικό ποσό στη Honeywell προκειµένου να αποκτήσει τις τεχνικές
προδιαγραφές της οθόνης EFIS, ούτως ώστε το σύστηµα EGPWS να είναι συµβατό προς αυτή. Σήµερα, τα
έξοδα αυτά θα ήταν περιττά, γεγονός που θα επιβάρυνε τη θέση των επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται το
σύστηµα EGPWS, οι οποίες είτε δεν θα µπορούσαν να αποκτήσουν τις προδιαγραφές είτε θα ήταν
αναγκασµένες να καταβάλουν µεγάλα χρηµατικά ποσά.
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την ανάπτυξη του συστήµατος IHAS, αλλά µέχρι σήµερα ήταν αναγκασµένη να
εξαρτάται από τρίτους (Boeing και Airbus) για την περαιτέρω ενοποίηση των
προϊόντων. Κατά τις διαπραγµατεύσεις µε τη Rockwell Collins για την προµήθεια του
συστήµατος EGPWS, η AlliedSignal επέµεινε στην καταβολή κοινής προσπάθειας
υπό µορφή συνεταιρισµού για την ανάπτυξή του, καθώς και στην εξασφάλιση άδειας
επανεκποίησης της τυχόν νέας τεχνολογίας ολοκλήρωσης που θα αναπτυχθεί. Το
γεγονός αυτό υποδηλώνει τις υποδεέστερες τεχνικές δυνατότητες της AlliedSignal. Η
Honeywell διαθέτει µακροχρόνια πείρα στον τοµέα της ενοποίησης προϊόντων, αλλά
και της προµήθειας πλήρως ολοκληρωµένων θαλάµων διακυβέρνησης. Μια τέτοια
πείρα θεωρείται πρωταρχικής σηµασίας για τη σχεδίαση ενός συστήµατος IHAS.
[αναφορά σε εσωτερικό έγγραφο]*.

(106) Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, η περαιτέρω ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
προειδοποίησης κινδύνου προϋποθέτει την ικανότητα ολοκλήρωσης συστηµάτων
(τεχνολογική τεχνογνωσία). Τέτοια ικανότητα ολοκλήρωσης, υπό τη γενική της
έννοια, διαθέτουν τουλάχιστον δύο ακόµη παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην
υπό εξέταση αγορά, οι εταιρείες Sextant και Rockwell Collins. Σε σηµαντικό βαθµό
τη διαθέτουν επίσης οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού αεροπορικών µεταφορών.
Η Rockwell Collins έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της
λειτουργικότητας του συστήµατος EGPWS µε σκοπό την περαιτέρω ενοποίηση και
ανάπτυξη προϊόντων.

(107) Σήµερα, το σύστηµα EGPWS της AlliedSignal αποτελεί καίριο στοιχείο κάθε
συστήµατος IHAS. Για τον λόγο αυτό, η νέα οντότητα θα µπορεί να ελέγχει τη
µελλοντική αγορά συστηµάτων IHAS. Τα µέρη έχουν υποστηρίξει ότι στην αγορά
υπάρχουν ήδη αρκετοί εναλλακτικοί προµηθευτές τεχνολογίας TAWS. Ωστόσο, όπως
έχει εξηγηθεί ανωτέρω στην παράγραφο 96, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο
παραδεδεγµένο σύστηµα που να µπορεί να ανταγωνισθεί το σύστηµα EGPWS, και ο
οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ενός συστήµατος IHAS
είναι σήµερα αναγκασµένος να βασίζεται στην τεχνολογία EGPWS της AlliedSignal.
Η τεχνολογία αυτή είναι κατοχυρωµένη µε αρκετές εκατοντάδες ευρεσιτεχνιών,
µερικές από τις οποίες θεωρούνται ως «βασικές ευρεσιτεχνίες», ιδιαίτερα για την
περαιτέρω ανάπτυξη του προϊόντος.

(108) Προ της υπό εξέταση συγκέντρωσης, η AlliedSignal έδειχνε να είναι διατεθειµένη να
παράσχει το σύστηµα EGPWS σε τρίτες επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ικανότητα
ολοκλήρωσης συστηµάτων (βλέπε παραπάνω τα περί του µνηµονίου συµφωνίας που
αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τη Rockwell Collins), ενέργεια που θα
τους επιτρέψει να αναπτύξουν το υπόψη προϊόν. Μετά την υλοποίηση της
συγκέντρωσης, η νέα επιχείρηση που θα προκύψει δεν θα έχει λόγους να θέλει να
διαθέσει στους ανταγωνιστές της ένα τέτοιο σηµαντικό στοιχείο της παραγωγικής
διαδικασίας. Εποµένως, θα αποδυναµωθεί ο ανταγωνισµός στον τοµέα της ανάπτυξης
του συστήµατος IHAS, µε αποτέλεσµα η νέα οντότητα να έχει την τεχνική
δυνατότητα αλλά και την ευχέρεια να καταλάβει δεσπόζουσα θέση στη µελλοντική
αγορά των συστηµάτων IHAS.
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Συµπέρασµα για την αγορά των συστηµάτων TAWS και για τη µελλοντική αγορά των
συστηµάτων IHAS

(109) Για τους προεκτεθέντες λόγους, η Επιτροπή θεωρεί ότι υφίστανται σοβαρές
επιφυλάξεις για το κατά πόσον η υπό εξέταση συγκέντρωση συµβιβάζεται µε την
κοινή αγορά και µε τη Συµφωνία για τον ΕΟΧ, λόγω του ότι αναµένεται να οδηγήσει
στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης όσον αφορά το σύστηµα TAWS, καθώς και στη
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στη µελλοντική αγορά των συστηµάτων IHAS.
Εντούτοις, οι δεσµεύσεις που έχουν προσφερθεί να αναλάβουν τα µέρη και οι οποίες
αναλύονται κατωτέρω (στις παραγράφους 125 και εποµ.) αίρουν κατά ικανοποιητικό
τρόπο τις επιφυλάξεις αυτές.

4. Αποτελέσµατα που συνδέονται µε την επέκταση του φάσµατος των προϊόντων

(110) Τρίτα µέρη, και ιδίως ανταγωνιζόµενες εταιρείες, διατύπωσαν την ανησυχία ότι η
συγκέντρωση θα ήταν επιζήµια για τον ανταγωνισµό λόγω των αποτελεσµάτων
αποκλεισµού που θα συνεπαγόταν. Τα αποτελέσµατα αυτά θα αποτελούσαν απόρροια
του γεγονότος ότι η νέα επιχείρηση θα είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύτερο
φάσµα προϊόντων (τόσο προϊόντων αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού όσο και προϊόντων
µη αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού) σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιζόµενη
εταιρεία. Αυτό το ευρύτερο φάσµα προϊόντων θα παρέχει στη νέα επιχείρηση
µεγαλύτερη ευχέρεια τεχνικής ολοκλήρωσης των προϊόντων της και τη δυνατότητα να
προσφέρει πακέτα προϊόντων αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού (προσφορές πολλαπλών
προϊόντων). Σύµφωνα µε τα εν λόγω τρίτα µέρη, αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα οι
εταιρείες που προσφέρουν (ανεξάρτητα) προϊόντα ανταγωνιζόµενες τη νέα
επιχείρηση, και οι οποίες δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από ένα αντίστοιχο
φάσµα προϊόντων, να τεθούν σε τόσο µειονεκτική θέση από απόψεως ανταγωνισµού
ώστε οι πελάτες τους να µην αγοράζουν πλέον τα προϊόντα τους. Εντέλει, αυτό θα
οδηγούσε σε εκτοπισµό ανταγωνιζόµενων εταιρειών από την αγορά, γεγονός το οποίο,
σε ένα κλάδο που χαρακτηρίζεται ήδη από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, θα απέβαινε
εις βάρος των πελατών που αγοράζουν αεροηλεκτρονικό εξοπλισµό.

(111) Λαµβάνοντας υπόψη τους ισχυρισµούς αυτούς, η Επιτροπή εξέτασε σε ποιο βαθµό η
συγκέντρωση θα προσέφερε στη νέα επιχείρηση αυτά τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα και κατά πόσο τα πλεονεκτήµατα αυτά θα µπορούσαν να οδηγήσουν
στη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.

4.1. Τεχνική ολοκλήρωση

(112) Όπως έδειξε η έρευνα της αγοράς, θεωρείται εν γένει πλεονέκτηµα για µία εταιρεία να
είναι σε θέση να προµηθεύει ένα ευρύτερο φάσµα προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό ο
προµηθευτής µπορεί να εξασφαλίσει έναν ορισµένο βαθµό οµοιογένειας του
φάσµατος των προϊόντων που προσφέρει και να εξασφαλίσει µία µεγαλύτερη
διαλειτουργικότητα των προϊόντων αυτών, ιδίως όταν αυτά ανήκουν στην ίδια
κατηγορία προϊόντων αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού (επικοινωνία, πλοήγηση και
επιτήρηση). Όπως προκύπτει από εσωτερικά έγγραφα που χορηγήθηκαν από τα µέρη,
φαίνεται ότι και αυτά τα ίδια θεωρούν ότι η βελτιωµένη διεπαφή µεταξύ των
αντίστοιχων προϊόντων αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού αποτελεί ένα από τα
πλεονεκτήµατα που τους παρέχει η συγκέντρωση. Εφόσον αυτή η τεχνική
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ολοκλήρωση δεν οδηγεί σε αποτελέσµατα αποκλεισµού, η βελτίωση της τεχνικής
διαλειτουργικότητας µπορεί εν γένει να θεωρηθεί ότι είναι προς το συµφέρον των
πελατών (παρόλο που οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού στο τµήµα των
αεροπορικών µεταφορών προτιµούν πολλές φορές να πραγµατοποιούν οι ίδιοι την
τεχνική ολοκλήρωση του εξοπλισµού και, συνεπώς, δεν την θεωρούν κατ� ανάγκη ως
πλεονέκτηµα).

(113) Όπως προέκυψε από την έρευνα, η δυνατότητα τεχνικής διασύνδεσης των προϊόντων
που θα έχει η νέα επιχείρηση µετά τη συγκέντρωση δεν θεωρείται πιθανό ότι θα
παρεµποδίσει αισθητά τον ανταγωνισµό, για τους λόγους που αναλύονται στη
συνέχεια. Πρώτον, στο τµήµα των αεροπορικών µεταφορών, οι κατασκευαστές
αρχικού εξοπλισµού διαθέτουν οι ίδιοι αξιόλογες δυνατότητες µηχανοτεχνίας και θα
επέτρεπαν την τεχνική διασύνδεση του αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού µόνον εφόσον
θα έκριναν ότι είναι επωφελής για τους ίδιους. ∆εύτερον, τα πρότυπα της ARINC
είναι ευρέως διαδεδοµένα στις αεροπορικές µεταφορές, και συνεπώς είναι πολύ
περιορισµένες οι δυνατότητες διασύνδεσης προϊόντων µέσω τεχνολογίας διεπαφής
που προστατεύεται µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τρίτον, υπάρχουν τρίτοι
προµηθευτές για όλα τα προϊόντα που θα προσφέρει η νέα επιχείρηση (µε εξαίρεση τα
προϊόντα TAWS, βλέπε την παράγραφο που ακολουθεί) και, συνεπώς, οι πελάτες θα
έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε άλλους προµηθευτές στην περίπτωση µιας
ασύµφορης γι� αυτούς τεχνικής διασύνδεσης των προϊόντων. Τέλος, για τµήµα
περιφερειακών/επαγγελµατικών αεροσκαφών της αγοράς, το θέµα της τεχνικής
διασύνδεσης τίθεται σε διαφορετικό πλαίσιο, δεδοµένου ότι ασκείται ήδη
ανταγωνισµός για πλήρεις ολοκληρωµένους θαλάµους διακυβέρνησης, και στο τµήµα
των γενικών αεροµεταφορών οι θάλαµοι διακυβέρνησης προέρχονται από συνένωση
στοιχείων (είναι µη ολοκληρωµένοι) και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση
αυτή θα µεταβληθεί µετά τη συγκέντρωση.

(114) Ωστόσο, µία αξιοσηµείωτη εξαίρεση υπάρχει στον τοµέα του TAWS και του
εξοπλισµού επιτήρησης, όπου η νέα επιχείρηση θα είναι ο µόνος προµηθευτής που θα
προσφέρει το σύστηµα TAWS. Επίσης, θα κατέχει ισχυρή θέση όσον αφορά τα
µετεωρολογικά ραντάρ και τους επεξεργαστές ACAS και τους αναµεταδότες Mode S.
Όπως προκύπτει σαφώς από την προηγούµενη περιγραφή του TAWS και του IHAS,
εάν δεν αναληφθούν οι δεσµεύσεις που παρατίθενται στη συνέχεια, είναι πιθανό να
παρατηρηθούν αποτελέσµατα αποκλεισµού λόγω της εφαρµογής πρακτικών τεχνικής
διασύνδεσης, τόσο στο τµήµα αεροπορικών µεταφορών όσο και στο τµήµα
περιφερειακών/επιχειρηµατικών αεροσκαφών. Οι δεσµεύσεις των µερών που
περιγράφονται στη συνέχεια (στην παράγραφο 125 και εποµ.), σκοπό έχουν να
αποτρέψουν τη διαµόρφωση µιας τέτοιας κατάστασης.

4.2. Εµπορικές πτυχές

Αποτέλεσµα φάσµατος προϊόντων σε σχέση µε τους κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού
στο τµήµα των αεροπορικών µεταφορών

(115) Η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι δεν είναι πιθανό να παρατηρηθούν αποτελέσµατα
φάσµατος προϊόντων όσον αφορά προσφορές πολλαπλών προϊόντων σε σχέση µε τους
κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού, που είναι οι πελάτες εξοπλισµού προµηθευτή
και εξοπλισµού προµηθευτή µε δυνατότητα επιλογής. Κατά την ανάπτυξη ενός νέου
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αεροσκάφους, οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού ζητούν χωριστές προσφορές για
αεροηλεκτρονικά και µη αεροηλεκτρονικά προϊόντα, που λαµβάνουν χώρα σε
διάφορα στάδια κατά την φάση ανάπτυξης ενός αεροσκάφους, καθώς και χωριστές
προσφορές για τα µεµονωµένα προϊόντα αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού.

Αποτέλεσµα φάσµατος προϊόντων σε σχέση µε τις αεροπορικές εταιρείες

(116) Όπως αναφέρθηκε στις παραγράφους 17 έως 21, οι αεροπορικές εταιρείες αγοράζουν
αεροηλεκτρονικό εξοπλισµό αγοραστή και επιλέγουν αεροηλεκτρονικού εξοπλισµό
προµηθευτή µε δυνατότητα επιλογής, ο οποίος στην ουσία αγοράζεται από τους
κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού. Μετά τη συγκέντρωση, δεν θα έχει επεκταθεί σε
σηµαντικό βαθµό το φάσµα προϊόντων που θα προσφέρει η νέα επιχείρηση στις
αεροπορικές εταιρείες. Η Honeywell έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στους
κατασκευαστές αρχικού εξοπλισµού (πωλήσεις εξοπλισµού προµηθευτή), µε εξαίρεση
τους εξοπλισµούς ACAS/αναµεταδοτών Mode S και τις δορυφορικές επικοινωνίες.
Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που περιγράφονται στη συνέχεια, η Honeywell θα
εκποιήσει τις δραστηριότητές της στον τοµέα ACAS/αναµεταδοτών Mode S, ενώ η
αξία των δραστηριοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών είναι σχετικά περιορισµένη,
δεδοµένου ότι η συνολική παγκόσµια αγορά αντιπροσωπεύει αξία περίπου
[30-40]* εκατ. USD.

(117) Η νέα επιχείρηση θα διαθέτει ένα ευρύτερο φάσµα προϊόντων από ό,τι οι
ανταγωνιστές της. Ωστόσο, η Rockwell Collins διαθέτει ένα σχεδόν ισοδύναµο φάσµα
προϊόντων που µπορεί να πωληθεί σε αεροπορικές εταιρείες και µάλιστα η αξία όλων
των προϊόντων αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού αγοραστή που πωλούνται από την
Rockwell Collins είναι υψηλότερη. Η Sextant διαθέτει επίσης ένα φάσµα προϊόντων
που πωλείται σε αεροπορικές εταιρείες και βελτιώνει συνεχώς την παρουσία της στον
τοµέα του αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού προµηθευτή µε δυνατότητα επιλογής (FMS
και IRS/ADIRS/ADIRU13) .

(118) Επιπρόσθετα, οι ανταγωνιστές έχουν το περιθώριο να επεκτείνουν το φάσµα των
προϊόντων τους, είτε µέσω εσωτερικής ανάπτυξης προϊόντων είτε µέσω �συνεργασίας�
µε άλλες ανταγωνιζόµενες εταιρείες. Παρόλο που οι ανταγωνιστές επεσήµαναν ότι η
ανάπτυξη συνεργασίας δεν αποτελεί εναλλακτική λύση λόγω του πρόσθετου κόστους
και της οργάνωσης που απαιτείται, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάπτυξη διαφόρων
µορφών συνεργασίας εξακολουθεί να αποτελεί µία ρεαλιστική εναλλακτική λύση.
Παραδείγµατος χάρη, αυτό ισχύει για την ανάπτυξη τεχνικής συνεργασίας, όταν ένας
κατασκευαστής αρχικού εξοπλισµού ζητά από προµηθευτές αεροηλεκτρονικού
εξοπλισµού να συνεργαστούν προκειµένου να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν (π.χ. η
Airbus ζήτησε από τη Sextant και τη Smiths να αναπτύξουν ένα FMS και από τη
Sextant και τη Litton να σχεδιάσουν ένα ADIRU). Όσον αφορά την εµπορική
συνεργασία, είναι γεγονός ότι παρουσιάζει µειονεκτήµατα, αλλά υπάρχουν αρκετά
παραδείγµατα επιτυχούς εµπορικής συνεργασίας.

                                                
13 Το σύστηµα ADIRU που έχουν επεξεργαστεί από κοινού η Sextant και η Litton έχει αποσπάσει το ήµισυ

των παραγγελιών για νέα αεροσκάφηAirbus. Όσον αφορά το σύστηµα διαχείρισης της πτήσης (FMS),
η Sextant αναπτύσσει, από κοινού µε την Smiths ένα νέο σύστηµα διαχείρισης της πτήσης για αεροσκάφη
Airbus και έχουν εξασφαλίσει τα δύο τρίτα των παραγγελιών για νέα αεροσκάφη.
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(119) Όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, η έρευνα κατέδειξε ότι στην πράξη η πώληση
πακέτων αεροηλεκτρονικών προϊόντων είναι σχετικά συνήθης στον κλάδο αυτό, παρά
το γεγονός ότι τα στοιχεία που δόθηκαν από τα µέρη δείχνουν ότι τέτοιες προσφορές
υποβάλλονται σε ελάχιστες µόνο περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις που υποβλήθηκαν
προσφορές για πακέτα, αφορούσαν κατά κύριο λόγο την εκ των προτέρων
τοποθέτηση κατά την κατασκευή νέων αεροσκαφών.

(120) Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τα
πακέτα "αναµειγνύοντας και συνδυάζοντας" προϊόντα από διάφορους προµηθευτές. Η
ανάµειξη και ο συνδυασµός διευκολύνεται από το γεγονός ότι τα πρότυπα ARINC
καθιστούν τα προϊόντα εναλλάξιµα. Τα µέρη χορήγησαν στοιχεία τα οποία δείχνουν
ότι µόνο το [20-30%]* των προσφορών πολλαπλών προϊόντων της AlliedSignal (που
αντιπροσωπεύουν ποσοστό [λιγότερο από 10%]* της συνολικής αξίας των
προσφορών) δεν έχουν διαχωριστεί, δηλαδή οι αεροπορικές εταιρείες αποφάσισαν να
αγοράσουν ολόκληρο το πακέτο από τον ίδιο προµηθευτή.

(121) Όσον αφορά τη δυνατότητα που θα έχει η νέα επιχείρηση, όπως ακριβώς επί του
παρόντος η AlliedSignal, να προσφέρει πακέτα αεροηλεκτρονικών και µη
αεροηλεκτρονικών προϊόντων, πρέπει να σηµειωθεί ότι αν και υφίστανται πράγµατι
πακέτα που περιλαµβάνουν µη αεροηλεκτρονικά και αεροηλεκτρονικά προϊόντα, είναι
σπάνια. Από αυτή την άποψη, η συγκέντρωση δεν οδηγεί σε σηµαντική µεταβολή της
κατάστασης. Επιπλέον, δεν υφίσταται φυσικός δεσµός µεταξύ αεροηλεκτρονικών και
µη αεροηλεκρτονικών προϊόντων. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι απαιτητικοί
αγοραστές που επιζητούν να αγοράσουν τα καλύτερα προϊόντα από διάφορους
προµηθευτές. Συνεπώς, τα µη αεροηλεκρτονικά προϊόντα δεν θεωρείται πιθανό να
επηρεάζουν τις επιλογές τους στον τοµέα των αεροηλεκτρονικών προϊόντων.
Επιπλέον, τόσο η Rockwell Collins όσο και η Sextant ασκούν δραστηριότητες στην
ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά µέσων ψυχαγωγίας επιβατών, τα οποία έχουν υψηλή
αξία, ενώ η νέα επιχείρηση δεν ασκεί δραστηριότητες στον τοµέα αυτό. Η ετήσια αξία
της αγοράς µέσων ψυχαγωγίας επιβατών εκτιµάται σε [1 000-2 000]* εκατ. USD, ενώ
η αντίστοιχη αξία των APU, και των τροχών και συστηµάτων πέδησης εκτιµάται σε
[150-250]* εκατ. USD και [800-1 300]* εκατ. USD, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, σε
επίπεδο ικανότητας προσφοράς αεροηλεκτρονικών και µη αεροηλεκτρονικών
προϊόντων, οι ανταγωνιστές αυτοί θα είναι σε θέση να ασκούν αξιόλογη
ανταγωνιστική πίεση στην επιχείρηση το έχει ζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, η
Επιτροπή λαµβάνει υπό σηµείωση ότι τα µέρη ανέλαβαν τη δέσµευση να µην
αναµείξουν αεροηλεκτρονικά και µη αεροηλεκρτονικά προϊόντα σε µία µόνον
πρόταση σε οποιονδήποτε πελάτη εκτός εάν (i) το έχει ζητήσει ο πελάτης στον οποίο
υποβάλλεται η πρόταση ή (ii) ένας ανταγωνιστής έχει προσφέρει παρεµφερή οµάδα
προϊόντων και η προσφορά πληροί τους όρους ανταγωνισµού. Εάν ένας πελάτης
ζητήσει εναλλακτικές πηγές για οποιοδήποτε αεροηλεκτρονικό προϊόν που
περιλαµβάνεται στην οµάδα των προϊόντων, τα µέρη θα περιλάβουν εναλλακτικές
πηγές για το προϊόν αυτό στην προσφορά τους..

(122) Επιπλέον, η σπουδαιότητα των πακέτων πολλαπλών προϊόντων που πωλούνται σε
αεροπορικές εταιρείες είναι πιθανό να µειωθεί, λαµβάνοντας, υπόψη τη συνεχώς
εντεινόµενη τάση πραγµατοποίησης προµηθειών µε "εξοπλισµό προµηθευτή" έναντι
των προµηθειών µε "εξοπλισµό αγοραστή". Η τάση αυτή, που επιβεβαιώθηκε
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ευρύτατα από την έρευνα, θα έχει ως αποτέλεσµα οι κατασκευαστές αρχικού
εξοπλισµού, που έχουν ήδη αγοραστική ισχύ, θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την
ύπαρξη δυνατοτήτων επιλογής.

(123) Συνεπώς, όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα
ότι η προτεινόµενη συγκέντρωση δεν θα παρέχει στη νέα επιχείρηση τη δυνατότητα
να δηµιουργήσει ή να ενισχύσει δεσπόζουσα θέση.

Περιφερειακά/επιχειρηµατικά αεροσκάφη

(124) Η έρευνα αγοράς κατέδειξε επίσης ότι σε αυτό το τµήµα το φάσµα προϊόντων της
Honeywell επεκτείνεται µε το TAWS, ο µόνος προµηθευτής του οποίου είναι επί του
παρόντος η AlliedSignal. Συνεπώς, η Honeywell θα έχει ένα συγκριτικό εµπορικό
πλεονέκτηµα έναντι της Rockwell Collins και της Sextant, των δύο µόνο
ανταγωνιστών που προσφέρουν ολοκληρωµένες σειρές αεροηλεκτρονικού
εξοπλισµού. Πράγµατι, οι δύο αυτές εταιρείες εξαρτώνται από τις
AlliedSignal/Honeywell προκειµένου να προµηθεύσουν µία σειρά αεροηλεκτρονικού
εξοπλισµού που περιλαµβάνει το TAWS. Ωστόσο, το συγκεκριµένο αυτό πρόβληµα
αντιµετωπίζεται µε τις δεσµεύσεις που περιγράφονται στη συνέχεια.

VI. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΗ

(125) Για να αρθούν οι σοβαρές αντιρρήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις της πράξης, η
AlliedSignal και η Honeywell υπέβαλαν στις 15 Οκτωβρίου 1999 µία πρόταση για την
τροποποίηση της πράξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 2 του
κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Η πρόταση αυτή περιελάµβανε
δεσµεύσεις σε σχέση µε τις παγκόσµιες αγορές για επεξεργαστές ACAS και
αναµεταδότες Mode S (για τις αεροπορικές µεταφορές και τα περιφερειακά /
επιχειρηµατικά αεροσκάφη), τα µετεωρολογικά ραντάρ για ελικόπτερα πολιτικής
αεροπορίας και τα TAWS (όλα τα τµήµατα των αεροµεταφορών)14.

1. Περιγραφή των δεσµεύσεων

(126) Όσον αφορά τους επεξεργαστές ACAS και τους αναµεταδότες Mode S, τα µέρη
ανέλαβαν τη δέσµευση να εκποιήσουν όλες τις δραστηριότητες TCAS της Honeywell
(συµπεριλαµβανοµένων των αναµεταδοτών Mode S) υπέρ µιας βιώσιµης και
ανεξάρτητης τρίτης επιχείρησης εντός έξι µηνών από την απόφαση της Επιτροπής.
Αφ� ής στιγµής εφαρµοστεί η δέσµευση αυτή, θα εξαλειφθεί η αλληλοεπικάλυψη
µεταξύ των δραστηριοτήτων των µερών στον τοµέα των επεξεργαστών ACAS και των
αναµεταδοτών Mode S. Θα διοριστεί ανεξάρτητος διαχειριστής ο οποίος θα υποβάλει
έκθεση στην Επιτροπή, µεταξύ άλλων, για την τήρηση της υποχρέωσης διαχωρισµού

                                                
14 Τα µέρη υπέβαλαν επίσης δεσµεύσεις στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των Ηνωµένων Πολιτειών (DoJ).

Οι δεσµεύσεις αυτές είναι οι ίδιες µε αυτές που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή µε δύο εξαιρέσεις: δεν
περιλαµβάνονται οι δεσµεύσεις για τα TAWS, αλλά προβλέπεται εκποίηση των αλληλοεπικαλυπτόµενων
δραστηριοτήτων των µερών όσον αφορά τις δραστηριότητες στον στρατιωτικό ή διαστηµικό τοµέα.
Ειδικότερα, τα µέρη ανέλαβαν τη δέσµευση να εκχωρήσουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα
διαστήµατος και πλοήγησης της AlliedSignal στο Teterboro (γυροσκόπια και συστήµατα πλοήγησης και
προσανατολισµού), τις δραστηριότητές της στο Cheshire (IMU και γυροσκόπια) και την τεχνολογία της
στον τοµέα MicroSCIRAS.
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των δραστηριοτήτων, την καταλληλότητα του αγοραστή, τη διεξαγωγή των
διαπραγµατεύσεων και κατά πόσον οι συµφωνίες µε τον αγοραστή προβλέπουν την
κατάλληλη µεταβίβαση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων και
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

(127) Όσον αφορά τα µετεωρολογικά ραντάρ, τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
εκχωρήσουν τις δραστηριότητες µετεωρολογικών ραντάρ της AlliedSignal που
περιλαµβάνει τα ανιχνευτικά και µετεωρολογικά ραντάρ των σειρών RDR-1400 και
RDR-1500, υπέρ µιας βιώσιµης και ανεξάρτητης τρίτης επιχείρησης εντός έξι µηνών
από την απόφαση. Αφ� ής στιγµής η δέσµευση αυτή εφαρµοστεί, θα αρθεί η
αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των δραστηριοτήτων των µερών όσον αφορά το
µετεωρολογικά ραντάρ για ελικόπτερα της πολιτικής αεροπορίας. Όσον αφορά τους
επεξεργαστές ACAS και τους αναµεταδότες Mode S, θα διοριστεί ανεξάρτητος
διαχειριστής ο οποίος θα υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή για τα θέµατα που
προαναφέρθηκαν.

(128) Όσον αφορά τα TAWS, τα µέρη αναλαµβάνουν τη δέσµευση να παρέχουν σε κάθε
προµηθευτή που επιθυµεί να δηµιουργήσει διεπαφή µεταξύ των προϊόντων TAWS
που προσφέρει και οποιωνδήποτε άλλων αεροηλεκτρονικών προϊόντων των µερών,
όλες τις άδειες εκµετάλλευσης και τα στοιχεία για τις προδιαγραφές διεπαφής που
απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η διεπαφή των προϊόντων TAWS του εν λόγω
προµηθευτή µε τα αεροηλεκτρονικά προϊόντα των µερών. Οι δεσµεύσεις αυτές θα
έχουν απεριόριστη διάρκεια. Τα µέρη αναλαµβάνουν επίσης τη δέσµευση να
προµηθεύουν κουτιά EGPWS, δοµοστοιχεία EGPWS (δηλαδή ένα δοµοστοιχείο
συναρµολόγησης της κάρτας του κυκλώµατος µε συνήθη διεπαφή ή κατά παραγγελία
ανάλογα µε τις ανάγκες του πελάτη) και µελλοντικά προϊόντα µε λειτουργία TAWS,
χωρίς να εισάγουν διακρίσεις, σε άλλους (δυνητικούς) προµηθευτές
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού και κατασκευαστές αεροσκαφών. Τα µέρη θα τους
χορηγούν επίσης όλες τις άδειες εκµετάλλευσης και τα στοιχεία για τις προδιαγραφές
διεπαφής που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η διεπαφή µεταξύ των προϊόντων
τους µε τα κουτιά EGPWS, τα δοµοστοιχεία EGPWS και τα µελλοντικά προϊόντα µε
λειτουργία TAWS που προµηθεύουν τα µέρη. Η δέσµευση αυτή θα ισχύει για µία
περίοδο οκτώ ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής.
Ωστόσο, η υποχρέωση πώλησης κουτιών EGPWS, δοµοστοιχείων EGPWS ή άλλων
εφαρµογών της λειτουργίας TAWS, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις, καθώς και η
υποχρέωση παροχής των στοιχείων για τις προδιαγραφές διεπαφής, θα εξακολουθεί να
ισχύει εφόσον συνεχίζεται η παραγωγή ενός αεροσκάφους ή/και πλατφόρµας όπου
τοποθετείται ή σχεδιάζεται να τοποθετηθεί το προϊόν αυτό. Για να εξασφαλιστεί η
τήρηση της δέσµευσης σχετικά µε το TAWS, θα διοριστεί ανεξάρτητος
εµπειρογνώµονας και θα θεσπιστεί διαδικασία διαιτησίας.

(129) Η Επιτροπή πραγµατοποίησε έρευνα στην αγορά προκειµένου να εξακριβώσει αν οι
προτεινόµενες δεσµεύσεις ήταν επαρκείς για την εξάλειψη των προβληµάτων που
δηµιουργούσε η πράξη σε επίπεδο ανταγωνισµού. Λαµβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας, στις 27 Οκτωβρίου 1999 υποβλήθηκαν ορισµένες
τροποποιήσεις των δεσµεύσεων που είχαν προταθεί. Η τελική πρόταση εκποίησης
παρατίθεται λεπτοµερέστερα στο κείµενο της τροποποίησης, όπως έγινε δεκτό, το
οποίο προσαρτάται στο παρόν κείµενο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας απόφασης.
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2. Εκτίµηση των δεσµεύσεων

(130) Αποτέλεσµα των δεσµεύσεων είναι η εξάλειψη της αλληλοεπικάλυψης που προκαλεί
η συγκέντρωση για τους επεξεργαστές ACAS και τους αναµεταδότες Mode S στα
τµήµατα των αεροπορικών µεταφορών και των περιφερειακών/επιχειρηµατικών
αεροσκαφών και εκείνου των µετεωρολογικών ραντάρ για ελικόπτερα της πολιτικής
αεροπορίας. Όσον αφορά το TAWS, οι αναληφθείσες δεσµεύσεις έχουν ως
αποτέλεσµα την άρση των φραγµών εισόδου που προκαλεί η συγκέντρωση, ενώ
συγχρόνως εξασφαλίζεται η δυνατότητα περαιτέρω ολοκλήρωσης των προϊόντων και
µελλοντικής ανάπτυξης προϊόντων εκ µέρους τρίτων επιχειρήσεων.

(131) Αρχικά, τα µέρη υπέβαλαν επίσης δεσµεύσεις όσον αφορά τους επεξεργαστές ACAS
και τους αναµεταδότες Mode S και τα µετεωρολογικά ραντάρ για ελικόπτερα της
πολιτικής αεροπορίας. Ωστόσο, οι δεσµεύσεις αυτές δεν θεωρήθηκαν επαρκείς για την
άρση των σοβαρών αντιρρήσεων που είχαν διατυπωθεί, για τους ακόλουθους λόγους.
Πρώτον, όσον αφορά τους επεξεργαστές ACAS και τους αναµεταδότες Mode S, τα
µέρη ανέλαβαν τη δέσµευση να εκχωρήσουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της
AlliedSignal. Σύµφωνα µε την έρευνα της αγοράς, τα προϊόντα της AlliedSignal ήταν
τα λιγότερο προηγµένα προϊόντα των µερών όσον αφορά τους επεξεργαστές ACAS
και τους αναµεταδότες Mode S. ∆εύτερον, όσον αφορά τα µετεωρολογικά ραντάρ για
ελικόπτερα της πολιτικής αεροπορίας, τα µέρη ανέλαβαν τη δέσµευση να εκποιήσουν
µόνο µία γραµµή προϊόντων, η οποία, σύµφωνα µε την έρευνα της αγοράς, δεν
αποτελούσε βιώσιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα.

(132) Η κατά τη δεύτερη φάση προταθείσα εκποίηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
της TCAS της Honeywell, συµπεριλαµβανοµένων των επεξεργαστών ACAS και των
αναµεταδοτών Mode S, τα οποία, σύµφωνα µε έρευνα της αγοράς, αποτελούν
προϊόντα εξελιγµένης τεχνολογίας, αντιπροσωπεύει µερίδιο αγοράς [30-40%]* στο
τµήµα των αεροπορικών µεταφορών και [40-50%]* στο τµήµα των
περιφερειακών/επιχειρηµατικών αεροσκαφών, και εξαλείφει κάθε αλληλοεπικάλυψη
µεταξύ των δραστηριοτήτων των µερών στις αγορές αυτές. Επιπλέον, η εκποίηση των
δραστηριοτήτων TCAS, σε συνδυασµό µε τις δεσµεύσεις για το TAWS, θα επηρεάσει
τη θέση των µερών στον τοµέα του αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού επιτήρησης.
Εξάλλου, ο αγοραστής αυτής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα είναι σε θέση
να επεκτείνει το φάσµα των προϊόντων του για την προσφορά πακέτων
αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού.

(133) Όσον αφορά την προταθείσα εκποίηση της δραστηριότητας µετεωρολογικών ραντάρ
της AlliedSignal για ελικόπτερα της πολιτικής αεροπορίας, πρέπει να σηµειωθεί ότι η
εκποίηση αυτή αντιπροσωπεύει µερίδιο αγοράς [75-85%]* και εξαλείφει κάθε
αλληλεπικάλυψη µεταξύ των δραστηριοτήτων των µερών στην αγορά αυτή.

(134) Όσον αφορά το TAWS, η δέσµευση των µερών να παρέχουν σε οποιονδήποτε
προµηθευτή TAWS όλες τις άδειες εκµετάλλευσης και τα στοιχεία των προδιαγραφών
διεπαφής που απαιτούνται έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση της διεπαφής του
προϊόντος TAWS του προµηθευτή αυτού µε τα προϊόντα αεροηλεκτρονικού
εξοπλισµού των µερών, θα έχει ως αποτέλεσµα την εξάλειψη των φραγµών εισόδου
που δηµιουργεί η συγκέντρωση. Κάθε νεοεισερχόµενη επιχείρηση θα µπορεί να έχει
στη διάθεσή της, δωρεάν και για απεριόριστο χρονικό διάστηµα, όλες τις πληροφορίες



36

που είναι αναγκαίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του προϊόντος
TAWS της εν λόγω επιχείρησης µε τα προϊόντα της επιχείρησης που θα προκύψει από
τη συγκέντρωση.

(135) Όσον αφορά τη δέσµευση των µερών να προµηθεύουν κουτιά EGPWS, δοµοστοιχεία
EGPWS και µελλοντικά προϊόντα µε λειτουργία TAWS σε άλλους (δυνητικούς)
προµηθευτές αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού και κατασκευαστές αεροσκαφών
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των αδειών εκµετάλλευσης και των απαραίτητων
στοιχείων για τις προδιαγραφές διεπαφής), η εν λόγω δέσµευση θα έχει ως
αποτέλεσµα οι (δυνητικοί) προµηθευτές αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού και οι
κατασκευαστές αεροσκαφών που επιθυµούν να ενσωµατώσουν τα προϊόντα TAWS
της επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγκέντρωση σε δική τους σειρά
ολοκληρωµένου αεροηλεκτρονικού εξοπλισµού ή σε δικό τους νέο ολοκληρωµένο
σύστηµα επιτήρησης, θα έχουν τη δυνατότητα αυτή µε ισότιµους όρους. Κατά
συνέπεια, θα εξακολουθεί να είναι δυνατή, τόσο από τεχνική όσο και από εµπορική
άποψη, η περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων πιο ολοκληρωµένων συστηµάτων,
συµπεριλαµβανοµένου του IHAS.

VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(136) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συνάγει το συµπέρασµα ότι, εφόσον τηρηθούν πλήρως
από την AlliedSignal and την Honeywell, τις θυγατρικές, τους διάδοχους και τους
εκπροσώπους τους, συµπεριλαµβανοµένης της νέας εταιρείας που θα δηµιουργηθεί
από τη συγκέντρωση, της Honeywell International Inc., οι όροι και οι υποχρεώσεις
που παρατίθενται στο Παράρτηµα 1 της παρούσας απόφασης, η προτεινόµενη
συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης
που θα είχε ως αποτέλεσµα να παρακωλύεται σε σηµαντικό βαθµό αποτελεσµατικός
ανταγωνισµός στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της, ή στον ΕΟΧ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εφόσον τηρηθούν πλήρως από την AlliedSignal και την Honeywell, τις θυγατρικές, τους
διαδόχους και τους εκπροσώπους τους, συµπεριλαµβανοµένης της νέας εταιρείας που θα
δηµιουργηθεί από την συγκέντρωση, της Honeywell International Inc., οι όροι και οι
υποχρεώσεις που περιλαµβάνουν οι δεσµεύσεις οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι της
παρούσας απόφασης, η συγκέντρωση µε την οποία προτείνεται να συγχωνευθούν πλήρως η
AlliedSignal και η Honeywell, κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη
λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ.
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην:

AlliedSignal Inc.
101 Columbia Road
PO Box 1087
Morristown
New Jersey 07962-1087
USA

και στην

Honeywell Inc.
Honeywell Plaza
PO Box 524
Minneapolis
Minnesota 55440-0524
USA

Βρυξέλλες, 1 ∆εκεµβρίου 1999

Για την Επιτροπή
Mario MONTI
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Το πλήρες κείµενο, στην αγγλική γλώσσα, των δεσµεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1
βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση της Επιτροπής στο διαδίκτυο:

http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γλωσσάριο

Προϊόν Περιγραφή
ACARS Aircraft Communication Addressing and Reporting system
Επεξεργαστής ACAS Airborne Collision Avoidance System

(Σύστηµα αεροσκάφους για αποφυγή σύγκρουσης): βοηθά την
αποφυγή συγκρούσεων µε τον εντοπισµό και την απεικόνιση της
θέσης των αεροσκαφών στη γύρω περιοχή µέσω ηχητικής
προειδοποίησης και, σε πιο προηγµένα συστήµατα, οδηγιών για
ελιγµούς

ADIRS/ADIRU Air Data Inertial Reference System/Uni
(Αδρανειακό σύστηµα/ µονάδα αναφοράς δεδοµένων αέρος ):
σύστηµα που συνδυάζει τις λειτουργίες του υπολογιστή δεδοµένων
αέρος και του αδρανειακού συστήµατος αναφοράς

AEEC Airlines Electronic Engineering Committee
Επιτροπή Αεροπορικών Εταιριών επί των Ηλεκτρονικών

Air Data Computer Υπολογιστής δεδοµένων αέρος : υπολογίζει την "πραγµατική"
ταχύτητα του αεροσκάφους στον αέρα , το απόλυτο ύψος και την
κατακόρυφη ταχύτητα.

APU Auxiliary Power Unit 
(Εφεδρική µονάδα παραγωγής ισχύος): παράγει την ηλεκτρική ισχύ
στο αεροσκάφος

ARINC Aeronautical Radio Incorporated
Εταιρεία Αεροναυτικών Ραδιοεπικοινωνιών

ATC Air Traffic Control
Έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας

BFE Buyer Furnished Equipment 
(εξοπλισµός αγοραστή): αναφέρεται στον αγοραστή του
αεροσκάφους

CMU Communication Management Unit:
 (Μονάδα διαχείρισης των επικοινωνιών): διαχειρίζεται τον
αµφίδροµο σύνδεσµο επικοινωνίας για τη µεταβίβαση κειµένων και
δεδοµένων µεταξύ του αεροσκάφους και των επίγειων κέντρων
ελέγχου

Com/Nav Communication/Navigation
(Εξοπλισµός επικοινωνίας/πλοήγησης): µεταβιβάζει και
παραλαµβάνει τη φωνή του κυβερνήτη και άλλες επικοινωνίες
µεταξύ των επίγειων κέντρων και των κέντρων ελέγχου του
αεροσκάφους

CVR Cockpit Voice Recorder
Σύστηµα καταγραφής οµιλίας θαλάµου διακυβέρνησης

Displays Απεικόνιση
Συστήµατα ηλεκτρονικών οργάνων που απεικονίζουν σε οθόνη
πληροφορίες από αεροηλεκτρονικά υποσυστήµατα
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EAEC European Airlines Electronics Committee
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αεροπορικών Εταιριών επί των Ηλεκτρονικών

ECS Environmental Control Systems 
(Συστήµατα περιβαλλοντικού ελέγχου): συστήµατα κλιµατισµού
αέρα, συστήµατα ελέγχου ανάµιξης αέρα, συστήµατα πίεσης
θαλάµου και συστήµατα ανίχνευσης καπνών

EGPWS/GPWS (Enhanced) Ground Proximity Warning System
((Προηγµένο) (Σύστηµα προειδοποίησης προσέγγισης στο έδαφος):
Aπεικονίζει την προσέγγιση σε έδαφος και προειδοποιεί σχετικά µε
ενδεχόµενη σύγκρουση

FAA Federal Aviation Administration (ΗΠΑ)
FDR Flight Data Recorder

Καταγραφέας παραµέτρων της πτήσης
Flight Controls autopilot systems

Aυτόµατα συστήµατα ελέγχου της πτήσης (συστήµατα αυτόµατου
πιλότου)

FMC Flight Management Computer
Ηλεκτρονικός υπολογιστής διαχείρισης της πτήσης

FMS Flight Management System
(Σύστηµα διαχείρισης της πτήσης) : βοηθά τα πληρώµατα να
επεξεργαστούν το βέλτιστο σχέδιο πτήσης και πλοηγεί αυτόµατα το
αεροσκάφος

GPS Global Positioning System (satellite based)
Παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα προσδιορισµού θέσης

IHAS Integrated Hazard Awareness (or: Avoidance) System
Ολοκληρωµένο σύστηµα προειδοποίησης (ή αποφυγής) κινδύνου

IRS Inertial Reference System
(Αδρανειακό σύστηµα αναφοράς): πρόκειται για αισθητήρες κίνησης
και πλοήγησης που χρησιµοποιούνται από άλλα συστήµατα
πλοήγησης (αυτόµατος πιλότος/διεύθυνση πτήσης, σύστηµα
απεικόνισης θέσης/πορείας, σύστηµα διαχείρισης πτήσης,σύστηµα
σταθεροποίησης κεραίας µετεωρολογικού ραντάρ και
προσανατολισµού κεραίας δορυφορικής λήψης)

JAA Joint Aviation Authorities (Europe)
Σύνδεσµος Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας

LRU Line Replaceable Unit: τυποποιηµένος εξοπλισµός µαύρου κουτιού
MMR (Multi-Mode/Radio Receiver)

Παρέχει ακριβή καθοδήγηση προσέγγισης σε αεροδρόµια που
διαθέτουν συνήθη επίγεια συστήµατα οργάνων ελέγχου
προσγείωσης (ILS) και µη ακριβή καθοδήγηση προσέγγισης µέσω
δορυφόρου µε χρήση ενσωµατωµένου παγκόσµιου συστήµατος
προσδιορισµού θέσης (GPS)

Αναµεταδότης Mode S λειτουργεί σε συνδυασµό µε επεξεργαστές ACAS για τον
εντοπισµό άλλων αεροσκαφών και της θέσης τους, καθώς και τον
καθορισµό της κατάλληλης αντίδρασης όταν υπάρχει κίνδυνος
σύγκρουσης

OEM Original Equipment Manufacturer (Κατασκευαστής αρχικού
εξοπλισµού) : ο κατασκευαστής αεροσκαφών σε αυτόν το
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βιοµηχανικό κλάδο
Recorders Όργανα καταγραφής

Καταγράφουν τις πληροφορίες πτήσης και τις οµιλίες του θαλάµου
διακυβέρνησης

SatCom (Satellite Communications)
(∆ορυφορικές επικοινωνίες): επιτρέπουν τη διαβίβαση πληροφοριών
και την επικοινωνία φωνητικής τηλεφωνίας µεταξύ του
αεροσκάφους και του εδάφους µέσω δορυφόρου

SFE Supplier Furnished Equipment
(Εξοπλισµός προµηθευτή): αναφέρεται στον πωλητή του
αεροσκάφους

STC Supplementary Type Certification
Συµπληρωµατική πιστοποίηση τύπου

TAWS Terrain Avoidance Warning System
Προειδοποιητικό σύστηµα γειτνίασης εδάφους

TC Type Certification
Πιστοποίηση τύπου

TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System: όρος των ΗΠΑ για το
ACAS
Σύστηµα συνέγερσης της κυκλοφορίας και αποφυγής συγκρούσεων

Weather Radar Μετεωρολογικό ραντάρ
Απεικονίζει βροχοπτώσεις, αναταράξεις και, σε ορισµένα µοντέλα,
τις µεταβολές του ανέµου


