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Μη εµπιστευτικό

Απόφαση της Επιτροπής

της 9.2.2000

όσον αφορά το συµβιβάσιµο συγκέντρωσης µε την Κοινή Αγορά και τη συµφωνία ΕΟΧ

(υπόθεση αριθ. COMP/M.1641 � Linde/AGA)

(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, 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 επιχειρήσεων(1), όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά
από τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 1310/97 (2), ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος2,

την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεµβρίου 1999 να κινήσει τη διαδικασία στην
προκειµένη περίπτωση,

Αφού έδωσε στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις
τους,

Μετά από διαβούλευση µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τον Έλεγχο των Συγκεντρώσεων
(3)

                                                

(1) ΕΕ αριθ. L 395 της 30.12.1989, σ. 1, διορθωτικό στην ΕΕ  L 257 της 21.9.1990, σ. 13

2  ΕΕ  L 180 της  9.7.1997, σ.1

3  ΕΕ
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Εκτιµώντας ότι:

1. Την 1η Σεπτεµβρίου  1999 η Επιτροπή έλαβε την κοινοποίηση σχεδίου συγκέντρωσης
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού ΕΟΚ αριθ. 4064/89 (κανονισµός
συγκεντρώσεων).   Σύµφωνα µε την εν λόγω κοινοποίηση  η Linde Aktiengesellschaft
(Linde) προβλέπεται να αποκτήσει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισµού συγκεντρώσεων, µε αγορά µετοχών τον έλεγχο του συνόλου
της  AGA AB (AGA).

2. Στις 30  Σεπτεµβρίου 1999 η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο
γ) του κανονισµού συγκεντρώσεων και του άρθρου 57 της συµφωνίας ΕΟΧ, αποφάσισε
να κινήσει τη διαδικασία για την εν λόγω υπόθεση.

3. Στις 24 Ιανουαρίου 2000 η συµβουλευτική επιτροπή εξέτασε το σχέδιο της παρούσας
απόφασης.

I. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

4. Η Linde αναπτύσσει δραστηριότητες στους τοµείς της κατασκευής εγκαταστάσεων, της
διακίνησης φορτίων, της τεχνικής ψύχους και της παραγωγής και εµπορίας
βιοµηχανικών αερίων.  Η  AGA αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες στον τοµέα της
παραγωγής και εµπορίας βιοµηχανικών αερίων.

5. Η Linde διαθέτει ήδη µετοχές της AGA που αντιστοιχούν στο 21,76% του κεφαλαίου µε
14,45% των δικαιωµάτων ψήφου.  Με συµβάσεις της 15ης Αυγούστου 1999 η Linde
αγόρασε από έξι µεγάλους µετόχους της  AGA συνολικά  66.891.874 µετοχές A και
41.974.157 µετοχές B. Κατ� αυτό τον τρόπο, η συνολική συµµετοχή της Linde στην
AGA υπερβαίνει το 66%.

6. Επιπλέον, η Linde απέκτησε το υπόλοιπο κεφάλαιο της AGA, το οποίο κατανέµεται σε
µετοχές Α και Β, µε δηµόσια προσφορά για την απόκτηση εταιρικών µεριδίων.

II. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

7. Το σχέδιο αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο
β) του κανονισµού συγκεντρώσεων, δεδοµένου ότι η Linde αποκτά τον αποκλειστικό
έλεγχο της AGA.

III. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

8. Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 5
δισεκατ. ευρώ σε παγκόσµιο επίπεδο4.  Η Linde και η  AGA πραγµατοποιούν στην
Κοινότητα συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατ. ευρώ.  Οι συµµετέχοντες δεν

                                                

4 Ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισµού συγκεντρώσεων και
της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών (ΕΕ C 66 της 2.3.1998, σ.25).
Πριν την 1η Ιανουαρίου 1999 οι πραγµατοποιηθέντες κύκλοι εργασιών υπολογίζονταν βάσει του µέσου
όρου της συναλλαγµατικής ισοτιµίας Εcu και µετατρέπονταν σε ευρώ µε αναλογία 1 προς 1 .
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πραγµατοποιούν περισσότερο από τα δύο τρίτα του κοινοτικού κύκλου εργασιών τους
σε ένα κράτος µέλος.  Κατά συνέπεια, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση έχει κοινοτική
διάσταση.  Πρόκειται επίσης για περίπτωση συνεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 57 της
συµφωνίας ΕΟΧ σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
πρωτοκόλλου 24 της εν λόγω συµφωνίας.

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

A. Σχετικές αγορές

9. Τόσο η  Linde όσο και η AGA αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τοµέα της παραγωγής
και της εµπορίας βιοµηχανικών αερίων, ιατρικών αερίων και αερίων υψηλής
καθαρότητας.

10. Ως βιοµηχανικά αέρια χαρακτηρίζονται όλα τα αέρια και µίγµατα αερίων τα οποία
παρέχονται από τους προµηθευτές αερίων για να χρησιµοποιηθούν ποικιλοτρόπως στη
βιοµηχανία και την έρευνα.  Τα ευρύτερα χρησιµοποιούµενα τεχνικά αέρια είναι το
οξυγόνο, το άζωτο, το αργό, το διοξείδιο του άνθρακα, το ακετυλένιο και το υδρογόνο
καθώς και τα µίγµατά τους.  Μεταξύ των βιοµηχανικών αερίων δεν συγκαταλέγονται τα
ιατρικά αέρια και τα αέρια των οποίων η καθαρότητα είναι ανώτερη της συνήθους, ή
αέρια των οποίων η ακρίβεια µίγµατος είναι µεγαλύτερη απ� ό,τι στα µίγµατα
βιοµηχανικών αερίων.

11. Τα βιοµηχανικά αέρια λαµβάνονται από τον αέρα, από συνθετικές διαδικασίες και από
φυσικές πηγές.  Τα ατµοσφαιρικά αέρια παράγονται µέσω της υγροποίησης και του
διαχωρισµού του αέρα στα συστατικά του στοιχεία. Ο αέρας αποτελείται κατά  20,95%
από οξυγόνο, 78,09% από άζωτο,  0,93% από αργό και 0,03% από άλλα ευγενή αέρια,
όπως το νέον, το κρυπτόν, το ξένο και το ήλιον.  Το ακετυλένιο και το υδρογόνο
παράγονται στο πλαίσιο χηµικών διαδικασιών.  Το διοξείδιο του άνθρακα προέρχεται
από φυσικές πηγές ή αποτελεί απόβλητο χηµικών διαδικασιών.  Το ήλιο λαµβάνεται από
φυσικές πηγές.

12. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών, περίπου το 75% του κύκλου
εργασιών που επιτυγχάνεται µε τα βιοµηχανικά αέρια αφορά τα ατµοσφαιρικά αέρια και
25% αφορά τα αέρια τα οποία λαµβάνονται από συνθετικές διαδικασίες ή φυσικές
πηγές.

13. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι κύριοι τοµείς χρησιµοποίησης των αερίων
οξυγόνο, άζωτο, αργό, διοξείδιο του άνθρακα, ακετυλένιο, υδρογόνο και ήλιο:

Αέριο Κύριοι τοµείς χρησιµοποίησης

Οξυγόνο Μεταλλουργία (παραγωγή χάλυβα), χηµική
βιοµηχανία, κατεργασία µετάλλων (κοπή και
συγκόλληση), χαρτοβιοµηχανία (λεύκανση),
υαλουργία (τήξη), βιοµηχανία ηλεκτρονικών,
καθαρισµός αποβλήτων, ιχθυοκαλλιέργεια

Άζωτο Βιοµηχανία ηλεκτρονικών, χηµική
βιοµηχανία, βιοµηχανία τροφίµων (βελτίωση
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της διατηρησιµότητας µε αντιοξιδωτική
προστασία και ακαριαία κατάψυξη),
κατεργασία µετάλλων (συµπίεση τµηµάτων
αλουµινίου), οικοδοµικός τοµέας (ψύξη
εδάφους, ψύξη κατά την πήξη σκυροδέµατος,
αντιοξιδωτική προστασία προεντεταµένου
χάλυβα)

Αργό Μεταλλουργία (παραγωγή χάλυβα),
κατεργασία µετάλλων (αντιοξιδωτική
προστασία των ραφών συγκόλλησης),
βιοµηχανία ηλεκτρονικών (προστασία
ηµιαγωγών από ακαθαρσίες), αέριο
φουσκώµατος για αερόσακκους

Υδρογόνο Χηµική βιοµηχανία (καθαρισµός χηµικών
ουσιών), βιοµηχανία τροφίµων (παραγωγή
βρώσιµων λαδιών), υαλουργία (στίλβωση
υάλου)

∆ιοξείδιο του άνθρακα Κατεργασία µετάλλων (αντιοξιδωτική
προστασία των ραφών συγκόλλησης),
παραγωγή χάλυβα, χηµική βιοµηχανία,
ποτοποιΐα, βιοµηχανία τροφίµων (ακαριαία
κατάψυξη), ξηρός πάγος, καθαρισµός
αποβλήτων (εξουδετέρωση αλκαλικών
λυµάτων)

Ακετυλένιο Κατεργασία µετάλλων (κοπή και
συγκόλληση), υαλουργία (λίπανση
καλουπιών)

Ήλιο Αεροδιαστηµική βιοµηχανία, αέριο
φουσκώµατος για αερόστατα, τοµέας υγείας

14. Ο κοινοποιών θεωρεί ότι τα βιοµηχανικά αέρια µπορούν να χωριστούν σε οµάδες µε
παρόµοιες εφαρµογές ή δυνατότητες χρησιµοποίησης.  Σχεδόν σε όλες τις εφαρµογές
είναι δυνατή η υποκατάσταση ενός αερίου από κάποιο άλλο, στο βαθµό που οι
φυσικές/χηµικές ιδιότητες του αερίου είναι κατάλληλες για την αντίστοιχη εφαρµογή.
Τα µίγµατα αερίων µπορούν κατά γενικό κανόνα να αντικατασταθούν από µεµονωµένα
αέρια.  Ως αδρανές αέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί το άζωτο, το αργό και το διοξείδιο
του άνθρακα, ενώ για ψυκτικούς σκοπούς είναι κατάλληλο το υγρό άζωτο, το υγρό
αργό, το υγρό ήλιο καθώς και το υγρό και στερεό διοξείδιο του άνθρακα.  Επίσης, τα
αέρια για την προστασία των ραφών συγκόλλησης, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το
αργό και τα µίγµατα αερίων, αποτελούν µία οµάδα· ο αέρας και το οξυγόνο µπορούν
επίσης να καταταγούν στην ίδια οµάδα αερίων.
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15. Ο κοινοποιών δήλωσε επίσης ότι στο 60% των εφαρµογών τα βιοµηχανικά αέρια
µπορούν  να αντικατασταθούν από εναλλακτικές διαδικασίες που δεν βασίζονται στα
αέρια.  Πρόκειται για τους ακόλουθους τοµείς:  θερµική επεξεργασία, µεταλλουργία,
εµπλουτισµός οξυγόνου, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών τήξης υάλου,
συναρµογή/σύνδεση/κοπή, αδρανοποίηση/χηµεία, εφαρµογές στον τοµέα της ψύξης
τροφίµων, ποτοποιΐα, επεξεργασία νερού, χάραξη και νόθευση στους τοµείς των
ηµιαγωγών, των ηλεκτρονικών και του φωτισµού, εφαρµογές ψύξης και πίεσης στον
τοµέα των πλαστικών και του καουτσούκ καθώς και στον τοµέα της τεχνητής αναπνοής
και νάρκωσης.  ∆εδοµένου ότι στους προαναφερθέντες τοµείς εφαρµογών δεν
χρησιµοποιούνται µόνο διαδικασίες βασισµένες στα αέρια αλλά και διαδικασίες που δεν
βασίζονται σ� αυτά, στην οριοθέτηση της αγοράς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
διαδικασίες εναλλακτικών τεχνολογιών.  Ο κοινοποιών προτείνει να οριοθετηθούν οι
σχετικές αγορές προϊόντος σύµφωνα µε τους δέκα κύριους τοµείς εφαρµογών.

16. Η Επιτροπή, βάσει των αποτελεσµάτων των ερευνών της στην προκείµενη διαδικασία
και  στην παράλληλη διαδικασία  M.1630 � Air Liquide/BOC, θεωρεί ότι τα
βιοµηχανικά αέρια λόγω των διαφορετικών χηµικών και φυσικών ιδιοτήτων των
µεµονωµένων αερίων γενικά δεν µπορούν να υποκατασταθούν αµοιβαία.  Τα
βιοµηχανικά αέρια χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τις εκάστοτε χηµικές και φυσικές
ιδιότητές τους σε παραγωγικές διαδικασίες προκειµένου να επιτευχθεί ένα συγκεκριµένο
αποτέλεσµα  για την αντίστοιχη ειδική εφαρµογή.  ∆εδοµένου ότι οι ανάγκες των
αγοραστών διαφέρουν έντονα ανάλογα µε την εφαρµογή, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι
υφίσταται γενικά δυνατότητα υποκατάστασης.  Είναι γεγονός ότι για µία συγκεκριµένη
εφαρµογή µπορούν να χρησιµοποιηθούν  περισσότερα αέρια  τα οποία διαθέτουν τις
βασικές ιδιότητες για την εν λόγω εφαρµογή, για παράδειγµα, τόσο το άζωτο όσο και το
διοξείδιο του άνθρακα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατάψυξη τροφίµων.
Ωστόσο, ακόµη και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ένα αέριο το οποίο υπερέχει τεχνικά
για τη συγκεκριµένη ειδική εφαρµογή.  Αυτό σηµαίνει, ότι για τους πελάτες δεν
υφίσταται ουσιαστικά δυνατότητα υποκατάστασης, δεδοµένου ότι αυτή θα συνεπαγόταν
µία υποβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας και της ποιότητας.  Αντίστοιχα, σχεδόν
όλοι ανεξαιρέτως οι αγοραστές που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών στην
προκείµενη διαδικασία και στην παράλληλη διαδικασία Μ. 1630 � Air Liquide/BOC
αρνήθηκαν ότι υπάρχει η δυνατότητα υποκατάστασης των βιοµηχανικών αερίων που
χρησιµοποιούν.

17. Η Επιτροπή, βάσει των αποτελεσµάτων των ερευνών της στην προκείµενη διαδικασία
και  στην παράλληλη διαδικασία M.1630 � Air Liquide/BOC, θεωρεί επιπλέον ότι κατά
γενικό κανόνα δεν  υπάρχει η δυνατότητα υποκατάστασης βιοµηχανικών αερίων µε
διαδικασίες που δεν βασίζονται στα αέρια.  Όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες από την
Επιτροπή στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, δήλωσαν ότι κατά την άποψή τους τα
τεχνικά αέρια δεν µπορούν να αντικατασταθούν από διαδικασίες που δεν βασίζονται στα
αέρια, όπως για παράδειγµα τις µηχανικές ή χηµικές διαδικασίες.

18. Είναι γεγονός ότι για συγκεκριµένες εφαρµογές θα υπήρχε η δυνατότητα
υποκατάστασης, όπως για παράδειγµα η χρήση ψυκτών συµπίεσης αντί του διοξειδίου
του άνθρακα και του αζώτου για την ψύξη και κατάψυξη τροφίµων ή η χρήση αέρα αντί
οξυγόνου κατά την παραγωγή χάλυβα.  Στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, αυτό
συνεπάγεται υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση, καθώς και υποβάθµιση της ποιότητας,
και κατά συνέπεια χειρότερη λειτουργία της διαδικασίας, ώστε να µην µπορεί να
θεωρηθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα υποκατάστασης.  Όσον αφορά το πρώτο
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παράδειγµα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η χρήση ψυκτών συµπίεσης αντί διοξειδίου του
άνθρακα και αζώτου για την ψύξη και κατάψυξη τροφίµων προϋποθέτει  τη µετατροπή
του συστήµατος.  Λαµβάνοντας υπόψη την επένδυση που απαιτείται για µία ανάλογη
µετατροπή δεν µπορεί να  θεωρηθεί ότι ο χρήστης, σε περίπτωση µίας διαρκούς αύξησης
των τιµών των βιοµηχανικών αερίων που χρησιµοποιεί, θα έχει τη δυνατότητα να
µετατρέψει βραχυπρόθεσµα την παραγωγή του σε µία διαδικασία που δεν βασίζεται στα
αέρια.

19. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα µεµονωµένα αέρια, λόγω των ειδικών χηµικών και φυσικών
ιδιοτήτων τους, πρέπει να θεωρηθούν ως ξεχωριστές αγορές προϊόντος.

20. Τα βιοµηχανικά αέρια παραδίδονται στους αγοραστές που έχουν ανάγκη συνεχούς
εφοδιασµού, είτε µέσω αγωγών που αποτελούν µέρος δικτύου αγωγών του προµηθευτή
είτε από εργοστάσιο στον τόπο εγκατάστασης του χρήστη, το οποίο ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και τον όγκο παραγωγής του χρήστη.  Ο εφοδιασµός των µεγάλων αγοραστών,
των οποίων οι ανάγκες δεν είναι τόσο υψηλές ώστε να δικαιολογείται οικονοµικά ένα
επιτόπου εργοστάσιο, πραγµατοποιείται µε τη χρήση δεξαµενών.  Τα αέρια
παραδίδονται µε βυτιοφόρα σε υγρή µορφή.   Επιπλέον, τα βιοµηχανικά αέρια
παραδίδονται επίσης σε φιάλες.  Τα µίγµατα αερίων για βιοµηχανικούς, ιατρικούς και
επιστηµονικούς σκοπούς, τα αέρια υψηλής καθαρότητας, τα ευγενή αέρια και τα
αντιδραστικά αέρια για τη βιοµηχανία ηµιαγωγών εµφιαλώνονται επίσης  και µε τη
µορφή αυτή διατίθενται στο εµπόριο.

21. Βάσει των στοιχείων που υπέβαλε οι κοινοποιών και των πληροφοριών που
συγκέντρωσε η Επιτροπή στην παράλληλη διαδικασία M.1630 � Air Liquide/BOC, η
Επιτροπή θεωρεί ότι οι σχετικές αγορές προϊόντος θα πρέπει να υποδιαιρεθούν µε βάση
τα τρία συστήµατα διανοµής:   επιτόπιες εγκαταστάσεις/αγωγοί, βυτιοφόρα και φιάλες.
Οι εγκαταστάσεις στον τόπο παραγωγής των πελατών διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο
προµήθειας και οι τιµές για τα µεµονωµένα αέρια ποικίλουν σηµαντικά, όπως δήλωσε
εξάλλου και ο κοινοποιών, ανάλογα µε το σύστηµα διανοµής.  Οι πληροφορίες που
συγκέντρωσε η Επιτροπή στην προκείµενη και την παράλληλη διαδικασία  M.1630 �
Air Liquide/BOC επιβεβαίωσαν ότι τόσο οι ανταγωνιστές όσο και οι αγοραστές
θεωρούν τα τρία συστήµατα διανοµής ως ξεχωριστές αγορές προϊόντος.

B.  Οι σχετικές γεωγραφικές αγορές

22. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών, η σχετική γεωγραφική αγορά είναι
η Κοινότητα.  Οι παραγωγοί αερίων που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον κοινοτικό
χώρο, είναι παρόντες σε όλα σχεδόν τα κράτη µέλη και παρέχουν αέρια µε όλα τα
συνήθη συστήµατα διανοµής.  Το γεγονός ότι οι διασυνοριακές παραδόσεις αερίων σε
φιάλες καλύπτουν έναν σχετικά µικρό χώρο, δεν επηρεάζει την κοινοτική διάσταση της
γεωγραφικής αγοράς.  ∆εδοµένου ότι όλοι οι ανταγωνιστές εφοδιάζουν τους πελάτες στα
κράτη µέλη από επιτόπιες εγκαταστάσεις και µέσω αγωγών, σηµαίνει ότι ασκούν µεταξύ
τους ανταγωνισµό και καθορίζουν κατ� αυτό τον τρόπο τα όρια της αγοράς.

23. Από τις πληροφορίες της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία και στην παράλληλη
διαδικασία M.1630 � Air Liquide/BOC προκύπτει ότι οι διαστάσεις της σχετικής
γεωγραφικής αγοράς καθορίζονται από τις ιδιότητες του κάθε αερίου και του κάθε
τρόπου διανοµής.
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24. Όσον αφορά την παράδοση αερίων από επιτόπιες εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι όλοι οι σηµαντικοί προµηθευτές βιοµηχανικών αερίων διαθέτουν την
απαραίτητη τεχνογνωσία και τους αντίστοιχους πόρους, που απαιτούνται για την
κατασκευή και τη λειτουργία ανάλογων εγκαταστάσεων σε όλο τον ΕΟΧ.  Για το λόγο
αυτό,  όλοι οι σηµαντικοί προµηθευτές µπορούν επίσης να συµµετάσχουν σε
αντίστοιχους διαγωνισµούς που αφορούν τον ΕΟΧ και να υποβάλουν προσφορές για την
κατασκευή και τη λειτουργία επιτόπιων εγκαταστάσεων.  Κατά συνέπεια προκύπτει ότι
οι σχετικές γεωγραφικές αγορές είναι ο ΕΟΧ.

25. Όσον αφορά τον εφοδιασµό των αγοραστών µε βυτιοφόρα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι,
λόγω του υψηλού µεταφορικού κόστους, η εµπορικά συµφέρουσα παράδοση,
τουλάχιστον όσον αφορά το άζωτο και το οξυγόνο, είναι δυνατή µόνο  σε ακτίνα
περίπου 200 χλµ. από τον τόπο εµφιάλωσης.  Ακόµη και σε περίπτωση που οι ακτίνες
παράδοσης των διαφόρων εγκαταστάσεων εµφιάλωσης αλληλεπικαλύπτονται, πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι οι γεωγραφικά σχετικές αγορές δεν καλύπτουν τον ΕΟΧ, αλλά είναι
ουσιαστικά εθνικές.  Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται από τις διαφορές τιµών που η
Επιτροπή διαπίστωσε στα κράτη µέλη.

26. Όσον αφορά την εµπορία εµφιαλωµένων αερίων, όπως επίσης δήλωσε ο κοινοποιών, οι
διασυνοριακές παραδόσεις είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες.  Οι σχετικές γεωγραφικές
αγορές για τα εµφιαλωµένα αέρια  είναι κατά συνέπεια τοπικές.  Οι ακτίνες παράδοσης
των εγκαταστάσεων εµφιάλωσης διαφέρουν κατά τρόπο ώστε οι τοπικές αγορές στην
πλειονότητά τους καλύπτουν κατά κανόνα το σύνολο της επικράτειας ενός κράτους
µέλους.  Κατά συνέπεια, οι ανταγωνιστικές σχέσεις, τουλάχιστον µεταξύ των µεγάλων
προµηθευτών, δεν περιορίζονται στον τοπικό ή περιφερειακό ανταγωνισµό, αλλά έχουν
διαστάσεις ενός ολόκληρου κράτους µέλους.  Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θεώρησε ως
βάση της αξιολόγησής της ότι οι σχετικές γεωγραφικές αγορές για τα εµφιαλωµένα
αέρια καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας ενός κράτους µέλους.

Γ.  Αξιολόγηση από άποψη ανταγωνισµού

27. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης
της Linde/AGA όσον αφορά τα εµφιαλωµένα αέρια  στις Κάτω Χώρες καθώς και όσον
αφορά τα υγρά αέρια και τα εµφιαλωµένα αέρια  στην Αυστρία.

1.  Γερµανία

αα) Η διάρθρωση της αγοράς στη Γερµανία έχει ως χαρακτηριστικό την ύπαρξη
υψηλών µεριδίων αγοράς της  Linde και της Messer.

28. Η Γερµανία αποτελεί µε µεγάλη απόσταση την µεγαλύτερη αγορά για βιοµηχανικά
αέρια στον ΕΟΧ µε τους περισσότερους ανταγωνιστές.  Στη Γερµανία οι
σηµαντικότεροι προµηθευτές βιοµηχανικών αερίων είναι η Linde και η επιχείρηση
Messer Griesheim GmbH (Messer), στην οποία η Hoechst Aktiengesellschaft διαθέτει το
66  2/3% και η οικογένεια  Messer το 33 1/3% των µετοχών.  Το 1997 τα µερίδια αγοράς
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της  Linde και Messer για τα βιοµηχανικά αέρια ανήλθαν συνολικά σε [25-30]*%5 .
Άλλοι σηµαντικότεροι προµηθευτές στη Γερµανία είναι η AGA Gas GmbH & Co. KG
(AGA), θυγατρική της AGA, και η Air Liquide GmbH (Air Liquide), θυγατρική της
L�Air Liquide S.A.  Το 1997 τα µερίδια αγοράς της AGA όσον αφορά τα βιοµηχανικά
αέρια ήταν  [10-15]*% και της Air Liquide [10-15]*%6. Στη Γερµανία αναπτύσσουν
δραστηριότητες και διεθνείς προµηθευτές αερίων, όπως η  Gaseanbieter Air Products
and Chemicals, Inc. (Air Products) και η Praxair, Inc. (Praxair), αν και σε µικρότερο
βαθµό.  Το 1997 τα µερίδια αγοράς της Air Products όσον αφορά τα βιοµηχανικά αέρια
ήταν συνολικά [κάτω του 5]*% και [λιγότερο από 5]*% για την Praxair7.  Επίσης, το
1997 στη Γερµανία ήταν ακόµη παρούσα η επιχείρηση The BOC Group plc. (BOC) µε
συνολικό µερίδιο αγοράς όσον αφορά τα βιοµηχανικά αέρια [λιγότερο από 5]*%8.  Η
Air Liquide έχει επίσης αναλάβει τις γερµανικές δραστηριότητες της BOC.

29. Το 1997 οι υπόλοιποι προµηθευτές βιοµηχανικών αερίων στη Γερµανία είχαν µερίδιο
αγοράς [10-15]* %9.  Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η επιχείρηση Westfalen
Aktiengesellschaft, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητες σε όλη τη Γερµανία,  και
προµηθευτές περιφερειακού βασικά χαρακτήρα, όπως η Sauerstoffwerk Friedrichshafen
GmbH, η Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff GmbH και η basi Schöberl GmbH & Co.
Επιπλέον, στη Γερµανία αναπτύσσει δραστηριότητες και η νορβηγική επιχείρηση
Hydrogas AS (Hydrogas) ως προµηθευτής CO2.  Συνολικά  στη Γερµανία υπάρχουν
περίπου 30 µικρότεροι προµηθευτές.

30. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της Επιτροπής, η κατανοµή µεριδίων αγοράς στη Γερµανία
όσον αφορά τα υγρά αέρια είναι η εξής:

Οξυγόνο Άζωτο Αργό Υδρογόνο CO2Υγρά αέρια

Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία

Linde [20-25]*
%

[30-
35]* %

[25-30]*
%

[25-
30]* %

[20-
25]* %

[30-
35]* %

[20-
25]* %

[20-
25]* %

[10-
15]* %

[10-
15]* %

Messer 25-
30%

35-
40 %

30-
35 %

35-
40 %

45-
50 %

40-
45 %

40-
45 %

45-
50 %

15-
20 %

20-
25 %

AGA 10-
15%

 5-
10 %

 5-
10 %

 5-
10%

 <5%  5-
10 %

  <5%  <5 % 25-
30%

30-
35 %

                                                

* Σηµεία του παρόντος κειµένου έχουν παραληφθεί προκειµένου να µην αποκαλυφθούν εµπιστευτικές
πληροφορίες· τα σηµεία αυτά δηλώνονται µε αγκύλες και αστερίσκο.

5 Salomon Smith Barney, Industrial Gases, Industry Report, Ιούλιος 1998, σ. 178

6 Salomon Smith Barney, Industrial Gases, Industry Report, Ιούλιος 1998, σ. 178

7 Salomon Smith Barney, Industrial Gases, Industry Report, Ιούλιος 1998, σ. 178

8 Salomon Smith Barney, Industrial Gases, Industry Report, Ιούλιος 1998, σ. 178

9 Salomon Smith Barney, Industrial Gases, Industry Report, Ιούλιος  1998, σ. 178
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Air Liquide 10-
15%

 5-
10%

10-
15%

 5-
10%

 <5%  <5%   <5%  5-
10%

25-
30%

25-
30 %

Air Products 10-
15%

 5-
10%

 5-
10%

 5-
10%

 5-
10%

 5-
10%

25-
30 %

20-
25%

 <5%  <5 %

Praxair   <5  %  <5  % < 5 %  <5 %  <5%  <5%   <5  %  <5%  <5%  <5%

Άλλες εταιρίες   5-
10%

 <5 %  5-
10%

 5-
10%

5-
10%

 5-
10%

  <5%  <5% 10-
15%

10-
15 %

31. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της Επιτροπής, τα µερίδια αγοράς στη Γερµανία όσον
αφορά τα εµφιαλωµένα αέρια κατανέµονται ως εξής:

Οξυγόνο Άζωτο Αργό,
Μίγµατα
αργού

CO 2 Υδρογόνο ΑκετυλένιοΦιάλες

Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία

Linde [25-
30]*
%

[25-
30]*
%

[20-
25]*
%

[25-
30]*
%

[25-
30]*
%

[25-
30]*
%

[10-
15]*
%

[10-
15]*
%

 [5-
10]*
%

[15-
20]*
%

[40-
45]*
%

[40-
45]*
%

Messer 30-
35%

30-
35%

20-
25%

20-
25%

30-
35%

30-
35%

15-
20%

15-
20%

15-
20%

25-
30%

25-
30%

25-
30%

AGA 10-
15%

10-
15%

 5-
10%

10-
15%

10-
15%

10-
15%

25-
30%

25-
30%

45-
50%

25-
30%

15-
20%

15-
20%

Air
Liquide

10-
15%

10-
15%

5-
10%

 5-
10%

 5-
10%

 5-
10%

25-
30%

25-
30%

 5-
10%

 5-
10%

10-
15%

1o-
15%

Air
Products

<5%  <5% <5% <5% <5%  <5% <5% <5% <5% <5% <5% <5%

Praxair <5% <5% <5% <5% <5% <5% <5% <5%  <5% <5% <5% <5%

Άλλες
εταιρίες

<5% 5-
10%

30-
35%

30-
35%

10-
15%

10-
15%

15-
20%

10-
15%

10-
15%

15-
20%

<5% <5
%

32. Το 1998 στη Γερµανία περίπου το 60% του κύκλου εργασιών που πραγµατοποιήθηκε
συνολικά µε την εµπορία υγρών αερίων, αφορούσε τα αέρια οξυγόνο και άζωτο και
περίπου το 78% του συνόλου των κύκλων εργασιών αφορούσε τα αέρια οξυγόνο, άζωτο
και αργό.  Όσον αφορά το υγρό οξυγόνο η Messer διαθέτει µερίδιο αγοράς κατ� αξία 35-
40% και η Linde  [30-35]* %. Όσον αφορά το υγρό άζωτο, η Messer διαθέτει µερίδιο
αγοράς κατ� αξία ύψους 35-40% και η Linde [25-30]*%. Όσον αφορά το υγρό αργό η
Messer διαθέτει µερίδιο αγοράς κατ� αξία 40-45% και η Linde µερίδιο αγοράς [30-
35]*%.
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33. Το 1998 στη Γερµανία άνω του 69% του κύκλου εργασιών που πραγµατοποιήθηκε
συνολικά µε την εµπορία εµφιαλωµένων αερίων, αφορούσε το οξυγόνο, το άζωτο, το
αργό και τα µίγµατά τους.  Όσον αφορά το οξυγόνο σε φιάλες η Messer διαθέτει µερίδιο
αγοράς κατ� αξία ύψους  30-35% και η Linde [25-30]* %. Όσον αφορά το άζωτο σε
φιάλες η Linde διαθέτει µερίδιο αγοράς κατ� αξία ύψους [25-30]*% και η Messer  20-
25%. Όσον αφορά το αργό και τα µίγµατά του σε φιάλες η Messer διαθέτει µερίδιο
αγοράς κατ� αξία ύψους 30-35% και η Linde περίπου [25-30]*%.

ββ) Και οι δύο εταιρίες που ηγούνται της αγοράς διαθέτουν υποδοµή και δίκτυο
διανοµής σε όλη τη χώρα καθώς και µία ευρεία πελατεία.

34. Στις εγκαταστάσεις διαχωρισµού αέρα λαµβάνονται τα επιµέρους ατµοσφαιρικά αέρια
σε υγρή µορφή.  Στη συνέχεια, τα εν λόγω αέρια, αφού εξαερωθούν, εµφιαλώνονται στις
σχετικές µονάδες οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε τις εγκαταστάσεις
διαχωρισµού του αέρα, και από εκεί παραδίδονται άµεσα στους µεγάλους πελάτες
φιαλών.  Τα ατµοσφαιρικά αέρια παραδίδονται ωστόσο και σε υγρή µορφή µε
βυτιοφόρα είτε άµεσα στους τελικούς χρήστες είτε σε µονάδες εµφιάλωσης, που δεν
συνδέονται άµεσα µε µία εγκατάσταση διαχωρισµού του αέρα.  Εκεί εµφιαλώνονται και
στη συνέχεια διατίθενται στο εµπόριο.  Οι αγοραστές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων
δεν είναι µόνο οι τελικοί χρήστες, αλλά και οι λεγόµενοι µεταπωλητές.  Οι µεταπωλητές
είναι κατά κανόνα µικρότεροι περιφερειακοί παραγωγοί ή έµποροι αερίων, οι οποίοι
εµφιαλώνουν τα υγρά αέρια στις δικές τους εγκαταστάσεις ή εφοδιάζουν τους τελικούς
χρήστες µε τα παραδοθέντα εµφιαλωµένα αέρια στα δικά τους πρατήρια πώλησης.

35. Όσον αφορά τον τοµέα υγρών και εµφιαλωµένων αερίων οι δαπάνες µεταφοράς έχουν
ιδιαίτερη βαρύτητα.  Οι δαπάνες µεταφοράς όσον αφορά το υγρό άζωτο και οξυγόνο
αντιπροσωπεύουν το 40% του κόστους και το 10% ακόµη και στην περίπτωση  του
σηµαντικά ακριβότερου υγρού αργού.  Οι δαπάνες µεταφοράς επιβαρύνουν κατά κύριο
λόγο τον αγοραστή και αποτελούν συστατικό στοιχείο της τιµής.  Όσο µικρότερη είναι η
απόσταση από το δίκτυο παραγωγής, εµπορίας και διανοµής του προµηθευτή, τόσο
περισσότερο είναι αυτός σε θέση να ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες µεταφοράς όντας
πλησίον του πελάτη.  Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται επίσης στην κοινοποίηση, στον
ανταγωνισµό τιµών έχουν µεγαλύτερη σηµασία οι δαπάνες διανοµής, εµπορίας και
διαχείρισης παρά οι δαπάνες παραγωγής.

36. Η Linde και η Messer διαθέτουν στη Γερµανία σηµαντικά πυκνότερο δίκτυο παραγωγής,
εµπορίας και διανοµής σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές τους.  Επιπλέον, η Messer
κατέχει µία παραδοσιακά  ισχυρότατη θέση στη δυτική Γερµανία (Βόρεια Ρηνανία-
Βεστφαλία, Έσση, Ρηνανία-Παλατινάτο και  Σάαρ) και η Linde κατέχει µία
παραδοσιακά  ισχυρότατη θέση στη νότια Γερµανία (Βάδη, Γουτεµβέργη, Βαυαρία),
περιοχές µε την υψηλότερη ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στο βιοµηχανικό τοµέα.  Στη
Γερµανία το  36% της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας επιτυγχάνεται στο ανατολικό
τµήµα και το 35% στο νότιο, ήτοι περισσότερο από τα 2/3 της ακαθάριστης
προστιθέµενης αξίας.  Στο βόρειο τµήµα (Κάτω Σαξωνία, Αµβούργο, Βρέµη,  Σλέσβιχ-
Χόλσταϊν) και στο ανατολικό (Μεκλεµβούργο/Ποµερανία,  Βρανδεµβούργο, Βερολίνο,
Σαξονία-Άνχαλτ, Θουριγκία, Σαξονία) πραγµατοποιείται µόνο το 14% και 15%
αντίστοιχα της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας.

37. Στη Γερµανία η κατανοµή των εγκαταστάσεων παραγωγής και εµφιάλωσης ανά περιοχή
έχει ως εξής:
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Εγκατάσταση
διαχωρισµού
αέρα/Ε∆Α +
αγωγοί

Βορράς Ανατολή Νότος ∆ύση Σύνολο
Γερµανίας

Linde 3 3 1 4 11

Messer 0 0 1 8 9

AGA 1 1 1 1 4

Air Liquide 1 1 0 1 3

Air Products 1 0 0 1 2

Άλλες εταιρίες 0 0 1 2 3

Σύνολο 6 5 4 17 32

Εργοστάσια
εµφιάλωσης και
ακετυλενίου

Βορράς Ανατολή Νότος ∆ύση Σύνολο
Γερµανίας

Linde 7 5 11 8 31

Messer 1 9 3 8 21

AGA 2 3 2 3 10

Air Liquide 2 6 3 6 17

Air Products 1 0 0 1   2

Άλλες εταιρίες 0 2 10 5 17

Σύνολο 13 25 29 31 98

38. Οι παραγωγοί µπορούν επίσης να µειώσουν τα έξοδα µεταφοράς τους συνάπτοντας
συµφωνίες για την ανταλλαγή ποσοτήτων.  Μεταξύ της  Linde και της Messer υπάρχει
ανάλογη συµφωνία, σύµφωνα µε την οποία η Linde προµηθεύει τη Messer µε υγρό
οξυγόνο και άζωτο από τις εγκαταστάσεις της διαχωρισµού αέρα στο  Worms (στο
δυτικό τµήµα) και τη Leuna (ανατολικό τµήµα) και η Messer τη Linde µε υγρό οξυγόνο
από το σχετικό εργοστάσιό της στο Hürth (δυτικό τµήµα).  Η ποσότητα που προβλέπεται
στη σύµβαση ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια m³ οξυγόνο ετησίως.

39. Η Linde και η Messer διαθέτουν επιπλέον το πυκνότερο δίκτυο διανοµέων:

Πρατήρια/
∆ιανοµείς

Βορράς Ανατολή Νότος ∆ύση Σύνολο
Γερµανίας
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Linde 107 251 254 186 798

Messer 226 258 163 202 849

AGA 143 155 151 141 590

Air Liquide   36 244   57 102 439

Air Products   47   41 0   73 161

Σύνολο 576 949 625 704 2837

40. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που παρείχε ο κοινοποιών στη Γερµανία υπάρχουν
περίπου  450.000 αγοραστές όσον αφορά τα βιοµηχανικά αέρια. Η Linde έχει στη
Γερµανία  [λιγότερους από 200.000]* πελάτες. Εξ αυτών  [�]* είναι µεγάλοι πελάτες µε
αποκεντρωµένους σταθµούς παραγωγής, οι οποίοι εφοδιάζονται µε αέρια από αγωγούς ή
από επιτόπιες εγκαταστάσεις.  [�]* περίπου είναι πελάτες που χρειάζονται αέρια σε
δεξαµενές  και σε µεταλλικές φιάλες, ή πελάτες που έχουν σχετικά υψηλές ανάγκες σε
εµφιαλωµένα αέρια.  Οι εν λόγω πελάτες εξυπηρετούνται άµεσα από τους πωλητές της
Linde.  Οι υπόλοιποι [�]*) είναι µικροί πελάτες που χρειάζονται  1 � 10 φιάλες ετησίως
και πραγµατοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των [�]* DEM. Οι εν λόγω πελάτες
εξυπηρετούνται από περίπου 800 διανοµείς της Linde.  Οι διανοµείς πωλούν
αποκλειστικά εµφιαλωµένα αέρια της Linde10 για λογαριασµό της εταιρίας.

41. Η Messer διαθέτει στη Γερµανία πελατεία 150.000-200.000 αγοραστών.  Για την
εξυπηρέτηση των µικρών πελατών η Messer έχει 850 διανοµείς.

42. Το πυκνό δίκτυο σταθµών παραγωγής και πρατηρίων πώλησης της Linde και της Messer
εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιµότητα των προϊόντων τους, εγγυηµένη προµήθεια και
µικρές αποστάσεις, και προσφέρει στις δύο επιχειρήσεις αποφασιστικά πλεονεκτήµατα
όσον αφορά το κόστος σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους.

γγ) Παρά τα υψηλά µερίδια αγοράς της Linde και της Messer η εξέλιξη των εν
λόγω µεριδίων και των τιµών υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιαστικού ανταγωνισµού
µεταξύ των δύο επιχειρήσεων.

43. Όπως προαναφέρθηκε, η διάρθρωση της αγοράς όσον αφορά τα υγρά και εµφιαλωµένα
αέρια στη Γερµανία χαρακτηρίζεται από υψηλά µερίδια αγοράς των σηµαντικότερων
προµηθευτών, Linde και Messer, που επιπλέον πλεονεκτούν σηµαντικά έναντι των
ανταγωνιστών τους όσον αφορά την υποδοµή και το δίκτυο διανοµής.  Το γεγονός ότι
δύο µόνο επιχειρήσεις διαθέτουν υψηλά µερίδια αγοράς, µπορεί να αποτελεί σοβαρή
ένδειξη για την ύπαρξη δυοπωλίου.  Ωστόσο, µία τέτοια διάρθρωση αγοράς δεν
αποδεικνύει αναγκαστικά την ύπαρξη κοινής δεσπόζουσας θέσης, εφόσον υπάρχουν

                                                

10 Linde, Kompetenz vor Ort, σ.32
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σοβαρές ενδείξεις ότι µεταξύ των δύο κυρίαρχων επιχειρήσεων επικρατεί ουσιαστικός
ανταγωνισµός.

44. Στην προκειµένη περίπτωση πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι  τα βιοµηχανικά αέρια
αποτελούν οµοιογενή αγαθά, γεγονός το οποίο κατά κανόνα διευκολύνει µία
ολιγοπωλιακή παράλληλη συµπεριφορά.  Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις
αγορές βιοµηχανικών αερίων η προσφορά διαφοροποιείται σε κάποιο βαθµό ανάλογα µε
τις τεχνολογίες εφαρµογής.  Η εξέλιξη νέων τεχνολογιών εφαρµογής από τους
παραγωγούς αερίων και η παροχή βοήθειας ανάλογης προς τη συγκεκριµένη εφαρµογή,
αποτελούν, παράλληλα µε την τιµή, σηµαντική παράµετρο δράσης στις εν λόγω αγορές.
Επί του παρόντος, σύµφωνα µε τις πληροφορίες της  Linde υπάρχουν από 500 έως 1000
διαφορετικές χρήσεις για τα βιοµηχανικά αέρια.  Ο αριθµός αυτός αυξάνεται σταθερά.
Για παράδειγµα, όπως ανέφερε η  Linde, µέχρι το 1/3 των ποσοτήτων αερίων που
πωλήθηκαν κατά το προηγούµενο έτος χρησιµοποιήθηκε για σκοπούς που πριν µία
δεκαετία θεωρούντο ακατάλληλοι για τη χρήση βιοµηχανικών αεριών.

45. Η περιγραφείσα διάρθρωση αγοράς και η βασική οµοιογένεια των αερίων συνηγορούν
υπέρ της ύπαρξης δεσπόζοντος ολιγοπωλίου.  Ωστόσο, στο συµπέρασµα αυτό
αντιτίθεται η εξέλιξη των µεριδίων αγοράς καθώς και ο καθορισµός τιµών όσον αφορά
τα διαφορετικά αέρια.

46. Στη διάρκεια της διαδικασίας η Linde υπέβαλε εκτενή αριθµητικά στοιχεία σχετικά µε
την εξέλιξη των µεριδίων αγοράς και του µέσου όρου εσόδων όσον αφορά τα
µεµονωµένα αέρια από το 1986 ή το 1989 για τα υγρά αέρια, τα οποία από το  1994
βασίζονται στα στοιχεία της VCI (Verband der chemischen Industrie).  Σύµφωνα µε τα
εν λόγω στοιχεία, τα µερίδια αγοράς της Linde και της Messer όσον αφορά τα
µεµονωµένα αέρια κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.  Επίσης, στην εξέλιξη του
µέσου όρου εσόδων όσον αφορά τα µεµονωµένα αέρια εµφανίζονται σηµαντικές
διαφορές µεταξύ της Linde και της Messer.  Αυτό σηµαίνει ότι µεταξύ της Linde και της
Messer υφίσταται ουσιαστικός ανταγωνισµός.

47. Όσον αφορά τα υγρά αέρια οξυγόνο και αργό, το µερίδιο αγοράς της Linde µειώθηκε
ελαφρά κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας (όσον αφορά το οξυγόνο κατά
1,6%, το αργό κατά  0,3%).  Την ίδια περίοδο, το µερίδιο αγοράς της όσον αφορά το
υγρό άζωτο αυξήθηκε ελαφρά κατά  (κατά 1,6%).  Σε όλες τις περιπτώσεις δεν
πρόκειται για µία συνεχή εξέλιξη.  Κατά τη διάρκεια ορισµένων ετών τα µερίδια αγοράς
ήταν υψηλότερα αυτών του 1989, σε άλλη περίπτωση χαµηλότερα.  Αντίθετα, το µερίδιο
αγοράς της Messer όσον αφορά και τα τρία υγρά αέρια µειώθηκε σηµαντικά (όσον
αφορά το οξυγόνο κατά 6,1%, το άζωτο κατά 4,5% και το αργό κατά 8,5%).  Και στην
περίπτωση αυτή η εξέλιξη δεν ήταν συνεχής.  Επιπλέον, η εξέλιξη των µεριδίων αγοράς
της Linde και της Messer όσον αφορά τα µεµονωµένα αέρια δεν παρουσιάζει την ίδια
τάση.  Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια ορισµένων ετών το µερίδιο αγοράς της Linde
όσον αφορά συγκεκριµένο αέριο αυξήθηκε σηµαντικά, ενώ το µερίδιο αγοράς της
Messer παρουσίασε σηµαντική µείωση.  Κατά τον ίδιο τρόπο υπήρξαν έτη κατά τα
οποία η εξέλιξη ήταν αντίστροφη.

48. Για παράδειγµα, όσον αφορά το υγρό άζωτο, το µερίδιο αγοράς της Linde κατά την
περίοδο 1989-1992 µειώθηκε ελαφρά, ενώ κατά την ίδια περίοδο το µερίδιο της Messer
αυξήθηκε σαφώς κατά 5%.  Από το 1993 µέχρι το 1995 το µερίδιο αγοράς της Linde
αυξήθηκε ελαφρά, ενώ το µερίδιο της Messer µειώθηκε.  Από το 1996 µέχρι το 1999 το
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µερίδιο αγοράς της Linde µειώθηκε ελαφρά, ενώ η µείωση στην περίπτωση της Messer
ήταν 8%.  Όσον αφορά το υγρό αργό το µερίδιο αγοράς της Messer από το 1989 µέχρι
το 1999 παρουσίασε ισχυρές διακυµάνσεις.  Από το 1989 µέχρι το 1994 το µερίδιο
αγοράς της Messer µειώθηκε κατά 11%, αυξήθηκε από το 1995 µέχρι το 1997 κατά 7%
περίπου και µειώθηκε µέχρι το 1999 κατά 4%.  Αντίθετα, το µερίδιο αγοράς της Linde
στο σύνολο της περιόδου από το 1989 µέχρι το 1999 όσον αφορά το υγρό αργό
παρέµεινε ουσιαστικά σταθερό µε ελαφρές διακυµάνσεις.  Όσον αφορά το υγρό άζωτο,
το µερίδιο αγοράς  Linde από το 1989 µέχρι το 1995 παρουσίασε αύξηση κατά 3% µε
ελαφρές ετήσιες διακυµάνσεις, ενώ από το 1996 µέχρι το 1999 σηµείωσε ελαφρά
πτώση.  Το µερίδιο αγοράς της  Messer για το υγρό άζωτο µειώθηκε κατά 7% από το
1989 µέχρι το 1993, ενώ στη συνέχεια, παρά τις ποικίλες τάσεις, αυξήθηκε συνολικά
κατά 3%.

49. Όσον αφορά τα εµφιαλωµένα αέρια, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 13 ετών το
µερίδιο αγοράς της Linde παρουσίασε γενικά σαφή µείωση (ανάλογα µε το είδος του
αερίου κατά 11% έως17%). Η εν λόγω εξέλιξη ήταν σχετικά αδιάλειπτη.  Το µερίδιο
αγοράς της Messer αντίθετα παρέµεινε κατά κανόνα σταθερό ή µειώθηκε ελαφρά µε
εξαίρεση το ακετυλένιο, όπου το µερίδιο αγοράς της Messer αυξήθηκε κατά 9%.

50. Όσον αφορά τον ανταγωνισµό τρίτων, σχεδόν σε όλα τα είδη αερίου καθώς και στον
τοµέα των υγρών και εµφιαλωµένων αερίων, διαπιστώνεται έντονη αύξηση των
µεριδίων αγοράς της Air Liquide. Ως αποτέλεσµα της εν λόγω εξέλιξης, η Air Liquide
κατά την τελευταία δεκαετία εδραίωσε τη θέση της στη Γερµανία ως προµηθευτής
υγρών και εµφιαλωµένων αερίων.  Επίσης, σηµαντικά κέρδη όσον αφορά τα µερίδια
αγοράς εξασφάλισαν και οι υπόλοιποι προµηθευτές που αναφέρονται στην παράγραφο
29 και οι οποίοι δεν ανήκουν στην οµάδα των επτά µεγάλων παραγωγών αερίων.

51. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η Linde ανέφερε πολυάριθµα παραδείγµατα όσον
αφορά σηµαντικές πτώσεις των τιµών λόγω του ανταγωνισµού για υφιστάµενες
πελατειακές σχέσεις.  Ωστόσο, τα εν λόγω παραδείγµατα, δεδοµένου του µεγάλου
αριθµού πελατών της Linde, αφορούν µόνο ένα σχετικά µικρό τµήµα της υπάρχουσας
πελατείας της.  Η τάση, η οποία διαπιστώνεται στα εν λόγω παραδείγµατα καθώς και
στους "ισολογισµούς ανταγωνισµού" που περιλαµβάνονται στην κοινοποίηση,
επιβεβαιώνεται ωστόσο και από την εξέλιξη του µέσου όρου εσόδων (έσοδα σε
DEM/m³).

52. Τόσο η εξέλιξη των µεριδίων αγοράς όσο και η εξέλιξη του µέσου όρου των εσόδων της
Linde και της Messer παρουσιάζουν µία διαφοροποιηµένη εικόνα. Όσον αφορά το υγρό
οξυγόνο από το 1994 έως το 1999 ο µέσος όρος εσόδων της Linde µειώθηκε κατά
[�]*% και ο µέσος όρος εσόδων της Messer κατά [�]*%.  Ο µέσος όρος εσόδων και
των δύο εταιριών υπερέβαινε το 1999, όπως και στην πλειονότητα των προηγούµενων
ετών, το συνολικό µέσο όρο εσόδων της αγοράς.  Όσον αφορά το υγρό οξυγόνο, ο µέσος
όρος εσόδων της Linde µειώθηκε κατά [�]*% και αυτός της Messer κατά [�]*%.
Τόσο το 1994 όσο και το 1999 ο µέσος όρος εσόδων της Linde αντιστοιχούσε στο
συνολικό της αγοράς, ενώ αυτός της Messer το 1994 ήταν χαµηλότερος και το 1999
υψηλότερος από το µέσο όρο αγοράς.  Όσον αφορά το υγρό αργό, ο µέσος όρος εσόδων
της Linde µειώθηκε κατά [�]*% και αυτός της Messer κατά [�]*%. Συνολικά, στη
διάρκεια της εν λόγω περιόδου, ο µέσος όρος εσόδων της Linde ήταν συνολικά
υψηλότερος του µέσου όρου αγοράς και αυτός της Messer σηµαντικά χαµηλότερος.
Όσον αφορά τα εµφιαλωµένα αέρια, οι εξελίξεις υπήρξαν ανάλογες.  Για παράδειγµα,
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όσον αφορά το οξυγόνο σε φιάλες, ο µέσος όρος εσόδων της Linde στο σύνολο της
περιόδου από το 1994 µέχρι το 1999 υπερέβαινε σηµαντικά το µέσο όρο αγοράς, ενώ
αυτός της Messer αντιστοιχούσε περίπου στο µέσο όρο  αγοράς ή ήταν ελαφρά
χαµηλότερος.  Αντίστροφα, όσον αφορά το ακετυλένιο σε φιάλες ο µέσος όρος εσόδων
της  Linde ήταν σηµαντικά χαµηλότερος του µέσου όρου αγοράς, ενώ αυτός της Messer
σηµαντικά υψηλότερος.  Όσον αφορά το αργό σε φιάλες ο µέσος όρος εσόδων και των
δύο εταιριών ήταν, µε διαφορετική απόσταση, κάτω του µέσου όρου αγοράς.

53. Όσον αφορά επίσης τα οµοιογενή αγαθά, ο µέσος όρος εσόδων δεν επιτρέπει να
εξαχθούν σαφή συµπεράσµατα όσον αφορά τον καθορισµό τιµών των ανταγωνιστών.
Είναι γεγονός ότι όσον αφορά τα οµοιογενή αγαθά δεν υπάρχει καµία από τις δυσκολίες
που προκύπτουν στην περίπτωση των διαφοροποιηµένων αγαθών τα οποία
προσφέρονται ως µέρος διαφορετικών µιγµάτων προϊόντων από τους προµηθευτές.
Ωστόσο, ακόµη και στην περίπτωση των οµοιογενών αγαθών, η ύπαρξη διαφορετικών
διαρθρώσεων πελατών και, αντίστοιχα, διαφορετικών  παραδοτέων ποσοτήτων, µπορεί
να επηρεάσει τη σχέση µεταξύ µέσων εσόδων και πραγµατικών τιµών.  Ωστόσο, όσον
αφορά τα οµοιογενή αγαθά ο µέσος όρος εσόδων αποτελεί ουσιαστική ένδειξη για τον
καθορισµό των τιµών από τους επιµέρους προµηθευτές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην
εξεταζόµενη περίπτωση, δεδοµένου ότι η Linde και η Messer διαθέτουν µερίδια αγοράς
ανάλογου µεγέθους.  Κατά συνέπεια, µπορεί να θεωρηθεί ότι η αντίστοιχη πελατεία τους
έχει παρόµοια διάρθρωση.  Κατά συνέπεια, η διαφορετική εξέλιξη του µέσου όρου
εσόδων της  Linde και της Messer που αναφέρεται στην παράγραφο 52 αποτελεί σαφή
ένδειξη ότι µεταξύ των δύο επιχειρήσεων υφίσταται ανταγωνισµός όσον αφορά τις τιµές.

54. Λαµβάνοντας υπόψη της όλα τα δεδοµένα η Επιτροπή θεωρεί ότι µεταξύ της Linde και
της Messer υφίσταται πραγµατικός ανταγωνισµός.  Παρά τη δυοπωλιακή διάρθρωση
αγοράς, οι ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ των δύο επιχειρήσεων είναι διαµορφωµένες
κατά τρόπο που η Επιτροπή δεν δικαιολογείται να υποθέσει ότι δεν υφίσταται
ουσιαστικός ανταγωνισµός µεταξύ της Linde και της Messer.

Συµπέρασµα

55. Κατά συνέπεια, δεν διαπιστώνεται ότι επί του παρόντος υφίσταται δυοπώλιο µεταξύ της
Linde και της Messer στην αγορά της Γερµανίας.

β) Η κατάσταση µετά τη συγκέντρωση

56. Μέσω της συγκέντρωσης θα αυξηθεί το µερίδιο αγοράς της Linde στην πλειονότητα των
σχετικών αγορών κατά 5-10%. Κατ� αυτό τον τρόπο, η Linde θα κυριαρχήσει αντί της
Messer σε σειρά αγορών. Ταυτόχρονα, θα αυξηθεί η απόσταση των δύο κυρίαρχων
προµηθευτών από τους ανταγωνιστές τους.  Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η
αύξηση του µεριδίου αγοράς της Linde θα τροποποιήσει ουσιαστικά τις ανταγωνιστικές
σχέσεις µεταξύ της  Linde και της Messer και ότι στο µέλλον θα οδηγήσει σε µία
κατάσταση στην οποία ο υφιστάµενος ανταγωνισµός µεταξύ τους θα εξασθενίσει
σηµαντικά.  Είναι γεγονός ότι µε την ανάληψη της AGA από την Linde, θα εξαλειφθεί
ένας ανταγωνιστής της Linde και της Messer.  Ως εκ τούτου ενδέχεται οι ανταγωνιστικές
πιέσεις που ασκούνται από τρίτους στο εσωτερικό του κυρίαρχου οµίλου να
ελαττωθούν.  Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εκτός από την  AGA υπάρχουν και
άλλοι µεγάλοι προµηθευτές βιοµηχανικών αερίων στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων
αερίων στη Γερµανία και ιδίως ότι θα παραµείνει ως ανταγωνιστής η Air Liquide, που
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κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας πέτυχε ιδιαίτερα υψηλά κέρδη όσον αφορά
τα µερίδια αγοράς.  Στο βαθµό που κατά το παρελθόν ο ανταγωνισµός τρίτων συνέβαλε
στη δηµιουργία ενεργούς ανταγωνιστικής σχέσης µεταξύ της  Linde και της Messer, η
κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει τόσο δραστικά ώστε στο µέλλον να εξαλειφθεί ο
ουσιαστικός ανταγωνισµός µεταξύ των δύο κυρίαρχων επιχειρήσεων.

Συµπέρασµα

57. Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται ότι η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία
δυοπωλίου µεταξύ της Linde/AGA και της Messer στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων
αερίων στη Γερµανία.

2. Κάτω Χώρες

αα) Στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων στις Κάτω Χώρες υπάρχουν
ουσιαστικά τέσσερις κύριοι προµηθευτές.

58. Στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων στις Κάτω Χώρες υπάρχουν οι ακόλουθοι
σηµαντικοί προµηθευτές:  η Linde µέσω της ελεγχόµενης από αυτήν N.V. Hoek�s
Machine en Zuurstoffabriek, η AGA µέσω της AGA Gas BV, η Air Products µέσω της
Air Products Nederland BV και η  Air Liquide µέσω της Air Liquide BV.  Επιπλέον, σε
µικρότερο βαθµό, αναπτύσσουν δραστηριότητες η Messer µέσω της Messer Nederland
BV και η Praxair µέσω της Praxair NV.  Επίσης, η  Air Liquide έχει αναλάβει τις
ολλανδικές δραστηριότητες της BOC.

59. Άλλοι µικρότεροι προµηθευτές είναι η Westfalen Gassen Nederland BV, θυγατρική της
Westfalen Aktiengesellschaft Nederlandse Technische Gasmaatschappij BV (NTG), η
οποία ελέγχεται από την ιταλική εταιρία αερίων  SOL S.p.A., και η Hydrogas Holland
BV, θυγατρικής της  Norsk Hydro ASA στο Όσλο.  Η τελευταία εταιρία προµηθεύει
ουσιαστικά µόνο διοξείδιο του άνθρακα.

60. Η Linde διαθέτει στις Κάτω Χώρες δύο εγκαταστάσεις διαχωρισµού αέρα και πέντε
εργοστάσια εµφιάλωσης για όλα τα είδη αερίου. Η AGA διαθέτει στις Κάτω Χώρες ένα
εργοστάσιο εµφιάλωσης για όλα τα είδη αερίου, ένα εργοστάσιο εµφιάλωσης για CO2
και ένα εργοστάσιο ακετυλενίου. Η AGA δεν διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις
διαχωρισµού αέρα στις Κάτω Χώρες και για το λόγο αυτό συνεργάζεται µε την Air
Products για την παραγωγή υγρών αερίων. Η Air Products εκµεταλλεύεται στο
Ρόττερνταµ τη µεγαλύτερη στο κόσµο εγκατάσταση διαχωρισµού αέρα και διαθέτει
ακόµη µία στο Terneuzen.  Επίσης, η Air Products διαθέτει εργοστάσιο εµφιάλωσης για
κάθε είδους αέρια και ένα για υδρογόνο.  Η Air Liquide διαθέτει επίσης ένα εργοστάσιο
εµφιάλωσης για κάθε είδους αέρια και ένα για υδρογόνο.  Επιπλέον, η  Air Liquide
εκµεταλλεύεται, µετά την ανάληψη των ολλανδικών δραστηριοτήτων της BOC, και µία
εγκατάσταση διαχωρισµού αέρα στο Terneuzen. Η Messer εκµεταλλεύεται εργοστάσιο
εµφιάλωσης για κάθε είδους αέρια και ένα εργοστάσιο ακετυλενίου.  Οι µικρότεροι
προµηθευτές που αναφέρονται στην παράγραφο 59 διαθέτουν ο καθένας ένα εργοστάσιο
εµφιάλωσης.

ββ) Όσον αφορά τα εµφιαλωµένα αέρια η επιχείρηση Linde/AGA που θα προκύψει
από τη συγχώνευση θα καταστεί ο µοναδικός κύριος προµηθευτής, ενώ η υπόλοιπη
αγορά είναι κατακερµατισµένη.
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61. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε η ακόλουθη διαίρεση της αγοράς στις Κάτω
Χώρες όσον αφορά τα εµφιαλωµένα αέρια:

Οξυγόνο Άζωτο Αργό

Μίγµατα
αργού

CO 2 Υδρογόνο ΑκετυλένιοΦιάλες

Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία

Linde [40-
45]*
%

[45-
50]*
%

[45-
50]*
%

[50-
55]*
%

[25-
30]*
%

[25-
30]*
%

[25-
30]*
%

[30-
35]*
%

[55-
60]*
%

[55-
60]*
%

[30-
35]*
%

[35-
40]*
%

AGA 25-
30%

25-
30%

15-
20%

15-
20%

35-
40%

35-
40%

50-
55%

45-
50%

<5% <5% 45-
50%

40-
45%

Linde/AGA [65-
75]*
%

[70-
80]*
%

[60-
70]*
%

[65-
75]*
%

[60-
70]*
%

[60-
70]*
%

[75-
85]*
%

[75-
85]*
%

[55-
65]*
%

[55-
65]*
%

[75-
85]*
%

[75-
85]*
%

Air Liquide  5-
10%

 5-
10%

5-
10%

5-
10%

10-
15%

10-
15%

 5-
10%

5-
10%

15-
20%

15-
20%

 5-
10%

5-
10%

Air Products  5-
10%

 5-
10%

10-
15%

10-
15%

 5-
10%

 5-
10%

<5%  5-
10%

<5%  5-
10%

<5% <5%

Messer  5-
10%

 <5% <5%
<5%

 5-
10%

10-
15%

<5%  5-
10%

<5% <5%  5-
10%

 5-
10%

Άλλες
εταιρίες

5-
10%

 5-
10%

10-
15%

5-
10%

 5-
10%

10-
15%

5-
10%

5-
10%

15-
20%

15-
20%

5-
10%

5-
10%

62. Όσον αφορά τα εµφιαλωµένα αέρια, το κοινό µερίδιο αγοράς της Linde/AGA για το
οξυγόνο σε φιάλες ανέρχεται σε [70-80]*%. Ο επόµενος µεγαλύτερος ανταγωνιστής
όσον αφορά το οξυγόνο σε φιάλες είναι η Air Products µε µερίδιο αγοράς 5-10%.  Η
απόσταση από τα µερίδια αγοράς των υπόλοιπων προµηθευτών είναι 70%.   Το κοινό
µερίδιο αγοράς της Linde/AGA για άζωτο σε φιάλες ανέρχεται σε [65-75]*%, ενώ η Air
Products, ο αµέσως επόµενος µεγαλύτερος ανταγωνιστής, κατέχει µερίδιο αγοράς 10-
15%.  Η απόσταση από τα µερίδια αγοράς των υπόλοιπων προµηθευτών υπερβαίνει το
60%.  Το κοινό µερίδιο αγοράς της Linde/AGA για το αργό και τα µίγµατα αργού σε
φιάλες ανέρχεται σε [60-70]*%. Όσον αφορά το αργό και τα µίγµατα αργού σε φιάλες η
Air Liquide και η Messer, που αποτελούν τους αµέσως επόµενους µεγαλύτερους
ανταγωνιστές, διαθέτουν έκαστη µερίδιο αγοράς 10-15%.  Η απόσταση από τα µερίδια
αγοράς των υπόλοιπων ανταγωνιστών είναι 50%.

63. Το κοινό µερίδιο αγοράς της Linde/AGA για το CO2 σε φιάλες ανέρχεται σε [75-85]*%.
Η Air Liquide, η Air Products και η Messer διαθέτουν έκαστη µερίδιο αγοράς 5-10%
όσον αφορά το CO2 σε φιάλες.  Το κοινό µερίδιο αγοράς της Linde/AGA όσον αφορά
το υδρογόνο σε φιάλες ανέρχεται σε [55-65]*%.  Όσον αφορά το υδρογόνο σε φιάλες, η
Air Liquide που αποτελεί τον αµέσως επόµενο µεγαλύτερο ανταγωνιστή διαθέτει
µερίδιο αγοράς 15-20%. Η απόσταση µεταξύ των µεριδίων αγοράς της Linde/AGA και
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των υπόλοιπων προµηθευτών υπερβαίνει το 50%.  Το κοινό µερίδιο αγοράς της
Linde/AGA όσον αφορά το ακετυλένιο σε φιάλες ανέρχεται σε [75-85]*%.  Όσον αφορά
το ακετυλένιο, η Messer και η Air Liquide, που αποτελούν τους αµέσως επόµενους
µεγαλύτερους ανταγωνιστές, διαθέτουν έκαστη µερίδιο αγοράς 5-10%.  Η απόσταση
µεταξύ των µεριδίων αγοράς της Linde/AGA και των υπόλοιπων ανταγωνιστών
υπερβαίνει το 70%.

64. Οι υπόλοιποι µικροί προµηθευτές εµφιαλωµένων αερίων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό
από τις παραδόσεις των κύριων προµηθευτών.  Μέσω της συγκέντρωσης ο αριθµός των
κύριων προµηθευτών θα µειωθεί σηµαντικά και κατά συνέπεια θα καταστεί
δυσκολότερη η άσκηση επιθετικού ανταγωνισµού.  Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να
θεωρηθεί ότι το πεδίο δράσης της Linde/AGA περιορίζεται από τους υπόλοιπους
µικρούς προµηθευτές.

γγ) Όσον αφορά διάφορα υγρά αέρια η Linde/AGA καθίσταται κυρίαρχος της
αγοράς στις Κάτω Χώρες· η συγκέντρωση, ωστόσο, δεν οδηγεί στη δηµιουργία
δεσπόζουσας θέσης στις εν λόγω αγορές.

65. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε η ακόλουθη κατανοµή µεριδίων αγοράς όσον
αφορά τα υγρά αέρια στις Κάτω Χώρες:

Οξυγόνο Άζωτο Αργό Υδρογόνο CO2Υγρά αέρια

Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία

Linde [15-
20]*%

[30-
35]*%

[20-
25]*%

[25-
30]*%

[15-
20]*%

[15-
20]*%

[40-
45]* %

[35-
40]*%

 [5-
10]*%

 [5-
10]*%

AGA 10-
15 %

10-
15%

15-
20 %

15-
20 %

20-
25%

25-
30 %

  0 %  0 % 15-
20 %

20-
25 %

Linde/AGA [25-
35]*%

[40-
50]*%

[35-
45]*%

[40-
50]*%

[35-
45]*%

[40-
50]*%

[40�
50]*%

[35-
45]*%

[20-
30]*%

[25-
35]*%

Air Liquide 45-
50 %

20-
25  %

30-
35 %

25-
30 %

25-
30 %

25-
30 %

35-
40 %

35-
40 %

15-
20 %

20-
25%

Air Products 10-
15 %

 10-
15  %

10-
15 %

10-
15 %

10-
15 %

10-
15 %

15-
20 %

25-
30 %

  <5 %   <5 %

Praxair   5-
10  %

 5-
10 %

5-
10 %

5-
10 %

5-
10 %

5-
10 %

0 % 0% <5 % <5 %

Messer <5 % <5 % <5 % <5 %    5-
10 %

<5 % 0 % 0 % 5-
10 %

5-
10 %

Άλλες εταιρίες   <5 %  10-
15  %

<5 %   5-
10 %

<5 % <5 % <5 % <5 % 50-
55 %

35-
40 %

66. Τα σηµαντικότερα υγρά αέρια από άποψη όγκου και αξίας είναι το οξυγόνο, το άζωτο
και το αργό.  Τα εν λόγω τρία αέρια, τόσο κατ� όγκο όσο και κατ� αξία,
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αντιπροσωπεύουν άνω του 80% των αερίων που διακινούνται εµπορικά σε υγρή µορφή
στις Κάτω Χώρες.  Στις αγορές αερίων, η Linde/AGA διαθέτει µερίδια αγοράς κατ� αξία
ύψους [40-50]*% όσον αφορά το υγρό οξυγόνο, [40-50]*% όσον αφορά το υγρό άζωτο
και [40-50]*% όσον αφορά το υγρό αργό.  Ο δεύτερος µεγαλύτερος ανταγωνιστής είναι
η Air Liquide µε µερίδια αγοράς κατ� αξία ύψους 20-25% όσον αφορά το υγρό οξυγόνο,
20-25% όσον αφορά το υγρό άζωτο και 25-30% όσον αφορά το υγρό αργό.  Ο αµέσως
επόµενος ανταγωνιστής είναι η Air Products η οποία, όσον αφορά τα εν λόγω τρία υγρά
αέρια, διαθέτει µερίδια αγοράς κατ� αξία ύψους 10-15%. Η Praxair διαθέτει όσον αφορά
τα υγρά αέρια µερίδια αγοράς ύψους 5-10%. Τα µερίδια αγοράς των µικρότερων
προµηθευτών όσον αφορά το υγρό οξυγόνο είναι µόλις 20%, το υγρό άζωτο µόλις 15%
και το υγρό αργό κάτω του 10%. ∆εδοµένης της εν λόγω κατανοµής µεριδίων της
αγοράς δεν µπορεί να θεωρηθεί ως δεδοµένο ότι η Linde/AGA ως αποτέλεσµα της
συγκέντρωσης  θα διαφύγει πλήρως του ελέγχου των ανταγωνιστών της.

67. Όσον αφορά το υγρό υδρογόνο η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει σε πρόσθεση των
µεριδίων αγοράς, δεδοµένου ότι η  AGA δεν αναπτύσσει δραστηριότητες στην εν λόγω
αγορά.  Όσον αφορά το υγρό CO2 η Linde/AGA θα επιτύχει µετά τη συγκέντρωση
µερίδιο αγοράς κατ� αξία ύψους [25-35]*% και κατ� αυτό τον τρόπο θα βρεθεί στη
δεύτερη θέση µετά την  Hydrogas που ηγείται της αγοράς µε µερίδιο κατ� αξία ύψους
35-40%.

Συµπέρασµα

68. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία
δεσπόζουσας θέσης της Linde/AGA στις αγορές εµφιαλωµένων αερίων στις Κάτω
Χώρες.

3. Αυστρία

αα) Οι αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων στην Αυστρία χαρακτηρίζονται
ήδη από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης λόγω της ύπαρξης ουσιαστικά τριών µόνο
κύριων προµηθευτών.

69. Στις αυστριακές αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων, η Linde, η AGA και η Messer
αναπτύσσουν δραστηριότητες µέσω θυγατρικών εταιριών.  Εκτός από τις εν λόγω τρεις
επιχειρήσεις, στην Αυστρία υπάρχουν επίσης οι επιχειρήσεις  SIAD Vertrieb technischer
Gase GmbH, θυγατρική της SIAD SpA, Sapio  Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L.
(Sapio),  SOL Spa (SOL) και   Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff GmbH.

70. Στην Αυστρία η κατανοµή παραγωγικών εγκαταστάσεων και εργοστασίων εµφιάλωσης
έχει ως εξής:

Linde AGA Messer SIAD

Εγκαταστάσεις
διαχωρισµού αέρα

2 2 2 0

Εργοστάσια εµφιά-
λωσης όλων των
αερίων

3 5 5 1
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Εργοστάσια
εµφιάλωσης CO2

4 0 1 0

Εργοστάσια
ακετυλενίου

2 3 1 0

Εγκαταστάσεις
υδρογόνου

2 1 1 0

71. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε για τα υγρά αέρια η ακόλουθη κατανοµή
µεριδίων αγοράς στην Αυστρία:

Οξυγόνο Άζωτο Αργό Υδρογόνο CO2Υγρά αέρια

Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία

Linde [45-
50]*%

[40-
45]*%

[45-
50]*%

[40-
45]*%

[70-
75]*%

[55-
60]*%

[85-
90]*%

[80-
85]*%

[25-
30]*%

[35-
40]*%

AGA 25-
30 %

 35-
40 %

 20-
25 %

 20-
25 %

 15-
20 %

25-
30 %

  <5%  <5 % 20-
25 %

20-
25 %

Linde/AGA [70-
80]*%

[75-
85]*%

[65-
75]*%

[60-
70]*%

[85-
95]*%

[80-
90]*%

[85-
95]*%

[80-
90]*%

[45-
55]*%

[55-
65]*%

Messer 10-
15 %

10-
15  %

20-
25 %

 25-
30 %

  5-
10 %

 5-
10 %

  <5 %    <5 % 45-
50 %

35-
40 %

Άλλες εταιρίες   5-
10 %

  5-
10 %

  5-
10 %

  5-
10 %

<5 % <5 % 10-
15 %

 15-
20 %

  <5 %   <5 %

72. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε για τα εµφιαλωµένα αέρια η ακόλουθη
κατανοµή µεριδίων αγοράς στην Αυστρία:

Οξυγόνο Άζωτο Αργό
Μίγµατα
αργού

CO 2 Υδρογόνο ΑκετυλένιοΦιάλες

Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία Όγ-
κος

Αξία

Linde [20-
25]*
%

[25-
30]*
%

[20-
25]*
%

[15-
20]*
%

[30-
35]*
%

[25-
30]*
%

[40-
45]*
%

[40-
45]*
%

[0-
5]*%

[10-
15]*
%

[35-
40]*
%

[30-
35]%

AGA 35-
40%

45-
50%

30-
35%

30-
35%

30-
35%

40-
45%

15-
20%

15-
20%

20-
25%

20-
25%

35-
40%

40-
45%
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Linde/
AGA

[55-
65]*
%

[70-
80]*
%

[50-
60]*
%

[45-
55]*
%

[60-
70]*
%

[65-
75]*
%

[55-
65]*
%

[55-
65]*
%

[20-
30]*
%

[30-
40]*
%

[70-
80]*
%

[65-
75]*
%

Messer 15-
20%

15-
20%

30-
35%

35-
40%

20-
25%

20-
25%

25-
30%

25-
30%

65-
70%

60-
65%

15-
20%

20-
25%

Άλλες
εταιρίες

15-
20%

10-
15%

15-
20%

10-
15%

10-
15%

5-
10%

5-
10%

 5-
10%

<5% <5% <5%  5-
10%

ββ) Στον τοµέα των υγρών και εµφιαλωµένων αερίων η συγκέντρωση θα
δηµιουργήσει µεγάλα κοινά µερίδια αγοράς της Linde/AGA.

73. Μετά τη συγκέντρωση η Linde/AGA θα διαθέτει κοινά µερίδια αγοράς όσον αφορά το
υγρό οξυγόνο ύψους [75-85]*%, το υγρό άζωτο ύψους [60-70]*%, το υγρό αργό ύψους
[80-90]*%, το υγρό υδρογόνο ύψους [80-90]*% και το υγρό CO2 ύψους [55-65]*%.
Στον τοµέα των εµφιαλωµένων αερίων τα µερίδια αγοράς της Linde/AGA ανέρχονται
όσον αφορά το οξυγόνο σε [70-80]*%, το άζωτο σε  [45-55]*%, το αργό και τα µίγµατά
του σε [65-75]*%, το CO2 σε [55-65]* και το ακετυλένιο σε [65-75]*%.  Η απόσταση
µεριδίων της αγοράς µεταξύ της Linde/AGA και της Messer, του µόνου άλλου κύριου
ανταγωνιστή, είναι όσον αφορά το υγρό οξυγόνο άνω του [�]*%, το υγρό άζωτο
[�]*%, το υγρό αργό και το υγρό υδρογόνο άνω του [�]*% και το υγρό CO2 [�]*%.
Στον τοµέα των εµφιαλωµένων αερίων η απόσταση των µεριδίων αγοράς της
Linde/AGA είναι [�]*% όσον αφορά το οξυγόνο, το αργό και το ακετυλένιο, [�]*%
όσον αφορά το CO2 και [�]*% όσον αφορά το άζωτο. Η Messer διατηρεί την ηγετική
της θέση µόνο όσον αφορά το υδρογόνο σε φιάλες, ενώ τα µερίδια αγοράς της
Linde/AGA ανέρχονται σε [30-40]*%.

Συµπέρασµα

74. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία
δεσπόζουσας θέσης της Linde/AGA στις αγορές υγρών αερίων καθώς και στις αγορές
εµφιαλωµένων αερίων στην Αυστρία.

4. Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Ισλανδία

αα) Οι αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων στη Φινλανδία, στη  Σουηδία, στη
Νορβηγία και στην Ισλανδία παρουσιάζουν υψηλό βαθµό συγκέντρωσης.

75. Στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων στη Φινλανδία η AGA και η Air Liquide
είναι οι δύο σηµαντικοί προµηθευτές.  Εκτός από τις δύο αυτές επιχειρήσεις,
αναπτύσσουν δραστηριότητες η επιχείρηση Oy Woikoski AB ως προµηθευτής υγρού
υδρογόνου και ως µικρότερος προµηθευτής εµφιαλωµένων αερίων, καθώς και η Messer
σε µικρότερο βαθµό.

76. Στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων στη Σουηδία η AGA και η Air Liquide
είναι οι δύο σηµαντικοί προµηθευτές.  Εκτός από τις δύο αυτές επιχειρήσεις,
αναπτύσσουν δραστηριότητες και η επιχείρηση Hydrogas ως προµηθευτής διοξειδίου
του άνθρακα και η  Hydrogas-Messer AB, η οποία αποτελεί κοινή επιχείρηση της
Messer και της Hydrogas.
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77. Στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων στη Νορβηγία η AGA και η Hydrogas
είναι οι σηµαντικοί προµηθευτές.  Στην Ισλανδία η AGA είναι ο µοναδικός προµηθευτής
βιοµηχανικών αερίων.

ββ) Σε σειρά αγορών τα µερίδια αγοράς της AGA υπερβαίνουν κατά πολύ το 50%.

78. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε η ακόλουθη κατανοµή µεριδίων αγοράς όσον
αφορά τα υγρά και εµφιαλωµένα αέρια στη Φινλανδία:

              AGA          Air Liquide          Άλλες εταιρίεςΥγρά αέρια

Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία

Οξυγόνο 50-55% 50-55% 45-50% 45-50%

Άζωτο 70-75% 65-70% 25-30% 30-35%

Αργό 25-30% 30-35% 70-75% 65-70%

Υδρογόνο 45-50% 45-50% <5% <5% 50-55% 50-55%

CO 2 65-70% 65-70% 30-35% 30-35%

Εµφιαλωµένα αέρια

Οξυγόνο 80-85% 75-80% 15-20% 20-25%

Άζωτο 65-70% 75-80% 30-35% 20-25%

Αργό/Μίγµατα αργού 75-80% 75-80% 20-25% 20-25%

CO2 80-85% 80-85% 15-20% 15-20%

Υδρογόνο 75-80% 65-70% 20-25% 30-35%

Ακετυλένιο 65-70% 60-65% 30-35% 35-40%

79. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε η ακόλουθη κατανοµή µεριδίων αγοράς όσον
αφορά τα υγρά και εµφιαλωµένα αέρια στη Σουηδία:

              AGA          Air Liquide          SonstigeΥγρά αέρια

Όγκος Αξία Όγκος Αξία Όγκος Αξία

Οξυγόνο 80-85% 75-80% 15-20% 24%

Άζωτο 65-70% 65-70% 30-35% 32%

Αργό 65-70% 70-75% 30-35% 28%
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Υδρογόνο   <5%   <5% 95-100% 95-100%

CO 2 40-45% 60-65% 10-15% 10-15% 45-50% 20-25%

Εµφιαλωµένα αέρια

Οξυγόνο 65-70% 75-80% 30-35% 20-25%

Άζωτο 60-65% 60-65% 35-40% 35-40%

Αργό/Μίγµατα αργού 70-75% 70-75% 25-30% 25-30%

CO2 60-65% 65-70% 35-40% 30-35%

Υδρογόνο 85-90% 90-95%  10-15%  5-10%

Ακετυλένιο 75-80% 80-85% 20-25% 15-20%

80. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε η ακόλουθη κατανοµή µεριδίων αγοράς όσον
αφορά τα υγρά και εµφιαλωµένα αέρια στη Νορβηγία:

Υγρά αέρια                      AGA                       Hydrogas

Όγκος Αξία Όγκος Αξία

Οξυγόνο 60-65% 60-65% 35-40% 30-35%

Άζωτο 65-70% 60-65% 30-35% 30-35%

Αργό 25-30% 30-35% 70-75% 65-70%

Υδρογόνο  <5%  <5%  <5%  <5%

CO 2 15-20% 15-20% 80-85% 80-85%

Εµφιαλωµένα αέρια

Οξυγόνο 65-70% 85-90% 30-35% 10-15%

Άζωτο 50-55% 65-70% 45-50% 30-35%

Αργό/Μίγµατα αργού 95-100% 95-100%  <5%  <5%

CO2 50-55% 35-40% 45-50% 60-65%

Υδρογόνο 95-100% 95-100%  <5%  <5%

Ακετυλένιο 65-70% 65-70% 30-35% 30-35%
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81. Στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων στην Ισλανδία η AGA αποτελεί τον
µοναδικό προµηθευτή.

ββ) Η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει σε ενίσχυση της υφιστάµενης ηγετικής θέσης
της AGA σε σειρά αγορών όσον αφορά τα υγρά και εµφιαλωµένα αέρια στη
Φινλανδία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία.

82. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα οδηγούσε ενδεχοµένως σε ενίσχυση της κυριαρχικής
θέσης της  AGA στις σκανδιναβικές αγορές, εφόσον η Linde αποτελούσε σηµαντικό
δυνητικό ανταγωνιστή µε προοπτικές εισόδου στις σκανδιναβικές αγορές.  Ωστόσο, η
Επιτροπή βάσει των δηλώσεων του κοινοποιούντα σε απάντηση των αιτιάσεων της
Επιτροπής και στο πλαίσιο ακρόασης, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν πρόκειται για
αυτή την περίπτωση.

83. Είναι γεγονός ότι στην Κοινότητα η Linde αναπτύσσει δραστηριότητες στις αγορές των
ακόλουθων κρατών µελών όσον αφορά τα βιοµηχανικά υγρά και εµφιαλωµένα αέρια:
Γερµανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Αυστρία,
Πορτογαλία και Ελλάδα.  Ωστόσο, το γεγονός αυτό και µόνο δεν δικαιολογεί την
υπόθεση ότι κατά συνέπεια η Linde πρέπει να θεωρηθεί ως δυνητικός σηµαντικός
ανταγωνιστής µε προοπτικές εισόδου στις σκανδιναβικές αγορές.

84. Για την είσοδο σε µία νέα αγορά απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις.  Στην κοινοποίησή
της η Linde αναφέρει τις ακόλουθες εκτιµήσεις όσον αφορά το συνολικό κόστος µίας
εισόδου στην αγορά:

Φάση I

Ενοίκιο γηπέδου έκτασης 4000 m² 15.000 DEM µηνιαίως
για τη δηµιουργία αποθήκης φιαλών
Λυόµενα και κτίρια γραφείων 40.000 DEM
Αποθήκη και στέγαση χώρων αποθήκευσης 40.000 DEM
5.000 φιάλες, παλέτες, δέσµες φιαλών 1.350.000 DEM
Περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα, γερανοί 100.000 DEM
Οχήµατα µεταφοράς 250.000 DEM
Επένδυση 1.180.000 DEM περίπου
Μηνιαία έξοδα συµπεριλαµβανοµένων
των εξόδων προσωπικού 100.000 DEM περίπου

Φάση II

Κόστος (αγοράς) γηπέδου 5.000 m² 1.500.000 DEM
Κόστος εργοστασίου εµφιάλωσης,
δεξαµενές, κ.λπ. 2.500.000 DEM
Σύνολο: 4-5 εκατ. DEM περίπου

Φάση III

1 εγκατάσταση διαχωρισµού αέρα 40 εκατ. DEM
5 εργοστάσια εµφιάλωσης 25 εκατ. DEM
Απόθεµα 110.000 φιαλών, διάφορες δεξαµενές 30 εκατ. DEM
Οχήµατα, βυτιοφόρα 15 εκατ. DEM
∆έσµες φιαλών, παλέτες, κτίρια 10 εκατ. DEM
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Σύνολο: 120 εκατ. DEM

85. Το υπολογιζόµενο συνολικό κόστος των επενδύσεων για την είσοδο στην αγορά στη
φάση III είναι το ποσό που ξόδεψε η Linde για να εισέλθει στις αγορές αερίων της
Ιταλίας.    [�]* Επιπλέον, η Linde στην κοινοποίησή της σχετικά µε τις δραστηριότητές
της στη Γαλλία από το 1989 µέχρι το 1998 αναφέρει αρνητικά αποτελέσµατα άνω των
[�]* ετησίως στη Γαλλία, µολονότι χρειάστηκε να πραγµατοποιήσει επενδύσεις
συνολικού ύψους  [�]* εκατ. DEM.  Λαµβάνοντας υπόψη το ύψος των επενδύσεων και
το γεγονός ότι µία επιχείρηση πρέπει να υποστεί ζηµίες για µεγάλο χρονικό διάστηµα
προκειµένου να εδραιωθεί σε ένα άλλο κράτος µέλος, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
πιθανότητα και η εφικτότητα της εισόδου σε µία νέα αγορά πρέπει να κριθεί από την
άποψη του προµηθευτή µε βάση τα δεδοµένα της εξεταζόµενης αγοράς.  Στο πλαίσιο
αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το µέγεθος της αγοράς καθώς και ο ήδη υπάρχων βαθµός
συγκέντρωσης.

86. Η Γαλλία είναι µετά τη  Γερµανία η σηµαντικότερη αγορά βιοµηχανικών αερίων στον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.  Η Ιταλία βρίσκεται µετά τη Μεγάλη Βρετανία στην
τέταρτη θέση.  Αντίθετα, η σουηδική αγορά αερίων είναι η µεγαλύτερη στη Σκανδιναβία
και το µέγεθός της για τα βιοµηχανικά αέρια αντιστοιχεί στο 14% της γερµανικής
αφοράς αερίων.  Οι αγορές αερίων της Φινλανδίας και της Νορβηγίας είναι µικρότερες
από την αυστριακή, της οποίας το µέγεθος αντιστοιχεί στο 10% της γερµανικής αγοράς.
Το 1998 το µέγεθος της αγοράς στη Σουηδία για υγρά και εµφιαλωµένα αέρια ανήλθε σε
160 εκατ. ευρώ, στη Φινλανδία σε 62 εκατ. ευρώ και στη Νορβηγία σε 65 εκατ. ευρώ.
∆εδοµένου του περιορισµένου µεγέθους των εν λόγω αγορών δεν είναι εύλογο ότι η
Linde θα αναλάβει το κόστος επενδύσεων στο ύψος που προαναφέρθηκε και επιπλέον
ότι θα θελήσει να υποστεί τις σοβαρές ζηµίες µίας µακροχρόνιας εναρκτήριας φάσης.

87. Επιπλέον, οι αγορές για την παραγωγή βιοµηχανικών αερίων στη Φινλανδία, στη
Σουηδία, στη Νορβηγία, ουσιαστικά µε δύο µόνο κύριους προµηθευτές, και στην
Ισλανδία, µε έναν µόνο προµηθευτή, παρουσιάζουν ήδη υψηλό βαθµό συγκέντρωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ένας από τους δύο κύριους
προµηθευτές, η  AGA, κυριαρχεί σε σειρά αγορών όσον αφορά τα υγρά και
εµφιαλωµένα αέρια στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία.  Ο
άλλος κύριος προµηθευτής στη Φινλανδία και στη Σουηδία είναι η Air Liquide, η οποία
ηγείται της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας αγοράς στον τοµέα της παραγωγής και εµπορίας
βιοµηχανικών αερίων.

88. Λαµβάνοντας υπόψη το µικρό µέγεθος των αγορών υγρών και εµφιαλωµένων αερίων
στη Σκανδιναβία και τους υψηλούς φραγµούς εισόδου στην αγορά, η Επιτροπή είναι της
γνώµης ότι η Linde δεν µπορεί να θεωρηθεί ως δυνητικά σηµαντικός ανταγωνιστής για
µία είσοδο στις σκανδιναβικές αγορές.

Συµπέρασµα

89. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει σε ενίσχυση της
δεσπόζουσας θέσης της AGA στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων στη
Φινλανδία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία.

V. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΚΟΙΝΟΠΟΙΩΝ

1. ∆έσµευση
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90. Για την εξάλειψη των αµφιβολιών της Επιτροπής όσον αφορά τη σχεδιαζόµενη
συγκέντρωση, η Linde ανέλαβε τις ακόλουθες δεσµεύσεις:

91. Η Linde υποχρεούται να εκχωρήσει την επιχείρηση εµφιαλωµένων αερίων της AGA Gas
BV όσον αφορά τα βιοµηχανικά αέρια (άζωτο, υδρογόνο, αργό, CO2 και ακετυλένιο)
στις Κάτω Χώρες.  Η εν λόγω δέσµευση εκχώρησης περιλαµβάνει το εργοστάσιο
εµφιάλωσης βιοµηχανικών αερίων στο Άµστερνταµ, το σχετικό προσωπικό (περίπου
[�]* εργαζόµενοι), τις υπάρχουσες συµβάσεις µε πελάτες, πωλητές και µεταφορείς, τον
κατάλογο των πελατών και τις σχετικές φιάλες αερίων (περίπου [�]*) ("αντικείµενο
δέσµευσης Κάτω Χώρες").  Η εν λόγω δέσµευση δεν περιλαµβάνει τα ειδικά αέρια,
συµπεριλαµβανοµένου του  Mison ®  και των αερίων για ιατρικούς σκοπούς.

92. Η Linde υποχρεούται να εκχωρήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων που η AGA ασκεί
στην Αυστρία µέσω της θυγατρικής της AGA GmbH.  Η δέσµευση εκχώρησης
περιλαµβάνει όλες τις εγκαταστάσεις διαχωρισµού αέρα µε τις υπάρχουσες συµβάσεις
επιτόπιας παράδοσης, όλα τα σχετικά εργοστάσια υγροποίησης, εµφιάλωσης και
ακετυλενίου, το σχετικό προσωπικό (περίπου [�]* εργαζόµενοι), τις υπάρχουσες
συµβάσεις µε πελάτες και πωλητές, τον κατάλογο πελατών,  τις εγκατεστηµένες
δεξαµενές στο χώρο των πελατών, τα σχετικά βυτιοφόρα και τα υπόλοιπα οχήµατα
µεταφοράς καθώς και τις σχετικές φιάλες αερίων (περίπου [�]*) ("αντικείµενο
εκχώρησης Αυστρία").   ∆εν προβλέπεται η εκχώρηση του περιβλήµατος της εταιρίας µε
την εταιρική επωνυµία καθώς και των συµµετοχών της AGA GmbH εκτός της
Αυστρίας.

2. Αξιολόγηση των δεσµεύσεων

Κάτω Χώρες

93. Βάσει της προτεινόµενης δέσµευσης, οι δραστηριότητες εµφιαλωµένων αερίων της
AGA στις Κάτω Χώρες θα διατεθούν προς πώληση στους ανταγωνιστές.  Μέσω της
εκχώρησης εξασφαλίζεται ότι η θέση της  Linde στις αγορές εµφιαλωµένων αερίων δεν
θα ενισχυθεί.  Μετά την ολοκλήρωση της εκχώρησης ο αγοραστής θα βρεθεί στην ίδια
θέση που κατείχε η AGA προηγουµένως.  Κατ� αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι και
µετά τη συγκέντρωση θα υπάρχει ακόµη ένας µεγάλος προµηθευτής εµφιαλωµένων
αερίων στις αγορές των Κάτω Χωρών.  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η
προτεινόµενη δέσµευση επαρκεί για να αποτραπεί η δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στις
αγορές εµφιαλωµένων αερίων στις Κάτω Χώρες.

Αυστρία

94. Βάσει της προτεινόµενης δέσµευσης το σύνολο των αυστριακών δραστηριοτήτων της
AGA όσον αφορά τα αέρια  θα διατεθεί προς πώληση.  Μέσω της εκχώρησης
εξασφαλίζεται ότι η θέση της  Linde στις αγορές υγρών και εµφιαλωµένων αερίων δεν
θα ενισχυθεί.  Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ότι στην Αυστρία θα παραµείνουν όπως και
πριν τρεις κύριοι προµηθευτές.  Η εκχώρηση των δύο εγκαταστάσεων διαχωρισµού αέρα
και των υγροποιητών είναι απαραίτητη προκειµένου ο αγοραστής να αποκτήσει τη θέση
στον ανταγωνισµό που κατείχε προηγουµένως η  AGA στους τοµείς τόσο των υγρών
αερίων όσο και των αερίων σε φιάλες.  Η Linde δεν πρότεινε να περιορίσει τη δέσµευση
στα εµφιαλωµένα αέρια οξυγόνο, άζωτο, αργό, CO2 και ακετυλένιο αποκλείοντας το
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υδρογόνο σε φιάλες.  Ένας ανάλογος περιορισµός θα ήταν δύσκολα εφαρµόσιµος,
δεδοµένου ότι κατά κανόνα όλα τα εµφιαλωµένα αέρια τοποθετούνται µαζί σε φιάλες.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί ότι η προτεινόµενη δέσµευση είναι η ενδεδειγµένη και
απαραίτητη για να αποτραπεί η δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στις αγορές υγρών και
εµφιαλωµένων αερίων στην Αυστρία.

VI.  ΣΥΝΟΨΗ

95. Για τους προαναφερθέντες λόγους και υπό τον όρο ότι η κοινοποιούσα επιχείρηση θα
εκπληρώσει τις αναληφθείσες δεσµεύσεις, η Επιτροπή κρίνει ότι η σχεδιαζόµενη
συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει στη δηµιουργία ούτε στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης,
η οποία θα παρεµπόδιζε ουσιαστικά την άσκηση πραγµατικού ανταγωνισµού σε
σηµαντικό τµήµα της Κοινής Αγοράς.  Κατά συνέπεια, εφόσον τηρείται ο εν λόγω όρος,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού συγκεντρώσεων και το άρθρο 57
της συµφωνίας ΕΟΧ, η συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την Κοινή Αγορά και
τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση µε την οποία η Linde Aktiengesellschaft  απoκτά τον
πλήρη έλεγχο του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της AGA AB  κηρύσσεται
συµβιβάσιµη µε την Κοινή Αγορά και τη συµφωνία ΕΟΧ, υπό τον όρο ότι η
κοινοποιούσα επιχείρηση θα τηρήσει τις δεσµεύσεις που ανέλαβε και οι οποίες
παρατίθενται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην:

LINDE AG
Abraham-Lincoln-Straße 21
D-65189 Wiesbaden

Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

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


