
Απόφαση της Επιτροπής

της 17/10/2001

µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά
και τη λειτουργία της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση αριθ. COMP/M.2187 � CVC/Lenzing)

 (Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(Κείµενο το οποίο 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 (�Συµφωνία ΕΟΧ�), και ιδίως το
άρθρο 57,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989
σχετικά µε τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων1, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αρ.1310/972, και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 3,

την απόφαση της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2001 να κινήσει τη διαδικασία στην
παρούσα υπόθεση,

Αφού έδωσε τη δυνατότητα στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να διατυπώσουν τις
απόψεις τους επί των αιτιάσεων της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής  Συγκεντρώσεων3,

Έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Συµβούλου Ακροάσεων της παρούσας
υπόθεσης4,

                                                
1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ.1, διορθωτικό ΕΕ L 257, 21.9.1990, σ.13.
2 ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ.1.
3 ΕΕ C [...], [...]2001, σ.[...].
4 ΕΕ C [...], [...]2001, σ.[...].
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

1. Στις 4 Μαΐου 2001, κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή µια προτεινόµενη
συγκέντρωση σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αρ. 4064/89 (στο
εξής :  �κανονισµός περί συγκεντρώσεων�), µε την οποία η CVC Capital
Partners Group Ltd (στο εξής : �CVC�) αποκτά έµµεσα κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)  του κανονισµού περί συγκεντρώσεων τον
έλεγχο της αυστριακής επιχείρησης Lenzing AG (στο εξής : �Lenzing�) µέσω
της αγοράς µετοχών.

2. Μετά από εξέταση της κοινοποίησης η Επιτροπή κατέληξε στην άποψη ότι η
κοινοποιηθείσα  πράξη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων όπως έχει τροποποιηθεί, και ότι εγείρει σοβαρές αµφιβολίες για
το κατά πόσο συµβιβάζεται  µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της
Συµφωνίας για τον ΕΟΧ.

3. Μετά από επισταµένη έρευνα της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει πλέον καταλήξει
στο συµπέρασµα  ότι η προτεινόµενη συγκέντρωση  δηµιουργεί ή ενισχύει µια
δεσπόζουσα θέση εξαιτίας της οποίας θα παρεµποδιστεί σηµαντικά ο
αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στην κοινή αγορά και η λειτουργία της
Συµφωνίας για τον ΕΟΧ.

Ι. ΤΑ ΜΕΡΗ

4. Η CVC ασκεί διαχείριση και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Έχει υπό τον έλεγχό της περισσότερες από 70
εταιρείες στις οποίες επενδύονται κεφάλαια από επιχειρήσεις παροχής
επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Μεταξύ αυτών είναι και ο όµιλος Acordis5, του
οποίου οι δραστηριότητες αφορούν τον κλάδο τεχνητών ινών και
εξειδικευµένων υλών για βιοµηχανικές, κλωστοϋφαντουργικές, ιατρικές και
υγειονοµικές εφαρµογές.

5. Η Lenzing δραστηριοποιείται στη διάθεση και  παραγωγή τεχνητών
κυτταρινικών ινών για κλωστοϋφαντουργικές και µη  κλωστοϋφαντουργικές
εφαρµογές, στον τεχνικό τοµέα, και στην παραγωγή πλαστικών µεµβρανών και
χάρτου.

ΙΙ. Η ΠΡΑΞΗ

6. Προκειµένου να αποκτηθεί ο αποκλειστικός έλεγχος της Lenzing, θα
χρησιµοποιηθεί ως ενδιάµεσος φορέας µια αυστριακή εταιρεία η οποία

                                                
5 Βλέπε την απόφαση της Επιτροπής της 20ης ∆εκεµβρίου 1999 στην υπόθεση COMP/M.1755 � CVC
/Acordis (πωλητής : Akzo Nobel), καθώς και την απόφαση της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 1998 στην
υπόθεση IV/M.1182 � Akzo Nobel/Courtaulds και την απόφαση της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου
1991 στην υπόθεση IV/M.113 � Courtaulds/Snia.

* Ορισµένα τµήµατα του παρόντος εγγράφου έχουν απαλειφθεί για να µην δηµοσιευθούν
εµπιστευτικές πληροφορίες· τα τµήµατα αυτά περικλείονται σε αγκύλες και δηλώνονται µε αστερίσκο.
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ελέγχεται από την CVC, η Zellulosefaser Beteiligungsgesellschaft mbH, και η
οποία θα αγοράσει το πλειοψηφικό µερίδιο της Bank Austria στη Lenzing. Στη
συνέχεια, η CVC θα µεταβιβάσει επίσης στη Zellulosefaser Beteiligungsgesell-
schaft mbH το µετοχικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτει σε ορισµένες θυγατρικές
εταιρείες της Acordis , περιλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων της Acordis
στους τοµείς των ασυνεχών ινών βισκόζης, lyocell (Tencel), υφαντουργικών
συνεχών ινών βισκόζης (Enka), βιοµηχανικών συνεχών ινών βισκόζης
(Cordenka) καθώς και των δραστηριοτήτων της Acordis στον τοµέα των
ακρυλικών ινών στο Kelheim (Γερµανία) και στο Grimsby (Ηνωµένο
Βασίλειο). Η συµφωνία της 14ης Φεβρουαρίου 2001 για την αγορά των µετοχών
και των µετατρέψιµων οµολογιών θα εκπνεύσει και θα καταστεί ανίσχυρη, αν
µέχρι τις [...]* δεν έχει επίσηµα εγκριθεί η προτεινόµενη πράξη εξαγοράς.

ΙΙΙ. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

7. Η CVC θα αποκτήσει έµµεσα τον αποκλειστικό έλεγχο της Lenzing, σύµφωνα
µε την κοινοποιηθείσα πράξη εξαγοράς, η οποία όµως συνιστά συγκέντρωση
κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων.

IV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

8. Οι υπόψη επιχειρήσεις έχουν όλες µαζί ένα συνολικό κύκλο εργασιών σε
παγκόσµια κλίµακα ο οποίος υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ (CVC, [...]*
εκατοµµύρια το 2000, Lenzing, [...]* εκατοµµύρια το 2000).  Ο κύκλος
εργασιών καθεµιάς από αυτές σε κοινοτικό επίπεδο υπερβαίνει τα 250
εκατοµµύρια ευρώ, (CVC, [...]* εκατοµµύρια το 2000. Lenzing, [...]*
εκατοµµύρια το 2000), αλλά σε κανένα κράτος µέλος δεν πραγµατοποιούν
κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από τα δύο τρίτα του αντίστοιχου συνολικού
κοινοτικού κύκλου εργασιών6. Κατά συνέπεια, η κοινοποιηθείσα πράξη έχει
κοινοτική διάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού
περί συγκεντρώσεων. Επίσης συνιστά περίπτωση συνεργασίας  στο πλαίσιο της
Συµφωνίας για τον ΕΟΧ, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
πρωτοκόλλου 24 της Συµφωνίας.

V. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

9. Στις 30 Μαίου 2001, τα µέρη ανέλαβαν δεσµεύσεις σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 2 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, ώστε να επιτραπεί σε
πρώτη φάση η κοινοποιηθείσα πράξη εξαγοράς. Ως αποτέλεσµα αυτής της
ανάληψης δεσµεύσεων, η περίοδος προκαταρκτικής εξέτασης η οποία
προβλέπεται από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων επεκτάθηκε από τον ένα µήνα στις έξι εβδοµάδες.

                                                
6 Ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών
(ΕΕ C 66, 2.3.1998, σ.25).
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10. Στις 22 Ιουνίου 2001 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων.

11. Στις 9 Αυγούστου 2001 η Επιτροπή γνωστοποίησε προς το κοινοποιούν µέρος
τις αιτιάσεις της, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων και το πρωτόκολλο 21 της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ (στο εξής :
�κοινοποίηση αιτιάσεων�). Το εν λόγω µέρος, αφού έλαβε γνώση του
περιεχοµένου του φακέλου της Επιτροπής στις 13 Αυγούστου 2001, υπέβαλε
στις 29 Αυγούστου 2001 κοινή απάντηση των CVC, Acordis και Lenzing στην
κοινοποίηση αιτιάσεων (στο εξής : �Απάντηση�). Η CVC στις 21 Αυγούστου
2001 πληροφόρησε τον Σύµβουλο Ακροάσεων της Επιτροπής ότι δεν θα
ασκήσει το δικαίωµά της να ζητήσει επίσηµη προφορική ακρόαση. Στις 11
Σεπτεµβρίου 2001 η Επιτροπή παρέσχε προς το ενδιαφερόµενο µέρος
συµπληρωµατικά στοιχεία, µε τα οποία συνόψιζε ορισµένα πραγµατικά
περιστατικά του φακέλου. Σε απάντηση, σε επιστολή του µε ηµεροµηνία 17
Σεπτεµβρίου 2001 (στο εξής : �επιστολή�), το κοινοποιούν µέρος υπέβαλε
συµπληρωµατικές πληροφορίες για τα παραπάνω στοιχεία.

12. Στις 25 Σεπτεµβρίου 2001 το κοινοποιούν µέρος πρότεινε την ανάληψη
δεσµεύσεων  µε στόχο να άρει τις επιφυλάξεις της Επιτροπής όσον αφορά τον
ανταγωνισµό, οι οποίες διατυπώθηκαν στην κοινοποίηση αιτιάσεων. Οι
δεσµεύσεις αυτές θα αναφερθούν και θα αξιολογηθούν σε επόµενα σηµεία (στις
παραγράφους 254 και εφεξής).

VI. ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

Α. ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(1) Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

13. Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση αφορά τον τοµέα των ινών και ειδικότερα την
παραγωγή και διάθεση τεχνητών ασυνεχών ινών για κλωστοϋφαντουργικές και
µη  κλωστοϋφαντουργικές εφαρµογές,  (οι τελευταίες αναφέρονται επίσης και
ως �µη νηµατοποιηµένες� ή �µη κλωστοποιηµένες� εφαρµογές). ∆εδοµένου ότι
η  Acordis δραστηριοποιείται σε µια σειρά τοµέων που αφορούν τις ίνες7, ο
µόνος τοµέας στον οποίο ενδέχεται να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις όσον
αφορά τον ανταγωνισµό είναι αυτός των κυτταρινικών ασυνεχών ινών, και
ειδικότερα ο τοµέας των ασυνεχών ινών βισκόζης και των ασυνεχών ινών
lyocell. Με την πράξη εξαγοράς η επιχείρηση καθίσταται ο βασικός
προµηθευτής αυτών των ινών σε παγκόσµια κλίµακα. Επειδή τα µέρη θεωρούν
ότι η αγορά προϊόντων περιλαµβάνει όλα τα είδη φυσικών, συνθετικών και
κυτταρινικών ασυνεχών ινών (αλλά όχι και τα συνεχή νήµατα), οι επόµενες

                                                
7 Οι κυριότερες δραστηριότητες της Acordis στον τοµέα των συνεχών νηµάτων είναι : οι
υφαντουργικές ίνες βισκόζης, οι βιοµηχανικές ίνες βισκόζης, οι υφαντουργικές ίνες οξικής κυτταρίνης,
οι βιοµηχανικές πολυεστερικές ίνες και βιοµηχανικές ίνες από πολυαµίδιο. Επιπλέον η Acordis
δραστηριοποιείται στον τοµέα των ακριλικών ασυνεχών ινών και των τεχνητών ανθρακοϊνών.
∆εδοµένου ότι αυτά τα προϊόντα δεν δηµιουργούν κάποιο πρόβληµα από την άποψη του
ανταγωνισµού, δεν εξετάζονται περαιτέρω.
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παράγραφοι σχετικά µε την κατάταξη των ινών έχουν σκοπό να παρουσιάσουν
τα απαραίτητα βασικά στοιχεία του θέµατος.

(α) Η διάκριση µεταξύ ασυνεχών ινών και συνεχών νηµάτων

� Ασυνεχείς ίνες

14. Οι ασυνεχείς ίνες αποτελούν το 70% περίπου  της παγκόσµιας ζήτησης ινών και
παραδοσιακά  χρησιµοποιούνται κυρίως στις υφαντουργικές εφαρµογές. Οι
φυσικές ίνες (εκτός από το µετάξι), όταν είναι ζωικής ή φυτικής προέλευσης,
είναι ασυνεχείς, δηλαδή ίνες περιορισµένου µήκους. Το βαµβάκι και το µαλλί,
π.χ., που είναι οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες φυσικές ασυνεχείς ίνες,
χαρακτηρίζονται από µήκη περίπου  40 mm και 70-80 mm αντίστοιχα. Οι
ασυνεχείς ίνες είτε κλωστοποιούνται σε νήµα και εν συνεχεία πλέκονται για
υφαντουργικές εφαρµογές, είτε χρησιµοποιούνται σε µη νηµατοποιηµένη (�µη
κλωστοποιηµένη�) µορφή, π.χ. � παραδοσιακά � ως τσόχες ή πληρωτικό υλικό
µαξιλαριών, καλύµµατα κρεβατιών κλπ, αλλά πρόσφατα και σε ένα πολύ
µεγαλύτερο φάσµα εφαρµογών.

15. Οι τεχνητές ασυνεχείς ίνες δηµιουργήθηκαν για να µιµηθούν αλλά επίσης και
να βελτιώσουν την ποιότητα των φυσικών ινών. Οι τεχνητές ασυνεχείς ίνες
είναι δύο ειδών: Ενώ οι κυτταρινικές ίνες (όπως η βισκόζη και το lyocell)
κατασκευάζονται από ξυλοπολτό, οι συνθετικές ίνες (όπως οι ίνες από
πολυεστέρα, πολυπροπυλένιο, πολυαµίδιο και ακρυλικό) συνήθως παράγονται
σε θερµοπλαστική βάση. Οι ίνες κλωστοποιούνται σε δέσµες και στη συνέχεια
κόβονται σε νηµατίδια, ώστε να µετατρέπονται σε ασυνεχείς ίνες.

� Συνεχή νήµατα

16. Αντίθετα από ό,τι συµβαίνει µε τις ασυνεχείς ίνες, τα τεχνητά συνεχή νήµατα
παράγονται µε µια εντελώς διαφορετική διαδικασία, σε διαφορετικά εργοστάσια
και έχουν σαφώς διαφορετικά χαρακτηριστικά στη συµπεριφορά τους.
Χρησιµοποιούνται σε ποικίλες εφαρµογές. Μολονότι κατά βάση προέρχονται
από την ίδια κυτταρινική ή συνθετική πρώτη ύλη µε τις τεχνητές ασυνεχείς ίνες,
τα συνεχή νήµατα κλωστοποιούνται σε ένα µοναδικό νήµα και τυλίγονται σε
µποµπίνα. Μπορεί να έχουν µήκος αρκετά χιλιόµετρα. Τα ποιοτικά κριτήρια για
την πρώτη ύλη πριν την εξώθηση είναι σηµαντικά υψηλότερα (πρέπει να
εξαλείφονται οι ανοµοιοµορφίες και να αποµακρύνονται οι προσµίξεις) και οι
παραγόµενες ποσότητες σηµαντικά µικρότερες από αυτές του τοµέα των
ασυνεχών ινών. Γι� αυτό τα συνεχή νήµατα είναι κατά πολύ ακριβότερα από τις
ασυνεχείς ίνες8. Μια σηµαντική εφαρµογή των συνεχών νηµάτων βισκόζης
είναι π.χ. η ενίσχυση των ελαστικών των αυτοκινήτων για τα οποία η αντοχή
των κλωστοποιηµένων ασυνεχών ινών βισκόζης θα ήταν εντελώς ανεπαρκής.

                                                
8 Για παράδειγµα, βλέπε το ακόλουθο απόσπασµα τιµών από ένα εσωτερικό έγγραφο των µερών: [...]*
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� Η πρακτική  της Επιτροπής

17. Σε προηγούµενες αποφάσεις της9 η Επιτροπή εκτίµησε ότι οι ασυνεχείς ίνες και
τα συνεχή νήµατα ανήκαν σε διαφορετικές αγορές προϊόντων, και οι διάκριση
αυτή δεν αµφισβητήθηκε από το κοινοποιούν µέρος. Επιπλέον, στον τοµέα των
συνεχών νηµάτων δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη µεταξύ των µερών : µόνο ο
όµιλος Acordis δραστηριοποιείται στην παραγωγή διαφόρων τεχνητών
κυτταρινικών και συνθετικών τύπων συνεχών νηµάτων.

(β) ∆ιάκριση ανάλογα µε τον τοµέα εφαρµογής και τα είδη των ινών

18. Μια άλλη θεµελιώδης διάκριση σε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής που
αφορούν τις ίνες είναι ανάλογα µε τον τοµέα εφαρµογής τους. Η Επιτροπή
διατύπωσε τη γνώµη ότι οι ίνες για υφαντουργικές εφαρµογές, βιοµηχανικές
εφαρµογές και καλύψεις δαπέδων (τάπητες) ανήκαν σε διαφορετικές αγορές
προϊόντων.10 Η Επιτροπή εκτίµησε ακόµη ότι στις αγορές αυτές οι ίνες πρέπει
να διακρίνονται και ανάλογα µε το είδος τους11.  Η ίδια προσέγγιση
εφαρµόζεται επίσης και στο κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη
βιοµηχανία συνθετικών ινών του 199612.

(γ)Ο προτεινόµενος από τα µέρη ορισµός της αγοράς προϊόντων

19. Τα µέρη θεωρούν ότι η σχετική αγορά προϊόντων δεν αποτελείται µόνο από τις
τεχνητές κυτταρινικές ασυνεχείς ίνες αλλά από όλες τις τεχνητές ίνες
(κυτταρινικές και συνθετικές) καθώς και τις φυσικές ασυνεχείς ίνες.
Ισχυρίζονται ότι υπάρχει µεγάλος βαθµός δυνατότητας υποκατάστασης µεταξύ
των διαφόρων τύπων ινών, και ιδιαίτερα µεταξύ ινών βαµβακιού, βισκόζης και
πολυεστέρα.

                                                
9 Βλέπε την απόφαση της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 1998 στην υπόθεση IV/M.1182 � Akzo Nobel /
Courtaulds κ.α.
10 Βλέπε την απόφαση της Επιτροπής της 30ης Σεπτεµβρίου 1992 στην υπόθεση IV/M.214 � DuPont /
ICI κ.α.
11 Για παράδειγµα, στις αγορές υφαντουργικών συνεχών νηµάτων όσον αφορά τις ίνες βισκόζης και
οξικής κυτταρίνης (Απόφαση της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 1991 στην υπόθεση IV/M.113 �
Courtaulds/Snia και  απόφαση της Επιτροπής της 30ης Ιουνίου 1998 στην υπόθεση IV/M.1182 � Akzo
Nobel / Courtaulds), τις ίνες από πολυεστέρα και πολυαµίδιο (Απόφαση της Επιτροπής της 3ης
Φεβρουαρίου 1994 στην υπόθεση IV/M.399 � Rhône-Poulenc-Snia / Nordfaser), πολυεστέρα και
βισκόζη (Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 1995 στην υπόθεση IV/M.533 � TWD / Akzo
Nobel / Kuagtextil). Στις αγορές ινών για τάπητες όσον αφορά τις ίνες από πολυαµίδιο (νάϋλον) και
πολυπροπυλένιο (Απόφαση της Επιτροπής 93/9/ΕΟΚ της 30ης Σεπτεµβρίου 1992  στην υπόθεση
IV/M.214 � DuPont/ICI, ΕΕ L 7, 13.01.1993, σ. 13).
12 ΕΕ C 94, 30.03.1996. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την παράταση της περιόδου ισχύος
στην ΕΕ C 24, 29.01.1999, σ. 18.
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(2) Μεθοδολογία

20. Η Επιτροπή πραγµατοποίησε µια σε βάθος έρευνα της αγοράς, µε τη συµµετοχή
τόσο των άµεσων πελατών των µερών όσο και των απώτερων (δηλαδή των
πελατών των εποµένων σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας), όπως επίσης
των ιδίων των µερών και των ανταγωνιστών τους. Έλαβε απαντήσεις από
περισσότερους από 100 ερωτηθέντες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι
άµεσοι πελάτες των µερών. Αυτή η έρευνα της αγοράς επέτρεψε στην Επιτροπή
να πραγµατοποιήσει µια ανάλυση των σχετικών θεµάτων τόσο από την πλευρά
της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς, και ιδίως αν θα πρέπει να
γίνουν οι ακόλουθες διακρίσεις :

� µια διάκριση µεταξύ των τεχνητών ασυνεχών κυτταρινικών ινών (βισκόζης
και lyocell), των συνθετικών ασυνεχών ινών (ιδιαίτερα από πολυεστέρα και
πολυπροπυλένιο), και των φυσικών ινών (ιδιαίτερα του βαµβακιού),

� µια διάκριση µεταξύ των διαφόρων τύπων τεχνητών κυτταρινικών ασυνεχών
ινών (βισκόζης και lyocell), και

� περαιτέρω διακρίσεις µεταξύ εφαρµογών  καθώς και µεταξύ οµάδων
πελατών.

21. Η Επιτροπή επίσης αξιολόγησε µεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά µε τις
συνολικές πωλήσεις και τις εφαρµοζόµενες τιµές από τα µέρη για µια σειρά
ετών και πραγµατοποίησε µια ανάλυση συσχέτισης τιµών και ελαστικότητας.

22. Οι ίνες τις οποίες το κοινοποιούν µέρος θεωρεί ως τα πλησιέστερα
υποκατάστατα των τεχνητών κυτταρινικών ασυνεχών ινών είναι αυτές από
βαµβάκι, πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο (οι τελευταίες σε πολύ µικρότερο
βαθµό, κυρίως στον τοµέα των µη κλωστοποιηµένων εφαρµογών). Κατά
συνέπεια, η επιχειρηµατολογία της Επιτροπής όσον αφορά τον καθορισµό των
σχετικών αγορών προϊόντων θα επικεντρωθεί στη δυνατότητα υποκατάστασης
αυτών των ινών µε ασυνεχείς ίνες από βισκόζη και lyocell, καθώς και στη
δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ ασυνεχών ινών βισκόζης και lyocell.

� Τα στοιχεία που προσκόµισαν τα µέρη

� Το ποσοστό των απαντήσεων των πελατών

23. Στην Απάντησή τους13 τα µέρη επισηµαίνουν ότι το ποσοστό των απαντήσεων
στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής είναι αρκετά µικρότερο του 50% και ότι
συνεπώς τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι αντιπροσωπευτικά των
αντιδράσεων της ευρύτερης αγοράς.

                                                
13 Στην παράγραφο 2.4. Η ίδια άποψη  υποστηρίζεται στην επιστολή των µερών (στη σελίδα 3), όπου
το κοινοποιούν µέρος επισηµαίνει τον πιθανό �διπλό υπολογισµό�. Η Επιτροπή επιµένει ότι η
αξιολόγηση της έρευνας αγοράς δεν µεγαλοποιεί την κατάσταση µε διπλό υπολογισµό.
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24. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε αυτό το επιχείρηµα, ισχυρίζεται ότι τα
αποτελέσµατα της έρευνας της αγοράς αποτελούν µια αξιόπιστη και
τεκµηριωµένη βάση αξιολόγησης της εξεταζόµενης πράξης. Το ποσοστό των
απαντήσεων των αµέσων πελατών των µερών στον ΕΟΧ, το οποίο συνιστά ένα
κρίσιµο µέγεθος για την εκτίµηση των συνεπειών της κρινόµενης πράξης στην
αγορά της Ευρώπης, είναι αρκετά υψηλότερο του 50%, τόσο σε απόλυτους
αριθµούς όσο και ως ποσοστό του όγκου πωλήσεων των µερών. Θα πρέπει
ακόµη να σηµειωθεί ότι η έρευνα αγοράς της Επιτροπής περιέλαβε µικρούς και
µεγάλους πελάτες όλων των τοµέων των δραστηριοτήτων των µερών. Τα
αποτελέσµατά της συνεπώς θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά. Το
µικρότερο ποσοστό απαντήσεων των εκτός ΕΟΧ πελατών, καθώς και των
απώτερων πελατών, η ένταξη των οποίων στην έρευνα αγοράς είχε καθαρά
συµπληρωµατικό χαρακτήρα, δεν επηρεάζει την αντιπροσωπευτικότητα της
έρευνας της Επιτροπής14.

� Μεθοδολογία εφαρµογής του ελέγχου SSNIP

25. Στην Επιστολή του15 το κοινοποιούν µέρος ισχυρίζεται επίσης ότι στη
µεθοδολογία της Επιτροπής κατά την εφαρµογή του ελέγχου SSNIP16 υπάρχει
ένα ουσιαστικό  σφάλµα και ότι η προσέγγιση της Επιτροπής στις ερωτήσεις 8 �
15 του ερωτηµατολογίου της φάσης ΙΙ προς τους πελάτες ήταν λανθασµένη17.

                                                
14 Πρέπει να σηµειωθεί ότι µεγάλος αριθµός στοιχείων διευθύνσεων και τηλεφώνων πελατών που
έδωσαν τα µέρη στην Επιτροπή (στην Απάντησή τους αναφέρεται ότι ήταν περισσότεροι από 300) δεν
έγινε δυνατό να χρησιµοποιηθούν στην έρευνα αγοράς, διότι αυτά, και ιδίως τα φαξ, δεν ήταν σωστά.
Και µολονότι η Επιτροπή επεσήµανε εγκαίρως το πρόβληµα στα µέρη, αυτά δεν της έδωσαν τα σωστά
στοιχεία.
15 Στις παραγράφους 2.2 (τρίτο σηµείο), 2.16 και επόµενες καθώς και στην παράγραφο 3.11.
16 Μικρή αλλά σηµαντική  µη προσωρινή  αύξηση τιµής (SSNIP).
17 Η ερώτηση 8 του ερωτηµατολογίου της φάσης ΙΙ της Επιτροπής έχει ως εξής :
�8. (1) Για την παραγωγή καθενός από τα προαναφερθέντα προϊόντα (οµάδες) που είναι
κατασκευασµένα από ασυνεχείς ίνες βισκόζης (VSF), αν η τιµή των ινών αυξηθεί µόνιµα κατά  5%

α) θα χρησιµοποιούσατε 100% άλλους τύπους ινών αντί για VSF

β) θα µειώνατε το ποσοστό VSF κατά την ανάµειξη ινών

γ) θα διακόπτατε την παραγωγή του προϊόντος, ή

δ) δεν θα αλλάζατε τίποτα ;

(2) Αυτό πόσο θα µείωνε τη συνολική κατανάλωσή σας σε VSF ;

(3) Πόση θα ήταν η αύξηση των τιµών των προϊόντων σας από VSF αν δεν χρησιµοποιούσατε άλλους
τύπους ινών ,ούτε µειώνατε το ποσοστό του VSF ούτε διακόπτατε την παραγωγή ;

Η ερώτηση 9 επαναλαµβάνει την ερώτηση 8 αλλά µε αύξηση τιµής 10%.

Η ερώτηση 10 επαναλαµβάνει την ερώτηση 8 αλλά όσον αφορά προϊόντα ή οµάδες προϊόντων από
lyocell.

Η ερώτηση 11 επαναλαµβάνει την ερώτηση 10 αλλά µε αύξηση τιµής 10%.
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Κατά την άποψη του κοινοποιούντος µέρους, τα συµπεράσµατα µιας τέτοιας
έρευνας που βασίζεται σε υποθετικά ερωτήµατα είναι υποκειµενικά, και
αναπόφευκτα αυθαίρετα και αναξιόπιστα. Το κοινοποιούν µέρος ισχυρίζεται ότι
οι ερωτήσεις της Επιτροπής προς τους πελάτες των µερών δεν ανέφεραν
καθαρά ότι οι αυξήσεις τιµών σε ένα είδος ινών θα επηρέαζαν τις τιµές των
άλλων ειδών, και ότι δεν προσδιόριζαν ένα χρονικό διάστηµα εντός του οποίου
θα µπορούσε να λάβει χώρα αυτή η µετατόπιση. Σύµφωνα µε το κοινοποιούν
µέρος, θα χρειαζόταν να τεθεί ένα χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους.
Ακόµη υποστηρίζει ότι το ερωτηµατολόγιο δεν περιείχε µια εναλλακτική λύση
που να προβλέπει µείωση της παραγωγής ινών µε βάση τη βισκόζη ή το lyocell.
Τέλος, το κοινοποιούν µέρος υποστηρίζει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε
αναζητήσει και εµπειρικά στοιχεία, δεδοµένου ότι ορισµένοι πελάτες είχαν κατά
το παρελθόν µειώσει την κατανάλωσή τους σε ίνες βισκόζης και lyocell
αντιδρώντας σε µη προσωρινές διαφοροποιήσεις των σχετικών τιµών  µεταξύ
ινών από βισκόζη και lyocell και άλλων ινών.

26. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, υποστηρίζει ότι η
έρευνα της αγοράς που πραγµατοποίησε, και ιδιαίτερα οι ερωτήσεις που
απηύθυνε προς τους πελάτες των µερών κατά τη φάση ΙΙ της έρευνας,
αποτελούν αξιόπιστη και αντικειµενική βάση για τον καθορισµό της σχετικής
αγοράς προϊόντων και για την εκτίµηση της κοινοποιουµένης πράξης από
πλευράς ανταγωνισµού. Η εφαρµογή του ελέγχου SSNIP στην προκειµένη
περίπτωση είναι σύµφωνη µε την πρακτική που ακολουθεί η Επιτροπή18. Θα
πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι ο έλεγχος SSNIP βασίζεται  εξ ορισµού σε
υποθετικά δεδοµένα. Ακόµη θέτει γενικά ως προϋπόθεση µια µη προσωρινή
αύξηση τιµών, αποκλείοντας από την έρευνα οποιεσδήποτε προσωρινές
διακυµάνσεις των τιµών. Κατά συνέπεια, τα ερωτηµατολόγια της Επιτροπής
ρητά αφορούσαν �µόνιµες� αυξήσεις τιµών. Ο καθορισµός ενός συγκεκριµένου
χρονικού διαστήµατος για τη µετακίνηση θα ήταν αυθαίρετος, και τα µέρη δεν
µπόρεσαν να αιτιολογήσουν γιατί ένα χρονικό διάστηµα �τουλάχιστον� ενός
έτους θα ήταν κατά τη γνώµη τους ενδεδειγµένος χρόνος για τη µετακίνηση.

27. Επιπλέον, σε όλες τις αµφισβητούµενες ερωτήσεις προς τους πελάτες των
µερών ήταν σαφές ότι οι υποθετικές αυξήσεις τιµών των ασυνεχών ινών από
βισκόζη ή lyocell θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της χρησιµοποίησης
άλλων εναλλακτικών ινών. Η Επιτροπή έθεσε ρητά το ερώτηµα αν οι πελάτες
θα �χρησιµοποιούσαν άλλα είδη ινών αντί για αυτές� ή �αν θα µετεκινούντο
από τις VSF ή lyocell σε άλλα είδη ινών�19. Από τα προαναφερθέντα είναι
φανερό ότι η έρευνα αγοράς της Επιτροπής αφορούσε υποθετικές, σχετικές
διαφορές τιµών µεταξύ των ασυνεχών ινών βισκόζης, lyocell, και άλλων ειδών
ινών. Σηµειώνεται επίσης ότι οι ερωτήσεις ανεφέροντο σε αύξηση τιµής µόνο

                                                                                                                                           
Η ερώτηση 15 έχει ως εξής : �Γενικά και στην περίπτωση µιας µόνιµης αύξησης τιµής κατά 5 � 10%
θα φροντίζατε να στραφείτε (µερικά ή ολικά) από το VSF ή το  lyocell σε άλλο είδος ινών και αυτή η
µετατόπιση πόσο θα µείωνε την κατανάλωσή σας σε VSF ή lyocell ;�
18 Ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τον καθορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς της
κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, ΕΕ C 372, 9.12.1997, σ.5 (παράγραφος 17).
19 Βλέπε την υποσηµείωση 18 ανωτέρω. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ερώτηση 15  παρείχε στους
ερωτηθέντες συγκεκριµένες δυνατότητες µετακίνησης, όπως από �VSF σε lyocell� ή από �lyocell σε
VSF�.
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όσον αφορά το VSF ή το lyocell, πράγµα το οποίο καθιστούσε σαφές, όσον
αφορά τις άλλες ίνες, ότι οι τιµές των τελευταίων εθεωρούντο αµετάβλητες.

28. Ακόµη, σε αντίθεση προς τους ισχυρισµούς των µερών, τα ερωτηµατολόγια της
Επιτροπής περιελάµβαναν µια ερώτηση σχετικά µε τη µείωση παραγωγής των
ινών βισκόζης και lyocell. Οι πελάτες ρωτήθηκαν κατά πόσο θα µείωναν τη
συνολική κατανάλωσή τους σε ίνες VSF ή lyocell αντίστοιχα, σε περίπτωση
αύξησης της τιµής τους 20.

29. Τέλος, η Επιτροπή αναφέρει ότι η εκτίµησή της δεν βασίζεται µόνο σε µια
θεωρητική ανάλυση µιας υποθετικής µελλοντικής µετακίνησης προς άλλες ίνες,
άλλα και σε εµπειρικά δεδοµένα κινήσεων της αγοράς κατά το παρελθόν.
Πράγµατι, η ανάλυση συσχέτισης τιµών της Επιτροπής (βλέπε κατωτέρω, ιδίως
τις παραγράφους 72 και επόµενες) είχε ως στόχο να επισηµάνει υποδείγµατα
υποκατάστασης από το παρελθόν, µε βάση τα εµπειρικά δεδοµένα  που
παρείχαν τα ίδια τα µέρη. (Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αντιρρήσεις των
µερών σχετικά µε τη χρήση στοιχείων του παρελθόντος σε στατιστικές
µεθόδους όπως η συσχέτιση � οι οποίες αναπτύσσονται στο επόµενο κεφάλαιο
� έρχεται σε αντίθεση µε την επιµονή τους που διατυπώνεται στην επιστολή να
αξιοποιηθούν τα δεδοµένα από την µέχρι τώρα πρακτική � η οποία ασφαλώς θα
πρέπει να διερευνηθεί, προκειµένου να αποδώσει χρήσιµα συµπεράσµατα).

-Χρήση στοιχείων συσχέτισης

30. Τέλος21, στην Απάντησή τους τα µέρη εκφράζουν την άποψη ότι η Επιτροπή
στην κοινοποίηση αιτιάσεων  έχει δώσει µεγαλύτερη έµφαση στα στοιχεία της
συσχέτισης παρά στις σηµερινές περιπτώσεις µετακινήσεων. Η Επιτροπή, αφού
εξέτασε αυτά τα επιχειρήµατα, δεν συµµερίζεται αυτή τη γνώµη και στα
επόµενα θα διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά µε τη χρήση των στοιχείων
συσχέτισης  και το θέµα της στροφής προς άλλα είδη ινών (βλέπε κατωτέρω τις
παραγράφους 78 � 79 και 100 � 114).

(3) Η βασική διάκριση µεταξύ των ασυνεχών ινών βισκόζης, των ασυνεχών ινών
lyocell, των ινών από βαµβάκι, πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο.

31. Από την έρευνα αγοράς προέκυψε ότι θα πρέπει να γίνει µια βασική διάκριση
µεταξύ των ασυνεχών ινών βισκόζης, των ασυνεχών ινών lyocell, των ινών από
βαµβάκι, πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο.

(α) ∆υνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης

                                                
20 Ερωτήσεις 8(2), 9(2), 10(2) και 11(2)  του ερωτηµατολογίου της φάσης  II προς τους πελάτες (βλέπε
την υποσηµείωση 18 ανωτέρω).
21  Στις παραγράφους 2.2 (τρίτο σηµείο), 2.16 και επόµενες καθώς και στην παράγραφο 3.11.
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32. Για να µπορούν δύο προϊόντα να θεωρούνται ως υποκατάστατα, θα πρέπει ο
άµεσος  πελάτης να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει κατά τρόπο ρεαλιστικό
και ορθολογικό  σε µια π.χ. µικρή αλλά σηµαντική µη προσωρινή αύξηση τιµής
ενός προϊόντος και να µεταστραφεί σε ένα άλλο, µέσα σε ένα σχετικά µικρό
χρονικό διάστηµα. Τα προϊόντα είναι απαραίτητο να αποτελούν λογικές
εναλλακτικές λύσεις από οικονοµική και τεχνική άποψη22. Μολονότι πρέπει να
αναγνωριστεί ότι τα διαφορετικά είδη ινών µπορούν µέχρις ενός σηµείου να
αποτελούν εναλλακτική λύση, η δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά
της ζήτησης µεταξύ των τεχνητών κυτταρινικών ινών και των άλλων ινών, και
µεταξύ των δύο κύριων ειδών  κυτταρινικών ινών (από βισκόζη και lyocell), δεν
είναι αρκετή για να συµπεράνει κανείς ότι ανήκουν στην ίδια αγορά προϊόντων.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώθηκαν και από τα συµπεράσµατα της
έρευνας αγοράς :

- Ασυνεχείς ίνες βισκόζης

         - Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του προϊόντος

33. Οι ασυνεχείς ίνες βισκόζης (στο εξής : �VSF�) είναι προϊόν µε πολύ ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τα οποία το κάνουν να διακρίνεται από οποιαδήποτε άλλα είδη
ινών. Στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς της Επιτροπής, πολλοί πελάτες
επεσήµαναν αυτά τα χαρακτηριστικά. Η κύρια ιδιότητα της VSF είναι η υψηλή
απορροφητικότητα υγρασίας σε συνδυασµό µε τη µεγάλη δυνατότητα
κατακράτησης υγρών, η οποία ξεπερνά κατά πολύ την απορροφητικότητα όλων
των άλλων ινών που θεωρούνται από τα κοινοποιούντα µέρη ως στενά
υποκατάστατα, δηλαδή των ινών από βαµβάκι, πολυεστέρα και
πολυπροπυλένιο. Αυτή η ιδιότητα καθιστά τις  VSF κατάλληλες για µια µεγάλη
σειρά εφαρµογών, τόσο στον υφαντουργικό τοµέα (λόγω της επακόλουθης
άνεσης στο φόρεµα) όσο και στον µη υφαντουργικό τοµέα (οικιακές εφαρµογές,
εφαρµογές στην ιατρική και την υγιεινή, προϊόντα προσωπικής φροντίδας,
καθώς και βιοµηχανικές εφαρµογές, όπως φίλτρα ή υλικό εσωτερικής
υποστήριξης τεχνητών δερµάτων)23.

34. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο διακρίνει τις VSF από τις ίνες πολυεστέρα και
πολυπροπυλενίου είναι η βιοδιασπασιµότητα, η οποία είναι σηµαντικό στοιχείο,
ιδίως στα µη υφαντουργικά προϊόντα µιας χρήσης. Σε σύγκριση µε το βαµβάκι,
σηµασία για τον υφαντουργικό τοµέα έχει η απαλότητα και το �πέσιµο� των
VSF24.  Ακόµη, οι VSF έχουν  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βαφής τα οποία τις

                                                
22 Βλέπε την απόφαση της Επιτροπής 93/9/EEC της 30ης Σεπτεµβρίου 1992 στην υπόθεση IV/M.214 �
DuPont/ICI, ΕΕ L 7, 13.01.1993, σ. 13 (παράγραφος 23). Βλέπε επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής
που αφορά τον καθορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς της κοινοτικής νοµοθεσίας περί
ανταγωνισµού, ΕΕ C 372, 9.12.1997, σ.5 (παράγραφοι 15 και 17).
23  Αυτό επιβεβαιώνεται από την ακόλουθη αναφορά σε ένα εσωτερικό έγγραφο που υπέβαλε  η CVC:
[...]*
24Αυτό επιβεβαιώνεται από την ακόλουθη αναφορά σε ένα εσωτερικό έγγραφο που υπέβαλε  η CVC:
[...]*
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κάνουν να ξεχωρίζουν από το βαµβάκι και τον πολυεστέρα,  τόσο στις
υφαντουργικές όσο και στις µη υφαντουργικές εφαρµογές.

35. Από την άλλη πλευρά, οι VSF έχουν επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τα
οποία σε ορισµένους τοµείς εφαρµογών περιορίζουν τη χρήση τους. Για
παράδειγµα, επειδή οι VSF έχουν µεγάλο βαθµό επιµήκυνσης και µικρή αντοχή
όταν βρέχονται, δεν είναι δυνατό να πλένονται στο πλυντήριο στην κανονική
τους κατάσταση. Επειδή όµως έχουν δυνατότητα εύκολης  επεξεργασίας, οι
VSF αποτελούν κατάλληλο  υλικό για ανάµειξη, τόσο µε το βαµβάκι όσο και µε
τον πολυεστέρα, και µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκµετάλλευση των
πλεονεκτηµάτων και η ελαχιστοποίηση των µειονεκτηµάτων της κάθε ίνας.
Αυτό µπορεί να θεωρηθεί ένδειξη του ξεχωριστού χαρακτήρα των VSF,
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι οι VSF είναι ακριβότερες25 από τις άλλες ίνες :
αν η χρήση των VSF δεν παρέχει προστιθέµενη αξία στο προϊόν, δοθέντος ότι
είναι ακριβότερες, δεν θα επιλέγονταν.

- Ανελαστικότητα ζήτησης

36. Η έρευνα αγοράς την οποία πραγµατοποίησε η Επιτροπή αποκάλυψε ότι από
την πλευρά της ζήτησης δεν υπάρχει επαρκής δυνατότητα υποκατάστασης
µεταξύ των VSF και των άλλων ινών, ώστε να συµπεριληφθούν στην ίδια
σχετική αγορά. Πράγµατι, οι περισσότεροι από τους πελάτες που ρωτήθηκαν
απάντησαν ότι δεν είναι καθόλου σε θέση να αντικαταστήσουν την VSF στα
προϊόντα τους. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, στην περίπτωση µιας αύξησης 5 �
10% της τιµής των VSF, ορισµένοι πελάτες θα πρέπει να διακόψουν την
παραγωγή τους  η δε µεγάλη πλειοψηφία των πελατών απλά δεν θα κάνει
τίποτα. Οι συνηθέστεροι λόγοι για τη µη µετακίνησή τους είναι τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των VSF ως προϊόντος και οι απαιτήσεις των απωτέρων
πελατών.

37. Στην απάντησή τους26, τα µέρη ακόµη υποστηρίζουν ότι σύµφωνα µε τις
δηλώσεις των πελατών, αν γινόταν µια µικρή µη προσωρινή αύξηση τιµής, η
πλειοψηφία τους (52%) θα µείωνε την παραγωγή της, η αντίδραση του 18% θα
εξαρτάτο από τις συνθήκες της αγοράς, και  µόνο το 24% δεν θα µετεκινείτο ή
ότι δεν θα µείωνε την παραγωγή του27.

38. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε αυτά τα επιχειρήµατα, εµµένει στα αρχικά
συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα αγοράς. Πρώτον, θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι η µεθοδολογία των µερών στους υπολογισµούς δεν είναι η
αρµόζουσα, επειδή δεν κάνει διάκριση µεταξύ των απαντήσεων στα
ερωτηµατολόγια της Επιτροπής κατά τη φάση Ι και αυτών της φάσης ΙΙ, και
έτσι αναπόφευκτα µετρά τις απαντήσεις ορισµένων πελατών που απάντησαν και
στα δύο ερωτηµατολόγια δύο φορές. Επιπλέον, οι ερωτήσεις της φάσης Ι και
της φάσης ΙΙ είχαν ουσιώδεις διαφορές και δεν µπορούν να αξιολογηθούν από
κοινού28. Ακόµη, επειδή στην Απάντηση παρατίθενται µόνο ποσοστά και όχι

                                                
25 [...]*
26  Στην παράγραφο 2.5 και επόµενες, και ιδιαίτερα στην παράγραφο 2.7.
27  Στην παράγραφο 2.18 και στα παραρτήµατα 6 και 7.
28  Η αξιολόγηση αυτών των ερωτηµατολογίων σχολιάζεται π.χ. στις παραγράφους 40 και 188.
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απόλυτοι αριθµοί ούτε ακριβείς αναφορές στα στοιχεία της Επιτροπής, η
Επιτροπή δεν µπορεί να επαληθεύσει αυτούς τους υπολογισµούς. Κατά
συνέπεια η Επιτροπή δεν µπορεί να βασιστεί στους υπολογισµούς των µερών
για την εκτίµηση της κοινοποιηθείσας πράξης και στηρίζεται  στη δική της
ανάλυση για τις µεταβολές της ζήτησης η οποία εκτίθεται κατωτέρω στην
παράγραφο 40.

39. ∆εύτερον, όσον αφορά το γεγονός της παρούσας (ολικής και µερικής)
µετακίνησης στην οποία αναφέρονται τα µέρη, η Επιτροπή δεν αµφισβητεί ότι
ορισµένοι πελάτες πράγµατι στρέφονται προς άλλα είδη ινών. Θα πρέπει όµως
να σηµειωθεί ότι αυτοί αποτελούν µεµονωµένα παραδείγµατα τα οποία δεν
είναι αντιπροσωπευτικά των γενικών αντιδράσεων της αγοράς, όπως αυτές
απεικονίζονται στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής29.

40. Επιπλέον, η Επιτροπή στηριζόµενη στα µη ονοµαστικά συνοπτικά δεδοµένα για
την αναµενόµενη µεταβολή της συµπεριφοράς των πελατών που θα επιδιώξουν
να µετακινηθούν σε περίπτωση µικρής αλλά µόνιµης αύξησης τιµής κατά
10%30, στάθµισε τις απαντήσεις των πελατών στη δική της έρευνα αγοράς µε
βάση τις ποσότητες ινών που αγοράστηκαν από κάθε µεµονωµένο πελάτη κατά
το έτος 2000. Το συµπέρασµα αυτής της ανάλυσης είναι ότι σε περίπτωση
αύξησης της τιµής των VSF κατά 10%, η µείωση των πωλήσεων ινών των
µερών εξαιτίας της µετακίνησης πελατών θα είναι µικρότερη του 5%31,
επιβεβαιώνοντας έτσι πλήρως την άποψη της Επιτροπής ότι από την πλευρά της
ζήτησης δεν υπάρχει επαρκής δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ των VSF και
των άλλων ινών, ώστε να συµπεριληφθούν στην ίδια σχετική αγορά.

41. Στην επιστολή του το κοινοποιούν µέρος ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν
περιέλαβε στο αποτέλεσµα της µετακίνησης εκείνους τους πελάτες οι οποίοι
δήλωσαν ότι θα µειώσουν ή θα διακόψουν την παραγωγή προϊόντων µε βάση
τις VSF ή το lyocell στην περίπτωση µιας αύξησης τιµής 5-10% για τις VSF ή
το lyocell.

42. Η Επιτροπή απαντώντας σ� αυτό υποστηρίζει ότι εκείνοι οι πελάτες οι οποίοι
απάντησαν ότι θα διακόψουν ή θα µειώσουν την παραγωγή τους  µε βάση τις
VSF δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία µε εκείνους οι οποίοι θα µετεκινούντο σε
άλλα είδη ινών. Ενώ οι πελάτες οι οποίοι δηλώνουν ότι θα µετεκινούντο µπορεί
θεωρητικά να είναι αντιπροσωπευτικοί µιας ευρύτερης αγοράς προϊόντων αν
αυτή η µετακίνηση φθάνει σε σηµείο να καθιστά την αύξηση τιµής κατά 5 �
10% µη επικερδή, οι πελάτες οι οποίοι δηλώνουν ότι θα διέκοπταν ή θα µείωναν

                                                
29  Τα παραδείγµατα τα οποία παρατίθενται από τα µέρη στην Απάντησή τους (παραρτήµατα 6 και 7)
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 10% της συνολικής πελατείας τους.
30   Οι πληροφορίες δόθηκαν στα µέρη στις 11 Σεπτεµβρίου 2001 (βλέπε ανωτέρω την παράγραφο 10).
31  Το ποσοστό αυτό αναφέρεται στη µείωση των πωλήσεων εξαιτίας µετακίνησης των πελατών επί
του συνόλου των πωλήσεων των πελατών που απάντησαν στην ερώτηση. Το δείγµα των πελατών που
απάντησαν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό, και καλύπτει πολύ περισσότερο του 50% των
συνολικών πωλήσεων των µερών στον ΕΟΧ. Η Επιτροπή κατά τη φάση Ι της έρευνας υπέβαλε και µια
άλλη ερώτηση σχετικά µε τη µεταστροφή, η οποία επειδή περιλαµβάνει µια σαφή εκτίµηση για τις
αντιδράσεις των απώτερων πελατών, θα σχολιαστεί κατά την αξιολόγηση των εµποδίων στον
ανταγωνισµό κατωτέρω στις παραγράφους 188�191. Επίσης εκεί θα συζητηθεί και το θέµα της
µείωσης του όγκου εξαιτίας της διακοπής της παραγωγής.
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την παραγωγή αντιπροσωπεύουν την ακριβώς αντίθετη θέση στο θέµα του
καθορισµού της αγοράς προϊόντος. Πράγµατι, αυτοί οι τελευταίοι, µε τον τρόπο
που απάντησαν, υποδηλώνουν ότι είναι σηµαντικά εξαρτηµένοι από ένα
συγκεκριµένο είδος ινών και ότι δεν µπορούν να µετακινηθούν ακόµη και στην
περίπτωση σηµαντικών µη προσωρινών αυξήσεων τιµών.

- Μακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες καταναλωτικές τάσεις

43. Το κοινοποιούν µέρος επισηµαίνει τις µακροπρόθεσµες καταναλωτικές τάσεις
για τις ασυνεχείς ίνες, από τις οποίες προκύπτει π.χ. µια µείωση της
κατανάλωσης των VSF µετά το ανώτατο επίπεδο στο οποίο έφτασε γύρω στο
1970. Επίσης συγκρίνει το φαινόµενο αυτό µε την απότοµη αύξηση της
κατανάλωσης πολυεστέρα και µε την αυξανόµενη κατανάλωση άλλων
συνθετικών ινών, όπως των ινών πολυπροπυλενίου32.

44. Η Επιτροπή όµως σηµειώνει ότι η µείωση της κατανάλωσης VSF33, η οποία
πάντως επιβραδύνθηκε σηµαντικά στην Ευρώπη την δεκαετία του 1990, δεν
αποδεικνύει µόνη της τη δυνατότητα υποκατάστασης των VSF από άλλα είδη
ασυνεχών ινών. Αντίθετα, η ικανότητα των VSF να βρίσκουν νέους τοµείς
εφαρµογών, όπως τον οικονοµικά ανθηρό τοµέα των µη κλωστοποιηµένων
προϊόντων34, θα πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτικό της διαφορετικότητάς τους και
της ανεπαρκούς δυνατότητας υποκατάστασής τους από άλλα είδη ινών. Αν οι
VSF, οι οποίες γενικά έχουν υψηλότερη τιµή από τις άλλες ίνες35, µπορούσαν
να υποκατασταθούν πλήρως από τις άλλες ίνες, θα είχαν εξ ολοκλήρου
αντικατασταθεί36.

45. Επιπλέον, η αντικατάσταση ενός είδους ινών από άλλο συχνά υπαγορεύεται από
σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη
γενικής και επαρκούς δυνατότητας υποκατάστασης µεταξύ τους. Αυτό είναι
ιδιαίτερα φανερό πάλι στη βιοµηχανία των µη κλωστοποιηµένων προϊόντων. Η
χρήση των VSF στο εξωτερικό κάλυµµα στις πάνες των µωρών έχει σχεδόν
διακοπεί, εξαιτίας σηµαντικών τροποποιήσεων στο προϊόν, όπως η παραγωγή
πανών µε πολλαπλές στρώσεις και η δηµιουργία υπεραπορροφητικών
πολυµερών. Όσον αφορά την υφαντουργική βιοµηχανία, οι νέες τεχνολογίες

                                                
32 Σήµερα η βισκόζη καλύπτει  περίπου το [<5%]* της συνολικής παγκόσµιας κατανάλωσης ασυνεχών
ινών (σε συνδυασµό µε το lyocell : [1500-1700]* χιλιάδες τόνοι ετησίως, [...]*), αλλά το ποσοστό στον
ΕΟΧ είναι διπλάσιο [<10%]*, δεδοµένου ότι το βαµβάκι χρησιµοποιείται σηµαντικά λιγότερο από όσο
σε άλλες γεωγραφικές περιοχές ([<40%]* στον ΕΟΧ, [<60%]* παγκόσµια). Τα αντίστοιχα ποσοστά
για τον πολυεστέρα είναι : [<25%]* στον ΕΟΧ, [<25%]* παγκόσµια, και για το πολυπροπυλένιο,
[<15%]* στον ΕΟΧ, [<10%]* παγκόσµια.
33 Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση κατανάλωσης των υφαντουργικών προϊόντων από VSF
(η οποία συνδέεται µε τη σειρά της µε τη γενικότερη µείωση παραγωγής των υφαντουργικών
προϊόντων στην Ευρώπη). Σχετικά µε τις µεταβολές των ποσοστών στην κατανάλωση των
υφαντουργικών και των µη κλωστοποιηµένων προϊόντων, βλέπε τις παραγράφους 145 � 148.
34 Σηµειώνεται π.χ. η αυξανόµενη χρήση των VSF στα µη κλωστοποιηµένα προϊόντα µιας χρήσης
(πετσέτες, χειρουργικές ποδιές, ράβδοι λήψης εκκριµάτων, επίδεσµοι), όπου οι VSF έχουν
αντικαταστήσει τα προϊόντα από βαµβάκι (τα οποία δεν είναι κατά κύριο λόγο προϊόντα µιας χρήσης)
και τις γάζες.
35 Βλέπε την υποσηµείωση 26, ανωτέρω.
36 Βλέπε επίσης τα συµπεράσµατα της ανάλυσης συσχέτισης τιµών της Επιτροπής (Πίνακας 1 /
παράγραφοι 72 � 74 κατωτέρω).
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νηµατοποίησης και φινιρίσµατος καθώς και η ανάπτυξη νέων συνθετικών ή
κυτταρινικών υλικών µπορούν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη χρήση και
στην κατανάλωση ινών. Η χρησιµοποίηση πάντως διαφορετικού είδους ινών σε
ουσιαστικά διαφοροποιηµένα προϊόντα δεν µπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικό
ύπαρξης κοινής αγοράς προϊόντων για τα δύο είδη ινών.

46. Στην Απάντησή τους37 τα µέρη αρνούνται την ύπαρξη σηµαντικών νέων
εξελίξεων στις τεχνικές νηµατοποίησης και φινιρίσµατος κατά τα τελευταία
χρόνια.

47. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε αυτή την άποψη, επιµένει ότι κατά το παρελθόν
έλαβαν χώρα σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των κυτταρινικών
ινών, όπως και είναι πιθανό να λάβουν χώρα και στο µέλλον, και ότι αυτές
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις δυνατότητες επεξεργασίας ινών και εποµένως
και στην κατανάλωσή τους. Αναφέρεται στις βελτιώσεις των προϊόντων των
µερών, όπως τη µη ινιδίζουσα ίνα lyocell, και στη συνεργασία τους µε τους
νηµατουργούς  και τους βαφείς για την επεξεργασία του lyocell. Αναφέρει
επίσης, ότι δεν είναι όλες οι ποιότητες ινών εξίσου κατάλληλες για στροφεία
νηµατοποίησης µε ανοικτό κλειδί38. Ακόµη και αν δεν υπάρχουν σηµαντικές
τεχνολογικές εξελίξεις, η χρήση διαφορετικών ινών σε ουσιωδώς διαφορετικά
προϊόντα δεν µπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη για την ύπαρξη κοινής αγοράς
προϊόντων των δύο ειδών ινών.

48. ∆εύτερον, τα µέρη αναφέρουν στην Απάντησή τους39 ότι στις µη
κλωστοποιηµένες εφαρµογές οι VSF βρίσκονται σε ένα κύκλο �άνθησης και
µαρασµού�. Οι ανταγωνιστές και οι πελάτες, όταν οι τελικές τους χρήσεις
επεκταθούν ικανοποιητικά, αναζητούν φθηνότερα εναλλακτικά είδη ινών. Θα
ήταν δε διατεθειµένοι να  πραγµατοποιήσουν επενδύσεις σε οποιεσδήποτε
απαραίτητες τεχνολογικές βελτιώσεις που θα οδηγούσαν στην αντικατάσταση
της βισκόζης. Σύµφωνα µε τα µέρη, αυτό αποδεικνύει πόσο ευάλωτη είναι η
βισκόζη στον τοµέα των µη κλωστοποιηµένων προϊόντων.

                                                
37 Στην παράγραφο 2.27.
38 Στοιχεία για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην νηµατουργία δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο, στις
ακόλουθες ιστοσελίδες σηµαντικών εταιρειών στις τεχνικές νηµατοποίησης σε στροφεία µε ανοικτό
κλειδί :

(1) http://www.suessen.com/htmls/foemi.htm.
Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της Suessen, η τεχνολογία νηµατοποίησης µε ανοικτό κλειδί, η
οποία βασίζεται στις εξελίξεις των δεκαετιών 1960 και 1970, έφθασε στην εµπορική της
κορύφωση κατά τη δεκαετία του 1980 και έκτοτε έχει βελτιωθεί σηµαντικά, π.χ. µε την αύξηση
της ταχύτητας νηµατοποίησης  κατά 50% µεταξύ των ετών 1983 και 1995. Το ότι αυτές οι
βελτιώσεις δεν είναι εντελώς ανεξάρτητες από το είδος των ινών προκύπτει επίσης και από την
ιστοσελίδα της Suessen στην οποία αναφέρεται : �Οι πολυεστερικές και οι άλλες συνθετικές
ίνες τείνουν να παρουσιάζουν θερµικά και µηχανικά ελαττώµατα, ιδιαίτερα στις υψηλές
ταχύτητες παραγωγής.� (http://www.suessen.com/htmls/foepp5.htm).

(2) http://www.elitex-saurer.cz/indexger.htm
Η ιστοσελίδα της Elitex-Saurer περιέχει επίσης στοιχεία για τις ιδιαιτερότητες των ινών ή
(τουλάχιστον για την περιορισµένου εύρους καταλληλότητά τους) όσον αφορά τη
χρησιµοποίησή τους µε ορισµένα εξαρτήµατα  των κλωστικών µηχανών, π.χ. µε οµφαλούς και
ιδίως µε κυλίνδρους ανοίγµατος.

39 Στην παράγραφο 2.27.
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49. Η Επιτροπή έχει αντίθετα τη γνώµη ότι τα επιχειρήµατα αυτά, όπως
αναφέρονται στην Απάντηση, δεν αντικρούουν τις απόψεις της. Το κύριο
σηµείο διαφωνίας µε τα µέρη είναι η ερµηνεία των µεταβολών στη χρήση των
ινών λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Στο θέµα αυτό η Επιτροπή υποστηρίζει
ότι αυτού του είδους οι µεταβολές, οι οποίες γίνονται αισθητές µεσοπρόθεσµα
ή µακροπρόθεσµα, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως ενδείξεις ότι οι VSF και τα
άλλα είδη ινών ανήκουν στην ίδια αγορά προϊόντων. Μια µεταβολή στις
τεχνικές, η οποία θα επέτρεπε τη χρήση εναλλακτικών ειδών ινών που θα ήταν
φθηνότερες, χαρακτηρίζεται από τη φύση της από αβεβαιότητα, και εν πάση
περιπτώσει τα αποτελέσµατά της θα γίνονταν αισθητά µόνο µεσοπρόθεσµα ή
µακροπρόθεσµα. Οι σηµερινοί πελάτες των VSF, ακόµη και αν έχουν τη
δύναµη να επιδιώξουν µια στρατηγική τεχνολογικής βελτίωσης του προϊόντος
ώστε να χρησιµοποιούν άλλα φθηνότερα είδη ινών, δεν έχουν τη δυνατότητα
αυτής της µετατόπισης πριν πραγµατοποιηθεί αυτή η τεχνολογική βελτίωση. Η
έρευνα αγοράς της Επιτροπής δεν αποκάλυψε κάποια αναµενόµενη
βραχυπρόθεσµα σηµαντική µεταστροφή από τα προϊόντα VSF, ένεκα
σηµερινών ή προβλεποµένων και επικειµένων τεχνολογικών εξελίξεων40.

50. Παρόµοια συλλογιστική µε αυτή που αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις ισχύει
και σχετικά µε τις αλλαγές της µόδας,  µε τη γνωστή διαφορά ότι η µόδα, σε
αντίθεση µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, προκαλεί βραχυπρόθεσµες κυκλικές
µεταβολές των καταναλωτικών συνηθειών. Τα είδη ή η αναλογία ανάµειξης των
ινών για την παραγωγή ενός συγκεκριµένου ενδύµατος µπορεί να αλλάζουν από
χρόνο σε χρόνο, ανάλογα µε τις τάσεις της µόδας.  Άλλα είδη ή αναµείξεις ινών
ίσως σε περίπτωση αλλαγής της µόδας να µην έχουν τη δυνατότητα επαρκούς
υποκατάστασης, επειδή τα προϊόντα τους µπορεί να µη θεωρούνται µοντέρνα
και άρα κατάλληλα προς αγορά. Πράγµατι, στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής

                                                
40 [...]*. Οµως, ένας από τρεις µόνο πελάτες που παρατίθενται προς υποστήριξη αυτής της υπόθεσης
αναφέρει ρητά : �Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βελτιώσεων είναι αδύνατο να δοθούν
λεπτοµερείς απαντήσεις στην ερώτησή σας αριθ.16� (Φάκελος της Επιτροπής, σελίδα 3217. Η
ερώτηση 16 στην οποία αναφέρεται ο πελάτης έχει ως εξής �Αν η µετατόπιση σε άλλα είδη ή
αναµείξεις ινών δεν αποτελεί για σας εναλλακτική λύση, ή αν η µετατόπισή σας δεν είναι δυνατή
µέχρις ενός ορισµένου βαθµού για να αντισταθµίσει τις αυξήσεις τιµών των VSF ή  lyocell, παρακαλώ
αναφέρετε τους λόγους για τη µη µετατόπιση ή τη µη µετατόπιση µέχρις ορισµένου επαρκούς
σηµείου�.�). Η µεταστροφή ενός άλλου πελάτη προς τον πολυεστέρα προφανώς δεν συνδέεται µε
αυτή την ενδεχόµενη νέα βελτίωση, επειδή έχει προβεί σε παρόµοιες αλλαγές και κατά το παρελθόν. Ο
τρίτος από τους αναφερόµενους πελάτες �προβλέπει δύο διαφορετικές δυνατότητες�, είτε την αύξηση
χρήσης του ξυλοπολτού, είτε την αύξηση χρήσης πολυπροπυλενίου και πολυεστέρα, ώστε να
αντικατασταθούν �ορισµένες ποσότητες βισκόζης�. (Φάκελος της Επιτροπής, σελίδα 572). Μολονότι
δεν είναι σαφές αν ο πελάτης αυτός αναφέρεται στις ίδιες βελτιώσεις µε τον προαναφερθέντα, είναι
πάντως φανερό ότι αναφέρεται σε βελτιώσεις οι οποίες δεν υποκαθιστούν εξ ολοκλήρου τις VSF. Οι
απόψεις των µερών θα πρέπει ακόµη να συµπληρωθούν µε αυτές των περισσοτέρων παραγωγών
πετσετών, οι οποίοι προφανώς δεν αναµένουν να υπάρξουν τέτοιες µεταβολές βραχυπρόθεσµα ή
µεσοπρόθεσµα. ∆ηλώσεις σαν τις ακόλουθες είναι χαρακτηριστικές της έλλειψης ενηµέρωσης εκ
µέρους των περισσοτέρων παραγωγών πετσετών σχετικά µε οποιαδήποτε σηµαντική εξέλιξη στο θέµα
της υποκατάστασης των VSF στον τοµέα των πετσετών στο άµεσο µέλλον : �Η απορροφητικότητα
υγρασίας είναι µια από τις σηµαντικότερες ιδιότητες των προϊόντων καθαρισµού οικιών. Αυτή η
ιδιότητα επιτυγχάνεται µόνο µε τη χρήση VSF�. (Φάκελος της Επιτροπής, σελίδα 4768). � ∆εν
µπορούµε να µεταστραφούµε, λόγω των απαιτήσεων του προϊόντος και της σχέσης τους µε τη
βισκόζη. ∆εν υπάρχει ίνα που να µπορεί να εφαρµοστεί εµπορικά ως υποκατάστατο της βισκόζης και
που να έχει τις ίδιες ιδιότητες �Η αύξηση της αναλογίας των συνθετικών ινών όπως πολυεστέρα ή
πολυπροπυλενίου θα µετέβαλε ανεπίτρεπτα τα χαρακτηριστικά του υφάσµατος�� (Φάκελος της
Επιτροπής, σελίδα 4332).
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σηµαντικός αριθµός απαντήσεων πελατών υφαντουργικών προϊόντων
αποδεικνύει ότι η µόδα έχει σηµαντική επίπτωση στην κατανάλωση VSF41.

51. Στην Απάντησή τους42 τα µέρη ισχυρίζονται ότι η άποψη της Επιτροπής δεν
λαµβάνει υπόψη  τον ανταγωνισµό όσον αφορά τη σχέση ποιότητας / τιµής
µεταξύ των διαφόρων ειδών ινών. Ακόµη, τα µέρη αναφέρουν ότι η µόδα είναι
εφήµερη.

52. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε αυτά τα επιχειρήµατα, επιµένει στην ανάλυσή της.
Πρώτον, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ίδια τα µέρη αναγνωρίζουν ότι �οι πελάτες
δεν συγκρίνουν µόνο τις διαφορές τιµών µεταξύ των διαφόρων ενδυµάτων.
Κατά την επιλογή συγκεκριµένων ενδυµάτων λαµβάνουν υπόψη τους το καλάθι
των τιµών, την αισθητική, τη λειτουργικότητα, τη µάρκα, το στυλ κλπ.� 43. Αυτό
κατά την άποψη της Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι η επιλογή του είδους των ινών
δεν εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις τιµές. ∆εύτερον, η Επιτροπή συµφωνεί
µε την άποψη των µερών για τον πρόσκαιρο χαρακτήρα της µόδας και πιστεύει
ότι αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει την ανωτέρω ανάλυσή της σχετικά µε την
περιορισµένη δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ ινών σε µια δεδοµένη στιγµή.

53. Μπορεί συνεπώς να συναχθεί ότι η επιλογή των VSF από τους πελάτες δεν
εξαρτάται κυρίως από το θέµα της τιµής αλλά µάλλον από τα ειδικότερα
χαρακτηριστικά των VSF, τον καινοτόµο χαρακτήρα του προϊόντος και τις
καταναλωτικές προτιµήσεις σε δεδοµένη στιγµή44. Η υποκατάσταση δεν µπορεί
να θεωρηθεί επαρκής λόγος για να καταστήσει µη επικερδείς τις ενδεχόµενες
αυξήσεις τιµών σε ένα υποθετικό µονοπώλιο.

� Lyocell

54. Τα µέρη διατύπωσαν επίσης την άποψη ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη αγορά για το
lyocell. Ισχυρίζονται ότι το lyocell είναι προϊόν το οποίο ακόµα αναζητεί την
κατάλληλη αγορά γι� αυτό, και θα πρέπει να θεωρείται ως υποκατάστατο των
άλλων ινών, και ιδιαίτερα των VSF, αλλά και του βαµβακιού και του
πολυεστέρα. Η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσµατα της
έρευνας αγοράς και της ανάλυσης συσχέτισης τιµών που πραγµατοποίησε η
Επιτροπή.

                                                
41 Βλέπε επίσης D. Morris, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques: Myths and
Realities of Interfibre Competition, κείµενο το οποίο παρουσιάστηκε στον ∆ιεθνή Οργανισµό
µάλλινων Υφαντουργικών Προϊόντων, στη  65η ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Μαλλιού, Cape Town,
Νοτιοαφρικανική ∆ηµοκρατία, Απρίλιος 1996: �Η κατανάλωση ασυνεχών ινών βισκόζης αυξήθηκε
κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 λόγω της µόδας.�
42 Στην παράγραφο 2.17.
43 Στην παράγραφο 2.17 της Απάντησης.
44 Βλέπε επίσης D. Morris, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques: Myths and
Realities of Interfibre Competition, κείµενο το οποίο παρουσιάστηκε στον ∆ιεθνή Οργανισµό
µάλλινων Υφαντουργικών Προϊόντων, στη 65η ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Μαλλιού, Cape Town,
Νοτιοαφρικανική ∆ηµοκρατία, Απρίλιος 1996: �Πράγµατι φαίνεται ότι οι µεταβαλλόµενες τελικές
χρήσεις, η ανανέωση του προϊόντος και οι προτιµήσεις των καταναλωτών είναι οι κυριότεροι λόγοι για
την µεταβολή στην κατανάλωση ινών και όχι οι σχέσεις των τιµών. (�) Εντούτοις ο ισχυρισµός ότι δεν
υπάρχει ανταγωνισµός τιµών δεν είναι ορθός και θα αποτελούσε ακραία άποψη, είναι όµως γεγονός ότι
ισχύει µόνο στην περίπτωση πολύ µεγάλων διακυµάνσεων τιµών και σηµαντικών µεταβολών των
σχετικών τιµών, της τάξεως του 20%.�



18

55. Αντίθετα, οι ασυνεχείς ίνες lyocell (στο εξής : �το lyocell�) 45 διαθέτουν
συγκεκριµένες ιδιότητες, µε βάση τις  οποίες το προϊόν διακρίνεται σαφώς από
τις VSF. Αυτές οι ιδιότητες του προϊόντος είναι ιδιαίτερα, οι µεγάλη του αντοχή
σε στεγνή ή υγρή κατάσταση και η µικρή συρρίκνωση στο νερό, η οποία
επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της φθοράς κατά το φινίρισµα και της
συρρίκνωσης κατά το πλύσιµο.

56. Το lyocell συχνά χρησιµοποιείται σε ανάµειξη µαζί µε άλλα είδη ινών, όπως
βισκόζης, λιναριού, βαµβακιού, πολυαµίδης ή πολυεστέρα. Μέχρι τώρα τις
ιδιαίτερες ιδιότητές του είχαν κυρίως εκµεταλλευτεί οι παραγωγοί επωνύµων
προϊόντων υφαντουργίας46 παρόλο που  η τιµή του lyocell σήµερα είναι πολύ
υψηλότερη από οποιαδήποτε από τις εξεταζόµενες ίνες47. Πράγµατι, για τα
jeans πολυτελείας, µια από τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές του lyocell, οι
VSF θεωρούνται εντελώς ακατάλληλες.

57. Επίσης, στις υφαντουργικές εφαρµογές µπορεί να απεικονιστούν καλύτερα τα
ιδιαίτερα γνωρίσµατα του lyocell σε σχέση µε το βαµβάκι. Παρά τη σηµαντικά
υψηλότερη τιµή του, το lyocell χρησιµοποιείται π.χ. σε ορισµένα είδη jeans,
επειδή προσθέτει ιδιαίτερη απαλότητα και εφαρµογή στο προϊόν. Ακόµη, η
αντοχή του lyocell σε στεγνή κατάσταση και η συγκράτηση ύδατος είναι
ανώτερες του βαµβακιού.

58. Σε σύγκριση µε τις συνθετικές ίνες, ο κυτταρινικός χαρακτήρας του lyocell του
παρέχει υψηλή απορροφητικότητα υγρασίας µε αποτέλεσµα τη µεγάλη άνεση
στο φόρεµα όσον αφορά τις υφαντουργικές εφαρµογές, η οποία δεν µπορεί να
επιτευχθεί µε τις συνθετικές ίνες. Επιπλέον, η βιοδιασπασιµότητα του lyocell,
ιδιότητα την οποία έχει από κοινού µε άλλες κυτταρινικές και φυσικές ίνες, το
κάνει να διαφέρει από όλες τις συνθετικές ίνες που αναφέρθηκαν ως
υποκατάστατα. Η βιοδιασπασιµότητα είναι σηµαντικός παράγων, ιδιαίτερα στα
µη κλωστοποιηµένα προϊόντα µιας χρήσης, και το στοιχείο αυτό
υπογραµµίστηκε στις απαντήσεις που δόθηκαν κατά την έρευνα αγοράς που
πραγµατοποίησε η Επιτροπή.

59. Τέλος, το lyocell διαθέτει µια εντελώς χαρακτηριστική ιδιότητα την οποία δεν
έχει καµία από τις συµβατικές ίνες : την τάση να ινιδίζει48. Από τη µια πλευρά,
η τάση αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί µειονέκτηµα, επειδή απαιτεί ιδιαίτερες
τεχνικές νηµατοποίησης και βαφής και συντελεί στο φαινόµενο της �γήρανσης�

                                                
45 Τα συνεχή νήµατα από lyocell δεν παράγονται σήµερα για εµπορικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια, ο
όρος �lyocell�στο παρόν κείµενο αναφέρεται αποκλειστικά σε ασυνεχείς ίνες lyocell, εκτός από την
�τεχνολογία παραγωγής lyocell� (βλέπε παραγράφους 246 - 247 κατωτέρω), η οποία περιλαµβάνει
τόσο την τεχνολογία παραγωγής ασυνεχών ινών από lyocell όσο και την τεχνολογία παραγωγής
συνεχών νηµάτων από lyocell.
46 Θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι οι ίδιες ιδιότητες του προϊόντος καθιστούν το lyocell κατάλληλο
για ορισµένες µη κλωστοποιηµένες εφαρµογές, όπως φίλτρα και πετσέτες. Στις εφαρµογές αυτές, όπως
και στον τοµέα της υφαντουργίας, η µεγαλύτερη αντοχή σε στεγνή κατάσταση και η µικρότερη
συρρίκνωση του lyocell αποτελούν σαφή πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις VSF.
47 Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα για τις εφαρµογές στην υφαντουργία, οι οποίες αποτελούν το [...]*% των
πωλήσεων του lyocell (πηγή : [...]*).
48 ∆ηλαδή  µικρά επιµήκη σωµατίδια ή πολύ λεπτές ίνες  µερικώς αποσπώµενες από το κύριο σώµα
της ίνας.
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µετά από επανειληµµένα πλυσίµατα. Από την άλλη πλευρά, η εκµετάλλευση
του ινιδίζοντα χαρακτήρα των ινών του lyocell µπορεί να δηµιουργήσει
υφάσµατα µοναδικά, µε πτυχώσεις και πολύ απαλά στην αφή� τα λεγόµενα
�βελούδινα�. Κανένα άλλο είδος ινών δεν µπορεί να παράγει ανάλογο
αποτέλεσµα.

60. Στην Απάντησή τους49, τα µέρη  διατυπώνουν την άποψη ότι η κοινοποίηση
αιτιάσεων της Επιτροπής παραβλέπει παντελώς ότι το βαµβάκι είναι η κύρια
ανταγωνίστρια � ίνα του lyocell. Ακόµη τα µέρη ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή
διέπραξε ένα ουσιαστικό σφάλµα, δηλώνοντας ότι µε τα άλλα είδη ινών δεν
µπορεί να επιτευχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του lyocell, και κυρίως η
τάση να ινιδίζει. Αναφέρονται σε σηµειώµατα της Acordis προς τους πελάτες
και παρέχουν δείγµατα υφασµάτων.

61. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, διατηρεί την άποψή της.
Πρώτον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η σχέση ανταγωνισµού µεταξύ του lyocell
και των άλλων ειδών ινών, και ιδιαίτερα µεταξύ του  lyocell και του βαµβακιού,
υπήρξε κύριο θέµα τόσο στην έρευνα αγοράς όσο και στην ανάλυση συσχέτισης
τιµών της Επιτροπής (βλέπε την παράγραφο 74 κατωτέρω).

62. ∆εύτερον, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα παραδείγµατα των πελατών που
στράφηκαν προς άλλα είδη ινών και τα οποία παρουσιάζουν τα µέρη στο
παράρτηµα 9 της Απάντησής τους, δεν είναι αντιπροσωπευτικά των συνολικών
απαντήσεων των πελατών στην έρευνα αγοράς. Μολονότι η Επιτροπή
παραδέχεται ότι µέχρις ενός βαθµού παρατηρούνται µετακινήσεις, δεν θεωρεί
τα παραδείγµατα αυτά επαρκή προκειµένου να συµπεριληφθεί το lyocell σε µια
ευρύτερη αγορά προϊόντων µαζί µε άλλα είδη ινών (βλέπε τις παραγράφους 63
και 67 κατωτέρω).

63. Η έρευνα αγοράς την οποία πραγµατοποίησε η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι δεν
υπάρχει επαρκής δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης
µεταξύ του lyocell  και άλλων ινών, ώστε να περιληφθούν στην ίδια σχετική
αγορά. Πράγµατι, η µεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων πελατών απάντησε
ότι δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αντικαταστήσει το lyocell στα προϊόντα
του. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, ορισµένοι πελάτες θα είναι υποχρεωµένοι να
διακόψουν την παραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος, ενώ οι περισσότεροι,
σε περίπτωση αύξησης της τιµής του lyocell κατά 5 � 10%, απλά δεν θα
αλλάξουν τίποτα. Οι συνηθέστεροι λόγοι για τη συµπεριφορά αυτή είναι οι
συγκεκριµένες ιδιότητες του lyocell ως προϊόντος και οι απαιτήσεις των
απώτερων πελατών50.

64. Στην Απάντησή τους51 τα µέρη ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή ερµηνεύει κατά
τρόπο υποκειµενικό τις αντιδράσεις των άµεσων πελατών  του lyocell. Τα µέρη
σηµειώνουν ότι το ποσοστό των άµεσων πελατών  του lyocell που δήλωσαν ότι
δεν πρόκειται να στραφούν σε άλλο προϊόν ανέρχεται µόνο σε 11.5%.

                                                
49 Στις παραγράφους 3.12 και επόµενες. Βλέπε επίσης τα παραρτήµατα 5 και 9 της Απάντησης.
50 Τα συµπεράσµατα αυτά επιβεβαιώνονται από την ακόλουθη αναφορά σε ένα εσωτερικό έγγραφο
που υπέβαλε η CVC : [...]*
51  Στις παραγράφους 3.2 και επόµενες.
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65. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, εµµένει στα αρχικά
συµπεράσµατα  που αποκόµισε από την έρευνα αγοράς. Πρώτον, θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι η µεθοδολογία που χρησιµοποίησαν τα µέρη στους υπολογισµούς
δεν είναι συνεπής, επειδή δεν κάνει διάκριση µεταξύ των απαντήσεων στα
ερωτηµατολόγια της Επιτροπής κατά τη φάση Ι και αυτών της φάσης ΙΙ, και
έτσι αναπόφευκτα µετρά τις απαντήσεις ορισµένων πελατών που απάντησαν και
στα δύο ερωτηµατολόγια δύο φορές. Ακόµη, οι ερωτήσεις της φάσης Ι και της
φάσης ΙΙ είχαν ουσιώδεις διαφορές και δεν µπορούν να αξιολογηθούν από
κοινού. Επιπλέον τα µέρη δεν ερµηνεύουν ορθά ορισµένες απαντήσεις από τον
φάκελο της Επιτροπής τις οποίες έχουν περιλάβει στην ανάλυσή τους52. Κατά
συνέπεια η Επιτροπή δεν µπορεί να βασιστεί στους  παραπάνω υπολογισµούς
για την εκτίµηση της κοινοποιηθείσας πράξης.

66. Τέλος, όσον αφορά το γεγονός της παρούσας (ολικής και µερικής) µετακίνησης
στην οποία αναφέρονται τα µέρη, η Επιτροπή δεν αµφισβητεί ότι ορισµένοι
πελάτες πράγµατι στρέφονται προς άλλα είδη ινών. Θα πρέπει όµως να
σηµειωθεί ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι µεµονωµένες και ότι δεν είναι
αντιπροσωπευτικές των γενικών αντιδράσεων της αγοράς, όπως αυτές
απεικονίζονται στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής53.

67. Επιπλέον, η Επιτροπή στηριζόµενη στα µη ονοµαστικά συνοπτικά δεδοµένα για
την αναµενόµενη µεταβολή της συµπεριφοράς των πελατών που θα επιδιώξουν
να µετακινηθούν σε περίπτωση µικρής αλλά µόνιµης αύξησης τιµής κατά
10%54, στάθµισε τις απαντήσεις των πελατών στη δική της έρευνα αγοράς µε
βάση τις ποσότητες ινών που αγοράστηκαν από κάθε µεµονωµένο πελάτη κατά
το έτος 2000. Το αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης είναι ότι σε περίπτωση

                                                
52 Στις παραγράφους 3.3 και 3.4 της Απάντησης.  Για παράδειγµα, αν στην αξιολόγηση των µερών
παρατηρήσουµε τις δύο οµάδες �Μετατόπιση 100% ή διακοπή παραγωγής�, �Μείωση της
αγοραζόµενης ποσότητας lyocell >5%.�, µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις :

• Στο έγγραφο στις σελίδες 3860-3875 του φακέλου της Επιτροπής δεν αναφέρεται ότι ο πελάτης
αυτός θα µετακινηθεί ή θα διακόψει την παραγωγή.

• Τουλάχιστον δύο από τα τρία έγγραφα (σ. 2994-2997, 3163, 3224-3225) που λαµβάνονται υπόψη
στις δύο αυτές οµάδες είναι απαντήσεις του ιδίου πελάτη στο ίδιο ερωτηµατολόγιο και συνεπώς
δεν πρέπει να προσµετρώνται δύο και τρεις φορές.

• Τα µέρη παρερµηνεύουν την απάντηση στις σελίδες 3309-3314 : ο πελάτης αναφέρεται σε
διάφορες οµάδες προϊόντων, για ορισµένες µόνο από τις οποίες θα µπορούσε εν µέρει να
µεταστραφεί (έως 10%). Ειδικότερα, η οµάδα προϊόντων στην οποία δεν θα εστρέφετο είναι εκείνη
στην οποία χρησιµοποιείται το lyocell.

• Τα µέρη δεν κάνουν διάκριση µεταξύ των µετακινήσεων σε περίπτωση αύξησης τιµής κατά 5% και
αυτών σε περίπτωση αύξησης τιµής κατά 10%, µολονότι σε αρκετές απαντήσεις πελατών (σ. 630-
638, 723-733, 758-768, 4788-4800) υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ αυτών των δύο υποθετικών
αυξήσεων.

• ∆ύο απαντήσεις εκλαµβάνονται ότι αντιπροσωπεύουν µετακίνηση µεγαλύτερη του 5%, µολονότι
δεν αναφέρεται σ� αυτές το µέγεθος της µετακίνησης. (σ. 676-684, 485-494).

• Στην ανάλυση των µερών περιλαµβάνεται και µια απάντηση η οποία είναι γενική, και δεν
προσδιορίζεται σ� αυτή πότε και σε ποιά έκταση θα µετακινηθεί ο πελάτης (σ. 668-675).

53 Τα παραδείγµατα τα οποία παρατίθενται από τα µέρη στην Απάντησή τους (παραρτήµατα 6 και 7)
αντιπροσωπεύουν σαφώς λιγότερο από 10% της συνολικής πελατείας τους.

54  Τα στοιχεία χορηγήθηκαν στα µέρη στις 11 Σεπτεµβρίου 2001 (βλέπε ανωτέρω την παράγραφο 10).
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αύξησης της τιµής του lyocell κατά 10% η µείωση πωλήσεων ινών των µερών
εξαιτίας της µετακίνησης πελατών θα είναι περίπου 15% (για τους πελάτες που
βρίσκονται στον ΕΟΧ) ή κάτω του 10% (για τους πελάτες τόσο του ΕΟΧ όσο
και εκτός ΕΟΧ)55. Μια µείωση πωλήσεων 10 � 15% εξαιτίας της µετακίνησης
δεν µπορεί να θεωρηθεί αρκετή για να καταστήσει τις αυξήσεις τιµών µη
προσοδοφόρες.

68. Αυτό ισχύει ακόµη και αν ληφθούν υπόψη οι σηµερινές συνθήκες
υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας, επειδή τα µέρη µπορούν
εφαρµόζοντας µια στρατηγική να κλείνουν ή να �παροπλίζουν� ολόκληρα
εργοστάσια (ή µόνο συγκεκριµένες γραµµές παραγωγής) και να µειώνουν έτσι
τα πάγια έξοδά τους. Σε κάθε περίπτωση τα µεταβλητά έξοδα θα µειωθούν µε
τη µείωση της παραγωγής. Αυτές οι µειώσεις εξόδων και τα αυξηµένα έσοδα
λόγω των υψηλοτέρων τιµών θα υπερκαλύψουν την απώλεια εσόδων εξαιτίας
µεταστροφής των πελατών56. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση αύξησης τιµών
κατά 10%, οι περικοπές παραγωγής που ξεπερνούν το 10% µπορεί να είναι
επικερδείς.

                                                
55 Το ποσοστό αυτό αναφέρεται στη µείωση των πωλήσεων εξαιτίας µετακίνησης των πελατών επί του
συνόλου των πωλήσεων των πελατών που απάντησαν στην ερώτηση. Το δείγµα των πελατών που
απάντησαν είναι αντιπροσωπευτικό και καλύπτει περίπου το 50% των συνολικών πωλήσεων των
µερών στον ΕΟΧ. Η Επιτροπή κατά τη φάση Ι της έρευνας υπέβαλε και µια άλλη ερώτηση σχετικά µε
τη µετακίνηση, η οποία επειδή περιλαµβάνει µια σαφή εκτίµηση για τις αντιδράσεις των απώτερων
πελατών, θα σχολιαστεί κατά την αξιολόγηση των εµποδίων στον ανταγωνισµό, κατωτέρω στις
παραγράφους 239 - 242.
56 Ως παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υποθετική κατάσταση µετά τη συγχώνευση, µε βάση
τα στοιχεία παραγωγής για το έτος 2000 :
Αν η Acordis αποφάσιζε να µειώσει την παραγωγή της Mobile and Grimsby κατά 15 % και να
χρησιµοποιήσει µόνο ένα εργοστάσιο, το µέσο κόστος παραγωγής του εργοστασίου αυτού θα
µειωνόταν σηµαντικά. Αυτή η µείωση του µέσου κόστους παραγωγής θα έπρεπε να προστεθεί εν
συνεχεία στο αποτέλεσµα της αντιστάθµισης των αυξηµένων κερδών ανά τόνο πωλουµένων
προϊόντων της Acordis, λόγω της αύξησης τιµής κατά 10%, και της απώλειας κερδών από τη µείωση
των πωλήσεων κατά 15%.
Επειδή συµπεραίνεται ότι τα περιθώρια κέρδους της Acordis εξαιτίας της αύξησης τιµής κατά 10% θα
αυξανόταν πολύ περισσότερο από 10%, µια τέτοια αύξηση τιµής κατά 10% θα ήταν εποµένως
ιδιαίτερα προσοδοφόρος για την Acordis στις συνθήκες που θα επικρατούσαν µετά τη συγχώνευση,
αφού η Lenzing δεν θα ασκούσε πλέον ουσιαστικό ανταγωνισµό. (Εκτός από το να µη λαµβάνεται
υπόψη η Lenzing, µια δεύτερη απλουστευτική παραδοχή σ΄αυτό το σενάριο είναι να θεωρείται
µηδενικό το κόστος κλεισίµατος των εγκαταστάσεων).
Θα πρέπει να γίνει µια παρατήρηση, σχετικά µε τη δυσανάλογη αύξηση του περιθωρίου κέρδους
συνεπεία µιας αύξησης κατά 10% της καθαρής τιµής πώλησης. Γι� αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι : η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει επακριβώς τα περιθώρια κέρδους της Acordis από το
lyocell κατά το 2000, επειδή το σταθερό κόστος παραγωγής και το µεταβλητό κόστος παραγωγής τα
οποία δήλωσε η Acordis προφανώς δεν περιλαµβάνουν το µάρκετινγκ, τη διανοµή, ή τα έξοδα για
Ε&Α. Το περιθώριο µεταξύ του µέσου κόστους παραγωγής και της τιµής πώλησης ήταν περίπου [...]*
της τιµής πώλησης. Μια αύξηση τιµής κατά 10% θα αύξανε αυτό το περιθώριο επί του κόστους
παραγωγής περισσότερο από [...]* και το περιθώριο κέρδους κατά πάσα πιθανότητα πολύ
περισσότερο. (Παρόµοια µεγιστοποίηση των κερδών µέσω µείωσης της παραγωγικής ικανότητας µε το
κλείσιµο εργοστασίου και εντατικότερη χρησιµοποίηση των αποµενόντων εργοστασίων µπορεί επίσης
να επιτευχθεί µε το κλείσιµο της Heiligenkreuz.)
Σηµειώνεται ότι το παράδειγµα της Επιτροπής δεν στοχεύει να παρουσιάσει ένα ακριβή υπολογισµό ή
µια ειδική προβολή. Επιθυµεί απλώς να επεξηγήσει ότι ένα υποθετικό µονοπώλιο στο lyocell δεν
εξαρτάται κατ� ανάγκην από µείωση πωλήσεων µικρότερη του 10% προκειµένου να µεγιστοποιήσει τα
κέρδη του. Με βάση την καµπύλη ζητήσεως, για ένα µονοπώλιο µπορούν να είναι επωφελείς ακόµη
και µεγαλύτερες µειώσεις πωλήσεων.
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(β) ∆υνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς

69. ∆εν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς
µεταξύ των συνθετικών ινών και των τεχνητών κυτταρινικών ινών, δεδοµένου
ότι παράγονται από τελείως διαφορετικές πρώτες ύλες και µε εντελώς
διαφορετικές µεθόδους παραγωγής και εγκαταστάσεις.

70. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της
προσφοράς µεταξύ του lyocell και των  VSF. Μολονότι οι ασυνεχείς ίνες τόσο
της βισκόζης όσο και του lyocell είναι τεχνητές κυτταρινικές ίνες, το lyocell
παράγεται σε χωριστά εργοστάσια µε εντελώς διαφορετική διαδικασία
παραγωγής (µε νηµατοποίηση σε διαλύτη), κατά την οποία η ίνα σχηµατίζεται
κατά την άµεση διάλυση ξυλοπολτού σε οργανικούς διαλύτες (ενώ η βισκόζη
πρέπει να υποστεί µια διαφορετική χηµική επεξεργασία πολτοποίησης και
µετατροπής σε ξανθικό άλας, η οποία σε αντίθεση µε την επεξεργασία του
lyocell συνεπάγεται τον σχηµατισµό ενός παραγώγου, και στη συνέχεια
διάλυση του ξανθικού άλατος σε διάλυµα καυστικής σόδας πριν οι ίνες
κλωστοποιηθούν σε φιλιέρες). Για την παραγωγή του lyocell απαιτείται ειδικός
εξοπλισµός και µηχανήµατα. Η τεχνική παραγωγής είναι υψηλής εντάσεως
κεφαλαίου, και έχει ως αποτέλεσµα να είναι σήµερα οι ίνες lyocell οι
ακριβότερες τεχνητές ασυνεχείς κυτταρινικές ίνες µε το υψηλότερο κόστος
παραγωγής, που υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο κόστος για τα άλλα είδη
ινών57. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή του lyocell είναι από
περιβαλλοντική άποψη ήπια, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε την παραγωγή βισκόζης,
επειδή ο χρησιµοποιούµενος διαλύτης για τη διάλυση της κυτταρίνης (NMMO)
και το χρησιµοποιούµενο νερό κατά τη διαδικασία παραγωγής του lyocell
µπορούν να ανακυκλωθούν σε πολύ µεγάλο βαθµό.

71. Κατά την άποψη των ανταγωνιστών, η οποία δεν αµφισβητήθηκε από το
κοινοποιούν µέρος, η στροφή της παραγωγής από τις VSF στο lyocell απαιτεί
την ανέγερση ενός εντελώς νέου εργοστασίου και ως εκ τούτου είναι εφικτή
µόνο µε σηµαντικό κόστος και µεγάλη καθυστέρηση.

(γ) Ανάλυση συσχέτισης τιµών, σταυροειδείς ελαστικότητες τιµών

72. Η Επιτροπή, κατά τον καθορισµό των σχετικών αγορών προϊόντων λαµβάνει
υπόψη της τα διαθέσιµα ποσοτικά στοιχεία  τα οποία µπορούν να
αντεπεξέλθουν αυστηρή και λεπτοµερή εξέταση, προκειµένου να διαπιστώσει
αν υπήρξε κατά το παρελθόν υποκατάσταση58. Στην παρούσα περίπτωση η
Επιτροπή πραγµατοποίησε µια ανάλυση συσχέτισης τιµών και σταυροειδούς
ελαστικότητας τιµών µεταξύ των VSF και των ενδεχόµενων υποκατάστατων, η
οποία βασίστηκε στα στοιχεία των µηνιαίων πωλήσεων τα οποία
παραχωρήθηκαν από τα µέρη της εξεταζόµενης συγκέντρωσης. Τα στοιχεία που

                                                
57 Πάντως τόσο οι ανταγωνιστές όσο και οι πελάτες υποθέτουν ότι αυτό το κόστος παραγωγής θα
µειωθεί σηµαντικά µόλις αποσβεστεί  η υψηλού κόστους επένδυση για την έρευνα και ανάπτυξη αυτής
της σχετικά νέας τεχνολογίας, δεδοµένου ότι η διαδικασία παραγωγής του lyocell απαιτεί λιγότερα
στάδια παραγωγής από αυτή της βισκόζης.
58 Ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τον καθορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς της
κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, ΕΕ C 372, 9.12.1997, σ.5 (παράγραφος 39).



23

εξετάστηκαν καλύπτουν περίοδο δέκα ετών, από τον Ιανουάριο του 1991 έως
τον Μάιο του 2001. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της Επιτροπής συµφωνούν
µε τις παραπάνω διαπιστώσεις περί χωριστών αγορών προϊόντων.

- Ανάλυση συσχέτισης τιµών : VSF και άλλα είδη ινών

73. Η ανάλυση συσχέτισης τιµών έχει ως στόχο να µετρήσει την ευαισθησία  της
τιµής ενός προϊόντος σε σχέση µε ένα υποτιθέµενο  υποκατάστατο. Στην
προκειµένη περίπτωση, στόχος της ανάλυσης ήταν να µετρηθεί ο βαθµός της
υφιστάµενης ανταγωνιστικής πίεσης  µεταξύ των VSF και άλλων ειδών ινών.
Από τα αποτελέσµατά της προκύπτει ότι οι VSF δεν συσχετίζονται επαρκώς µε
το βαµβάκι, τον πολυεστέρα και το πολυπροπυλένιο, ούτε στις υφαντουργικές
ούτε στις µη υφαντουργικές εφαρµογές, ώστε να πρέπει να περιληφθούν στην
ίδια σχετική αγορά.

74. Το µέγεθος το οποίο µετρά  τη συνολική εξάρτηση  µεταξύ δυο χρονολογικών
σειρών τιµών  και συνεπώς τον βαθµό υποκατάστασης µεταξύ δύο προϊόντων
ονοµάζεται συντελεστής συσχέτισης. Εξ ορισµού, ο θετικός συντελεστής
συσχέτισης λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και +1 . Όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός
συσχέτισης µεταξύ δύο προϊόντων (δηλαδή, όσο πλησιέστερα προς τη µονάδα
βρίσκεται ο συντελεστής συσχέτισης),  τόσο πιθανότερη καθίσταται η ύπαρξη
µια κοινής αγοράς προϊόντων γι� αυτά. Από τα δεδοµένα του πίνακα 1
κατωτέρω, προκύπτει ότι δεν υφίσταται σηµαντική συσχέτιση τιµών µεταξύ
VSF και βαµβακιού, ούτε µεταξύ VSF και πολυεστέρα, ούτε µεταξύ VSF και
πολυπροπυλενίου. Ακόµη και η τιµή του µεγαλύτερου συντελεστή (σ = 0.44), ο
οποίος  αφορά τη συσχέτιση VSF και πολυεστέρα , δεν είναι αρκετά υψηλή
ώστε να δικαιολογεί την παραδοχή µιας κοινής αγοράς προϊόντων59.

Βαµβάκι60 Πολυεστέρας
LP61

Πολυεστέρας
HP

Πολυπροπυλένιο
LP

Πολυπροπυλένιο
HP

VSF62 0.04 0.39 0.44 0.06 0.24

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης τιµών για τις VSF, η οποία πραγµατοποιήθηκε
από την Επιτροπή

                                                
59 Το συµπέρασµα αυτό είναι σύµφωνο µε την πρακτική της Επιτροπής. Ακόµη και µεγαλύτεροι
συντελεστές συσχέτισης από τους αναγραφόµενους στον πίνακα 1 έχουν θεωρηθεί ανεπαρκείς σε
προηγούµενες αποφάσεις, επειδή η Επιτροπή θεωρεί συσχετίσεις άνω του 0.80 ως ισχυρές και
συσχετίσεις κάτω του 0.65 ως ασθενείς. Βλέπε π.χ. την απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2000
στην υπόθεση COMP/M.1939 � Rexam (PLM)/American National Can (παράγραφος 12).
60 Πηγή : Απαντήσεις των µερών στην από 7 Ιουνίου 2001 αίτηση παροχής στοιχείων  της Επιτροπής.
61 Πηγή : Απαντήσεις των µερών στην από 7 Ιουνίου 2001 αίτηση παροχής στοιχείων  της Επιτροπής.
Τα µέρη ανέφεραν ότι στους τελικούς καταναλωτές δίδονται συνήθως δύο είδη τιµών για τον
πολυεστέρα και το πολυπροπυλένιο : µια χαµηλή τιµή (LP) και µια υψηλή τιµή (HP). Πηγή αυτών των
στοιχείων είναι η PCI-Fibres & Raw Materials. Σύµφωνα µε την PCI, η HP είναι η τιµή τιµοκαταλόγου
ή / και η τιµή την οποία καταβάλλει ένας µικρός πελάτης, ενώ η LP είναι η τιµή των µεγάλων
καταναλωτών.
62 Πηγή : Απαντήσεις των µερών στην από 7 Ιουνίου 2001 αίτηση παροχής στοιχείων  της Επιτροπής.
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� Ανάλυση της σταυροειδούς ελαστικότητας τιµών : οι VSF και τα άλλα είδη ινών

75. Τα προαναφερθέντα συµπεράσµατα όσον αφορά τον καθορισµό της σχετικής
αγοράς προϊόντων συµφωνούν επίσης και µε την ανάλυση για τις σταυροειδείς
ελαστικότητες τιµών. Οι σταυροειδείς ελαστικότητες τιµών µετρούν τη
µεταβολή της ζήτησης ενός ορισµένου προϊόντος συνεπεία µεταβολής της τιµής
άλλων προϊόντων, και συνεπώς παρέχουν πληροφορίες για το βαθµό στον οποίο
άλλα προϊόντα αποτελούν υποκατάστατα από την πλευρά της ζήτησης. Στην
παρούσα υπόθεση, στόχος της ανάλυσης ήταν η µέτρηση της µεταβολής της
ζήτησης των VSF συνεπεία µεταβολής των τιµών  του βαµβακιού, του
πολυεστέρα και του πολυπροπυλενίου. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι
διακυµάνσεις κατά το παρελθόν στις τιµές του βαµβακιού, του πολυεστέρα και
του πολυπροπυλενίου δεν οδήγησαν σε σηµαντικές µεταβολές της ζήτησης των
VSF, και συνεπώς επίσης καταδεικνύουν  την ύπαρξη χωριστής αγοράς για τις
VSF.

76. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθµός ελαστικότητας δύο προϊόντων (δηλαδή όσο
µεγαλύτερος είναι ο συντελεστής), τόσο πιθανότερη καθίσταται η ύπαρξη µια
κοινής αγοράς προϊόντων γι� αυτά. Γενικά, σταυροειδής ελαστικότητα τιµών
µικρότερη του +1 σηµαίνει ότι τα προϊόντα δεν είναι ουσιαστικά υποκατάστατα.
Όπως απεικονίζεται στον πίνακα 2 κατωτέρω, οι σταυροειδείς ελαστικότητες
για τις VSF αφενός και το βαµβάκι, τον πολυεστέρα και το πολυπροπυλένιο
αφετέρου είναι πλησίον του µηδενός. Συνεπώς αυτά τα προϊόντα δεν µπορούν
να θεωρηθούν υποκατάστατα των VSF.

VSF/Βαµβάκι VSF/Πολυεστέρ. VSF/Πολυπροπυλένιο

[0.05 � 0.10] [0.04 � 0.15] [0.03 � 0.10]

Πίνακας 2: Σταυροειδείς ελαστικότητες τιµών για τις VSF, οι οποίες υπολογίστηκαν από την Επιτροπή

� Ανάλυση συσχέτισης τιµών : VSF και lyocell

77. Οι συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των VSF και του lyocell είναι χαµηλοί, τόσο
στον τοµέα των υφαντουργικών προϊόντων όσο και στον τοµέα των µη
κλωστοποιηµένων προϊόντων (ή την επιµέρους αγορά) του lyocell. Ανεξάρτητα
από τον εξεταζόµενο τοµέα  (ή την επιµέρους αγορά) των VSF, ο συντελεστής
µεταξύ lyocell και VSF είναι χαµηλός, και κυµαίνεται µεταξύ 0.08 και 0.47.
Επίσης, στην ανάλυση συσχέτισης µεταξύ lyocell και πολυεστέρα, καθώς και
µεταξύ lyocell  και βαµβακιού οι συντελεστές κυµαίνονται µεταξύ 0.23 και 0.6.
Οι τιµές αυτές επίσης καταδεικνύουν  την ύπαρξη χωριστής αγοράς
προϊόντων63.

                                                
63 Η Επιτροπή δεν µπόρεσε να υπολογίσει τις σταυροειδείς ελαστικότητες τιµών για το lyocell λόγω
έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων.
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- Η Απάντηση των µερών

78. Στην Απάντησή τους64 τα µέρη προβάλλουν το επιχείρηµα ότι η Επιτροπή δίνει
µεγάλη έµφαση στη σηµασία και στην αξιοπιστία της ανάλυσης συσχέτισης,
αντί να ερευνήσει σε βάθος τα υπάρχοντα παραδείγµατα µετατοπίσεων.

79. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, δεν τα θεωρεί πειστικά.
Η χρησιµοποίηση οικονοµοµετρικών και στατιστικών ελέγχων είναι σύµφωνη
µε την ακολουθούµενη από την Επιτροπή πρακτική, όπως αυτή προσδιορίζεται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τον καθορισµό των σχετικών
αγορών65. Ακόµη, ο καθορισµός της αγοράς προϊόντος στην παρούσα υπόθεση
δεν βασίζεται κυρίως στην ανάλυση συσχέτισης τιµών και στις σταυροειδείς
ελαστικότητες. Όπως προαναφέρθηκε (στην παράγραφο 72), τα αποτελέσµατα
αυτής της ανάλυσης χρησίµευσαν µόνο για την επιβεβαίωση των διαπιστώσεων
για τις χωριστές αγορές προϊόντων, τα οποία βασίστηκαν σε συλλογισµούς
σχετικά µε τη δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης και από
την πλευρά της προσφοράς, και εποµένως στην έλλειψη επαρκούς αριθµού
µετατοπίσεων (βλέπε τις παραγράφους 32 � 71 ανωτέρω).

(δ) Συµπέρασµα

80. Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι VSF
και το lyocell δεν ανήκουν στην ίδια αγορά προϊόντων66, ούτε ανήκουν σε µια
συνολική αγορά προϊόντων ασυνεχών ινών η οποία περιλαµβάνει, επιπλέον των
VSF και του lyocell, το βαµβάκι, τον πολυεστέρα και το πολυπροπυλένιο.

(4) Οι σχετικές αγορές προϊόντων στον τοµέα των ασυνεχών ινών βισκόζης : το
υλικό γενικής χρήσης και οι ειδικές εφαρµογές

81. Από την  έρευνα αγοράς προέκυψε επίσης ότι στον τοµέα των VSF υφίστανται
περαιτέρω υποδιαιρέσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μπορεί να
γίνει διάκριση σε περισσότερες σχετικές αγορές προϊόντων, εξαιτίας των
διαφορετικών ιδιοτήτων των ινών καθώς και των διαφορετικών εφαρµογών.
Συγκεκριµένα, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των VSF ως υλικού γενικής
χρήσης και εκείνων που προορίζονται για ειδικές εφαρµογές. Επίσης πρέπει να
γίνει διάκριση αυτών των τελευταίων, σε βαµµένες VSF   και  VSF που
προορίζονται για ταµπόν.

 (α) Οι ασυνεχείς ίνες βισκόζης ως προϊόν γενικής χρήσης

                                                
64 Στις παραγράφους 2.2 (τρίτο σηµείο), 2.16 και επόµενες, καθώς και στην παράγραφο 3.11.
65 Ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τον καθορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς της
κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, ΕΕ C 372, 9.12.1997, σ.5 (παράγραφος 39).
66 Το συµπέρασµα αυτό συµφωνεί µε την απόφαση της Επιτροπής 2001/102/ΕΚ της 19ης Ιουλίου 2000
σχετικά µε την κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε από την Αυστρία στην Lenzing Lyocell GmbH &
Co KG, ΕΕ L 38, 8.2.2001, σ. 33 (παράγραφος 52). Η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία ότι η Lenzing τότε
συµµεριζόταν και υποστήριζε την άποψη της Επιτροπής σχετικά µε τη χωριστή αγορά προϊόντος του
lyocell από τις VSF.
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� Η πλευρά της ζήτησης :δύο κύριες κατηγορίες πελατών

82. Οι ασυνεχείς ίνες βισκόζης  ως υλικό γενικής χρήσης  (στο εξής : �VSF γενικής
χρήσης�) χρησιµοποιούνται  τόσο στις υφαντουργικές εφαρµογές
(νηµατοποίηση), όσο και στις µη κλωστοποιηµένες εφαρµογές. Οι ίνες για τις
πρώτες προορίζονται για τους νηµατουργούς67, ενώ οι δεύτερες γενικά
πωλούνται στους παραγωγούς ρολλών68.

83. Από την πλευρά της ζήτησης, η έρευνα της Επιτροπής επεσήµανε ορισµένες
διαφορές στις ανάγκες αυτών των δύο κατηγοριών πελατών. Οι ίνες οι οποίες
χρησιµοποιούνται στην υφαντουργία είναι σε κάποιο βαθµό διαφορετικές από
αυτές των µη κλωστοποιηµένων εφαρµογών. Λόγω των ειδικών απαιτήσεων
κατά τη διαδικασία παραγωγής των εποµένων σταδίων, οι πελάτες των
υφαντουργικών εφαρµογών µόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις θα
µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν ίνες προορισµένες για µη υφαντουργικές
εφαρµογές, και το αντίθετο. Οι VSF γενικής χρήσης που προορίζονται για
υφαντουργικές εφαρµογές έχουν συνήθως για λόγους αισθητικής ζωηρή
εµφάνιση, ενώ εκείνες που χρησιµοποιούνται σε µη υφαντουργικές εφαρµογές
είναι θαµπές.

- Επαρκής δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς

84. Από τα συµπεράσµατα της έρευνας της Επιτροπής προκύπτει, εντούτοις,
επαρκής βαθµός δυνατότητας υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς
για τις δύο κατηγορίες VSF, ώστε να µπορούν να περιληφθούν στην ίδια
σχετική αγορά. Οι ίνες τόσο για τις υφαντουργικές όσο και για τις µη
υφαντουργικές εφαρµογές µπορούν να παραχθούν στις ίδιες γραµµές
παραγωγής. Οι πέντε παραγωγοί VSF γενικής χρήσης οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σήµερα στον ΕΟΧ69 παράγουν ίνες και για τις δύο
κατηγορίες εφαρµογών, και µπορούν εύκολα να στραφούν από τη µία
κατηγορία στην άλλη χωρίς σηµαντικό κόστος ή χρόνο προσαρµογής.

- Συµπέρασµα

85. Παρά τις υφιστάµενες διαφορές από την πλευρά της ζήτησης, οι οποίες
υποδηλώνουν την ύπαρξη αρκετών τοµέων στην αγορά, η Επιτροπή θεωρεί ότι

                                                
67  Σηµειώνεται ότι στη νηµατουργία βαµβακερού τύπου προϊόντων χρησιµοποιούνται ασυνεχείς ίνες
µικρού µήκους, ενώ στη νηµατουργία µάλλινου τύπου προϊόντων οι ίνες είναι µεγαλύτερου µήκους.
68  Οι παραγωγοί ρολλών παράγουν ρολλά επεξεργασµένων ινών τα οποία εν συνεχεία πωλούνται σε
µεταποιητές προκειµένου να µετατραπούν σε µια σειρά τελικών προϊόντων, όπως πετσέτες, ιατρικά
προϊόντα (π.χ. ράβδοι λήψης εκκριµάτων, χειρουργικές ποδιές) ή τεχνικές εφαρµογές (π.χ. φίλτρα, ή
επενδεδυµένα υποστρώµατα  για υποδήµατα, τσάντες, ή για τη βιοµηχανία αυτοκινήτων). Μεταξύ των
παραπάνω παραγωγών υπάρχουν κάποιες διαφορές, ανάλογα µε την τεχνολογία παραγωγής και τον
τελικό προορισµό των προϊόντων τους.
69 Αυτοί είναι οι Acordis, Lenzing, Säteri Oy της Φινλανδίας, Svenska Rayon της Σουηδίας, και
SNIACE της Ισπανίας.
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η σχετική αγορά προϊόντων δεν είναι µικρότερη από την  αγορά των VSF
γενικής χρήσης70.

(β) Βαµµένες ασυνεχείς ίνες βισκόζης

86. Μολονότι οι VSF γενικής χρήσης πωλούνται λευκασµένες ή σε ακατέργαστη
κατάσταση, η ιδιαιτερότητα των βαµµένων VSF είναι ότι έχουν ήδη βαφεί στο
λουτρό διάλυσης, δηλαδή πριν σχηµατιστούν οι ίνες µε συµπίεση του µίγµατος
στις φιλιέρες.

87. Το κοινοποιούν µέρος ισχυρίζεται ότι οι βαµµένες  VSF µπορούν να
υποκατασταθούν από τις VSF γενικής χρήσης σε ακατέργαστη κατάσταση,
επειδή οι τελευταίες µπορούν επίσης να βαφούν σε µεταγενέστερο στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας. Η έρευνα αγοράς της Επιτροπής δεν επιβεβαίωσε
όµως αυτή την άποψη. Αντίθετα, από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει
διάκριση µεταξύ των VSF γενικής χρήσης και των βαµµένων VSF.

- Χαµηλός βαθµός δυνατότητας υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης

88. Από πλευράς ζήτησης, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η µεγάλη πλειονότητα των
πελατών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής και που
χρησιµοποιούν βαµµένες ίνες δήλωσαν ότι δεν θα µπορούσαν να στραφούν στις
VSF γενικής χρήσης σε ακατέργαστη κατάσταση στην περίπτωση µικρής αλλά
µόνιµης αύξησης τιµής κατά 5 � 10% των βαµµένων VSF. Η απροθυµία των
παραπάνω πελατών βασίστηκε κυρίως σε λόγους που αφορούν την τιµή και την
ποιότητα.

89. Οι ερωτηθέντες από την Επιτροπή πελάτες δήλωσαν ότι οι βαµµένες VSF,
συγκρινόµενες µε ίνες οι οποίες έχουν βαφεί σε µεταγενέστερο στάδιο της
παραγωγικής διαδικασίας, είναι ανώτερες σε στερεότητα χρωµάτων, ιδίως όταν
εκτίθενται στο φως (αντοχή του χρώµατος στο φως). Επιπλέον οι πελάτες
ανέφεραν ότι η βαφή των ινών σε µεταγενέστερο στάδιο απαιτεί επένδυση
σηµαντικής δαπάνης71. Επίσης τονίστηκε ότι υπάρχουν εφαρµογές στις οποίες η
χρησιµοποίηση βαµµένων VSF είναι απολύτως απαραίτητη, ιδιαιτέρως στις
χρωµατιστές πετσέτες οικιακής χρήσης και σε ορισµένα είδη χρωµατιστών
νηµάτων (δίχρωµα νήµατα).

90. Σηµαντικός αριθµός των πελατών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο της
Επιτροπής αναφέρθηκε επίσης στο θέµα της τιµής. Από τη µια πλευρά, η µέση
τιµή για τις βαµµένες VSF είναι περίπου [...]*% υψηλότερη από τις άβαφτες
VSF γενικής χρήσης72, τόσο στις υφαντουργικές όσο και στις µη

                                                
70 Ακόµη και αν οι αγορές προσδιορίζονταν αυστηρότερα, η ανάλυση της Επιτροπής από πλευράς
ανταγωνισµού δεν θα άλλαζε ριζικά.
71  Αναφέρθηκε ότι είναι απαραίτητο ένα ποσό ενός εκατοµµυρίου ευρώ περίπου.
72  Με βάση τις καθαρές τιµές πώλησης τις οποίες έδωσαν η Lenzing και η Acordis για το έτος 2000. Η
Επιτροπή συνεπώς αναγνωρίζει ότι η τιµή που περιλαµβάνεται στην κοινοποίηση αιτιάσεων [...]* ίσως
να είναι ελαφρώς υψηλότερη. [...]* Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης ότι στους αριθµούς αυτούς δεν
έχουν συµπεριληφθεί οι επιπλέον δαπάνες για τις χρωστικές ύλες.
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κλωστοποιηµένες εφαρµογές, επειδή η παραγωγή βαµµένων VSF είναι
µεγαλύτερης εντάσεως εργασίας και απαιτεί ιδιαίτερο καθαρισµό κατά τη
µετακίνηση από ένα χρώµα σε άλλο. Από την άλλη πλευρά, οι βαµµένες VSF
θεωρούνται ακόµη φθηνότερες από τις VSF γενικής χρήσης οι οποίες βάφονται
σε µεταγενέστερο στάδιο, ακόµη και στην περίπτωση µιας υποθετικής αύξησης
τιµής κατά 5 � 10% των βαµµένωνVSF.

91. Στην Απάντησή τους73 τα µέρη ισχυρίζονται ότι οι µετά τη βαφή
προσαρµοσµένες διαφορές τιµών  µεταξύ των βαµµένων και των µη βαµµένων
(�εκρού�) ινών είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες διαφορές τιµών που
αναφέρει η Επιτροπή. Κατά την άποψη των µερών, τα ποσοστά κυµαίνονται
µεταξύ [...]*.

92. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την άποψή αυτή, επιµένει ότι υπάρχει σηµαντική
διαφορά τιµής µεταξύ των βαµµένων ινών και των �εκρού� ινών γενικής
χρήσης. Πέραν του υπολογισµού του κόστους των χρωστικών υλών, η διαφορά
η οποία υπάρχει µεταξύ των στοιχείων των µερών στην Απάντησή τους και
αυτών της Επιτροπής στην κοινοποίηση αιτιάσεων, εξηγείται από το γεγονός ότι
τα µέρη για τις βαµµένες ίνες εκπίπτουν υψηλότερες δαπάνες ηµεροµισθίων και
αποµείωσης. Τα επιχειρήµατα πάντως της Επιτροπής δεν βασίζονται στην
πλευρά της προσφοράς, δηλαδή στη διαφορετική διάρθρωση των στοιχείων
κόστους των δύο προϊόντων, αλλά µάλλον στην πλευρά της ζήτησης, δηλαδή
στην αντίληψη των πελατών ότι οι βαµµένες σε µεταγενέστερο στάδιο ίνες είναι
ακριβότερες. Αυτό δεν αµφισβητείται από τα µέρη στην Απάντησή τους.

- Χαµηλός βαθµός δυνατότητας υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς

93. Επιπλέον, υπάρχουν εµπόδια από την πλευρά της προσφοράς για την µεταβολή
της παραγωγής. ∆υο ευρωπαίοι προµηθευτές οι οποίοι δεν παράγουν σήµερα
βαµµένες ίνες ανέφεραν ότι µια µικρή αλλά µόνιµη αύξηση της τιµής της
τάξεως του 5 � 10% για βαµµένες VSF δεν θα ήταν αρκετή να τους παρακινήσει
να στρέψουν την παραγωγή τους στις βαµµένες VSF. Απαιτούνται επιπλέον
επενδύσεις σε ειδική τεχνολογία για την ανάµειξη, τον έλεγχο, τη διάχυση των
χρωστικών υλών, την τελική επεξεργασία και το στέγνωµα74 . Ακόµη ορισµένοι
ανταγωνιστές ανέφεραν ότι στην περίπτωσή τους η παραγωγή βαµµένων VSF,
η οποία χαρακτηρίζεται από µικρές σειρές, δεν θα ήταν οικονοµικά εφικτή
ακόµη και στην περίπτωση αύξησης της τιµής κατά 5 � 10%.

 - Ανάλυση συσχέτισης τιµών

94. Η ανάλυση συσχέτισης τιµών της Επιτροπής παρέχει περαιτέρω αποδείξεις για
την ύπαρξη χωριστής αγοράς βαµµένων VSF (βλέπε παραγράφους 107 � 109
και πίνακα 3, κατωτέρω).

- Συµπέρασµα.
                                                
73  Στην παράγραφο 2.29.
74 Το κοινοποιούν µέρος εκτιµά ότι το κεφαλαιουχικό κόστος για τον εξοπλισµό µιας εγκατάστασης
VSF για την παραγωγή βαµµένων VSF ανέρχεται περίπου σε [...]* ευρώ για παραγωγική ικανότητα
10,000 τόνων ετησίως.
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95. Κατόπιν αυτών συµπεραίνεται ότι οι VSF γενικής χρήσης και οι βαµµένες VSF
συνιστούν χωριστή αγορά προϊόντων.

(γ) Ασυνεχείς ίνες βισκόζης για ταµπόν

96. Εκτός από τη διάκριση µεταξύ των VSF  γενικής χρήσης και των βαµµένων
VSF, θα πρέπει να εξεταστούν χωριστά και οι ασυνεχείς ίνες βισκόζης για
ταµπόν. Η κατηγορία πελατών αυτών των ινών είναι διαφορετική, επειδή οι
VSF για ταµπόν πωλούνται απευθείας στους παραγωγούς τελικών προϊόντων,
ενώ γενικά οι VSF γενικής χρήσης τόσο για τις υφαντουργικές όσο και για τις
µη κλωστοποιηµένες εφαρµογές75 πωλούνται σε ενδιάµεσους παραγωγούς,
δηλαδή σε νηµατουργούς για τις υφαντουργικές εφαρµογές και σε παραγωγούς
ρολλών για τις µη κλωστοποιηµένες εφαρµογές76.

- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος

97. Πρώτον, από τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς προέκυψε ότι οι φυσικές και
αντιβακτηριολογικές ιδιότητες των VSF για ταµπόν διαφέρουν σηµαντικά από
οποιαδήποτε άλλη µορφή  VSF, λόγω των υψηλότερων κανονιστικών
απαιτήσεων ασφάλειας και ποιότητας. Οι παραγωγοί πρέπει να διασφαλίζουν
την µικροβιολογική καθαρότητα. Οι ίνες πρέπει να έχουν µεγαλύτερη συνοχή,
απορροφητική ικανότητα και ικανότητα κατακράτησης υγρών. Οι παραγωγοί
ταµπόν δηλώνουν οµόφωνα ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν άλλη µορφή
VSF, όπως τις VSF γενικής χρήσης, για υφαντουργικές και µη υφαντουργικές
εφαρµογές, ή τις βαµµένες VSF (βλέπε τις παραγράφους 82 � 85 και 86 � 95
ανωτέρω).

- Χαµηλός βαθµός δυνατότητας υποκατάστασης µε το βαµβάκι

98. ∆εύτερον, ενώ τα µέρη της συγκέντρωσης ισχυρίζονται ότι το βαµβάκι µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο των VSF, είτε για την παραγωγή ταµπόν
από βαµβάκι 100% είτε για την παραγωγή ταµπόν µε βάση µια ανάµειξη
βαµβακιού και βισκόζης, η έρευνα αγοράς της Επιτροπής δεν επιβεβαιώνει αυτή
την άποψη. Οι παραγωγοί ταµπόν δηλώνουν οµόφωνα ότι η περιεκτικότητα των
προϊόντων τους σε VSF µπορεί να µειωθεί σε περιορισµένο µόνο βαθµό χωρίς
να επηρεαστεί η ποιότητα του προϊόντος, εξαιτίας της µεγαλύτερης
απορροφητικότητας και ικανότητας κατακράτησης υγρών των VSF. Μάλιστα, η
παραγωγή ενός ταµπόν κατασκευασµένου εξ ολοκλήρου από βαµβάκι
σταµάτησε, για λόγους που έχουν σχέση µε την ποιότητα. Σε περίπτωση µιας
µικρής αλλά µόνιµης αύξησης τιµής κατά 5%, κανένας παραγωγός ταµπόν δεν
θα αυξήσει την περιεκτικότητα σε βαµβάκι των προϊόντων του. Αν η τιµή των
VSF αυξανόταν κατά 10%, µόνο ένας πελάτης θα µείωνε οριακά την

                                                
75 Με την εξαίρεση πιθανώς των ινών ακατέργαστου βαµβακιού (βαµβακιού για καπιτονάρισµα)
(βλέπε την παράγραφο 104, κατωτέρω), οι οποίες µπορούν επίσης να πωλούνται απευθείας σε
παραγωγούς τελικών προϊόντων.
76 Αυτό ισχύει ακόµη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις παράγουν αφενός ταµπόν
και αφετέρου άλλα προϊόντα βισκόζης, όπως προϊόντα προσωπικής φροντίδας ή πετσέτες για βρέφη.
Στις περιπτώσεις αυτές αγοράζουν VSF για ταµπόν απευθείας από τον παραγωγό VSF, ενώ την πρώτη
ύλη για τα άλλα προϊόντα την προµηθεύονται από τους παραγωγούς ρολλών (βλέπε ανωτέρω την
παράγραφο 82 και την υποσηµείωση 69).
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περιεκτικότητα βισκόζης κατά 5 � 10%, ενώ κανένας άλλος δεν θα άλλαζε
βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα τις αναλογίες ανάµειξης. Ένας πελάτης
απάντησε ότι, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της τιµής σκέπτεται να µειώσει, και
όχι να αυξήσει, την περιεκτικότητα σε βαµβάκι στα ταµπόν του.

99. Οι παραγωγοί ταµπόν θεωρούν ότι η µετακίνησή τους σε άλλα είδη ινών
παρουσιάζει µεγάλα εµπόδια, επειδή οι ίνες οι οποίες χρησιµοποιούνται γι� αυτά
πρέπει να πληρούν τις προαναφερθείσες ποιοτικές απαιτήσεις, ενώ σε ορισµένες
περιπτώσεις είναι υποχρεωτική από το νόµο και η άδεια των αρµοδίων αρχών.
Σηµαντικό ρόλο επίσης παίζουν, ο απαιτούµενος χρόνος και οι δαπάνες για τη
µετακίνηση, η επακόλουθη  απώλεια παραγωγής και ο κίνδυνος να είναι η
ποιότητα χαµηλότερη. Ακόµη, αναφέρθηκε ότι οι καταναλωτές των ταµπόν
δείχνουν ολοένα και περισσότερο απρόθυµοι να αγοράζουν γενετικά
τροποποιηµένα προϊόντα, περιλαµβανοµένου και του γενετικά τροποποιηµένου
βαµβακιού. Έτσι, το πεδίο για την αντικατάσταση των VSF µε βαµβάκι
περιορίζεται ακόµη περισσότερο. Κατά συνέπεια, από τα αποτελέσµατα της
έρευνας της Επιτροπής προκύπτει ότι οι VSF για ταµπόν δεν ανήκουν στην ίδια
αγορά προϊόντων µε το βαµβάκι. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται επίσης
και από την ανάλυση συσχέτισης τιµών της Επιτροπής (βλέπε τις παραγράφους
107 � 109 και τον πίνακα 3 κατωτέρω).

- Χαµηλός βαθµός δυνατότητας υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης µε τις ίνες
VSF που χρησιµοποιούνται για ακατέργαστο βαµβάκι (βαµβάκι για καπιτονάρισµα)

100. ∆εύτερον, ένα από τα µέρη της συγκέντρωσης ισχυρίζεται ότι οι VSF οι οποίες
κατασκευάζονται για ταµπόν µπορούν να υποκατασταθούν από αυτές που
χρησιµοποιούνται για το ακατέργαστο βαµβάκι (βαµβάκι για καπιτονάρισµα),
και υποδεικνύει ένα παραγωγό ταµπόν ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, χρησιµοποιεί
το ίδιο είδος  VSF για την παραγωγή ταµπόν και ακατέργαστου βαµβακιού77.

101. Μολονότι είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν VSF για ταµπόν στην παραγωγή
ακατέργαστου βαµβακιού (βαµβακιού για καπιτονάρισµα) για προϊόντα
προσωπικής υγιεινής, η δυνατότητα υποκατάστασης αντιστρόφως δεν
αποδείχθηκε  επαρκώς ώστε τα δύο είδη ινών να µπορούν να περιληφθούν στην
ίδια σχετική αγορά. Αντίθετα, από την έρευνα αγοράς προέκυψε ότι µόνο ένας
παραγωγός ταµπόν θα χρησιµοποιούσε στην παραγωγή του ίνες προορισµένες
για ακατέργαστο βαµβάκι (βαµβάκι για καπιτονάρισµα). Αυτό οφείλεται στα
διαφορετικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και στο ότι τα ταµπόν έχουν
αυστηρότερες κλινικές και µικροβιολογικές απαιτήσεις. Οι ίνες για την
παραγωγή ακατέργαστου βαµβακιού, είτε είναι από βαµβάκι είτε από βισκόζη,
δεν ανήκουν στην ίδια αγορά προϊόντος µε τις VSF για ταµπόν.

- Χαµηλός βαθµός δυνατότητας υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς µε τα
άλλα είδη ασυνεχών ινών βισκόζης.

102. Τρίτον, τα µέρη επίσης αναφέρουν ότι υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης από
την πλευρά της προσφοράς µε τα άλλα είδη VSF σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε
να επιτρέπει στους παραγωγούς να µετατρέψουν εύκολα την παραγωγή τους σε

                                                
77  Επίσης, ένας µικρός ευρωπαίος παραγωγός VSF για ταµπόν δεν κάνει καµία διάκριση στις ίνες που
πωλεί για την παραγωγή ακατέργαστου βαµβακιού (βαµβακιού για καπιτονάρισµα) και ταµπόν.
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VSF για ταµπόν. Η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα αγοράς.
Ενώ η µετακίνηση αυτή θα ήταν εφικτή για ένα ευρωπαίο ανταγωνιστή των
µερών ο οποίος ήδη παράγει  ορισµένη ποσότητα  VSF για ταµπόν78, οι
υπόλοιποι δύο ευρωπαίοι παραγωγοί  VSF, οι οποίοι αυτή τη στιγµή δεν
παράγουν VSF για ταµπόν, έχουν σαφώς δηλώσει ότι δεν θα εστρέφοντο στην
παραγωγή αυτού του είδους ινών σε περίπτωση µιας µόνιµης αύξησης τιµής
κατά 5 � 10%. Ο ένας παραγωγός ανέφερε ότι η µετακίνηση αυτή απαιτεί
σηµαντική επένδυση79, ενώ ο άλλος παραγωγός επικαλέστηκε εµπορικούς
λόγους.

- Συµπέρασµα

103. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι VSF για ταµπόν
αποτελούν χωριστή αγορά προϊόντος.

(δ) Ασυνεχείς ίνες βισκόζης για ακατέργαστο βαµβάκι (βαµβάκι για καπιτονάρισµα )
για προϊόντα προσωπικής υγιεινής

104. Οι όροι �ακατέργαστο βαµβάκι� και �βαµβάκι για καπιτονάρισµα� µερικές
φορές αναφέρονται εναλλακτικά για το ίδιο προϊόν, ενώ µερικές φορές
χαρακτηρίζουν διαφορετικά προϊόντα, µε την έννοια ότι ως �ακατέργαστο
βαµβάκι� εννοούµε το βαµβάκι το οποίο χρησιµοποιείται για προϊόντα
προσωπικής υγιεινής, ενώ �βαµβάκι για καπιτονάρισµα� είναι εκείνο το οποίο
χρησιµοποιείται ως πληρωτικό σε άνορακ,  φορητά στρώµατα (sleeping bags),
καθίσµατα αυτοκινήτων κλπ. Οι VSF για καπιτονάρισµα  (κατά την τελευταία
έννοια) έχουν περιληφθεί στα στοιχεία που αφορούν τις (µη κλωστοποιηµένες)
VSF γενικής χρήσης, όπως προτάθηκε από το κοινοποιούν µέρος80. Το κατά
πόσον οι VSF οι οποίες χρησιµοποιούνται στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής
αποτελούν χωριστή αγορά προϊόντων ή ανήκουν σε µια ευρύτερη αγορά µπορεί
να παραµείνει ανοικτό. ∆εδοµένου ότι ο τοµέας αυτός είναι µικρού µεγέθους, η
προσθήκη στην αγορά των VSF γενικής χρήσης και των VSF ακατέργαστου
βαµβακιού για προϊόντα προσωπικής υγιεινής δεν δηµιουργεί ουσιαστικό
πρόβληµα κατά την εκτίµηση της αγοράς των VSF γενικής χρήσης από άποψη
ανταγωνισµού, αφού οι συνολικές πωλήσεις στον ΕΟΧ ακατέργαστου
βαµβακιού για προϊόντα προσωπικής υγιεινής αντιπροσωπεύουν (σε όγκο)
λιγότερο από το [1-5%]* της εν λόγω αγοράς (περίπου 4[<10]* χιλιάδες τόνοι).
Ούτε και στην περίπτωση κατά την οποία θα καθοριζόταν µια διαφορετική

                                                
78  Στην περίπτωση της συγκεκριµένης εταιρείας αυτή η µετακίνηση ουσιαστικά θα ήταν µάλλον µια
αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των VSF για ταµπόν παρά είσοδος στην αγορά. Εντούτοις,
ακόµη και το ενδεχόµενο µετακίνησης της παραγωγικής ικανότητας δεν επιβεβαιώθηκε από τον
παραγωγό.
79 Επίσης, το κοινοποιούν µέρος υποστηρίζει ότι η παραγωγή VSF για ταµπόν προϋποθέτει να
πληρούνται ορισµένα κριτήρια ποιότητας και καθαρότητας και ότι αυτοί οι έλεγχοι απαιτούν ειδικό
εξοπλισµό και δυνατότητα αποθήκευσης σε συνθήκες που θα αποκλείουν τη µόλυνση των ινών. Θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ο προαιρετικός κώδικας δεοντολογίας του EDANA (European nonwovens
trade organisation) (Απάντηση της Acordis προς την αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής µε
ηµεροµηνία 15 Μαϊου 2001).
80 Το πληρωτικό βαµβάκι το οποίο δεν χρησιµοποιείται σε προϊόντα υγιεινής δεν διαφέρει σηµαντικά
από τα µη κλωστοποιηµένα προϊόντα (υπάρχουν κάποιες µικρές διαφορές στις πρόσθετες ύλες, αλλά η
µετατόπιση από το ένα προϊόν στο άλλο είναι εύκολα δυνατή).
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αγορά για τις VSF ακατέργαστου βαµβακιού για προϊόντα προσωπικής υγιεινής,
η κοινοποιούµενη πράξη θα δηµιουργούσε προβλήµατα από αυτή την άποψη.
∆εδοµένου ότι το συνολικό µερίδιο των µερών σε µια παρόµοια  αγορά δεν
υπερβαίνει το 15%, αυτό δεν θα συνιστούσε ούτε καν επηρεαζόµενη  αγορά.

(ε) Άλλες ειδικές εφαρµογές των ασυνεχών ινών βισκόζης και το  φυτίλι ινών βισκόζης

105. Τόσο η Lenzing όσο και η Acordis παράγουν εξειδικευµένα προϊόντα  από VSF,
τα οποία δεν είναι υποκατάστατα µε κανένα από τα προαναφερθέντα σχετικά
προϊόντα VSF. Το Μodal που παράγει η Lenzing, µια ίνα µε µεγάλο συντελεστή
ελαστικότητας όταν είναι βρεγµένη και µε ενισχυµένα χαρακτηριστικά στον
υφαντουργικό τοµέα, ανήκει σε διαφορετική αγορά81, και το φυτίλι ινών
βισκόζης της  Acordis (το οποίο παράγεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους, ως
κουβάρι, βραχύινο φυτίλι και φυτίλι υγρής κατεργασίας) ανήκει σε τουλάχιστον
µια διακεκριµένη αγορά προϊόντων.82 Η άποψη αυτή υποστηρίζεται τόσο από
την πλευρά της ζήτησης (τα προϊόντα είναι εντελώς διαφορετικά κατά τις
ιδιότητές τους αλλά  και κατά την αντίληψη των πελατών) όσο και από την
πλευρά της προσφοράς (τα προϊόντα κατασκευάζονται σε ειδικές γραµµές
παραγωγής, και συνεπώς οι παραγωγοί δεν έχουν τη δυνατότητα να
µετακινούνται µεταξύ αυτών και άλλων προϊόντων βισκόζης). Μπορεί να µην
καθοριστεί αγορά προϊόντος και για κάποιες άλλες εξειδικευµένες ίνες της
Lenzing, τις φλογοεπιβραδυντικές VSF, επειδή δεν παράγονται σε µεγάλη
ποσότητα, και συνεπώς αν συµπεριληφθούν στην αγορά προϊόντος των VSF
γενικής χρήσης (το µόνο προϊόν µε το οποίο θα µπορούσε να υποκατασταθεί
από πλευρά προσφοράς) αυτό οπωσδήποτε δεν θα άλλαζε την εκτίµηση για την
κοινοποιούµενη συγκέντρωση. Το ίδιο ισχύει και για µια σειρά άλλων
εξειδικευµένων προϊόντων της Acordis τα οποία παράγονται σε ακόµη
µικρότερες ποσότητες.

106. Αν τα εξειδικευµένα αυτά προϊόντα είχαν καθοριστεί ως ανήκοντα σε χωριστές
αγορές, κανένα από αυτά δεν θα συνιστούσε επηρεαζόµενη αγορά, επειδή σε
κανένα από τα παραπάνω προϊόντα δεν υπάρχει επικάλυψη δραστηριοτήτων
µεταξύ των µερών.

(στ) Ανάλυση συσχέτισης τιµών

107. Η ανάλυση συσχέτισης τιµών την οποία πραγµατοποίησε η Επιτροπή
επιβεβαιώνει τα ανωτέρω συµπεράσµατα για το ότι οι σχετικές αγορές
προϊόντων περιλαµβάνονται σ� αυτήν των VSF γενικής χρήσης (βλέπε τον
πίνακα 3 κατωτέρω).

                                                
81  Λόγω κλεισίµατος  εργοστασίων των ανταγωνιστών, η  Lenzing εν τω µεταξύ έγινε ο µοναδικός
παραγωγός του προϊόντος παγκοσµίως.
82  Το φυτίλι ινών για την ακρίβεια δεν είναι ασυνεχής ίνα, αφού η δέσµη κλωστοποιηµένων ινών δεν
κόβεται σε νηµατίδια. Επειδή όµως κατά την πρώτη φάση της παραγωγής µοιάζει µε τις ασυνεχείς
ίνες, θεωρείται γενικώς ότι ανήκει στην ίδια κατηγορία µε τις VSF.
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VSF
γενικής
χρήσης

Βαµ-
µένες
VSF

Βαµβάκι Πολυεστέ-
ρας LP

Πολυεστέ-
ρας  HP

Πολυπρό-
πυλένιο

LP

Πολυπρο-
πυλένιο

HP

VSF γενικής
χρήσης 1 0.72 0.44 0.69 0.76 0.27 0.33

Βαµµένες
VSF 0.72 1 0.31 0.30 0.40 0.48 0.52

VSF για

ταµπόν
0.36 0.20 0.43 0.43 0.39 0.34   0.01

Πίνακας 3 : Αποτελέσµατα της ανάλυσης συσχέτισης τιµών η οποία πραγµατοποιήθηκε από την
Επιτροπή, για τις τρεις αγορές προϊόντων που περιλαµβάνονται σ� αυτή των VSF. Οι τιµές προέκυψαν

µε βάση στοιχεία των µερών.

108. Όσον αφορά τη συσχέτιση τιµών µεταξύ των διαφόρων ειδών VSF (VSF
γενικής χρήσης και βαµµένες VSF), ο µεγαλύτερος συντελεστής είναι 0.7
περίπου. Από την ανάλυση της Επιτροπής προέκυψε ότι ο συντελεστής αυτός
προσαυξάνεται λόγω των κοινών δαπανών, και µέχρις ενός σηµείου λόγω µιας
γενικής τάσης. Πράγµατι, µε βάση τα στοιχεία των µερών για το 2000, [>75%
κατά µέσο όρο]* του κόστους των βαµµένων VSF ήταν κοινό κόστος µε τις
VSF γενικής χρήσης. Οι σειρές τιµών των δύο προϊόντων σε µεγάλο βαθµό
καθορίζονται εκ των προτέρων από αυτές τις κοινές δαπάνες, καθώς ανέρχονται
σε άνω του [>75%]* της καθαρής τιµής και των δύο προϊόντων. Συνεπώς, ο
συντελεστής συσχέτισης που υπολογίστηκε, δεν οφείλεται στην αλληλεπίδραση
µεταξύ των δύο προϊόντων εξαιτίας του ανταγωνισµού, αλλά µάλλον σε κοινές
επιδράσεις83.

                                                
83 Η ανάλυση συσχέτισης τιµής µπορεί να υπερεκτιµήσει την έκταση του πεδίου της σχετικής αγοράς,
σε περίπτωση πλαστής συσχέτισης.  Πλαστή συσχέτιση υπάρχει όταν προκύπτουν υψηλοί συντελεστές
συσχέτισης (π.χ. 0.72 µεταξύ των VSF γενικής χρήσης και των βαµµένων VSF) µάλλον λόγω κοινών
επιδράσεων, όπως κοινό κόστος ή κοινή γενική τάση, παρά από την αλληλεπίδραση των δύο
προϊόντων εξαιτίας του ανταγωνισµού.

Κοινές τάσεις : Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή πραγµατοποίησε µια  ολοκληρωµένη ανάλυση
πολλαπλής συσχέτισης. Σε γενικές γραµµές, µια  ολοκληρωµένη ανάλυση πολλαπλής συσχέτισης
βασίζεται στην παραδοχή ότι δύο σειρές δεδοµένων µακροπρόθεσµα δεν θα πρέπει να αποκλίνουν αν
τα υπόψη προϊόντα ανήκουν στην ίδια αγορά. Στην περίπτωση αυτή, οι σειρές στην οικονοµοµετρία
ονοµάζονται στάσιµες σειρές. Αντίθετα, αν οι VSF γενικής χρήσης και οι βαµµένες VSF ανήκουν σε
διαφορετικές αγορές, οι σχετικές τιµές µεταξύ των δύο χρονολογικών σειρών θα πρέπει να είναι  µη
στάσιµες, δηλαδή ένας υψηλός βαθµός συσχέτισης µεταξύ των δύο χρονολογικών σειρών θα οφείλεται
σε µια κοινή γενική τάση. Πράγµατι, τα αποτελέσµατα των στατιστικών ελέγχων στην παρούσα
υπόθεση (βλέπε επεξηγήσεις στο κριτήριο µοναδιαίας ρίζας κατωτέρω) παρέµειναν πάντοτε κάτω των
κρισίµων τιµών. Κατά συνέπεια αιτιολογείται το συµπέρασµα ότι οι VSF γενικής χρήσης και οι
βαµµένες VSF δεν ανήκουν στην ίδια αγορά.

Κριτήριο µοναδιαίας ρίζας : Η Επιτροπή χρησιµοποίησε τον έλεγχο ADF και εξέτασε τη
µηδενική υπόθεση ότι οι σχετικές τιµές µεταξύ των VSF γενικής χρήσης και των βαµµένων VSF είναι
µη στάσιµες. Πιο συγκεκριµένα, αν το αποτέλεσµα του ελέγχου προκύψει µικρότερο από την κρίσιµη
τιµή, δεν επιτυγχάνει να απορρίψει τη µηδενική υπόθεση, δηλαδή ότι οι σχετικές τιµές δεν
επανέρχονται σε κάποια µακροπρόθεσµη ισορροπία και τα δύο προϊόντα δεν ανήκουν στην ίδια
σχετική αγορά.
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109. Όσον αφορά τη συσχέτιση µεταξύ των VSF γενικής χρήσης και του πολυεστέρα
(έως 0.76), οι συντελεστές παραµένουν κάτω από το επίπεδο το οποίο γενικά
θεωρείται ενδεικτικό της ύπαρξης µιας ευρύτερης αγοράς προϊόντος84.
Εντούτοις όπως προαναφέρθηκε, µπορεί να υπάρξει µια ψευδώς υψηλή
συσχέτιση, αν οι τιµές των δύο προϊόντων υπόκεινται σε κοινές επιδράσεις.
Στην ιδιαίτερη αυτή περίπτωση, από την ανάλυση της Επιτροπής προέκυψε ότι
ο συντελεστές αυτοί διογκώνονται λόγω µιας γενικής τάσης και όχι λόγω της
αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο προϊόντων εξαιτίας του ανταγωνισµού85.

110. Στην Απάντησή τους86, τα µέρη τονίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί µάλλον
µεγαλύτερο βάρος στις παρούσες περιπτώσεις µεταστροφής παρά στα στοιχεία
της συσχέτισης. Ακόµη τα µέρη ισχυρίζονται ότι υπάρχουν ασυµφωνίες και
αδυναµίες στην ανάλυση συσχέτισης της Επιτροπής. Ιδιαίτερα επισηµαίνουν ότι
:

� η Επιτροπή σε ένα σηµείο της έκθεσης αντιρρήσεων αναφέρει ότι η
συσχέτιση µεταξύ της βισκόζης και του πολυεστέρα (ΗΡ) είναι µόνο 0.44,
ενώ σε άλλο σηµείο ότι είναι 0.7687

� η ανάλυση συσχέτισης τιµών πρέπει να χρησιµοποιεί δεδοµένα των
συναλλαγών88

� η περιοδικότητα των δεδοµένων δεν είναι η κατάλληλη89, και ότι

� θα πρέπει να εξετάζονται τόσο οι µεταβατικές όσο και οι µη µεταβατικές
τιµές90

111. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, θεωρεί ότι οι αναλύσεις
συσχέτισης τιµών και σταυροειδών ελαστικοτήτων τιµών τις οποίες
πραγµατοποίησε στην υπόθεση αυτή αποτελούν ένα αξιόπιστο µέσο
υποστήριξης των διαπιστώσεών της για τις σχετικές αγορές προϊόντων.

112. Πρώτον, όσον αφορά τη γενική κριτή ότι η Επιτροπή χρησιµοποιεί αυτές τις
αναλύσεις κατά τον καθορισµό της αγοράς, θα πρέπει να σηµειωθούν τα
ακόλουθα :

                                                
84 Ακόµη και µεγαλύτεροι συντελεστές συσχέτισης από τους αναγραφόµενους στον πίνακα 1 έχουν
θεωρηθεί ανεπαρκείς σε προηγούµενες αποφάσεις, επειδή η Επιτροπή θεωρεί συσχετίσεις άνω του
0.80 ως ισχυρές και συσχετίσεις κάτω του 0.65 ως ασθενείς. Βλέπε π.χ. την απόφαση της Επιτροπής
της 19ης Ιουλίου 2000 στην υπόθεση COMP/M.1939 � Rexam (PLM)/American National Can
(παράγραφος 12).
85 Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή πραγµατοποίησε µια ολοκληρωτική ανάλυση πολλαπλής συσχέτισης
(βλέπε την υποσηµείωση 84 ανωτέρω). Αυτοί οι έλεγχοι αποκαλύπτουν ότι ο υψηλός βαθµός
συσχέτισης µεταξύ των δύο προϊόντων οφείλεται σε µια κοινή γενική τάση και όχι στην
αλληλεπίδραση µεταξύ των VSF γενικής χρήσης και του πολυεστέρα εξαιτίας του ανταγωνισµού.
86 Στις παραγράφους 2.2 (τρίτο σηµείο), 2.16 και επόµενες, καθώς και στην παράγραφο 3.11.
87 Βλέπε την παράγραφο 2.19 της Απάντησης.
88 Βλέπε την παράγραφο 2.16 της Απάντησης, η οποία αναφέρεται στο παράρτηµα 4 (�έγγραφο
NERA�, ιδιαίτερα την παράγραφο 3.1).
89 Βλέπε την παράγραφο 2.16 της Απάντησης, η οποία αναφέρεται στο παράρτηµα 4 (�έγγραφο
NERA�, ιδιαίτερα την παράγραφο 3.2).
90 Βλέπε την παράγραφο 2.16 της Απάντησης, η οποία αναφέρεται στο παράρτηµα 4 (�έγγραφο
NERA�, ιδιαίτερα την παράγραφο 3.4).
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� Όπως προαναφέρθηκε (βλέπε την παράγραφο 79), η Επιτροπή ποτέ δεν
στηρίχθηκε αποκλειστικά σε µια ανάλυση συσχέτισης τιµών ή
σταυροειδούς ελαστικότητας τιµών, αλλά χρησιµοποίησε αυτές τις
αναλύσεις ως συµπληρωµατικά στοιχεία υποστήριξης των αποτελεσµάτων
της έρευνας αγοράς την οποία πραγµατοποίησε.

� Η Επιτροπή πάντοτε είχε τη σαφή άποψη ότι ο υψηλός βαθµός συσχέτισης
µεταξύ δύο σειρών τιµών δεν είναι ούτε αναγκαία ούτε ικανή συνθήκη για
να ανήκουν δύο προϊόντα στην ίδια αγορά. Η Επιτροπή θεωρεί τις
συσχετίσεις µάλλον ως ένα δείκτη του βαθµού του ανταγωνισµού σε
δεδοµένες αγορές. Επιπλέον, η Επιτροπή συµφωνεί µε τα µέρη ότι µια
ανάλυση συσχέτισης θα πρέπει να εξετάζεται µε επιφύλαξη. Ειδικότερα,
έχει την άποψη ότι µπορεί να προκύψουν δυσανάλογα υψηλές συσχετίσεις
(ψευδώς θετική συσχέτιση ή πλαστή συσχέτιση), αν οι τιµές δύο προϊόντων
επηρεάζονται από µια κοινή εισροή (π.χ. κοινό κόστος) και / ή κοινή
γενική τάση. Για παρόµοιους λόγους, συσχετίσεις µπορεί να είναι
δυσανάλογα χαµηλές, όπως π.χ. στην περίπτωση σηµαντικών
καθυστερήσεων αντίδρασης. Τα προβλήµατα αυτού του είδους µπορούν
πάντως να αποφευχθούν µε τη χρήση της ολοκληρωτικής ανάλυσης
πολλαπλής συσχέτισης ή του κριτηρίου µοναδιαίας ρίζας. Αυτοί οι έλεγχοι
πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση91.

113. ∆εύτερον, η Επιτροπή δεν βρίσκει κάποιες ασυµφωνίες στα αποτελέσµατα της
ανάλυσής της.

� Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν µε βάση στοιχεία
που προσεκόµισαν τα ίδια τα µέρη92.

� Η τιµή των VSF, όπως δόθηκε από τα µέρη, σε γενικές γραµµές είναι
αναγκαστικά µια τεχνητή τιµή, η οποία προκύπτει από τον συνυπολογισµό
των τιµών των διαφόρων υποτοµέων της αγοράς των VSF.

� Επειδή από τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς κατέστη σαφές ότι η
Επιτροπή θα έπρεπε να χωρίσει την αγορά σε διάφορους υποτοµείς, η
χρησιµοποιούµενη τιµή VSF προκύπτει από το άθροισµα της αξίας των
διαφόρων υποτοµέων παραγωγής VSF (δηλαδή των γινοµένων των τιµών
των διαφόρων υποτοµέων επί τις αντίστοιχες ποσότητες) διαιρεµένο δια
της συνολικής ποσότητας.

� Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υφίσταται ένας µη αµελητέος βαθµός
συσχέτισης µεταξύ των VSF γενικής χρήσης και του πολυεστέρα, δεν
συµβαίνει όµως το ίδιο µεταξύ βαµµένων VSF, VSF για ταµπόν και
πολυεστέρα. Ανεξάρτητα, και µε βάση διαφορετικά στοιχεία τιµών τα
οποία επίσης υπέβαλαν τα µέρη, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την άποψή της
ότι οι VSF αποτελούν τουλάχιστον µια χωριστή αγορά προϊόντος.

                                                
91 Βλέπε την υποσηµείωση 84, ανωτέρω.
92 Βλέπε την παράγραφο 77, ανωτέρω.
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� ∆εν υπάρχει καµία ασυνέπεια στο γεγονός ότι η Επιτροπή χρησιµοποίησε
δύο ενότητες σειρών τιµών (αφενός τις συνολικές σειρές τιµών VSF και
αφετέρου τα ιδιαίτερα στοιχεία τιµών των µερών από τρεις διαφορετικές
αγορές υποτοµέων των VSF), και ότι εξέτασε καθεµία από αυτές. Επίσης
δεν αποτελεί ασυνέπεια το γεγονός ότι οι συσχετίσεις των σειρών των
συντεθειµένων τιµών δεν είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των συσχετίσεων
των µεµονωµένων επιµέρους σειρών τιµών. Από τη στιγµή κατά την οποία
ο συγκριτικά υψηλότερος βαθµός συσχέτισης µεταξύ του πολυεστέρα (ΗΡ)
και των VSF γενικής χρήσης οφείλεται στην κοινή γενική τάση, η
Επιτροπή δεν βρίσκει περίεργο το γεγονός ότι αυτή η κοινή γενική τάση
εξασθενίζει όταν άλλα προϊόντα VSF (τα οποία µπορεί να µην υπόκεινται
στην ίδια κοινή γενική τάση) περιλαµβάνονται στην ανάλυση
συσχέτισης93.

114. Τέλος, όσον αφορά τις ανησυχίες των µερών για τα δεδοµένα των συναλλαγών,
την περιοδικότητα και τις µεταβατικές / µη µεταβατικές µεταβολές των τιµών,
θα πρέπει να σηµειωθούν τα ακόλουθα :

� Πρέπει να τονιστεί ότι µέρη δεν ήταν σε θέση να προσκοµίσουν στοιχεία
συναλλαγών για το βαµβάκι, τον πολυεστέρα και το πολυπροπυλένιο,
µολονότι η Επιτροπή το είχε ζητήσει. Παρόλα αυτά η Επιτροπή έχει την
άποψη ότι τα στοιχεία των πωλήσεων τα οποία υπέβαλαν τα µέρη δεν
απέδιδαν ορθά τον µέσο όρο των τιµών των συναλλαγών. Ειδικότερα, τα
στοιχεία για τον πολυεστέρα  αφορούν τόσο τους µεγάλους όσο και τους
µικρούς πελάτες και µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν αξιόπιστο µέτρο
των υπόψη συναλλαγών.

� Προκειµένου η Επιτροπή να διαπιστώσει αν η περιοδικότητα των
στοιχείων είναι η ενδεδειγµένη, έλεγξε την ανάλυση συσχέτισης µε βάση
διαφορετικές χρονικές υστερήσεις. Οι µεταβολές όµως στα αποτελέσµατα
ήταν ασήµαντες.

� Όσον αφορά τον προβληµατισµό των µερών για τις µεταβατικές ή µη
µεταβατικές µεταβολές των τιµών, οι έλεγχοι µε βάση το κριτήριο της
µοναδιαίας ρίζας τους οποίους πραγµατοποίησε η Επιτροπή έχουν καλύψει
πλήρως αυτή την πλευρά.

(ζ) Συµπέρασµα

115. Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι VSF
γενικής χρήσης, οι βαµµένες VSF και οι VSF για ταµπόν αποτελούν χωριστές
αγορές προϊόντων.

(5) Οι σχετικές αγορές προϊόντων στον τοµέα του lyocell

                                                
93 Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι τρεις αγορές προϊόντων VSF, οι συσχετίσεις των οποίων µε
άλλα είδη ινών (καθώς και µεταξύ τους) αναλύονται, δεν είναι οι µόνοι υποτοµείς των VSF (βλέπε τις
παραγράφους 104 � 105 ανωτέρω), και ότι µπορεί να υποτεθεί  ότι οι τιµές αυτών των προϊόντων VSF
είχαν κάποια επίπτωση στον συνυπολογισµό των σειρών τιµών για τις VSF.
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116. Το θέµα του κατά πόσον θα πρέπει η αγορά του lyocell να εξεταστεί χωρισµένη
σε υποτοµείς  δεν αντιµετωπίστηκε, επειδή η εκτίµηση της παρούσας πράξης
από  άποψη ανταγωνισµού δεν επηρεάζεται από αυτό (βλέπε τις παραγράφους
230 � 245 κατωτέρω).

(6) Η σχετική αγορά προϊόντος για την παραγωγή και την τεχνική επεξεργασίας
του lyocell

117. Η παραγωγή και η τεχνική επεξεργασίας τόσο των ασυνεχών ινών lyocell όσο
και των συνεχών νηµάτων lyocell είναι τελείως διαφορετική από οποιαδήποτε
άλλη παραγωγή και τεχνική επεξεργασίας ινών94. Ενώ η τεχνολογία για τη
βισκόζη (καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο συµβιβάζεται µε το περιβάλλον)
είναι πλήρως καθιερωµένη και εύκολα διαθέσιµη, η τεχνολογία παραγωγής
lyocell είναι µάλλον νέα, αφού αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970 και
παρουσίασε τις πρώτες εµπορικές εφαρµογές στη δεκαετία του 1990. Το
χαρακτηριστικό της γνώρισµα είναι ο µεγάλος αριθµός ευρεσιτεχνιών. Ενώ οι
άδειες ορισµένων  από τις αρχικές ευρεσιτεχνίες έχουν ήδη λήξει, αυτό δεν
ισχύει για άλλες, και κυρίως γι� αυτές που έχουν σχέση µε την παραγωγική
διαδικασία και την επεξεργασία του lyocell (βλέπε τις παραγράφους 246 � 247
κατωτέρω).

118. Τόσο η Acordis όσο και η Lenzing είναι βασικοί πρωταγωνιστές σ� αυτή την
αγορά, στην οποία επίσης δραστηριοποιούνται ορισµένες εταιρείες της
Ανατολικής Ασίας καθώς και η γερµανική τεχνική εταιρεία Zimmer AG,
συνεργαζόµενες εν µέρει και µε ερευνητικά ιδρύµατα. Ορισµένες από τις
επιχειρήσεις αυτές συγχρόνως ασχολούνται και µε την παραγωγή lyocell, άλλες
όµως, όπως η Zimmer AG, όχι. Το 1997, η  Acordis και η Lenzing αντάλλαξαν
αµοιβαία τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας τους στην τεχνολογία του lyocell. [...]*
Από τη συµφωνία αµοιβαίας ανταλλαγής των δικαιωµάτων καθίσταται φανερό
ότι η Lenzing και η Acordis ήδη δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ως
χορηγοί ή αποδέκτες δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας και ότι συνεπώς ασκείται
εµπορία δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας95. Από την ίδια συµφωνία αποδεικνύεται
επίσης ότι στην αγορά αυτή διατίθεται τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας
όχι µόνο των ασυνεχών ινών αλλά ακόµη και για άλλα προϊόντα από lyocell
όπως οι εξωθηµένες µεµβράνες και τα κλωστοποιηµένα νήµατα. Επειδή η
τεχνολογία στους τοµείς αυτούς συνδέεται µε την τεχνολογία παραγωγής και
επεξεργασίας των ασυνεχών ινών lyocell λόγω των κοινών δικαιωµάτων
ευρεσιτεχνίας για όλους τους τοµείς, οι τοµείς αυτοί ανήκουν στην ίδια αγορά
προϊόντος. Επίσης, η τεχνολογία συνεχών νηµάτων από lyocell δεν έχει ακόµη
εισέλθει στο στάδιο της εµπορικής παραγωγής, και εποµένως ανταγωνισµός
στον τοµέα αυτόν µπορεί να αναπτυχθεί µόνο σε επίπεδο τεχνολογίας
παραγωγής και επεξεργασίας. Από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής προέκυψε
ακόµη ότι υπάρχει ζήτηση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά την
τεχνολογία του lyocell.

119. Στην Απάντησή τους96, τα µέρη ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει αγορά τεχνολογίας
για το lyocell µε την έννοια ότι δεν υπάρχει σήµερα µεγάλη  κατοχύρωση και

                                                
94 Για λεπτοµέρειες βλέπε την παράγραφο 70 ανωτέρω.
95 [...]*
96 Στην παράγραφο 4.2.
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πληρωµή δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας για την τεχνολογία του lyocell, και ότι
είναι εντελώς ασύνηθες να καθορίζεται µια χωριστή αγορά τεχνολογίας.
∆εύτερον, υποστηρίζουν ότι τα ίδια τα µέρη δεν δραστηριοποιούνται σήµερα
στην παραχώρηση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας και ότι η Zimmer AG είναι αυτή
τη στιγµή ο µόνος σηµαντικός χορηγός παρόµοιων δικαιωµάτων.

120. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, επιµένει στον
καθορισµό  µιας χωριστής αγοράς προϊόντος για  την τεχνολογία παραγωγής και
επεξεργασίας του lyocell (τόσο των ασυνεχών ινών όσο και των συνεχών
νηµάτων). Πρώτον, θα πρέπει να τονιστεί ότι, αντίθετα µε τους ισχυρισµούς των
µερών στην Απάντησή τους, ο καθορισµός  µιας χωριστής αγοράς τεχνολογίας
είναι σύµφωνος µε τη συνεπή πρακτική την οποία ακολουθεί η Επιτροπή και
εποµένως δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως γεγονός �εντελώς ασύνηθες�97.

121. ∆εύτερον, η Επιτροπή κρίνει ότι η σηµερινή δραστηριότητα στον τοµέα είναι
επαρκής για τον καθορισµό χωριστής αγοράς. Πράγµατι, στον τοµέα φαίνεται
να υπάρχει σηµαντική ζήτηση από ενδιαφερόµενους παραγωγούς lyocell για
τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας lyocell. Τα ίδια τα µέρη αναφέρουν
στην Απάντησή τους σειρά παραδειγµάτων και επίσης επισηµαίνουν ότι η
Zimmer AG εµπορεύεται την τεχνολογία της τα δύο τελευταία χρόνια98.
Επιπλέον, ορισµένες άδειες παραχώρησης δικαιωµάτων έχουν ήδη χορηγηθεί
από τα ίδια τα µέρη99. Οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκαν αυτές οι άδειες
(�απολύτως εξαιρετικές�) και ο σκοπός για τον οποίο χρησιµοποιούνται (�δεν
έχουν σχέση µε την παραγωγή ινών lyocell�)100 δεν µπορούν να έχουν
σηµαντικό βάρος στην απόφαση καθορισµού των αγορών προϊόντων. Αντίθετα,
το ίδιο το  γεγονός ότι οι άδειες χορηγήθηκαν σε εξαιρετικές περιπτώσεις  οι
οποίες δεν έχουν σχέση µε την παραγωγή ινών lyocell, αποδεικνύει κατά την
άποψη της Επιτροπής ότι η τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας lyocell
αφενός και η παραγωγή ινών lyocell αφετέρου δεν είναι άρρηκτα συνδεδεµένες
και θα ήταν σκόπιµο να εκτιµηθούν χωριστά101.

122. Τρίτον, δεν δραστηριοποιούνται συγχρόνως στην παραγωγή lyocell όλες οι
εταιρείες και τα ιδρύµατα τα οποία αναπτύσσουν την τεχνολογία παραγωγής και
επεξεργασίας lyocell. Όπως προαναφέρθηκε (βλέπε την παράγραφο 118) και
επιβεβαιώθηκε από τα µέρη στην Απάντησή τους102, η γερµανική επιχείρηση
Zimmer AG  δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και πώληση τεχνολογίας για το
lyocell αλλά όχι και στην παραγωγή lyocell. Το ίδιο κάνει  και το ερευνητικό
ίδρυµα Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V.

                                                
97 Βλέπε την απόφαση της επιτροπής 94/811/EC της 8ης Ιουνίου 1994, στην υπόθεση IV/M.269 �
Shell/Montecatini, ΕΕ L 332, 22.12.1994, σ. 48 (παράγραφος 44), την απόφαση της Επιτροπής της
13ης Μαρτίου 1995 στην υπόθεση IV/M.550 � Union Carbide/Enichem (παράγραφος 36), την
απόφαση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1997 στην υπόθεση IV/M.1007 � Shell/Montell
(παράγραφος7). Βλέπε επίσης την απόφαση της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2000 στην υπόθεση
COMP/M.1751 � Shell/BASF/JV-Project Nicole (παράγραφος 15).
98 Στην παράγραφο 4.2, τρίτο σηµείο.
99 [παραποµπές στην Απάντηση στην κοινοποίηση αιτιάσεων και σε εσωτερικά έγγραφα]*
100 Βλέπε την απάντηση των µερών στην παράγραφο 4.2, δεύτερο σηµείο.
101 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
102 Στην παράγραφο 4.2, δεύτερο και τρίτο σηµείο.
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(TITK)103. Το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές στον τοµέα της παραγωγής lyocell
και στον τοµέα της τεχνολογίας παραγωγής και επεξεργασίας lyocell είναι
διαφορετικοί συνηγορεί αναµφισβήτητα υπέρ της ύπαρξης χωριστής αγοράς για
την τεχνολογία.

123. Κατά συνέπεια η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχει µια αγορά
τεχνολογίας για την παραγωγή και επεξεργασία του lyocell η οποία δεν
συµπίπτει µε την αγορά του εποµένου σταδίου για την παραγωγή και εµπορία
του lyocell.

(7) Συµπέρασµα

124. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή καταλήγει στο ότι οι ακόλουθες κατηγορίες
αποτελούν σχετικές αγορές προϊόντων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
την εκτίµηση των επιπτώσεων της κοινοποιηθείσας πράξης από την άποψη του
ανταγωνισµού :

� Ασυνεχείς ίνες βισκόζης γενικής χρήσης

� Βαµµένες ασυνεχείς ίνες βισκόζης

� Ασυνεχείς ίνες βισκόζης για ταµπόν

� Lyocell

� Τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας lyocell

B. ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

125. Τα µέρη, µε βάση τον δικό τους καθορισµό της αγοράς προϊόντος (βλέπε την
παράγραφο 19 ανωτέρω), ισχυρίζονται ότι το πεδίο εφαρµογής από γεωγραφική
άποψη, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις παραπάνω αγορές προϊόντων, είναι
παγκόσµιο. Αυτό όµως δεν επιβεβαιώνεται από τα συµπεράσµατα της έρευνας
αγοράς της Επιτροπής όσον αφορά τις τρεις σχετικές αγορές προϊόντων των
VSF και του lyocell.

(1) Ασυνεχείς ίνες βισκόζης (VSF γενικής χρήσης, βαµµένες VSF και VSF για
ταµπόν)

126. Όσον αφορά τις VSF, οι εισαγωγές παρέµειναν σε πολύ χαµηλό επίπεδο.  Το
2000, µόλις το [<10%]* της κατανάλωσης VSF στον ΕΟΧ εισήχθη από τρίτες
χώρες. Το επίπεδο των εισαγωγών δεν αυξήθηκε σηµαντικά κατά τα τελευταία
έξι χρόνια104. Από την έρευνα αγοράς προέκυψε ότι πάρα πολλοί τρίτοι οι

                                                
103 Αυτό επιβεβαιώθηκε από τα µέρη στην απάντησή τους (στην παράγραφο 4.2).
104 Το σχέδιο κοινοποίησης (σ.44), µε ηµεροµηνία 20 Μαρτίου 2001, ανέφερε τα ακόλουθα ποσοστά
για τα έτη 1995-2000: [όλα<10%]*.
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οποίοι απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής, δεν χρησιµοποιούν VSF
που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΟΧ, κυρίως λόγω της ποιότητάς τους.
Εξήγησαν ότι η ποιότητα των προϊόντων τα οποία θα εισήγοντο από τρίτους
εγκατεστηµένους εκτός του ΕΟΧ διαφέρουν σηµαντικά από την ποιότητα των
ινών που παράγονται στον ΕΟΧ, και ιδίως από εκείνη των προϊόντων που
παράγουν τα µέρη105. Πολλοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι σε
περίπτωση χρησιµοποίησης εισαγοµένων VSF, δεν θα µπορούσαν να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών και τις ποιοτικές απαιτήσεις του
προϊόντος. Ένα σηµαντικό µέρος των πελατών που απάντησαν στο
ερωτηµατολόγιο δεν είχαν καµία γνώση για τους εκτός ΕΟΧ προµηθευτές.
Επιπλέον, πολλοί από τους ερωτηθέντες εξέφρασαν τις αµφιβολίες τους σχετικά
µε την αξιοπιστία και τη δυνατότητα προσαρµογής των εκτός ΕΟΧ παραγωγών
βισκόζης. Τα έξοδα µεταφοράς [1-10%]* και οι δασµοί 5.2% (οι οποίοι θα
καταργηθούν το 2004) επίσης έχουν κάποιο ρόλο, αν και δευτερεύοντα, ως
γεωγραφικά εµπόδια εισόδου στην αγορά.

127. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εισαγωγές ήταν σε χαµηλά επίπεδα παρά το
γεγονός ότι οι τιµές των VSF που παράγονται στον ΕΟΧ είναι υψηλότερες από
τις τιµές των ινών σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, και ιδιαίτερα στην Άπω
Ανατολή, όπου είναι εγκατεστηµένοι και ασκούν δραστηριότητες οι
περισσότεροι µη ευρωπαίοι παραγωγοί βισκόζης. Πράγµατι, ακόµη και οι
ολιγάριθµοι εκείνοι πελάτες οι οποίοι θα ήταν διατεθειµένοι να στραφούν σε
εισαγωγές από τρίτες χώρες, ανέφεραν ότι οι τιµές θα έπρεπε να µειωθούν
ακόµη περισσότερο, σύµφωνα µε τους περισσότερους ερωτηθέντες άνω του
15%, και η ποιότητα να φθάσει τουλάχιστον τα ευρωπαϊκά ή τα αµερικανικά
επίπεδα. Η απροθυµία των ευρωπαίων πελατών να στραφούν σε παραγωγούς
VSF εκτός ΕΟΧ επιβεβαιώνεται επίσης από τους ισχυρισµούς των
ανταγωνιστών των µερών, οι οποίοι εκτιµούν ότι σε περίπτωση µιας µόνιµης
αύξησης τιµής στον ΕΟΧ κατά 5 � 10% οι εισαγωγές θα αυξηθούν ελάχιστα.

128. Στη Απάντησή τους106, τα µέρη ισχυρίζονται ότι η αξιολόγηση της  Επιτροπής
υποεκτιµά ουσιαστικά τη σηµασία του ανταγωνισµού στις εισαγωγές.

129. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε αυτή την άποψη, δεν τη θεωρεί πειστική και επιµένει
στην ανάλυσή της για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 149 �
154.

130. Οι παραπάνω συλλογισµοί, οι οποίοι ανταποκρίνονται πλήρως όσον αφορά τις
VSF γενικής χρήσης, ισχύουν ακόµη περισσότερο για τις βαµµένες VSF και τις
VSF για ταµπόν. Οι εισαγωγές βαµµένων VSF υπολογίζονται σε [<10%]* ή και
λιγότερο. Τα εµπόδια για τις εισαγωγές είναι µεγαλύτερα από όσο στις VSF
γενικής χρήσης, επειδή η γκάµα των επιθυµητών χρωµάτων εξαρτάται από
πολιτιστικές  και ποιοτικές προτιµήσεις των πελατών � η ποιότητα των
χρωµάτων που χρησιµοποιούνται στις ασιατικές χώρες, οι οποίες αποτελούν την
κύρια πηγή ενδεχόµενων εισαγωγών, διαφέρει από τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές. Επιπλέον, η αξιοπιστία όσον αφορά την προµήθεια και την
ποιότητα έχει µεγαλύτερη σηµασία από όσο στον τοµέα των VSF γενικής

                                                
105 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
106 Στις παραγράφους 2.21 και επόµενες.
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χρήσης. Για παράδειγµα, διαδοχικές παραδόσεις ινών συχνά πρέπει να έχουν το
ίδιο ακριβώς χρώµα και να ανταποκρίνονται ακριβώς στις προδιαγραφές του
πελάτη. Τέλος, σχετικά µε τις VSF για ταµπόν, το ποσοστό εισαγωγής φαίνεται
να είναι µηδέν, και όλοι οι ερωτηθέντες πελάτες απάντησαν ότι υπάρχουν
µεγάλα εµπόδια για εισαγωγές από την Ασία, εξαιτίας της ποιότητας.

131. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι σχετικές αγορές
προϊόντων των VSF (VSF γενικής χρήσης, βαµµένες VSF, και VSF για ταµπόν)
εκτείνονται σε όλο τον ΕΟΧ, όχι όµως σε όλη την υφήλιο. Από την  έρευνα
αγοράς δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να οδηγούν στην ύπαρξη εθνικών ή
περιφερειακών αγορών.

(2) Lyocell

132. Όσον αφορά το lyocell, [...]*, του διαφορετικού τρόπου διακύµανσης της
ζήτησης εντός και εκτός ΕΟΧ, καθώς και των στοιχείων του οργανισµού
πωλήσεων των ιδίων των µερών107,  οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η σχετική
γεωγραφική αγορά επίσης εκτείνεται σε όλο τον ΕΟΧ και όχι σε όλη την
υφήλιο. Ο ακριβής καθορισµός της αγοράς µπορεί πάντως να µην
αντιµετωπιστεί εδώ, επειδή η εκτίµηση της κοινοποιηθείσας πράξης από άποψη
ανταγωνισµού δεν αλλάζει από τη γεωγραφική έκταση της αγοράς του lyocell
(βλέπε τις παραγράφους 230 � 245 κατωτέρω).

(3) Τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας του lyocell

133. Η αγορά της τεχνολογίας παραγωγής και επεξεργασίας του lyocell µπορεί να
θεωρηθεί ότι εκτείνεται σε όλη την υφήλιο. Από την  έρευνα αγοράς της
Επιτροπής δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να οδηγούν στην ύπαρξη εθνικών
ή περιφερειακών αγορών.

(4) Συµπέρασµα

134. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή έχει την άποψη ότι οι
σχετικές αγορές προϊόντων των VSF (VSF γενικής χρήσης, βαµµένες VSF, και
VSF για ταµπόν) εκτείνονται σε όλο τον ΕΟΧ, ενώ αγορά της τεχνολογίας
παραγωγής του lyocell εκτείνεται σε όλη την υφήλιο. Όσον αφορά το lyocell, η
αγορά εκτείνεται τουλάχιστον σε όλο τον ΕΟΧ αλλά δεν προσδιορίζεται εδώ η
ακριβής έκτασή της.

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                
107 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
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135. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, οι
συγκεντρώσεις οι οποίες δηµιουργούν ή ενισχύουν µια δεσπόζουσα θέση, µε
αποτέλεσµα να παρακωλύεται σε σηµαντικό βαθµό ο αποτελεσµατικός
ανταγωνισµός στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της πρέπει να
κηρύσσονται ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά.

136. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο108 έχει προσδιορίσει την έννοια της δεσπόζουσας
θέσης ως µια κατάσταση οικονοµικής ισχύος που διαθέτει µια επιχείρηση, και η
οποία της επιτρέπει να εµποδίζει τη διατήρηση του αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού στη σχετική αγορά, έχοντας τη δύναµη να συµπεριφέρεται µέχρις
ενός σηµαντικού βαθµού ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της, από τους
πελάτες της και, σε τελευταία ανάλυση, από τους καταναλωτές. Μια τέτοια
κατάσταση δεν αποκλείει την ύπαρξη κάποιου ανταγωνισµού, αλλά επιτρέπει
στην επιχείρηση που επωφελείται από αυτόν, αν όχι να καθορίζει, να επηρεάζει
τουλάχιστον σηµαντικά τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτός αναπτύσσεται, και εν
πάση περιπτώσει να ενεργεί αγνοώντας τον ανταγωνισµό στο βαθµό που η
συµπεριφορά αυτή δεν είναι επιζήµια γι� αυτήν.

137. Η ύπαρξη µιας δεσπόζουσας θέσης µπορεί να προκύπτει από αρκετούς
παράγοντες, ο καθένας από τους οποίους αν εξεταστεί χωριστά δεν είναι
απαραίτητο να είναι καθοριστικός. Μεταξύ αυτών των παραγόντων ένας
ιδιαίτερα σηµαντικός είναι η κατοχή µεγάλων µεριδίων της αγοράς. Επιπλέον, η
σχέση µεταξύ των µεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων που µετέχουν στη
συγκέντρωση και των ανταγωνιστών τους, και ιδιαίτερα αυτών που κατέχουν
την επόµενη θέση από άποψη µεγέθους, αποτελεί σοβαρή ένδειξη της ύπαρξης
µιας δεσπόζουσας θέσης109.

138. Οι παράγοντες οι οποίοι λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να καταδειχθεί ότι η
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα δηµιουργήσει ή θα ενισχύσει δεσπόζουσες
θέσεις στις αγορές  των VSF γενικής χρήσης, των βαµµένων VSF, των VSF για
ταµπόν, του lyocell, και της τεχνολογίας παραγωγής του lyocell, είναι οι
ακόλουθοι.

(1) Οι αγορές για τις ασυνεχείς ίνες βισκόζης

(α) Οι γενικές συνθήκες της αγοράς

139. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας ηγετικής
επιχείρησης  στην παγκόσµια αγορά των ασυνεχών ινών βισκόζης, µε µερίδιο
το [25-35%]* περίπου του συνόλου του τοµέα των VSF παγκοσµίως. Όσον
αφορά τον ίδιο τοµέα στον ΕΟΧ, το συνολικό µερίδιο της νέας επιχείρησης θα

                                                
108 Υπόθεση 85/76 � Hoffmann-La Roche, [1979], συλλογή ∆ΕΚ 461, στις παραγράφους 38 και 39.
Βλέπε επίσης, Πρωτοδικείο, υπόθεση T-102/96 � Gencor, [1999], συλλογή ∆ΕΚ 753, στην παράγραφο
200.
109 Βλέπε ∆ΕΚ, υπόθεση 85/76 � Hoffmann-La Roche, (βλέπε παραπάνω παραποµπή), στην
παράγραφο 39. Βλέπε επίσης, Πρωτοδικείο, υπόθεση T-102/96 � Gencor, (βλέπε παραπάνω
παραποµπή), στις παραγράφους  201 και 202.
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ανέρχεται στο [60-70%]* περίπου (Lenzing [35-45%]*, Acordis [20-30%]*),
ενώ οι ευρωπαίοι ανταγωνιστές της θα έχουν πολύ µικρότερα µερίδια (Säteri
της Φινλανδίας, [10-20%]*, Svenska Rayon της Σουηδίας και SNIACE της
Ισπανίας από  [0-10%]* η καθεµία).

- Η ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα : ένα ιστορικό κλεισίµατος εργοστασίων
140. Στην Ευρώπη, το ιστορικό της βιοµηχανίας αυτού του τοµέα κατά τα τελευταία

25 χρόνια χαρακτηρίζεται από µειώσεις της παραγωγικής ικανότητας και
διακοπές λειτουργίας εργοστασίων. Ενώ τα εργοστάσια της ∆υτικής Ευρώπης
έκλεισαν στη δεκαετία του 1980, οι διακοπές λειτουργίας της δεκαετίας του
1990 αφορούσαν κυρίως εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης. Οι µειώσεις της
παραγωγικής ικανότητας στον ΕΟΧ κατά την τελευταία αυτή περίοδο
περιορίστηκαν σχεδόν αποκλειστικά στην Ανατολική  Γερµανία. Την ίδια εποχή
η Lenzing αύξησε σηµαντικά την παραγωγική της ικανότητα περισσότερο από
20%. Εντούτοις, η µείωση της παραγωγικής ικανότητας λόγω του κλεισίµατος
εργοστασίων εκ µέρους παραγωγών της Ανατολικής Γερµανίας ήταν τριπλάσια
της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας της Lenzing, µε αποτέλεσµα  η
συνολική µείωση της παραγωγικής ικανότητας στον ΕΟΧ γι� αυτή την περίοδο
να ανέλθει σε 19%.

141. Κατά το 2000, η παραγωγική ικανότητα των πέντε ευρωπαίων παραγωγών VSF,
οι οποίοι λειτουργούν στον ΕΟΧ 6 εργοστάσια, είχε ως εξής (βλέπε τον πίνακα
4 κατωτέρω) :

Lenzing
(Αυστρία)

Acordis
Kelheim

(Γερµανία)

Acordis
Grimsby

(ΗΒ)

Säteri
(Φινλανδία)

SNIACE
(Ισπανία)

Svenska
Rayon

(Σουηδία)

Σύνολο
ΕΟΧ

[...]* [...]* [...]* [...]* [...]* [...]* [350-
400]*

Πίνακας 4 : Παραγωγική ικανότητα VSF στον ΕΟΧ σε χιλιάδες τόνους (2000). Πηγή:  κοινοποιούν
µέρος

142. Πρόσφατα η Acordis µείωσε την παραγωγική της ικανότητα κλείνοντας το
εργοστάσιό της στο Grimsby (ΗΒ), θεωρητικής παραγωγικής ικανότητας [15-
35]*  χιλιάδων τόνων αλλά µε πραγµατική παραγωγή κατά το παρελθόν έτος
[15-30]* χιλιάδων τόνων, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό την παραγωγική  της
ικανότητα σε VSF κατά [15-35]* χιλιάδες τόνους. Αντίθετα, η Lenzing τον
Ιούλιο του 2001 έθεσε σε εφαρµογή σχέδιο για περαιτέρω αύξηση της
παραγωγικής της ικανότητας από [130-160]* σε [140-180]* χιλιάδες τόνους.
Έως το 2004, η Lenzing σκοπεύει να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγική της
ικανότητα στους [150-200]* χιλιάδες τόνους110. Η κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση συνεπώς θα εξαφανίσει από την αγορά VSF τη µοναδική
επιχείρηση η οποία αύξησε τα τελευταία χρόνια σηµαντικά την παραγωγική της
ικανότητα. Κανένας τρίτος δεν γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι θα αυξήσει

                                                
110 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
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σηµαντικά την παραγωγική του ικανότητα στην Ευρώπη στο άµεσο µέλλον111.
Πάντως οι ανταγωνιστές ίσως σχεδιάζουν αυξήσεις της παραγωγικής
ικανότητας µε την εφαρµογή �debottlenecking�112. Όπως αναφέρθηκε, θα ήταν
πραγµατοποιήσιµη µια συνολική ποσότητα 15 � 20 χιλιάδων τόνων σε
διάστηµα δύο ετών113.

143. Οι συµµετέχοντες στην αγορά διατύπωσαν την άποψη ότι ίσως θα πρέπει να
δηµιουργηθούν εργοστάσια παραγωγικής ικανότητας 30 χιλιάδων τόνων σε δύο
χώρες της Μέσης Ανατολής. Εκτός από τον πιθανό επηρεασµό ορισµένων
εξαγωγών της Lenzing και της Acordis σ� αυτή την περιοχή, η Επιτροπή
πιστεύει ότι µια τέτοια αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σε τρίτες χώρες
που δεν βρίσκονται κοντά στο έδαφος του ΕΟΧ δεν θα έχει σοβαρή επίδραση
στην κατάσταση της προσφοράς εντός του ΕΟΧ, δεδοµένης και της απροθυµίας
των ευρωπαίων πελατών να αγοράζουν προϊόντα από παραγωγούς εκτός ΕΟΧ
(βλέπε τις παραγράφους 126 � 127 ανωτέρω). Προκύπτει συνεπώς το
συµπέρασµα ότι η κατάσταση από άποψη προσφοράς στον ΕΟΧ  είναι πιθανό
να  παραµείνει δύσκολη, ιδιαίτερα σε περιόδους κυκλικών αυξήσεων της
ζήτησης, όπως συνέβη και το 2000.

� Η ζήτηση

144. Από το 1990, η ζήτηση VSF στη ∆υτική Ευρώπη παρέµεινε µάλλον σταθερή
(βλέπε τον πίνακα 5 κατωτέρω) :

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

[240-
300]*

[240-
300]*

[240-
300]*

[240-
300]*

[240-
300]*

[240-
300]*

[240-
300]*

[240-
300]*

[240-
300]*

[240-
300]*

Πίνακας 5 : Ζήτηση VSF στη ∆υτική Ευρώπη (σε χιλιάδες τόνους). Πηγή : κοινοποιούν µέρος

145. Κατά την ίδια περίοδο η ζήτηση στον ΕΟΧ χαρακτηρίζεται από µια σηµαντική
στροφή από τις υφαντουργικές στις µη κλωστοποιηµένες εφαρµογές. Ενώ το
ποσοστό κατανάλωσης VSF για υφαντουργικές εφαρµογές  από το 1991 ήταν
[60-70%]*, πέρυσι µειώθηκε στο [50-60%]* ενώ αντίστοιχα για τις µη
κλωστοποιηµένες εφαρµογές ανήλθε στο [40-50%]* της ζήτησης.

146. Η ζήτηση VSF για υφαντουργικές εφαρµογές, η οποία ξεκίνησε να µειώνεται
από το 1970, υπόκειται σε σηµαντικές, µη οµαλές κυκλικές κινήσεις οι οποίες
επέφεραν µεταβολές έως και [20-30%]* µέσα σε ένα χρόνο114. Ενώ η ανοδική
τάση σε ένα τέτοιο κύκλο διαρκούσε [...]*, η διάρκεια ολόκληρου του κύκλου

                                                
111 Βλέπε επίσης την άποψη του κοινοποιούντος µέρους, όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση (σ.60) :
�Οι µόνες εταιρείες οι οποίες είναι πιθανό να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες στις ίνες βισκόζης
βρίσκονται στην Κίνα και στην Απω Ανατολή.�
112 Debottlenecking είναι η αντικατάσταση εκείνων µόνο των τµηµάτων των υφισταµένων γραµµών
παραγωγής που παρεµποδίζουν την αύξησή της.
113 [...]*
114 [...]*
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ήταν [...]* (ανώτατα σηµεία παρατηρήθηκαν κατά τα έτη [...]*)115. Επίσης
πρέπει να τονιστεί ότι η ζήτηση δεν µειώνεται σε όλους τους τοµείς των VSF
για υφαντουργικές εφαρµογές. [...]*116

147. Από την άλλη πλευρά, η καµπύλη ζήτησης VSF για µη κλωστοποιηµένα
προϊόντα  δεν παρουσιάζει κυκλικότητα. Μετά από κάποια κάµψη στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 η ζήτηση από το 1993 παρουσιάζει συνεχή αύξηση, σε
ετήσιο απόλυτο ποσοστό µεταξύ [1-5%]* και [10-20%]*. Στο εσωτερικό του
τοµέα η αύξηση δεν κατανέµεται οµοιόµορφα. Ενώ σε ορισµένες εφαρµογές
όπως στα υποδήµατα και στα δερµάτινα117 παρατηρήθηκε στασιµότητα σε
άλλες εφαρµογές υπάρχει άνθηση. Στις ιατρικές εφαρµογές118 η κατανάλωση
VSF στον ΕΟΧ αυξήθηκε κατά [>100%]* από το 1986 έως το 1997, και η
χρησιµοποίησή τους σε πετσέτες119 αυξήθηκε κατά [>70%]* την ίδια περίοδο.
Η συνολική αύξηση της ζήτησης VSF για µη κλωστοποιηµένες εφαρµογές την
περίοδο αυτή ήταν [30-40%]*.

148. Γενικά αναµένεται ότι οι σηµερινές τάσεις της ζήτησης θα διατηρηθούν, δηλαδή
η ελαφρά κάµψη της κατανάλωσης VSF για υφαντουργικές εφαρµογές θα
αντισταθµιστεί από την αύξηση στις µη κλωστοποιηµένες εφαρµογές120 και η
κατανάλωση για τα υφαντουργικά προϊόντα θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει
κυκλικότητα121.

- Το εµπόριο µε τις τρίτες χώρες : Οι εξαγωγές µεγαλύτερες από τις εισαγωγές

149. Εκτιµάται ότι κατά το 2000 εξήχθησαν σε τρίτες χώρες [70-90]* χιλιάδες τόνοι
VSF, που αποτελεί τη µικρότερη ποσότητα από ετών, ενώ εισήχθησαν στον
ΕΟΧ µόνο [15-30]* χιλιάδες τόνοι ([5-20]* χιλιάδες τόνοι το 1999)122, παρά το
γεγονός ότι το έτος 2000 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλή χρησιµοποίηση
της παραγωγικής ικανότητας στην Ευρώπη και γι� αυτό θα ήταν κατάλληλη
ευκαιρία για την προώθηση εισαγωγών από τρίτες χώρες στον ΕΟΧ. Ακόµη,

                                                
115 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]* Ενας από τους λόγους για τις µεγαλύτερες περιόδους
µειώσεων είναι η γενική τάση µείωσης των VSF για υφαντουργικές εφαρµογές κατ� αυτή την περίοδο.
116 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
117 Οι VSF χρησιµοποιούνται πολύ ως υλικό υποστρώµατος στις επενδύσεις τεχνητών δερµάτων.
118 Σε µια µεγάλη γκάµα προϊόντων που περιλαµβάνει νοσοκοµειακά σεντόνια και διαχωριστικά
πετάσµατα, σπόγγους, ενδύµατα καπιτονέ, επιδέσµους τραυµάτων, µάσκες προσώπου, προστατευτικά
καλύµµατα, νοσοκοµειακές στολές, σκούφους, ποδιές, επιστήθιες πετσέτες, καλύµµατα υποδηµάτων
και άλλα ιατρικά/χειρουργικά ενδύµατα.
119 Υγρά πετσετάκια προσωπικής φροντίδας, π.χ. πετσετάκια για µωρά, πετσέτες για οικιακή και
βιοµηχανική χρήση.
120 Αυτό επιβεβαιώνεται από ένα εσωτερικό έγγραφο στρατηγικής που συντάχθηκε για την CVC : [...]*
121 Βλέπε π.χ. το ακόλουθο απόσπασµα από ένα εσωτερικό έγγραφο στρατηγικής που συντάχθηκε για
την CVC : [...]*
122 Εκτιµήσεις του κοινοποιούντος µέρους.  Ένας ανταγωνιστής εκτιµά ότι οι εισαγωγές το 2000 ήταν
ελαφρά µικρότερες των 17 χιλιάδων τόνων. Όπως προαναφέρθηκε, το σχέδιο κοινοποίησης (σ.44), µε
ηµεροµηνία 20 Μαρτίου 2001, ανέφερε τα ακόλουθα ποσοστά για τα έτη 1995-2000: [όλα <10%]*.
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ένα σηµαντικό µέρος των εισαγωγών προέρχεται από τις θυγατρικές των
Lenzing και Acordis στις ΗΠΑ και στην Ινδονησία. [...]*123.

150. Όσον αφορά την προέλευση αυτών των εισαγωγών, σχετικές ενδείξεις παρέχουν
τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο εγχειρίδιο στατιστικής της ∆ιεθνούς
Επιτροπής Ρεγιόν και Συνθετικών Ινών (CIRFS), του εµπορικού οργανισµού
των ευρωπαίων παραγωγών συνθετικών και τεχνητών κυτταρινικών  ινών. Τα
στοιχεία αυτά αφορούν όλες τις κυτταρινικές ασυνεχείς ίνες και τα φυτίλια από
κυτταρίνη και συνεπώς περιλαµβάνουν και άλλα προϊόντα εκτός από τις VSF,
κυρίως lyocell και ασυνεχείς ίνες και φυτίλια οξικής κυτταρίνης. Κατά
συνέπεια, οι εισαγωγές των VSF θα είναι ίσες ή µικρότερες από τις
αναφερόµενες ποσότητες. Σύµφωνα µε τη CIRFS, κατά το 1999 µόνο ένα µικρό
µέρος των εισαγωγών κυτταρινικών ασυνεχών ινών και  στουπιών προήλθε από
χώρες της Ανατολικής Ασίας (περίπου [<5]* χιλιάδες τόνοι)124. Ο µεγαλύτερος
εξαγωγέας της Ασίας ήταν η Ινδονησία, αν και θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η
Lenzing έχει τον έλεγχο της SPV, η οποία είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός VSF
της Ινδονησίας και µε τη µεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα. Οι εισαγωγές από
την Ινδία, όπου είναι εγκατεστηµένος ο µεγαλύτερος παραγωγός βισκόζης στον
κόσµο, ο όµιλος Birla-Grasim, ανήλθαν µόνο σε [<2]* χιλιάδες τόνους. Η ίδια
ασήµαντη ποσότητα προήλθε από την Ταϊβάν, όπου είναι εγκατεστηµένη η
FCFC, τρίτος παραγωγός παγκοσµίως. Αυτή τη στιγµή οι παραγωγοί της
Ανατολικής Ασίας δεν φαίνεται να είναι σε θέση να εξάγουν µεγαλύτερες
ποσότητες VSF στον ΕΟΧ, επειδή οι ευρωπαίοι πελάτες παραµένουν
επιφυλακτικοί (βλέπε τις παραγράφους 126 � 127 ανωτέρω). Οι ευρωπαίοι
ανταγωνιστές δεν αναµένουν κάποια σηµαντική αύξηση των εισαγωγών από
την Ανατολική Ασία ακόµη και σε περίπτωση αύξησης των τιµών κατά 5 �
10%125.

151. Οι περισσότερες εισαγωγές προήλθαν από τις ΗΠΑ (περίπου [<20]* χιλιάδες
τόνοι), όπου η Lenzing και η Acordis είναι οι µοναδικοί παραγωγοί VSF, και
από την Ανατολική Ευρώπη περιλαµβανοµένης και της Ρωσίας ([<10]* χιλιάδες
τόνοι)126. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εισαγωγές από την Ανατολική Ευρώπη
δεν θεωρούνται από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες ούτε αξιόπιστες ούτε
ανταγωνιστικές σε επίπεδο ποιότητας. Μια εταιρεία την οποία αναφέρουν
πελάτες στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής ως πηγή εφοδιασµού σε
προηγούµενα χρόνια, η τσεχική εταιρεία Spolana, διέκοψε τις εργασίες της στις
αρχές του 2000. Στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής ο µόνος πελάτης ο οποίος
ανέφερε κάποιες εισαγωγές εκτός Lenzing/Acordis για το έτος 2000, αγόρασε
µια ποσότητα από ένα Σέρβο παραγωγό. Σηµειώνεται ότι ο πελάτης αυτός δεν
χρειαζόταν VSF πρώτης ποιότητας.

                                                
123 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
124 CIRFS: Στοιχεία για τις τεχνητές ίνες, 37ος τόµος, 2000 (στο εξής : �Εγχειρίδιο CIRFS 2000�), σ.
118 και επόµενες. Σηµειώνεται ότι το εγχειρίδιο CIRFS 2000 περιέχει στοιχεία για όλες τις
κυτταρινικές ασυνεχείς ίνες και φυτίλια και συνεπώς περιλαµβάνει και το lyocell.
125 Η χρησιµοποίηση παραγωγικής ικανότητας στην Ασία κατά το 2000, σύµφωνα µε την κοινοποίηση
των µερών (σ.53), ανήλθε σε [...]*%. Αντίθετα µε την άποψη των µερών, η Επιτροπή δεν θεωρεί αυτό
το γεγονός ως ενδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη σηµαντικής εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας.
126 Εγχειρίδιο CIRFS 2000, σ. 118 και επόµενες.
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152. Στην Απάντησή τους τα µέρη υποβάλλουν συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά
µε εισαγωγές κατά το  1999 και το 2000 στη ∆υτική Ευρώπη VSF και φυτιλιών
βισκόζης (χωρίς εποµένως να περιλαµβάνονται άλλες κυτταρινικές ίνες και
παρέχοντας πληρέστερα στοιχεία για το έτος 2000)127.

153. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε αυτά τα συµπληρωµατικά στοιχεία, επιµένει στην
ανάλυσή της. Πράγµατι, τα υποβληθέντα  στοιχεία µάλλον συµπληρώνουν παρά
αντικρούουν τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στις παραγράφους 150 � 152
ανωτέρω και επιβεβαιώνουν το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε µε βάση αυτά
η Επιτροπή. Σύµφωνα µε αυτά τα νέα στοιχεία, οι εισαγωγές από την
Ανατολική στη ∆υτική Ευρώπη το 2000 (έτος χαµηλής παραγωγικής
ικανότητας για τη ∆υτική Ευρώπη) όχι µόνο δεν αυξήθηκαν αλλά και ελαφρώς
υποχώρησαν σε σχέση µε το 1999, και ανήλθαν σε λιγότερο από [<5%]* της
ζήτησης στη ∆υτική Ευρώπη για το 2000.

154. Οι εισαγωγές από την Ασία το 2000 ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο, και
περισσότερο από το ένα τρίτο τους προερχόταν από την Ινδονησία (βλέπε τις
παρατηρήσεις σχετικά µε τις συναλλαγές εντός του οµίλου και το εργοστάσιο
της Lenzing στην Ινδονησία στις παραγράφους 151 και 165). Οι εισαγωγές από
τις ΗΠΑ (υπόψη ότι η Lenzing και η Acordis είναι οι µόνοι παραγωγοί στις
ΗΠΑ) ήταν µεγαλύτερες από αυτές από την Ταϊβάν (FCFC). Στην Απάντηση
των µερών, και οι δύο αυτές πηγές εισαγωγών αναφέρεται ότι αποτελούν το
[<2%]* περίπου της συνολικής ζήτησης128. Οι εισαγωγές από την Ινδία (Birla)
βρίσκονται κάτω του [1%]* της ζήτησης της ∆υτικής Ευρώπης για το 2000129.
Η συνολική αύξηση του όγκου των εισαγωγών (µε την εξαίρεση των ΗΠΑ και
της Ινδονησίας) σε ένα έτος µε στενότητα προσφοράς κάλυψε, σύµφωνα µε τα
µέρη,  λιγότερο από [<5%]* της ζήτησης της ∆υτικής Ευρώπης. Αυτό
επιβεβαιώνει το συµπέρασµα της Επιτροπής ότι η πιθανότητα µιας σηµαντικής
αύξησης των εισαγωγών VSF στη ∆υτική Ευρώπη είναι µικρή.

� Χρησιµοποίηση  της παραγωγικής ικανότητας

155. Σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία υπέβαλαν στην Επιτροπή και τα δύο µέρη
καθώς και οι ανταγωνιστές τους, το ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής
ικανότητας στη βιοµηχανία VSF είναι υψηλό, και έφθασε κατά το 2000 το
100%130. Τα εργοστάσια των Acordis και Lenzing λειτουργούσαν µε σχεδόν
πλήρη παραγωγική ικανότητα, αλλά και το ποσοστό χρησιµοποίησης της

                                                
127 Στην παράγραφο 2.21.
128 Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ποσότητα η οποία αναφέρεται στην Απάντηση των µερών για τις
εισαγωγές από τις ΗΠΑ είναι  µικρότερη από την πραγµατική. Η ποσότητα αυτή δεν συµφωνεί µε
παλαιότερα στοιχεία τα οποία υπέβαλαν τα µέρη σχετικά µε το ύψος των εξαγωγών προς τη ∆υτική
Ευρώπη από τα εργοστάσιά τους στις ΗΠΑ (απάντηση στην αίτηση παροχής πληροφοριών της
Επιτροπής, µε ηµεροµηνία 7 Ιουνίου 2001).
129 Οσον αφορά την παρατήρηση των µερών στην Απάντησή τους (στην παράγραφο 2.5) και της Bank
Austria στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων όσον αφορά την αύξηση των εισαγωγών κατά
το 2000 στην Τουρκία από τον ινδικό όµιλο Birla Grasim, βλέπε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής
σχετικά µε τη στρατηγική αντιποίνων των Birla και Lenzing στην παράγραφο 176 κατωτέρω).
130 [παραποµπή σε εµπιστευτική δήλωση και εσωτερικά έγγραφα]*
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παραγωγικής ικανότητας και των ευρωπαίων ανταγωνιστών τους ήταν ελάχιστα
χαµηλότερο. Τα προσωρινά στοιχεία χρησιµοποίησης της παραγωγικής
ικανότητας ύψους 85 -  95% τα οποία ανέφεραν οι ανταγωνιστές για το 2000
πρέπει να εξετασθούν στο πλαίσιο και των εφαρµοζοµένων τεχνικών κατά την
παραγωγή βισκόζης. Θα πρέπει να είναι χαµηλότερα από τη θεωρητικά µέγιστη
παραγωγική ικανότητα, λόγω του απαιτούµενου χρόνου για τεχνική συντήρηση
καθώς και του χρόνου µεταβολής της παραγωγής για τα διάφορα προϊόντα VSF,
και συνεπώς υποδηλώνουν παραγωγική ικανότητα πρακτικά πλησίον του 100%.
Η αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας  το 1999 ήταν µικρότερη131 κατά το
πρώτο ήµισυ του έτους.

156. Η αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας είναι βασικός παράγων όσον αφορά
την αποδοτικότητα, επειδή η παραγωγή βισκόζης προϋποθέτει  µάλλον
περίπλοκες χηµικές διαδικασίες  οι οποίες απαιτούν πολλά στάδια παραγωγής.
Και επειδή επιπλέον η παραγωγή βισκόζης είναι µια µάλλον ρυπογόνος
διαδικασία απαιτεί µεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογίες προστασίας του
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπως ο ΕΟΧ όπου οι κανόνες
προστασίας του περιβάλλοντος είναι αυστηροί, ακόµη περισσότερο στην
περίπτωση δηµιουργίας νέων εργοστασίων ή επέκτασης υφισταµένων
εγκαταστάσεων132.

� Κόστος επένδυσης και παραγωγής

157. Το κόστος της επένδυσης σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις είναι υψηλό. Το
κοινοποιούν µέρος υπολόγισε ότι το κόστος µιας µονάδας εκτός βιοµηχανικών
ζωνών στον ΕΟΧ ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 20 χιλιάδων τόνων / 30
χιλιάδων τόνων / 40 χιλιάδων τόνων είναι περίπου [80-150]* εκατοµµύρια ευρώ
αντίστοιχα. Σ� αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος για τον έλεγχο των
ρύπων. Το κόστος της επένδυσης για την αύξηση της παραγωγής υφισταµένου
εργοστασίου υπολογίζεται µεταξύ [<25]* και [<40]* εκατοµµυρίων ευρώ για
αύξηση της ετήσιας παραγωγικής ικανότητας κατά 20 χιλιάδες τόνους.
Εντούτοις, το κόστος για το αποκαλούµενο �debottlenecking�, δηλαδή το
κόστος για την αντικατάσταση εκείνων µόνο των τµηµάτων των υφισταµένων
γραµµών παραγωγής που παρεµποδίζουν την αύξησή της, υπολογίζεται σε
λιγότερο από [<15]* εκατοµµύρια ευρώ.

158. Εκτός από τα παραπάνω, τα ποσοστά των παγίων εξόδων και των µεταβλητών
εξόδων εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από παράγοντες όπως οι αποσβέσεις
(λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία του εργοστασίου και τις πρόσφατες
επενδύσεις), τα εργατικά και το κόστος των πρώτων υλών. Για τα εργοστάσια
της Acordis στην Ευρώπη τα πάγια έξοδα ανέρχονται στο [...%]* - [...%]* των
συνολικών εξόδων παραγωγής. Το αντίστοιχο ποσοστό της Lenzing (επί των

                                                
131 Οι ανταγωνιστές ανέφεραν ποσοστά µεταξύ 74% και 88%, ενώ από τα στοιχεία τα οποία υπέβαλε η
CIRFS µε την κοινοποίηση προκύπτει  µέσος όρος για τη βιοµηχανία [>80%]*.
132 Η φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται πάντως στην Ευρώπη. Η  PT
Inti Indorayon, ινδονησιακή µητρική εταιρεία της φινλανδικής επιχείρησης Säteri Oy, υποχρεώθηκε
µετά από κυβερνητική εντολή να κλείσει ένα (µόλις ανεγερθέν) εργοστάσιο στην Ινδονησία τον Μάϊο
του 2000, επειδή δεν κατάφερε να επιλύσει τα σχετιζόµενα µε την προστασία του περιβάλλοντος
θέµατα. Το εργοστάσιο εξακολουθεί να παραµένει κλειστό.
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συνολικών εξόδων) είναι πολύ υψηλότερο. ∆εδοµένου ότι στο εργοστάσιο της
Lenzing περιλαµβάνεται µια ολοκληρωµένη εγκατάσταση διάλυσης
ξυλοπολτού, γεγονός το οποίο την καθιστά ανεξάρτητη από τις ιδιαίτερα
ασταθείς τιµές του διαλυµένου ξυλοπολτού133, η θέση της  Lenzing έχει
ουσιαστικές διαφορές από αυτή της Acordis. Εκτός από τα έξοδα του πολτού,
τα µεταβλητά έξοδα επηρεάζονται από την τιµή της καυστικής σόδας, η οποία
αναµένεται να αυξηθεί καθώς αποτελεί υποπροϊόν της µειούµενης παραγωγής
PVC134, καθώς και από τις τιµές του διθειούχου άνθρακα135 και της
ενέργειας136.

(β) VSF γενικής χρήσης

- Μερίδια αγοράς

159. Όσον αφορά την αγορά των VSF γενικής χρήσης, η οποία αποτελεί το [70-
75%]* της συνολικής ζήτησης VSF στον ΕΟΧ (εκτιµώµενο µέγεθος της αγοράς
VSF γενικής χρήσης το 2000: [µεταξύ 205 και 215] χιλιάδων τόνων) τα
εκτιµώµενα συνολικά µερίδια αγοράς των µερών στον ΕΟΧ ανέρχονται σε [50-
60%]* (Lenzing, [µεταξύ [35-45%]*], Acordis, [µεταξύ 15-25%]*], ενώ τα
µερίδια αγοράς των υπολειποµένων τριών ανταγωνιστών τους είναι πολύ
µικρότερα [µεταξύ 19 και 21]% (Säteri Φινλανδίας), [µεταξύ 8 και 10]%
(SNIACE Ισπανίας) και [µεταξύ 5 και 7]% (Svenska Rayon Σουηδίας)
αντίστοιχα. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε [5-10%]* περίπου κατά το 2000137.

160. Παρά το υψηλό µερίδιο αγοράς της Lenzing, από την έρευνα αγοράς της
Επιτροπής προέκυψε ότι υπάρχει σήµερα ανταγωνισµός στην αγορά του ΕΟΧ
για τις VSF γενικής χρήσης. Ένα σηµαντικό µέρος όµως αυτού του
ανταγωνισµού λαµβάνει χώρα µεταξύ της Lenzing και της Acordis, των δύο
µερών που είναι οι σηµαντικότεροι πρωταγωνιστές και οι στενότεροι
ανταγωνιστές στην αγορά των VSF γενικής χρήσης στον ΕΟΧ138. Αν η
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγµατοποιηθεί, αυτός ο ανταγωνισµός θα
καταργηθεί. Ο νέος φορέας που θα προκύψει από τη συγκέντρωση  θα µπορεί
εποµένως να δρα ανεξάρτητα, για τους ακόλουθους λόγους :

                                                
133 Η τιµή του πολτού αποτελούσε το [...]*% του συνολικού κόστους παραγωγής της Acordis στα

εργοστάσια της Ευρώπης το 2000.
134 [...]*% σύµφωνα µε την Acordis.
135 [...]*% σύµφωνα µε την Acordis.
136 [...]*% σύµφωνα µε την Acordis.
137 Η εκτίµηση βασίζεται σε στοιχεία της παραγωγής και των πωλήσεών τους τα οποία υπέβαλαν τα
µέρη και οι ανταγωνιστές αντίστοιχα. Προκειµένου να τηρηθεί µε αµοιβαιότητα ο εµπιστευτικός
χαρακτήρας των στοιχείων ακόµη και µεταξύ των ιδίων των µερών της συγκέντρωσης, δεν
αποκαλύπτεται το ακριβές ποσοστό το οποίο έχει προκύψει.
138 Αυτό αληθεύει µολονότι η Säteri έχει µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς από την Acordis στην αγορά των
VSF γενικής χρήσης, επειδή οι πελάτες τόνισαν ότι η Lenzing και η Acordis προσφέρουν τα
υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και έχουν παρουσία σε όλους τους τοµείς της αγοράς των VSF
γενικής χρήσης. (Βλέπε την παράγραφο 171 κατωτέρω).
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� Ο νέος φορέας  θα είναι σε θέση να ελέγχει την παραγωγική ικανότητα (και τελικά τις
τιµές)

161. Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση καταργεί την Lenzing, τον µόνο ευρωπαίο
παραγωγό VSF που αυτή τη στιγµή αυξάνει την παραγωγική του ικανότητα,
αντίθετα µε την υπάρχουσα τάση µείωσης (βλέπε τις παραγράφους 141 � 144
ανωτέρω).

162. Εσωτερικά έγγραφα στρατηγικής τα οποία παρουσιάστηκαν στο συµβούλιο  της
CVC θεµελιώνουν την άποψη ότι [...]*139.

 Μετά τη συγχώνευση ο νέος φορέας θα έχει υπό τον έλεγχό του ένα σηµαντικό
µερίδιο της συνολικής παραγωγικής ικανότητας και το κίνητρο να περιορίσει
την προσφορά ώστε να διατηρήσει τις τιµές σε υψηλά επίπεδα. Η στρατηγική
της µείωσης του κόστους µέσω µειώσεων της παραγωγικής ικανότητας µπορεί
να συµπληρωθεί µε τη διατήρηση εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας, ώστε τα
µέρη να έχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουν πιθανές αντιδράσεις
ανταγωνιστών ή νεοεισερχοµένων140. Ένα πολύ υψηλό ποσοστό πελατών
απάντησε ότι αναµένει είτε αύξηση τιµών µετά την προτεινόµενη πράξη είτε,
στην καλύτερη περίπτωση, τη διατήρηση επ� αόριστον των υψηλών τιµών των
τελευταίων δύο ετών εφόσον πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση, ενώ σε
περίπτωση µη πραγµατοποίησής της σηµαντικός αριθµός από τους
απαντήσαντες αναµένει µείωση των τιµών141.

163. Θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι η απόκτηση του εργοστασίου της Lenzing
δηµιουργεί µια εναλλακτική στρατηγική επιλογή για τη CVC η οποία µπορεί να
συµπληρώσει την παραπάνω στρατηγική αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Πράγµατι
όπως προαναφέρθηκε η Lenzing είναι ο µόνος ευρωπαίος παραγωγός VSF ο
οποίος στην παρούσα φάση αύξησε την παραγωγική του ικανότητα, αντίθετα
προς την υπάρχουσα κοινή τάση περικοπών. Ειδικότερα σε εποχές χαµηλής
ζήτησης η Lenzing �έσπασε τις τιµές� και απέκτησε µεγαλύτερα µερίδια
αγοράς. Αυτή η στρατηγική της µείωσης του περιθωρίου κέρδους για την
αύξηση του όγκου των πωλήσεων ανταποκρίνεται στη µοναδική διάρθρωση του
κόστους παραγωγής της Lenzing. ∆εδοµένου ότι η Lenzing είναι ένα
ολοκληρωµένο εργοστάσιο µε δική της παραγωγή διαλύµατος ξυλοπολτού, δεν
επηρεάζεται εύκολα από τις µεταβολές του κόστους του ξυλοπολτού αλλά έχει
µεγαλύτερη αναλογία παγίων εξόδων από άλλους παραγωγούς VSF. Εξαιτίας
των υψηλών παγίων εξόδων της επιχείρησης οι παραγόµενες ποσότητες παίζουν
πολύ πιο αποφασιστικό ρόλο από όσο οι τιµές. Η Lenzing µπορεί να αυξήσει
τον όγκο των πωλήσεών της µε µικρότερο οριακό κόστος από τους
ανταγωνιστές της142. Σύµφωνα µε αυτό το σενάριο, θα πρέπει συνεπώς να

                                                
139 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
140 Το ίδιο αποτέλεσµα µπορεί να επιτευχθεί βραχυπρόθεσµα µε τη µείωση της παραγωγής χωρίς τη
µείωση της παραγωγικής ικανότητας. Λόγω όµως των παγίων εξόδων αυτή η τακτική δεν µπορεί να
διατηρηθεί µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα.
141 Αυτό µπορεί να έχει ως αφορµή τις κυκλικές διακυµάνσεις της κατανάλωσης υφαντουργικών
προϊόντων VSF η οποία έφθασε σε ανώτατο σηµείο το 2000 (βλέπε τις παραγράφους 144 και 146).
142 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
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αναµένεται ότι η παραγωγική ικανότητα της Lenzing θα αξιοποιηθεί πλήρως
και ότι τα άλλα εργοστάσια, όπως του Acordis/Kehlheim, τα οποία έχουν
υψηλότερη αναλογία µεταβλητών εξόδων, θα διατηρηθούν ως εφεδρική
παραγωγική ικανότητα και θα χρησιµοποιούνται µόνο όταν είναι απαραίτητο.

164. Επιπλέον, ο νέος φορέας θα έχει στη διάθεσή του σηµαντική εφεδρική
παραγωγική ικανότητα, δηλαδή θα µπορεί να εισάγει VSF γενικής χρήσης από
τη θυγατρική της Lenzing στην Ινδονησία και από το εργοστάσιο LFC της
Lenzing που βρίσκεται στο Lowland, Tennessee των ΗΠΑ (πωλήσεις µεταξύ
των εταιρειών του οµίλου). Αυτό ήδη συνέβη κατά το 2000, κατά το οποίο
εισήχθη από τη Lenzing µια σηµαντική ποσότητα από το εργοστάσιό της στις
ΗΠΑ και από τη θυγατρική της στην Ινδονησία, ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία για
το 1999 ήταν πολύ χαµηλότερα143. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τέτοιες
πωλήσεις µεταξύ των εταιρειών του οµίλου είναι δυνατόν να συνεχιστούν από
την Ινδονησία. Ο νέος φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιεί την πλήρη
παραγωγική ικανότητα της Lenzing και να καταφεύγει στο εργοστάσιο της
Lenzing στην Ινδονησία (και σε µεταγενέστερο στάδιο και στο εργοστάσιο της
στις ΗΠΑ)144, θεωρώντας το ως βασική εφεδρική παραγωγική ικανότητα.
Οποτεδήποτε αυτό  κρίνεται ότι δεν θα είναι αρκετό για τη µείωση της
προσφοράς κατά τη διάρκεια της χαµηλής ζήτησης, η Acordis/Kelheim, η οποία
έχει πολύ υψηλότερη αναλογία µεταβλητών εξόδων από τη Lenzing, θα µπορεί
να χρησιµοποιείται ως δευτερεύουσα εφεδρική παραγωγική ικανότητα
παραγωγής VSF γενικής χρήσης. Κατά συνέπεια, ο νέος φορέας θα έχει τη
στρατηγική επιλογή να αυξάνει οποτεδήποτε τις πωλήσεις στον ΕΟΧ, ώστε οι
ανταγωνιστές να µην είναι σε θέση να ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική
πωλήσεων και τιµών.

165. Ο νέος φορέας θα έχει εποµένως δύο στρατηγικές επιλογές : [...]* της µείωσης
της παραγωγικής ικανότητας της µπορεί να συµπληρωθεί, αν κρίνεται
απαραίτητο, µε τη στροφή της παραγωγής στο εργοστάσιο της Lenzing, µε
πιθανή επέκτασή του. Η δεύτερη επιλογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
αποθαρρύνει τους ανταγωνιστές να κερδίσουν µερίδιο της αγοράς.  Σε
περίπτωση  πτωτικής πορείας της αγοράς, ο νέος φορέας θα είναι πολύ καλά
οργανωµένος να αντιµετωπίσει την κατάσταση. Μπορεί να αποφασίσει είτε να
διατηρήσει τον όγκο των πωλήσεων υψηλά µειώνοντας το περιθώριο κέρδους
και να αυξήσει το µερίδιο αγοράς του (δηλαδή η µέχρι τώρα πολιτική της
Lenzing), ή να µειώσει τον όγκο των πωλήσεων και να διατηρήσει υψηλά τις
τιµές. Οι ανταγωνιστές δεν θα µπορέσουν να προσαρµοστούν στην πρώτη
κατάσταση, και θα ενθαρρυνθούν να υποστηρίξουν τη δεύτερη.

                                                
143 Αυτό επιβεβαιώνεται από ένα εσωτερικό έγγραφο στρατηγικής για το 2000 που συντάχθηκε για την
CVC : [...]*
144 Η κατάσταση από την άποψη της προσφοράς στις ΗΠΑ : Η αξιοποίηση της παραγωγικής
ικανότητας και στα δύο εργοστάσια στις ΗΠΑ (της Acordis και της  Lenzing) ήταν ιδιαίτερα χαµηλή
(συνολικά  [...]*% το 1999). [...]* Ο νέος φορέας προγραµµατίζει αύξηση της παραγωγικής ικανότητας
στο Lowland, Tennessee, κατά [...]*% (από περίπου [...]* χιλιάδες τόνους). Κατά συνέπεια, το
εργοστάσιο της Lenzing στο Lowland θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει πλήρως τη ζήτηση στις ΗΠΑ
κατά το 2002, µε πολύ µικρή αύξηση των εισαγωγών. Εποµένως, παρά το πρόσφατο κλείσιµο του
εργοστασίου της Acordis στο Mobile, Alabama, σε περίπτωση περαιτέρω µείωσης της κατανάλωσης
στις ΗΠΑ ή αύξησης των εισαγωγών τους, θα υπάρχει και πάλι διαθέσιµη εφεδρική παραγωγική
ικανότητα από το εργοστάσιο της Lenzing στις ΗΠΑ µετά το 2003 [...]*
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166. Στην Απάντησή τους145, τα µέρη ισχυρίζονται ότι στην κοινοποίηση αιτιάσεων
της Επιτροπής διατυπώνεται κριτική κατά των οικονοµικών επιδιώξεων του
νέου φορέα. Τα µέρη αναφέρουν ότι οι παραγωγοί ασυνεχών ινών βισκόζης
οφείλουν να λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλής χρησιµοποίησης της
παραγωγικής ικανότητας προκειµένου να καλύπτουν τα πάγια έξοδα. Σύµφωνα
µε την Απάντηση, πρόθεση της CVC είναι να αυξήσει την παραγωγική
ικανότητα των εργοστασίων τόσο της Lenzing όσο και της Acordis-Kelheim και
να τα χρησιµοποιήσει πλήρως.

167. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, δεν τα θεωρεί πειστικά
και επιµένει στην ανάλυσή της. Πράγµατι, οι προθέσεις του νέου φορέα αυτή τη
στιγµή να µειώσει ή να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα δεν έχουν
βαρύνουσα σηµασία για την εκτίµηση της υπόθεσης από άποψη ανταγωνισµού.
Εκείνο το ποίο έχει σηµασία  κατά την άποψη της Επιτροπής είναι µόνο το
γεγονός ότι ο νέος φορέας θα έχει την οικονοµική δυνατότητα να εφαρµόζει
διάφορες εναλλακτικές στρατηγικές, και συνεπώς να δρα ανεξάρτητα από τους
ανταγωνιστές και τους πελάτες του.

168. Όσον αφορά το επιχείρηµα των µερών ότι οι παραγωγοί VSF δεν έχουν άλλη
επιλογή από την πλήρη χρησιµοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων των
εργοστασίων τους ώστε να καλύπτουν τα πάγια έξοδα, η Επιτροπή υπενθυµίζει
ότι η ζήτηση VSF για υφαντουργικές εφαρµογές χαρακτηρίζεται από ισχυρές
κυκλικές διακυµάνσεις (βλέπε την παράγραφο 146 ανωτέρω). Σε περίπτωση
πτώσης της ζήτησης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου, σχεδόν αναπόφευκτα θα
προκύψει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Επιπλέον, τα µέρη
επανειληµµένα  διατύπωσαν την άποψη ότι µακροπρόθεσµα αναµένεται µείωση
της ζήτησης στη ∆υτική Ευρώπη, η οποία θα οδηγήσει σε πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα. Σε µια παρόµοια κατάσταση η δυνατότητα µείωσης της
παραγωγής ώστε να διατηρηθούν οι τιµές σε υψηλά επίπεδα , γεγονός το οποίο
µπορεί συγχρόνως να  προκαλέσει την αντίδραση των ανταγωνιστών, δεν
µπορεί να αναχαιτιστεί κατά τρόπο που θα ωφελούσε τους ανταγωνιστές (βλέπε
τις παραγράφους 170 � 172 κατωτέρω). Η δυνατότητα αυτή αποτελεί συνεπώς
ένα σηµαντικό στοιχείο για την ανεξάρτητη από τους ανταγωνιστές και τους
πελάτες δράση των µερών.

169. Κατά συνέπεια η Επιτροπή έχει την άποψη ότι σύµφωνα και µε τα δύο
προαναφερθέντα σενάρια ο νέος φορέας θα έχει τη δυνατότητα να δρα
ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες για τους ακόλουθους
λόγους :

-Οι ανταγωνιστές είναι πιθανό να µην µπορούν να επηρεάσουν τη διαµόρφωση των τιµών

170. Από την έρευνα αγοράς προέκυψε ότι οι ανταγωνιστές στην καλύτερη
περίπτωση έχουν πολύ περιορισµένες δυνατότητες να αυξήσουν κατά τα
επόµενα δύο χρόνια την παραγωγική τους ικανότητα, η οποία συνολικά είναι
περίπου ίση µε την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της Lenzing γι� αυτό
το χρόνο (βλέπε τις παραγράφους 140 � 143 και τον πίνακα 4 ανωτέρω). Ακόµη

                                                
145 Στις παραγράφους 2.31 και επόµενες.
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και αν εφαρµόζονταν αυτά τα σχέδια, η συνολική αύξηση της παραγωγικής
ικανότητας θα ήταν περίπου ίση ή ίσως ελαφρώς µεγαλύτερη της µείωσης της
παραγωγικής ικανότητας από το κλείσιµο του εργοστασίου της Acordis στο
Grimsby (ΗΒ). Ένας ανταγωνιστής ανέφερε ότι ελπίζει να αυξήσει τις εξαγωγές
του προς τις χώρες της NAFTA  τώρα που η Acordis έκλεισε το εργοστάσιο των
ΗΠΑ146.  Εποµένως κάποιο µέρος αυτής της επιπλέον παραγωγικής ικανότητας
θα απορροφηθεί από το κενό της παραγωγής το οποίο δηµιούργησε η Acordis
στις ΗΠΑ και συνεπώς δεν θα έχει επίπτωση στην Ευρώπη.

171. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς, οι ευρωπαίοι
ανταγωνιστές της Acordis και της  Lenzing δεν φαίνεται να έχουν την πρόθεση
να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην αγορά των ινών γενικής χρήσης. Οι
µικρότεροι ανταγωνιστές π.χ. δεν είναι σε θέση να παράγουν όλη τη γκάµα των
προϊόντων από VSF γενικής χρήσης. Ένας από αυτούς εξυπηρετεί τον τοµέα
της νηµατουργίας µάλλινων εντελώς οριακά (βλέπε την υποσηµείωση 68
ανωτέρω), ένας άλλος δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον υποτοµέα
προϊόντων υγιεινής και ιατρικών εφαρµογών του τοµέα των µη
κλωστοποιηµένων προϊόντων. Ένας τρίτος έχει πολύ χαµηλές πωλήσεις
υφαντουργικών προϊόντων και δήλωσε ότι δεν µπορεί να ανταγωνιστεί την
Acordis και την Lenzing στον τοµέα αυτόν. Πελάτες του υποτοµέα της
νηµατουργίας βαµβακερών της αγοράς VSF γενικής χρήσης εξέφρασαν
ανησυχίες σχετικά µε την ποιότητα των προϊόντων των ανταγωνιστών147.

172. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση µείωσης της παραγωγικής ικανότητας εκ µέρους
του νέου φορέα, οι ανταγωνιστές αρχικά θα επιδιώξουν να αποκοµίσουν κάποιο
�απρόσµενο� µερίδιο της αγοράς, και στη συνέχεια µάλλον θα υποστηρίζουν
παρά θα ανταγωνίζονται την όποια πολιτική υψηλών τιµών του νέου φορέα,
ουσιαστικά αποδεχόµενοι τις καθοριζόµενες από αυτόν τιµές. Η περιορισµένη
εφεδρική παραγωγική ικανότητα την οποία διαθέτουν δεν θα τους επιτρέψει να
διεκδικήσουν µε επιτυχία ένα µερίδιο αγοράς. Αντίθετα, θα έχουν το κίνητρο να
επιδιώξουν να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιµές.

� Καµία είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά

173. Για τους λόγους που υπογραµµίστηκαν παραπάνω (βλέπε την παράγραφο 157),
η είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά των VSF γενικής χρήσης απαιτεί
υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου και βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα δεν µπορεί
να αναµένεται στον ΕΟΧ. Η άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από όλους τους
ανταγωνιστές αλλά και από το κοινοποιούν µέρος.

� ∆εν θεωρείται πιθανή η ουσιαστική αύξηση των εισαγωγών

174. Οι εκτιµώµενες εισαγωγές VSF γενικής χρήσης από τρίτες χώρες ανέρχονται σε
[<10]*% περίπου. ∆εδοµένου ότι µέρος από αυτές τις εισαγωγές προέρχεται

                                                
146 Βλέπε την υποσηµείωση 145 ανωτέρω.
147 Για παράδειγµα, οι νηµατουργοί �open end� ( δηλαδή οι νηµατουργοί οι οποίοι χρησιµοποιούν
τεχνολογία νηµατοποίησης µε ανοικτό κλειδί ) δήλωσαν ότι χρειάζονται µια ποιότητα ίνας µε υψηλή
αντοχή την οποία δεν µπορούν να τους προµηθεύσουν όλοι οι δραστηριοποιούµενοι στην αγορά
παραγωγοί.
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από τις θυγατρικές των Lenzing και  Acordis στις ΗΠΑ και στην Ινδονησία, το
πραγµατικό ποσοστό εισαγωγών από τρίτους είναι ακόµη µικρότερο (βλέπε τις
παραγράφους 140 �143 ανωτέρω). Μια ουσιαστική αύξηση των εισαγωγών από
τρίτους δεν θεωρείται πιθανή. Πράγµατι, από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής
προέκυψε ότι οι πελάτες στον ΕΟΧ είναι εντελώς απρόθυµοι να αγοράσουν
βισκόζη από παραγωγούς εκτός ΕΟΧ (βλέπε τις παραγράφους 126 και 127
ανωτέρω). Ούτε και οι ανταγωνιστές των µερών αναµένουν σηµαντικά
αυξηµένες εισαγωγές.

175. Αντίθετα, τα µέρη είναι σε θέση να αποτρέψουν τους ανταγωνιστές τρίτων
χωρών να εισέλθουν στην αγορά του ΕΟΧ. [...]*148. Επιπλέον, η παραγωγική
ικανότητα των ασιατικών επιχειρήσεων προβλέπεται να παραµείνει σταθερή,
µακροπρόθεσµα δε ακόµη και να µειωθεί149.

176. Οι περιορισµοί του ανταγωνισµού οι οποίοι πηγάζουν από τις εισαγωγές δεν
µπορούν συνεπώς να θεωρηθούν επαρκείς για να αντισταθµίσουν την ισχύ του
νέου φορέα.

- Ανεπαρκής ανταγωνιστική πίεση  από τον συναγωνισµό µεταξύ των διαφόρων ειδών
ινών

177. Παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να εξετάζονται διακεκριµένες αγορές προϊόντων,
είναι δυνατόν να υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης µέχρις ενός βαθµού
µεταξύ ινών οι οποίες ανήκουν σε παρεµφερείς  αγορές προϊόντων. Σε
περίπτωση κατά την οποία ο νέος φορέας επιβάλλει σηµαντικές αυξήσεις τιµών
για τις VSF γενικής χρήσης, ίσως οι αγοραστές, τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό,
στραφούν σε άλλα είδη ινών παρά τη διαφορετική συµπεριφορά και τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά από την άποψη της αισθητικής που θα έχουν150.
Υποστηρίχθηκε κατά συνέπεια από το κοινοποιούν µέρος ότι η ισχυρή θέση από
άποψη ανταγωνισµού του νέου φορέα θα περιοριζόταν σηµαντικά από αυτόν
τον �ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων ειδών ινών�.

178. Υπάρχουν διάφοροι τοµείς εφαρµογών στους οποίους παρατηρούνται
επικαλύψεις στη χρήση των VSF µε άλλα είδη ινών, µολονότι δεν αποτελούν
υποκατάστατα. Επικαλύψεις συµβαίνουν κυρίως όσον αφορά τον πολυεστέρα
αλλά επίσης και άλλα είδη ινών και είναι σηµαντικότερες στον υφαντουργικό
παρά στον µη υφαντουργικό τοµέα. Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι VSF
γενικής χρήσης, τόσο στον υφαντουργικό όσο και στον µη υφαντουργικό τοµέα
συχνά δεν χρησιµοποιούνται µόνες αλλά σε ανάµειξη µε άλλα είδη.

179. Η έρευνα αγοράς όµως κατέδειξε ότι σε περίπτωση αύξησης της τιµής των VSF
γενικής χρήσης κατά 5 � 10%, ελάχιστοι µόνο πελάτες θα µείωναν πράγµατι την
κατανάλωση VSF στην παραγωγή τους ή στους τοµείς δραστηριότητάς τους
περισσότερο από 10%, ενώ οι περισσότεροι απάντησαν ότι δεν θα µείωναν την
κατανάλωση VSF ή θα τη µείωναν λιγότερο από 10%. Η άποψη αυτή, η οποία

                                                
148 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
149 Αυτό επιβεβαιώνεται από ένα εσωτερικό έγγραφο στρατηγικής που συντάχθηκε για την CVC : [...]*
150 Βλέπε την απόφαση της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 1991 στην υπόθεση IV/M.113 �
Courtaulds/Snia  (παράγραφοι 14, 26).
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επισηµαίνει ανεπαρκή πίεση στις πωλήσεις ινών από τις µεταβολές των
σχετικών τιµών, επιβεβαιώνεται από διαφορετική οπτική µε ένα έγγραφο το
οποίο παρουσιάστηκε στον ευρωπαϊκό εµπορικό οργανισµό CIRFS, µε τίτλο
�Μύθοι και αλήθειες στον ανταγωνισµό µεταξύ των ινών�. Το έγγραφο αυτό
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι �(α) είναι απίθανο αυτός ο ανταγωνισµός να έχει
βάση τις σχετικές τιµές εκτός αν υπάρχει  πολύ µεγάλη µεταβολή (τουλάχιστον
άνω του 20%) στην τιµή ενός συγκεκριµένου είδους ίνας σε σχέση µε κάποια
ανταγωνιστική της�151.  Γι� αυτό η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι αυτή η
περιορισµένη πιθανότητα µετακίνησης την οποία αναφέρουν οι πελάτες
αποτελεί επαρκές στοιχείο µε βάση το οποίο να µπορεί να καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι θα περιοριστεί σηµαντικά η δυνατότητα του νέου φορέα να
δρα ανεξάρτητα.

180. Επιπλέον, όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, (στις παραγράφους 161 � 165), ο
νέος φορέας θα είναι σε θέση να προσαρµόζει την παραγωγή και τις πωλήσεις
των VSF γενικής χρήσης στον ΕΟΧ κατά τρόπο αποτελεσµατικότερο και
αποδοτικότερο απ� ότι οι ανταγωνιστές του. Κατά συνέπεια θα επηρεάζεται
λιγότερο από την αναµενόµενη µείωση των πωλήσεων σε περίπτωση αύξησης
της τιµής των VSF γενικής χρήσης. Πρώτον, οι ανταγωνιστές του θα συναντούν
δυσκολίες για την απόκτηση µεριδίων σε µια αγορά που συρρικνώνεται,
ιδιαιτέρως αν ληφθεί υπόψη ότι  στην αγορά των VSF γενικής χρήσης οι
οικονοµίες κλίµακος είναι σηµαντικές. ∆εύτερον, ο νέος φορέας θα είναι η µόνη
επιχείρηση η οποία θα µπορεί να ελέγξει αυτή την κατάσταση,
χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα  να παρεµβαίνει στη διαµόρφωση των τιµών.
Θα µπορεί εποµένως να αποφασίζει ποιά θα είναι η καλύτερη στιγµή να
προσαρµόσει τις δραστηριότητές της  σε µια συρρίκνωση της αγοράς.

181. Τέλος, το κοινοποιούν µέρος, έχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετεί όλους τους
τοµείς της αγοράς VSF γενικής χρήσης, θα είναι σε θέση να ασκεί διακριτική
πολιτική τιµών τόσο εις βάρος των πελατών µεµονωµένων τοµέων που εύκολα
µπορούν να προσδιοριστούν (π.χ. νηµατουργοί βαµβακερού τύπου προϊόντων,
νηµατουργοί µάλλινου τύπου προϊόντων, παραγωγοί ρολλών που εξειδικεύονται
σε προϊόντα ιατρικών και υγειονοµικών εφαρµογών καθώς και άλλοι που δεν
καλύπτουν αυτόν τον τοµέα της αγοράς) όσο και σε βάρος µεµονωµένων
πελατών. [...]*152. Οι ανταγωνιστές οι οποίοι θα εναντιώνονταν στην πολιτική
του νέου φορέα θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε απειλή αντιποίνων  είτε
σε συγκεκριµένους τοµείς της αγοράς προϊόντων γενικής χρήσης είτε σε άλλες
αγορές εξειδικευµένων προϊόντων µε µεγαλύτερο περιθώριο. Όπως
προαναφέρθηκε, η λήψη µέτρων αντιποίνων είναι δυνατή επειδή ο νέος φορέας
θα διαθέτει µια ασυναγώνιστη γκάµα προϊόντων στις διάφορες αγορές VSF,

                                                
151 D. Morris, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques: Myths and Realities of
Interfibre Competition, κείµενο το οποίο παρουσιάστηκε στον ∆ιεθνή Οργανισµό µάλλινων
Υφαντουργικών Προϊόντων, στη 65η ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Μαλλιού, Νοτιοαφρικανική ∆ηµοκρατία,
Απρίλιος 1996. Σχετικά µε τους παράγοντες οι οποίοι είναι αποφασιστικής σηµασίας στον
ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων ειδών ινών, το έγγραφο αναφέρει : �Πράγµατι, προκύπτει ότι οι
µεταβολές στην τελική χρήση, η ανανέωση των προϊόντων και οι προτιµήσεις των καταναλωτών είναι οι
κυριότεροι λόγοι για τη στροφή σε άλλα είδη ινών και όχι οι µεταβολές των τιµών.�
152 [...]*
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αλλά και λόγω της µεγαλύτερης δυνατότητας του στην τεχνολογία και στην
παραγωγή καινοτόµων προϊόντων153154.

- Ανεπαρκής ανταγωνιστική πίεση από εισαγωγές τελικών προϊόντων  VSF
µεταγενεστέρων σταδίων της παραγωγής

182. Το κοινοποιούν µέρος ανέφερε ακόµη το επιχείρηµα ότι η απειλή αύξησης των
εισαγωγών τελικών προϊόντων VSF (όπως νηµάτων, υφασµάτων, ενδυµάτων)
από επιχειρήσεις µεταγενέστερων σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας θα
περιόριζε αποτελεσµατικά την ανταγωνιστική συµπεριφορά155.

183. Καταρχήν θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά τα υφάσµατα βισκόζης ή
µιγµάτων βισκόζης, στον ΕΟΧ υπάρχει εµπορικό πλεόνασµα156, παρά το
σηµαντικό αρνητικό ισοζύγιο που αντιστοιχεί στον τοµέα των ενδυµάτων (οι
καθαρές εισαγωγές σε ενδύµατα αποτελούν το 44% της κατανάλωσης στον
ΕΟΧ), και παρά το αρνητικό ισοζύγιο στα καθαρά και ανάµικτα νήµατα
βισκόζης (οι καθαρές εισαγωγές ανήλθαν στο 16% της κατανάλωσης νηµάτων
στον ΕΟΧ)157. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι VSF (και τα
υφάσµατα VSF) παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή υφαντουργική
βιοµηχανία κατά τη διαδικασία της αναδιάρθρωσής της και ότι δεν ακολουθούν
κατ� ανάγκην την αναφερόµενη πτωτική τάση του συνόλου της ευρωπαϊκής
υφαντουργικής βιοµηχανίας158. Ακόµη και αν υποτεθεί όµως ότι, ως συνέπεια
της συνεχιζόµενης στροφής από τις υφαντουργικές στις µη κλωστοποιηµένες
εφαρµογές που αναφέρθηκε στην παράγραφο 145, υπάρχει η πιθανότητα
µειωµένης ζήτησης σε ίνες VSF γενικής χρήσης για υφαντουργικές εφαρµογές
στον ΕΟΧ, το µόνο  αποτέλεσµα αυτού θα ήταν να µειωθεί περαιτέρω ο
κίνδυνος που θα αντιµετώπιζαν τα µέρη από τις εισαγωγές υφαντουργικών

                                                
153 Να σηµειωθεί ότι αυτή τη στιγµή η Lenzing είναι η εταιρεία η οποία δαπανά το µεγαλύτερο ποσό
για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) στον τοµέα των VSF [...]*
154 Για τους λόγους που εκτίθενται στην παρούσα παράγραφο καθώς και στην παράγραφο 171, η
ισχυρή θέση του φορέα ως συνόλου δεν θα εξασθένιζε αν οι αγορές προϊόντων καθορίζονταν
στενότερα από αυτή των VSF γενικής χρήσης.
155  Βλέπε επίσης την απόφαση της Επιτροπής 93/9/EΟΚ της 30ης Σεπτεµβρίου 1992 στην υπόθεση
IV/M.214 � DuPont/ICI, ΕΕ L 7, 13.01.1993, σ. 13 (παράγραφοι 45 και επόµενες).
156 Το κοινοποιούν µέρος αναφέρει καθαρό εµπορικό πλεόνασµα 5% κατά το 2000 στα υφάσµατα
καθαρής βισκόζης ή µιγµάτων βισκόζης.
157  Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώθηκαν από το εγχειρίδιο CIRFS, σύµφωνα µε το οποίο το εµπορικό
ισοζύγιο για τις ασυνεχείς ίνες βισκόζης και τα φυτίλια βισκόζης στον υφαντουργικό τοµέα ανέρχεται
σε [<20]* χιλιάδες τόνους το 1999 ενώ το ίδιο ισοζύγιο για όλα τα είδη ινών εµφανίζει αρνητική τιµή
[600-700]* χιλιάδων τόνων για το σύνολο των τεχνητών ινών.
158 Ενα έγγραφο του CIRFS επισηµαίνει τη δυνατότητα ακόµη και αύξησης  της συνολικής ζήτησης
υφαντουργικών προϊόντων στον ΕΟΧ, που θα αντισταθµίζει το αρνητικό αποτέλεσµα των
αυξανόµενων καθαρών εισαγωγών υφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης στην κατανάλωση
ινών από την κλωστοϋφαντουργία του ΕΟΧ. (D. Morris, Comité International de la Rayonne et des
Fibres Synthétiques: Myths and Realities of Interfibre Competition, Απρίλιος 1996, πίνακας 4).
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προϊόντων µεταγενεστέρου σταδίου, ενώ ο ίδιος κίνδυνος υφίσταται σε πολύ
µικρότερο βαθµό για τα µη κλωστοποιηµένα προϊόντα159.

184. Στην Απάντησή τους160, τα µέρη ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή υπερεκτιµά τη
σηµασία του εµπορικού πλεονάσµατος στον τοµέα των ινών και των
υφασµάτων βισκόζης στον ΕΟΧ.

185. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το παραπάνω επιχείρηµα, επιµένει στο συµπέρασµα
στο οποίο κατέληξε ότι οι VSF και τα προϊόντα VSF παίζουν σηµαντικό ρόλο
στην ευρωπαϊκή υφαντουργική βιοµηχανία. Επισηµαίνει ότι στην Απάντηση
των µερών δεν αµφισβητείται αυτό το συµπέρασµα. Μολονότι στους
υπολογισµούς των µερών παραλείπονται οι εµπορικές συναλλαγές σε VSF µε
τρίτες χώρες, δεν αµφισβητείται το γεγονός ότι το καθαρό εµπορικό έλλειµµα
στον ΕΟΧ σε τελικά προϊόντα VSF είναι σηµαντικά µικρότερο από το καθαρό
εµπορικό έλλειµµα σε προϊόντα από βαµβάκι και πολυεστέρα.

186. ∆εύτερον, για το θέµα αυτό  µπορεί να γίνει µια ανάλογη παρατήρηση µε αυτή
που αφορούσε τον ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων ειδών ινών. Όπως
εξηγήθηκε προηγουµένως (στην παράγραφο 179), µια µείωση των πωλήσεων
VSF γενικής χρήσης θα επηρεάσει τον νέο φορέα σε µικρότερο βαθµό από όσο
τους άλλους παραγωγούς και συνεπώς δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ηγετική του
θέση στην αγορά VSF γενικής χρήσης. Ένα ακόµη επιχείρηµα για τα
πλεονεκτήµατα του νέου φορέα προκύπτει από την παρουσία του σε πολλές
γεωγραφικές περιοχές. Οι θυγατρικές του σε τρίτες χώρες, και ιδιαίτερα στην
Άπω Ανατολή (θυγατρική της Lenzing στην Ινδονησία) και στις χώρες της
NAFTA (εργοστάσιο της Lenzing στις ΗΠΑ) έχουν τη δυνατότητα,
τουλάχιστον µέχρι κάποιο βαθµό, να επωφεληθούν οικονοµικά από την έξοδο
των βιοµηχανιών των εποµένων σταδίων από τον ΕΟΧ σε άλλες αγορές, ενώ ο
νέος φορέας θα διατηρεί συγχρόνως την κυριαρχία του (και τα κέρδη του),
ακόµη και σε µια συρρικνούµενη αγορά ινών γενικής χρήσης στον ΕΟΧ161.

- Ανεπαρκής ανταγωνιστική πίεση από τον συναγωνισµό µεταξύ των διαφόρων ειδών
ινών σε µεταγενέστερα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

187. Στην Απάντησή τους162, τα µέρη ισχυρίζονται ότι στην κοινοποίηση αιτιάσεων
δεν δίδεται καθόλου βάρος στον περιορισµό του ανταγωνισµού από τον
ανταγωνισµό των εποµένων σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας (τόσο από
τα άλλα είδη ινών όσο από τους εκτός ∆υτικής Ευρώπης προµηθευτές) και
θεωρούν  σηµαντικό να τονίσουν ότι ελήφθησαν ελάχιστες απαντήσεις από

                                                
159 Το 1999 τουλάχιστον το 33.8% της παγκόσµιας παραγωγής µη κλωστοποιηµένων προϊόντων είχε
προέλευση την ∆υτική Ευρώπη, ενώ λιγότερο από 30% είχε προέλευση εκτός ΗΠΑ (όπου η Lenzing
είναι τώρα ο µόνος παραγωγός VSF) και ∆υτικής Ευρώπης (πηγή : EDANA,
http://www.vliesstoffe.org/nonwovens/statistics.html)
160 Στην παράγραφο 2.23.
161 Μια τέτοια έξοδος µέχρις ενός σηµείου θα κατευθυνόταν επίσης σε περιοχές όπως η Ανατολική
Ευρώπη, η Τουρκία και οι άλλες µεσογειακές χώρες εκτός ΕΟΧ, των οποίων η Acordis και η Lenzing
αποτελούν τους βασικούς προµηθευτές VSF γενικής χρήσης µε τις εξαγωγές που πραγµατοποιούν  από
τα εργοστάσιά τους στον ΕΟΧ.
162  Στην παράγραφο 2.13.
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απώτερους πελάτες, πράγµα που αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχουν µεγάλη
ανησυχία ή και ενδιαφέρον γι� αυτές τις συναλλαγές. Στην επιστολή του  το
κοινοποιούν µέρος ισχυρίζεται ότι η παράλειψη αυτή της Επιτροπής να δώσει
το ανάλογο βάρος  στα αποτελέσµατα του ανταγωνισµού των εποµένων
σταδίων όσον αφορά τη συµπεριφορά των µερών εκδηλώνεται και µε την
απόφασή της να µην περιλάβει στα αποτελέσµατα της µετακίνησης προς άλλα
είδη ινών εκείνους τους πελάτες που δήλωσαν ότι σε περίπτωση αύξησης κατά
5 � 10% της τιµής των VSF θα µείωναν ή θα διέκοπταν την παραγωγή τους.
Κατά την άποψη του κοινοποιούντος µέρους, τέτοιες µειώσεις στις
αγοραζόµενες ποσότητες επηρεάζουν άµεσα την αποδοτικότητα των µερών και
εποµένως το κίνητρό τους να αυξήσουν τις τιµές, όπως ακριβώς συµβαίνει και
µε τη µετακίνηση σηµαντικών πελατών σε άλλα είδη ινών.

188. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, δεν τα θεωρεί πειστικά.
Πρώτον, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι θεωρεί άνευ σηµασίας τις ανταγωνιστικές
πιέσεις  από τους προµηθευτές που βρίσκονται εκτός ∆υτικής Ευρώπης (βλέπε
τις παραγράφους 174 � 176).

189. ∆εύτερον, ο ανταγωνισµός µεταξύ των διαφόρων ινών στα επόµενα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη ως σηµαντική
ανταγωνιστική πίεση, επειδή ούτε οι ανταγωνιστές ούτε οι άµεσοι πελάτες  ήταν
σε θέση να εκτιµήσουν τις επιπτώσεις του. Ούτε και οι ίδιοι οι απώτεροι
πελάτες µπορούσαν να δώσουν κάποια ένδειξη για το µέγεθος των επιπτώσεων.
Επιπλέον, στην ανάλυση της Επιτροπής για τις σταυροειδείς ελαστικότητες
τιµών (στις παραγράφους 75 και 76) λαµβάνονται πράγµατι υπόψη ιστορικά
στοιχεία  από τον ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων ινών σε επόµενα στάδια
της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή στο ερωτηµατολόγιό της
για τη φάση Ι ρωτούσε σαφώς τους πελάτες των µερών αν οι ίδιοι ή οι πελάτες
τους θα εστρέφοντο σε άλλα είδη ινών σε περίπτωση µιας µικρής µη
προσωρινής αύξησης τιµών κατά 5 � 10%. Οι απαντήσεις έδειξαν ότι σε µια
τέτοια περίπτωση θα επηρεαζόταν µόνο το 6 � 13% των πωλήσεων VSF163 από
την πιθανή µετακίνηση.

190. Τρίτον, όσον αφορά την αξιολόγηση των απαντήσεων εκείνων των πελατών οι
οποίοι ανέφεραν ότι θα διέκοπταν ή θα µείωναν την παραγωγή των προϊόντων
µε βάση τις VSF σε περίπτωση µιας µικρής αλλά σηµαντικής   µη προσωρινής
αύξησης των τιµών, η Επιτροπή δεν αρνείται ότι αυτή η συµπεριφορά των
πελατών µπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστική πίεση σε έναν υποθετικό ισχυρό
παίκτη της αγοράς. Επίσης οι πελάτες οι οποίοι θα διέκοπταν (ή θα µείωναν)
την παραγωγή προϊόντων µε βάση τις VSF επίσης θα λάµβαναν υπόψη την
προβλεπόµενη µείωση της ζήτησης των εποµένων σταδίων εξαιτίας αυτών των
αυξήσεων τιµών. Η Επιτροπή συνεπώς (µε το ερωτηµατολόγιο της φάσης ΙΙ)
υπέβαλε στους πελάτες το ερώτηµα  αν θα διέκοπταν την παραγωγή τους164. Το

                                                
163  6.6% σε περίπτωση αύξησης κατά 5%, και  12.7% σε περίπτωση αύξησης κατά 10%. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι το ποσοστό των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο αυτό ήταν ιδιαίτερα υψηλό και ότι
απάντησαν πελάτες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα των πωλήσεων των µερών
στον ΕΟΧ.
164  Μολονότι δεν υπήρξε σαφής ερώτηση, οι πελάτες οι οποίοι είχαν την άποψη ότι θα µείωναν
µερικώς µόνο την παραγωγή δεν δίστασαν να το αναφέρουν και θεωρήθηκαν ως πελάτες οι οποίοι θα
µείωναν την παραγωγή.
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αποτέλεσµα της έρευνας ήταν ότι σε περίπτωση µιας αύξησης της τιµής κατά
10%, θα επηρεαζόταν µόνο  το 7% περίπου των πωλήσεων VSF γενικής χρήσης
των µερών. Η Επιτροπή εκτιµά ότι η επίπτωση αυτή είναι τελείως ανεπαρκής
για να µπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσµατική ανταγωνιστική πίεση η οποία θα
µπορούσε να επηρεάσει την ανταγωνιστική συµπεριφορά ενός ισχυρού
παραγωγού VSF γενικής χρήσης165.

191. Τέλος, το χαµηλότερο ποσοστό απαντήσεων απώτερων πελατών στο
ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής δεν σηµαίνει υποχρεωτικά ότι εκείνοι οι οποίοι
δεν απάντησαν δεν ανησυχούσαν αρκετά για την κοινοποιηθείσα πράξη και
υπέθεταν ότι η θέση των µερών από άποψη ανταγωνισµού θα περιοριζόταν
αποτελεσµατικά από τον ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων ειδών ινών των
µεταγενέστερων σταδίων παραγωγικής διαδικασίας. Πράγµατι, θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι αυτοί οι απώτεροι πελάτες επηρεάζονται σε µικρότερο βαθµό από
τις πιθανές αυξήσεις τιµών των κυτταρινικών ασυνεχών ινών σε σύγκριση µε
τους άµεσους πελάτες των µερών. Το αποτέλεσµα αυτών των αυξήσεων
αµβλύνεται ακόµη περισσότερο κατά τη µετάβαση σε επόµενα στάδια
παραγωγικής διαδικασίας, αν ληφθεί υπόψη ότι η αξία των ινών σε ένα ένδυµα
είναι χαµηλότερη από 5%166. Κατά συνέπεια, αποτελεσµατικές ανταγωνιστικές
πιέσεις είναι πιθανό να επέλθουν µόνο µετά από σηµαντικές αλλαγές στις
σχέσεις των τιµών (της τάξεως του 20%)167.

- Ανεπαρκής ανταγωνιστική πίεση από την αντιστάθµιση της αγοραστικής δύναµης

192. Τέλος, τα µέρη ισχυρίζονται ότι η ισχυρή θέση του νέου φορέα στην αγορά θα
περιοριστεί σηµαντικά από αντισταθµιστική αγοραστική δύναµη.

193. Η Επιτροπή, στηριζόµενη στα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς, δεν
συµµερίζεται αυτή την άποψη. Καταρχήν, η αγορά VSF γενικής χρήσης

                                                
165  Οι πελάτες όµως οι οποίοι απάντησαν ότι η υποθετική συµπεριφορά τους �εξαρτάται από τις
συνθήκες της αγοράς�, δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι ασκούν ανταγωνιστική πίεση.  Η αντίδρασή
τους εξαρτάται από απροσδιόριστες καταστάσεις οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν  είτε σε µείωση των
πωλήσεων είτε σε διατήρησή τους.
166 Βλέπε D. Morris, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques: Myths and
Realities of Interfibre Competition, κείµενο το οποίο παρουσιάστηκε στον ∆ιεθνή Οργανισµό
µάλλινων Υφαντουργικών Προϊόντων, στη 65η ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Μαλλιού, Cape Town,
Νοτιοαφρικανική ∆ηµοκρατία, Απρίλιος 1996. �Η τιµή δεν αποτελεί τόσο σηµαντικό παράγοντα στον
ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων ειδών ινών όσο πιστεύεται συχνά, λόγω των πολλών σταδίων
επεξεργασίας των υφαντουργικών προϊόντων, του συντηρητικού χαρακτήρα της υφαντουργικής
βιοµηχανίας και του ποσοστού συµµετοχής των πρώτων υλών στο κόστος του τελικού προϊόντος. (�)
Ενα καλό παράδειγµα αποτελεί ένα ζεύγος καλσόν. Το κόστος των νηµάτων, τα οποία εν µέρει
αποτελούνται από πολυαµίδη, είναι λιγότερο από το 2%  της τιµής λιανικής πώλησης. Σε ένα άλλο
παράδειγµα, το κόστος των ινών ενός βαµβακερού υποκαµίσου αντιστοιχεί περίπου στο 3% της λιανικής
τιµής του.�
167 Βλέπε D. Morris, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques: Myths and
Realities of Interfibre Competition, κείµενο το οποίο παρουσιάστηκε στον ∆ιεθνή Οργανισµό
µάλλινων Υφαντουργικών Προϊόντων, στη 65η ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη Μαλλιού, Cape Town,
Νοτιοαφρικανική ∆ηµοκρατία, Απρίλιος 1996. �(�) Θα ήταν ωστόσο µεγάλη υπερβολή το να
ισχυριστεί κανείς ότι δεν υπάρχει ανταγωνισµός τιµών. Απλά  αυτό ισχύει µόνο όταν υπάρχουν µεγάλες
διακυµάνσεις των σχετικών τιµών, της τάξεως του 20%.�
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χαρακτηρίζεται από σηµαντικό αριθµό µικρού και µεσαίου µεγέθους πελατών168

(νηµατουργών και παραγωγών ρολλών), οι οποίοι δεν είναι σε θέση να
χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά την αγοραστική τους δύναµη. ∆εύτερον,
υπενθυµίζεται  ότι η ποιότητα, ορισµένες ιδιότητες των προϊόντων, και η
αξιοπιστία κατά την προσφορά, θεωρούνται για τους περισσότερους πελάτες
ιδιαίτερα σηµαντικά στοιχεία (βλέπε επίσης την παράγραφο 36 ανωτέρω). Υπό
αυτές τις περιστάσεις, η εξαφάνιση ενός από τους κυριότερους ανεξάρτητους
παραγωγούς VSF υψηλής ποιότητας στον ΕΟΧ περιορίζει σηµαντικά τις
επιλογές των πελατών, επειδή η στροφή προς �άγνωστους� προµηθευτές µπορεί
να εµπεριέχει εµπορικούς κινδύνους λόγω πιθανών ζηµιών της παραγωγής.
Τρίτον, οι µακροχρόνιες επιχειρηµατικές σχέσεις είναι συνήθεις σ� αυτόν τον
τοµέα, πράγµα το οποίο αποθαρρύνει ενδεχόµενη επιθυµία των πελατών να
στραφούν προς άλλους προµηθευτές169. Και τέλος, σε περίπτωση ενδεχόµενης
στενότητας παραγωγής (βλέπε τις παραγράφους 161 � 165 ανωτέρω), το
γεγονός ότι οι πελάτες γενικά κινούνται µε µικρούς χρόνους εκτέλεσης των
παραγγελιών και διατηρούν περιορισµένα αποθέµατα µπορεί να περιορίσει την
άσκηση της αγοραστικής τους δύναµης.

194. Οι απαντήσεις των τρίτων στα ερωτηµατολόγια της Επιτροπής επιβεβαιώνουν
αυτό το συµπέρασµα. Πράγµατι, οι ίδιοι οι πελάτες των µερών ανέφεραν ότι η
αγοραστική τους κατάσταση θα χειροτερέψει µετά τη συγκέντρωση : Ενώ τα
δύο τρίτα των πελατών θεωρούν τη σηµερινή τους διαπραγµατευτική ισχύ
ισορροπηµένη, οι περισσότεροι προβλέπουν ότι σε περίπτωση
πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης αυτή να αποδυναµωθεί.

- Συµπέρασµα για τις VSF γενικής χρήσης

195. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα εξαφανίσει τον ισχυρότερο ανταγωνιστή της
Acordis στον ΕΟΧ και θα αφήσει στην αγορά µόνο τρεις µικρότερους
ανταγωνιστές (µε χαµηλότερες επιδόσεις). Ο νέος φορέας θα µπορεί εποµένως
να δρα ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες του.

196. Συνεπώς, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη πράξη θα δηµιουργήσει µια δεσπόζουσα θέση
του νέου φορέα στην αγορά των VSF γενικής χρήσης στον ΕΟΧ, η οποία θα
έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική παρεµπόδιση του αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού  στην κοινή αγορά και στον ΕΟΧ.

(γ) Βαµµένες VSF

- Μέγεθος αγοράς και µερίδια αγοράς

197. Οι βαµµένες VSF αποτελούν το [<20%]* περίπου του συνολικού όγκου των
πωλήσεων ινών VSF. Το συνολικό µερίδιο αγοράς στον ΕΟΧ των Acordis και
Lenzing σ� αυτή την αγορά προϊόντων θα είναι ακόµα µεγαλύτερο, και θα

                                                
168  Αυτό επιβεβαιώνεται από ένα εσωτερικό έγγραφο που συντάχθηκε για την CVC: [...]*
169  [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*



61

φθάνει το [80-90%]* (Lenzing  [50-60%]*, Acordis [25-35%]*), ενώ της
SNIACE θα είναι πολύ µικρότερο, µόλις [0-10%]*.

198. Παρά το υψηλό µερίδιο αγοράς της Lenzing, υπάρχουν στοιχεία ότι στην αγορά
βαµµένων VSF του ΕΟΧ υφίσταται σήµερα ανταγωνισµός σε κάποιο βαθµό,
επειδή τα περιθώρια κέρδους είναι µικρά και οι πελάτες θεωρούν ότι υπάρχει
ισορροπία στην τρέχουσα αγοραστική τους δύναµη. Αυτός όµως ο
ανταγωνισµός λαµβάνει χώρα κυρίως µεταξύ των δύο µερών και θα παύσει να
υπάρχει σε περίπτωση πραγµατοποίησης της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης.
Κατά συνέπεια, ο νέος φορέας θα µπορεί να δρα ανεξάρτητα, για τους
ακόλουθους λόγους :

� Οι ανταγωνιστές και η είσοδος στην αγορά

199. Η SNIACE, ο µόνος ευρωπαίος ανταγωνιστής ο οποίος παραµένει στην αγορά,
καλύπτει το [0-10%]* της αγοράς και µπορεί να προσφέρει µόνο πολύ
περιορισµένη ποικιλία χρωµάτων, η οποία δεν µπορεί να επεκταθεί για
οικονοµικούς λόγους δεδοµένου ότι αυτό θα απαιτούσε σηµαντικές επενδύσεις
και θα περιόριζε την παραγωγή λόγω της απώλειας χρόνου σε κάθε µεταβολή.

200. Οι υπόλοιποι δύο ευρωπαίοι παραγωγοί VSF, οι οποίοι αυτή τη στιγµή δεν
παράγουν βαµµένες VSF, δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην
αγορά για λόγους οικονοµιών κλίµακος, ακόµη και στην περίπτωση αύξησης
των τιµών της τάξεως του 5-10%.

201. Από την έρευνα αγοράς προέκυψε ότι οι εισαγωγές (οι οποίες σήµερα είναι
χαµηλότερες του [<10%]*) είναι ακόµη λιγότερο πιθανό να αυξηθούν σ� αυτή
την αγορά από όσο στην αγορά των VSF γενικής χρήσης. Ο Τσέχος παραγωγός
Spolana διέκοψε τις εργασίες του στις αρχές του 2000. Ένας Ρώσος παραγωγός
δεν θεωρείται από τους πελάτες αξιόπιστος, και ο ινδικός όµιλος Birla-Grasim
δεν παράγει σήµερα την απαιτούµενη ποιότητα και ποικιλία χρωµάτων που να
ικανοποιεί τους πελάτες του ΕΟΧ, αφού τα προϊόντα του προορίζονται για την
αγορά της Ινδίας. Σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχει µόνο ακόµη ένας παραγωγός,
η FCFC της Ταϊβάν, ο οποίος επίσης δεν προβλέπεται να πραγµατοποιήσει
εξαγωγές στον ΕΟΧ.

202. Στην Απάντησή τους170, τα µέρη ισχυρίζονται ότι η Birla προσφέρει ένα
πανοµοιότυπο δειγµατολόγιο χρωµάτων  µε αυτά που παράγει η Acordis στο
Kelheim.

203. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τον παραπάνω ισχυρισµό, επιµένει στην αρχική της
άποψη. Όπως επιβεβαιώθηκε από την Birla171, οι αποχρώσεις και οι
διαβαθµίσεις της ποικιλίας χρωµάτων και η λαµπρότητα που προτιµώνται στις

                                                
170 Στην παράγραφο 2.30.
171  Οι νοµικοί σύµβουλοι του οµίλου Birla Grasim αναφέρθηκαν σ� αυτό το θέµα σε επιστολή τους µε
ηµεροµηνία 10 Σεπτεµβρίου 2001 (σελίδες 7232 � 7234 του φακέλου της Επιτροπής), αντίγραφο της
οποίας γνωστοποιήθηκε στο κοινοποιούν µέρος. Στην επιστολή επαναλαµβάνεται και µια παλαιότερη
άποψη που εκφράστηκε για λογαριασµό του οµίλου Birla Grasim (σελίδες 4862 και 4863 του φακέλου
της Επιτροπής).
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αγορές της Ευρώπης διαφέρουν από τις αντίστοιχες προτιµήσεις  της εγχώριας
αγοράς της Birla. Για την παραγωγή βαµµένων ινών VSF στην Ινδία η Birla
χρησιµοποιεί εγχώριο πολτό και εγχώριες βαφές. Οι εγχώριες αυτές βαφές
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς όσον αφορά την ποικιλία
και τη λαµπρότητα των χρωµάτων. Για να είναι τα προϊόντα της Birla  σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της αγοράς του ΕΟΧ, θα πρέπει να χρησιµοποιήσει
κατάλληλες βαφές, οι οποίες σύµφωνα µε την εταιρεία δεν διατίθενται στην
Ινδία. Από τεχνικής πλευράς η Birla πιστεύει ότι είναι σε θέση να παράγει
βαµµένες VSF παρόµοιες µε τις ζητούµενες στις ευρωπαϊκές αγορές,
χρησιµοποιώντας βαφές εισαγωγής. Εντούτοις η Birla τονίζει και πάλι ότι η
παραγωγή µικρών ποσοτήτων και η ανάγκη ταχείας παράδοσης, την οποία
ζητούν οι ευρωπαίοι πελάτες προκείµενου να µπορούν να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις µιας κυµαινόµενης και κατευθυνόµενης από τη µόδα αγοράς, της
δηµιουργούν πρακτικές δυσκολίες. Οι απαντήσεις της Birla συµφωνούν µε τις
απαντήσεις των πελατών στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν
µπορεί συνεπώς να θεωρήσει τη Birla ως πραγµατικό ή ενδεχόµενο ουσιαστικό
ανταγωνιστή βαµµένων VSF στην αγορά του ΕΟΧ.

- Ανελαστικότητα ζήτησης

204. Από την έρευνα αγοράς προέκυψε ότι στροφή σε άλλα προϊόντα (ή σε ίνες
γενικής χρήσης οι οποίες βάφονται σε µεταγενέστερα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας) δεν είναι πιθανό να λάβει χώρα σε σηµαντικό βαθµό.  Καταρχήν,
οι βαµµένες ίνες θεωρούνται φθηνότερες και καλύτερης ποιότητας (όσον αφορά
την αντοχή των χρωµάτων) από τις ίνες VSF γενικής χρήσης οι οποίες βάφονται
µεταγενέστερα. ∆εύτερον, η χρήση βαµµένων ινών είναι, σύµφωνα µε τους
πελάτες, απαραίτητη προϋπόθεση για ορισµένες εφαρµογές (π.χ. δίχρωµα
νήµατα, χρωµατιστές πετσέτες).

205. Επίσης, το συνδυασµένο αποτέλεσµα της στροφής σε άλλα είδη ινών και της
µείωσης ή διακοπής της παραγωγής172 � το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 13 �
14% περίπου όπως προκύπτει από τη φάση ΙΙ της έρευνας αγοράς της
Επιτροπής � δεν µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα σηµαντικό ώστε να ασκεί
ουσιαστική πίεση στα µέρη. Μια επιχείρηση µε ισχυρή θέση στην αγορά µπορεί
να αποφασίσει να αυξήσει τις τιµές, µε αποτέλεσµα τη µείωση των πωλήσεων
ενώ συγχρόνως θα αυξήσει την αποδοτικότητα της αποµένουσας παραγωγής.

- Συµπέρασµα για τις βαµµένες VSF

206. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα εξαφανίσει τον ισχυρότερο ανταγωνιστή της
Acordis στον ΕΟΧ και θα αφήσει στην αγορά µόνο ένα µικρότερο ανταγωνιστή
µε χαµηλότερες επιδόσεις. Ο νέος φορέας θα µπορεί εποµένως να δρα
ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες του.

207. Συνεπώς, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη πράξη θα δηµιουργήσει µια δεσπόζουσα θέση
του νέου φορέα στην αγορά βαµµένων VSF στον ΕΟΧ, η οποία θα έχει ως

                                                
172 Γι� αυτή τη διάκριση βλέπε την παράγραφο 42.
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αποτέλεσµα τη σηµαντική παρεµπόδιση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού
στην κοινή αγορά και στον ΕΟΧ.

(δ) Ασυνεχείς ίνες βισκόζης για ταµπόν

� Μέγεθος αγοράς και µερίδια αγοράς � Κυριαρχία της Acordis

208. Η αγορά του ΕΟΧ για τις VSF για ταµπόν καλύπτει το [<15%]* περίπου των
συνολικών πωλήσεων VSF. Το συνολικό µερίδιο αγοράς των µερών στον ΕΟΧ
θα ανέλθει στο [80-90%]*. (Acordis: [70-80%]*, Lenzing: [10-20%]*). Υπάρχει
ένας µόνο ανταγωνιστής, η Svenska Rayon, στην οποία ανήκει το υπόλοιπο
[<20%]*. Οι υπόλοιποι δύο ευρωπαίοι παραγωγοί VSF (η Säteri και η SNIACE)
δεν παράγουν VSF για ταµπόν, είτε για τεχνικούς είτε για οικονοµικούς λόγους,
και δεν προτίθενται να το κάνουν στο µέλλον. Η πραγµατοποίηση εισαγωγών
δεν φαίνεται καθόλου πιθανή.

209. Με βάση την κατανοµή της αγοράς που προαναφέρθηκε, µπορεί να θεωρηθεί
ότι η Acordis κατέχει ήδη δεσπόζουσα θέση στην αγορά VSF για ταµπόν, όχι
µόνο επειδή κατέχει µε διαφορά το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς ([70-80%]*)
αλλά και επειδή κατασκευάζει και εµπορεύεται τις υψηλότερης ποιότητας ίνες
για ταµπόν, τις ονοµαζόµενες �Galaxy�, οι οποίες προστατεύονται µε
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας.

210. Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα εξαφανίσει την Lenzing, ένα από τους
υπάρχοντες σήµερα δύο ανταγωνιστές της Acordis, και θα ισχυροποιήσει τη
δυνατότητα του νέου φορέα να δρα ανεξάρτητα, για τους ακόλουθους λόγους :

� Ανεπαρκής ανταγωνιστική πίεση από  ενδεχόµενη είσοδο στην αγορά  ή από τον
παραµένοντα ανταγωνιστή

211. Η Svenska Rayon, ο µόνος παραµένων ανταγωνιστής VSF για ταµπόν στον
ΕΟΧ, είναι µια µικρή εταιρεία µε περιορισµένες δυνατότητες. Μολονότι η
Svenska Rayon επικεντρώνεται στην παραγωγή εξειδικευµένων προϊόντων173

και ίσως να έχει δυνατότητα να προβεί σε µικρή αύξηση της παραγωγικής της
ικανότητας, δεν µπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσµατικά την Acordis και την
Lenzing επειδή είναι πολύ µικρή για να θεωρηθεί από τους περισσότερους
πελάτες αξιόπιστη εναλλακτική λύση του νέου φορέα. Κάποιες ανησυχίες
εκφράστηκαν επίσης από ορισµένους πελάτες σχετικά µε την οικονοµική
ευρωστία της Svenska Rayon. Η εταιρεία δεν θεωρείται καινοτόµος στον τοµέα
της.

212. Νέες εισροές στην αγορά εξαιτίας εισαγωγών από την Άπω Ανατολή
θεωρούνται εντελώς απίθανες. Οι παραγωγοί της Άπω Ανατολής σε γενικές
γραµµές παράγουν κυρίως VSF γενικής χρήσης για υφαντουργικές εφαρµογές
και δεν έχουν µεγάλη εξειδίκευση στις µη κλωστοποιηµένες εφαρµογές και
ακόµα λιγότερη σε ευαίσθητα προϊόντα υγιεινής όπως είναι οι VSF για ταµπόν.
Κανένας από τους πελάτες των VSF για ταµπόν δεν δήλωσε ότι αγοράζει αυτή

                                                
173  Η Svenska Rayon παράγει επίσης φυτίλια βισκόζης (βλέπε την παράγραφο 105 ανωτέρω).
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τη στιγµή ίνες από προµηθευτές εκτός ΕΟΧ εγκατεστηµένους εκτός ΕΟΧ, ούτε
και κανένας από αυτούς έχει σκοπό να στραφεί σε τέτοιους παραγωγούς174.

�Ανεπαρκής ανταγωνιστική πίεση από αντισταθµιστική αγοραστική δύναµη

213. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι η ανταγωνιστική τους συµπεριφορά θα επηρεαστεί
σηµαντικά από τη µεγάλη αγοραστική δύναµη των ολίγων πελατών τους και
από τη δυνατότητά αυτών των πελατών να ακολουθήσουν πολιτική εφοδιασµού
από δύο προµηθευτές. Πράγµατι, το µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών
των µερών σε VSF για ταµπόν οφείλεται σε ολιγάριθµους µεγάλους πελάτες
όπως [...]*. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι ορισµένοι µόνο από αυτούς
εφαρµόζουν σήµερα πολιτική εφοδιασµού από δύο προµηθευτές. Επιπλέον, η
κοινοποιηθείσα πράξη θα περιορίσει σηµαντικά αυτή τη δυνατότητα, επειδή η
συγκέντρωση θα εξαφανίσει την Lenzing, τον ισχυρότερο ανταγωνιστή της
Acordis, και όπως προαναφέρθηκε η Svenska Rayon µόνη δεν µπορεί να
θεωρηθεί επαρκής εναλλακτική λύση εφοδιασµού (βλέπε την παράγραφο 211
ανωτέρω). Τέλος, οι πελάτες βραχυπρόθεσµα δεν είναι σε θέση να στραφούν σε
άλλους προµηθευτές, επειδή αυτό µπορεί να απαιτεί προσαρµογές στα
µηχανήµατα αλλά και λόγω της αυστηρής διαδικασίας ελέγχου ποιότητας από
την οποία θα πρέπει να περάσουν οι προµηθευτές και τα προϊόντα τους.

214. Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώθηκαν και από τις απόψεις των ίδιων των
πελατών, οι περισσότεροι από τους οποίους εξέφρασαν µεγάλη ανησυχία για
την προτεινόµενη εξαγορά της Lenzing. Ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι η
τωρινή διαπραγµατευτική τους δύναµη βρίσκεται σε ισορροπία, σε περίπτωση
πραγµατοποίησης της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης πιστεύουν ότι αυτή
µάλλον θα εξασθενίσει.

215. Ακόµη, το επίπεδο τιµών των VSF για ταµπόν (ιδιαίτερα των εξειδικευµένων
ινών Galaxy της Acordis, αλλά και των κανονικών ινών για ταµπόν) είναι
υψηλότερο αυτού των VSF γενικής χρήσης [...]*. Μια τέτοια διαφορά τιµών δεν
θα ήταν πιθανή αν οι πελάτες είχαν πράγµατι επαρκή αντισταθµιστική
αγοραστική δύναµη.

216. Στην Απάντησή τους175, τα µέρη ισχυρίζονται ότι στην κοινοποίηση αιτιάσεων
αποσιωπούνται πλήρως σχόλια παραγωγών ταµπόν, τα οποία τείνουν να
υποστηρίζουν τη δυνατότητα  υποκατάστασης µεταξύ των διαφόρων ειδών ινών
και την άσκηση αντισταθµιστικής πίεσης στον τοµέα των ταµπόν. Καταλήγουν
συνεπώς ότι η Επιτροπή προσπαθεί να υποεκτιµήσει το µέγεθος αυτής της
αντισταθµιστικής δύναµης. Επιπλέον τονίζουν ότι για τη µετακίνηση των
πελατών ταµπόν από το εργοστάσιο της Acordis στο Mobile, Alabama, στο
εργοστάσιο του Kelheim στη Γερµανία  χρειάστηκαν µόνο τέσσερις µήνες και
ότι αυτό αποδεικνύει ότι η άποψη της Επιτροπής ότι δεν υπάρχει
βραχυπρόθεσµα δυνατότητα στροφής σε άλλους προµηθευτές είναι εσφαλµένη.
Τέλος, τα µέρη επισηµαίνουν ότι οι παραγωγοί ταµπόν έχουν τη δυνατότητα να
�συγκρατήσουν� τους προµηθευτές  βισκόζης µε µια σειρά προϊόντων.

                                                
174 [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
175  Στις παραγράφους 2.8 και επόµενες.
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217. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, επιµένει στην ανάλυσή
της. Πρώτον, τα αποσπάσµατα κειµένων τρίτων που παρατίθενται από τα µέρη
στην Απάντησή τους δεν αρκούν για την εξαγωγή οριστικών  συµπερασµάτων.
Σε µια απάντηση πελάτη αναφέρεται ρητά ότι η παρατήρησή του έχει σηµασία
�µόνο µακροπρόθεσµα�. Σε µια άλλη απάντηση πελάτη που παραθέτουν τα
µέρη176, ενώ αναφέρεται η δυνατότητα µείωσης της κατανάλωσης VSF κατά
10% σε διάστηµα δύο µηνών επισηµαίνεται επίσης ότι µια τέτοια µεταβολή θα
προκαλούσε διαταραχές στην παραγωγή. Ως λόγους για τους οποίους αυτή η
στροφή δεν µπορεί να αντισταθµίσει επαρκώς την αύξηση των τιµών των VSF ο
πελάτης  αναφέρει τα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιουµένων ινών, τις
τεχνικές δυσκολίες προσαρµογής της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τον
χρόνο και το κόστος αυτής της προσαρµογής. Τελικά ο παραγωγός αυτός
χαρακτηρίζει τη θέση του µετά τη συγκέντρωση ως µάλλον αδύναµη.

218. Όσον αφορά τις αναφερόµενες στην Απάντηση των µερών απαντήσεις δύο
παραγωγών ταµπόν στο ερωτηµατολόγιο της φάσης Ι της Επιτροπής, θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι ο ένας από τους δύο αυτούς πελάτες θεωρεί τη µετακίνηση
δυνατή µόνο υπό την προϋπόθεση µεγάλων δαπανών και ως εκ τούτου δεν την
κρίνει οικονοµικά εφικτή. Αυτός ο πελάτης δεν θα στρεφόταν από τις VSF σε
άλλα είδη ινών στην περίπτωση µιας µικρής αλλά µη προσωρινής αύξησης της
τιµής των VSF κατά 5 � 10%. Ενώ είναι αλήθεια ότι ο πελάτης αυτός δήλωσε
επίσης ότι θα µπορούσε να υποκαταστήσει το 50% της κατανάλωσής του VSF
µε lyocell, αυτό δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ανταγωνιστική πίεση προς τα
µέρη, τα οποία αποτελούν τους µόνους παραγωγούς lyocell παγκοσµίως. Ακόµη
ο πελάτης αυτός αναφέρει ότι µια µετακίνηση θα χρειαζόταν διάστηµα
τουλάχιστον 12 µηνών λόγω των απαιτήσεων των κανονισµών υγιεινής και
ασφάλειας. Ο άλλος πελάτης που αναφέρεται στην Απάντηση των µερών
δηλώνει ότι ενώ θα µπορούσε �θεωρητικά� να στραφεί προς άλλα είδη ινών και
µιγµάτων, η εταιρεία του αποφάσισε να µην το πράξει επειδή οι VSF
παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις. Κανένας από τους δύο αυτούς πελάτες
δεν θεωρεί τη θέση της εταιρείας του µετά τη συγκέντρωση ως ισχυρή (ο ένας
τη θεωρεί �ασθενέστερη� και ο άλλος, ο οποίος πριν τη συγκέντρωση τη θεωρεί
ισχυρή, εν συνεχεία την χαρακτηρίζει �ισορροπηµένη�). Κατά συνέπεια, οι
απόψεις που περιλαµβάνονται σ� αυτές τις απαντήσεις υποστηρίζουν πλήρως
την ανάλυση της Επιτροπής.

219. Άλλα αποσπάσµατα τα οποία αναφέρονται, και τα οποία προέρχονται από
απαντήσεις παραγωγών ταµπόν κατά τη φάση ΙΙ, είναι επίσης ελάχιστα
πειστικά. Ενώ σε περίπτωση µιας µόνιµης αύξησης 5 �10% των τιµών των VSF,
ένας παραγωγός θα εστρέφετο σε άλλα είδη ινών κατά  25% έως 75% και 25%
έως 100% αντίστοιχα, ο ίδιος αυτός παραγωγός προσέθεσε ότι ο απαιτούµενος
χρόνος γι� αυτή τη µεταβολή ήταν τουλάχιστον 24 µήνες και ότι το κόστος της
µεταβολής θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό εξαιτίας των επενδύσεων κεφαλαίου,
των δοκιµών και των προδιαγραφών  και της απώλειας παραγωγής, και ότι
συνεπώς θα ήταν άκρως απίθανο αυτή η δυνατότητα µετακίνησης να ασκήσει
ικανοποιητική ανταγωνιστική πίεση στα µέρη.

                                                
176 Σελίδες 3089-3098,  όµοιες µε τις σελίδες 4124-4134 του φακέλου της Επιτροπής.
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220. Επίσης, το γεγονός ότι ένας πελάτης αναµένει µια περιορισµένη µόνο αύξηση
τιµών µετά την κοινοποιηθείσα πράξη καθώς και η προσδοκία ενός άλλου
πελάτη ότι ο νέος φορέας θα είναι οικονοµικά υγιέστερος δεν µεταβάλλουν την
ανάλυση της Επιτροπής. Οι προσδοκίες περιορισµένων αυξήσεων ή οικονοµικά
υγιέστερης επιχείρησης µετά τη συγκέντρωση δεν αποκλείουν τη δυνατότητα
των µερών να δρουν µετά τη συγκέντρωση ανεξάρτητα από τους πελάτες και
τους ανταγωνιστές τους.

221. Ακόµη, η Επιτροπή δεν εκτιµά ότι η µεταφορά  πελατών από ένα εργοστάσιο
της Acordis (Mobile, Alabama) σε ένα άλλο (Kelheim, Γερµανία) αποτελεί
επαρκή απόδειξη  ώστε να θεωρηθεί ότι τα εµπόδια στη µετακίνηση µεταξύ των
διαφόρων παραγωγών VSF (βλέπε την παράγραφο 213 ανωτέρω) είναι άνευ
σηµασίας. Είτε οι πελάτες αυτοί προµηθεύονται τις ίνες βισκόζης από το
εργοστάσιο της Acordis στις ΗΠΑ είτε από το εργοστάσιό της στη Γερµανία, ο
εφοδιασµός τους γίνεται από τον ίδιο παραγωγό και όχι από διαφορετικούς.

222. Μολονότι θα προκαλούσε ίσως εντύπωση το γεγονός ότι ακόµη και οι µεγάλοι
παραγωγοί ταµπόν διαθέτουν ανεπαρκή αγοραστική δύναµη ώστε να µπορούν
να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την ανεξάρτητη ανταγωνιστική τακτική του
νέου φορέα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εταιρείες αυτές είναι µέχρις ενός
σηµείου �εγκλωβισµένες� λόγω υψηλών δαπανών µετακίνησης. Παρά το
γεγονός ότι οι µεγάλοι παραγωγοί ταµπόν ανήκουν σε βιοµηχανικούς οµίλους
πολλαπλάσιου µεγέθους από τους παραγωγούς βισκόζης, δεν έχουν άλλη
επιλογή από το να εφοδιάζονται από τον νέο φορέα, του οποίου οι µεγαλύτεροι
πελάτες υφαντουργικών ή µη εφαρµογών προµηθεύονται  ποσότητες ανάλογες
ή και µεγαλύτερες από αυτές των παραγωγών ταµπόν. Στην πραγµατικότητα οι
παραγωγοί βισκόζης είναι λιγότερο εξαρτηµένοι από τους παραγωγούς ταµπόν
από όσο οι παραγωγοί ταµπόν από αυτούς177. Αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο
για τους µικρούς παραγωγούς ταµπόν  ιδιωτικής µάρκας.

223. Τέλος, η �δύναµη συγκράτησης µέσω µιας σειράς προϊόντων� των παραγωγών
ταµπόν δεν υφίσταται µε την έννοια της επαρκούς ανταγωνιστικής πίεσης,
επειδή οι παραγωγοί ταµπόν κανονικά δεν αγοράζουν οι ίδιοι VSF για άλλα
προϊόντα πλην των ταµπόν (π.χ. για πετσετάκια µωρών). Για αυτά τα προϊόντα
αγοράζουν VSF σε ρολλά από παραγωγούς ινών σε ρολλά. Αυτοί που
αγοράζουν VSF γενικής χρήσης από τους παραγωγούς VSF είναι οι παραγωγοί
ινών σε ρολλά. Οι παραγωγοί ταµπόν έχουν συνεπώς περιορισµένη µόνο
δυνατότητα να επηρεάσουν τις αποφάσεις αγορών των παραγωγών ρολλών από
τα κοινοποιούντα µέρη.

- Ανεπαρκής ανταγωνιστική πίεση από τον συναγωνισµό µεταξύ των διαφόρων ειδών
ινών

224. Ανταγωνιστική πίεση από παρεµφερείς αγορές προϊόντων (συναγωνισµός
µεταξύ διαφόρων ειδών ινών) µπορεί να προέλθει µόνο από το βαµβάκι και δεν
θεωρείται επαρκής σε βαθµό να εξουδετερώσει την ισχυρή θέση του νέου

                                                
177 Θα πρέπει να σηµειωθεί το σχετικά µικρό µέγεθος της αγοράς VSF για ταµπόν, όπως
προαναφέρθηκε στην παράγραφο 208 ανωτέρω. Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο µόνος άλλος
ευρωπαίος παραγωγός VSF θεωρείται πολύ µικρός ώστε να είναι πλήρως αξιόπιστος ανταγωνιστής.
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φορέα. Πράγµατι, η χρησιµοποίηση του βαµβακιού αποκλείστηκε από ένα από
τους µεγαλύτερους παραγωγούς ταµπόν ενώ από ένα άλλο θεωρήθηκε ότι
προκαλεί υπέρµετρα υψηλές δαπάνες µετακίνησης.

225. Το περιοριστικό αποτέλεσµα των πελατών που θα µετακινηθούν και αυτών που
θα διακόψουν ή θα µειώσουν την παραγωγή τους σε ταµπόν VSF είναι
συνολικά σχετικά χαµηλό (κάτω του 6% σε περίπτωση αύξησης τιµών κατά
10%).

� Συµπέρασµα για τις VSF για ταµπόν

226. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα εξαφανίσει τον ισχυρότερο ανταγωνιστή της
Acordis στον ΕΟΧ και δεν θα αφήσει στην αγορά επαρκείς εναλλακτικές λύσεις
για τους πελάτες, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο την ήδη υφισταµένη
δυνατότητα της Acordis να δρα ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους
πελάτες της.

227. Συνεπώς, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη πράξη θα ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της
Acordis στην αγορά των VSF για ταµπόν στον ΕΟΧ, η οποία θα έχει ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική παρεµπόδιση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού
στην κοινή αγορά και στον ΕΟΧ.

 (ε) Συµπέρασµα για τις VSF

228. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι η προτεινόµενη πράξη θα δηµιουργήσει µια δεσπόζουσα θέση του νέου
φορέα στην αγορά των VSF γενικής χρήσης και των βαµµένων VSF στον ΕΟΧ
και θα ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της Acordis στην αγορά των VSF για
ταµπόν του ΕΟΧ, πράγµα το οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική
παρεµπόδιση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού  στην κοινή αγορά και στον
ΕΟΧ.

229. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ακόµη και αν περιληφθούν στη σχετική αγορά
προϊόντος και όλες οι ασυνεχείς ίνες βισκόζης, αντίθετα προς τον καθορισµό
αγοράς της Επιτροπής (βλέπε τις παραγράφους 82 � 115 ανωτέρω), η
κοινοποιηθείσα πράξη θα εξαφανίσει τον ισχυρότερο ανταγωνιστή της Acordis
στον ΕΟΧ, θα δηµιουργήσει µια εταιρεία µε µερίδια στον ΕΟΧ της τάξεως του
[60-70%]* (βλέπε την παράγραφο 139), και θα αφήσει µόνο τρεις µικρότερους
ανταγωνιστές µε χαµηλότερες επιδόσεις. Οι συνθήκες της αγοράς που καλύπτει
όλες τις VSF θα µπορούσαν να συγκριθούν µε τις γενικές συνθήκες αγοράς του
τοµέα των εξεταζοµένων VSF (βλέπε τις παραγράφους 140 � 158) καθώς και µε
αυτές της αγοράς των VSF γενικής χρήσης (βλέπε τις παραγράφους 159 � 194
ανωτέρω) που αποτελούν το [70-75%]* περίπου των συνολικών πωλήσεων VSF
στον ΕΟΧ. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρµοστεί η ίδια συλλογιστική που
εφαρµόστηκε παραπάνω για την αγορά VSF γενικής χρήσης. Η συγκέντρωση
εποµένως θα δηµιουργήσει µια δεσπόζουσα θέση του νέου φορέα πράγµα το
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οποίο θα έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική παρεµπόδιση του αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού στην κοινή αγορά και στον ΕΟΧ.

(2) Lyocell

- Μερίδια αγοράς

230. Η Lenzing και η Acordis είναι σήµερα οι µόνοι παραγωγοί lyocell παγκοσµίως.
Το µερίδιο αγοράς της Lenzing είναι περίπου [<25%]*, ενώ το επώνυµο προϊόν
lyocell �Tencel� της Acordis καλύπτει το [>75%]* περίπου των συνολικών
πωλήσεων lyocell. Στον ΕΟΧ η διαφορά µεταξύ των µεριδίων αγοράς των
µερών είναι µικρότερη.

� Η εξαφάνιση του µόνου ανταγωνιστή της Acordis

231. Μέχρι σήµερα η Acordis και η Lenzing ανταγωνίζονται στην αγορά του lyocell,
ιδιαίτερα δε στον ΕΟΧ, και η Lenzing εφαρµόζει σηµαντικά χαµηλότερες τιµές
από την Acordis. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα δηµιουργήσει ένα µονοπώλιο
αγοράς lyocell σε παγκόσµια κλίµακα και έτσι θα εξαφανίσει τον όποιο
ανταγωνισµό µεταξύ των µερών. Ο νέος φορέας θα µπορεί να δρα ανεξάρτητα
για τους ακόλουθους λόγους :

� Είσοδος στην αγορά δεν πρέπει να αναµένεται σε σύντοµο χρόνο

232. Ενώ τα µέρη έχουν προαναγγείλει την είσοδο στην αγορά ενός κινέζου και ενός
κορεάτη παραγωγού γύρω στο 2003, όπως και την είσοδο αργότερα και άλλων
παραγωγών, από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής προέκυψε ότι δεν πρέπει να
αναµένεται βραχυπρόθεσµα καµία είσοδος στην αγορά. Αντίθετα, όσοι
ενδεχόµενοι υποψήφιοι για την εν λόγω αγορά απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο
της Επιτροπής ανέφεραν ότι θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια µέχρις ότου
µπορέσουν να λειτουργήσουν στην αγορά lyocell και να ανταγωνιστούν
αποτελεσµατικά τα µέρη.

233. Η Lenzing και η Acordis ισχυρίζονται ότι οι ευρεσιτεχνίες τους στην τεχνολογία
δεν αποτελούν εµπόδιο εισόδου στην αγορά και ότι είναι δύσκολο να
εφαρµοστούν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας αυτής της µορφής. Η
άποψη αυτή αµφισβητήθηκε έντονα από τρίτους ενδιαφερόµενους να εισέλθουν
στην αγορά. Η έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε την ύπαρξη ουσιαστικών
τεχνολογικών φραγµών για την είσοδο στην αγορά επειδή τα µέρη κατέχουν
σηµαντικό αριθµό δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά την τεχνολογία
παραγωγής του lyocell (βλέπε τις παραγράφους 246 � 247 κατωτέρω).

234. Στην Απάντησή τους τα µέρη ισχυρίζονται ότι στην κοινοποίηση αιτιάσεων της
Επιτροπής υποεκτιµάται η πιθανότητα νέας εισόδου178. Παρουσιάζουν µάλιστα
ένα κατάλογο υποψηφίων να εισέλθουν στην αγορά, µε βάση τις απαντήσεις
των ανταγωνιστών στα ερωτηµατολόγια της Επιτροπής.

                                                
178  Στις παραγράφους 3.18 και επόµενες.
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235. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, δεν τα θεωρεί πειστικά.
Πράγµατι, αρκετοί από αυτούς που χαρακτηρίζονται από τα µέρη ως υποψήφιοι
για είσοδο στην αγορά  είναι στην πραγµατικότητα ερευνητικά ιδρύµατα τα
οποία ασχολούνται µε την ανάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής και επεξεργασίας
lyocell,  και δεν µπορούν κατά κανένα τρόπο να θεωρηθούν ενδεχόµενοι
παραγωγοί ινών lyocell.

236. Επιπλέον, από την Απάντηση των µερών δεν προκύπτει σε ποιά χρονική στιγµή
προβλέπεται ρεαλιστικά  η είσοδος των περισσότερων από αυτούς τους τρίτους
στην αγορά. Όσον αφορά την είσοδο του ινδικού οµίλου Birla Grasim, η οποία
προβλέπεται �εντός των εποµένων δύο ετών�, η  Απάντηση παραλείπει να
αναφέρει ότι η πρόβλεψη αυτή αµφισβητείται λόγω �έλλειψης ορισµένου
βασικού εξοπλισµού εξαιτίας περιορισµών στη σχεδίασή του, που προκύπτουν
από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας των Lenzing/Acordis, και συνεπώς ίσως
απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες και χρόνος�179. Ακόµη, η οποιαδήποτε
πιθανή είσοδος στην αγορά ενέχει τον κίνδυνο δικαστικής προσφυγής των
Acordis και Lenzing για την διεκδίκηση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας (βλέπε την
παράγραφο 248 κατωτέρω). Όσον αφορά το θέµα της εισόδου στην αγορά µιας
κινεζικής εταιρείας, το όνοµα της οποίας δεν αποκαλύπτεται στην Απάντηση, το
γεγονός δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα συνολικά αποτελέσµατα της έρευνας
αγοράς. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή δεν κατάφερε να έλθει σε επαφή µε αυτή
την εταιρεία κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς ώστε να έχει µια
επιβεβαίωση από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε την µελλοντική του
στρατηγική. Ούτε και η Hanil της Κορέας επιβεβαίωσε στην Επιτροπή σε ποιό
βαθµό δραστηριοποιείται ή σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά των
ινών180.  Με βάση τις αόριστες δηλώσεις των τρίτων, η Επιτροπή συµπεραίνει
ότι η πιθανότητα εισόδου στην αγορά στο άµεσο µέλλον δεν είναι αρκετά
µεγάλη ώστε να θεωρηθεί ότι θα ασκηθεί βραχυπρόθεσµα στα µέρη σηµαντική
ανταγωνιστική πίεση181.

237. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ενδεχόµενος ανταγωνισµός δεν µπορεί να θεωρηθεί
ότι είναι πιθανό να ασκήσει σηµαντική ανταγωνιστική πίεση, ικανή να
εξουδετερώσει τις συνέπειες της κοινοποιηθείσας πράξης182.

� Κίνητρο για αύξηση τιµών

238. Από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής προέκυψε ακόµη ότι στην αγορά του
lyocell υπάρχει σήµερα υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα. Κατά συνέπεια,
ο νέος φορέας θα έχει κίνητρο να µειώσει την παραγωγή lyocell ώστε να
επιτύχει υψηλότερες τιµές (µε την ενσωµάτωση της Lenzing στη στρατηγική
της Acordis η οποία βασίζεται στο υψηλά τιµολογηµένο επώνυµο προϊόν της
Tencel), ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη και ότι θα πρέπει να καλυφθεί και η µεγάλη

                                                
179  Βλέπε την άποψη της Birla στη σελίδα 2077 του φακέλου της Επιτροπής.
180 Αυτή η έλλειψη συγκεκριµένων πληροφοριών όσον αφορά την ενδεχόµενη είσοδο τρίτων στην
αγορά δεν µπορεί να αντικατασταθεί ή να αντισταθµιστεί επαρκώς µε αναφορές σε ανακοινώσεις στις
ιστοσελίδες του διαδικτύου οι οποίες γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή.
181  [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο στρατηγικής]*
182 [παραποµπή σε εσωτρικό έγγραφο στρατηγικής]*
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επένδυση σε τεχνολογία lyocell. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι
πελάτες, σε περίπτωση συγχώνευσης των Acordis και Lenzing, αναµένουν ότι
οι τιµές του lyocell θα αυξηθούν ή στην καλύτερη περίπτωση θα παραµείνουν
στάσιµες, ενώ αν δεν πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση προβλέπουν κάµψη των
τιµών. Μολονότι οι περισσότεροι πελάτες θεωρούν την παρούσα
διαπραγµατευτική τους δύναµη ισορροπηµένη, η συντριπτική τους πλειοψηφία
αναµένει σε περίπτωση πραγµατοποίησης της συγχώνευσης αυτή να
εξασθενίσει.

- Άλλα επιχειρήµατα στην Απάντηση των µερών

239. Στην Απάντησή τους, τα µέρη ισχυρίζονται ότι όσον αφορά την εκτίµηση της
επίπτωσης στον ανταγωνισµό η αξιολόγηση της Επιτροπής για το lyocell αγνοεί
το πλαίσιο της ευρύτερης αγοράς και υποεκτιµά το βαθµό στον οποίο αυτό
κινδυνεύει ως προϊόν183.  Ειδικότερα, επισηµαίνουν ότι η κοινοποίηση
αιτιάσεων δεν λαµβάνει υπόψη της την ανταγωνιστική πίεση που προέρχεται
από τη δυνατότητα των απώτερων πελατών να µετακινούνται µεταξύ διαφόρων
ειδών ινών184. Σύµφωνα µε τα µέρη, προϊόντα κατασκευασµένα από διάφορα
είδη ινών µπορούν να χρησιµοποιούνται από τους απώτερους πελάτες σχεδόν εξ
ολοκλήρου εναλλακτικά. Το κοινοποιούν µέρος αναφέρει ακόµη στην επιστολή
του ότι από τα ίδια τα στοιχεία της Επιτροπής προκύπτει ότι σε περίπτωση
αύξησης της τιµής του lyocell κατά 5 � 10%, το 15% των πωλήσεων lyocell θα
χαθεί λόγω της στροφής των πελατών σε άλλα είδη ινών185,  και ότι αν ληφθεί
υπόψη η µείωση των πωλήσεων ως αποτέλεσµα του περιορισµού των αγορών
των πελατών ή της µετακίνησής τους σε άλλα είδη ινών, η συνολική απώλεια
των πωλήσεων lyocell  θα αυξηθεί σε 30%.

240. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα παραπάνω επιχειρήµατα, βρίσκει ότι η
συλλογιστική των µερών περιέχει αντιφάσεις. Από τη µια πλευρά, η Απάντηση
επισηµαίνει ότι η βιοµηχανία του lyocell αντιµετωπίζει µεγάλες δυσκολίες στην
εξεύρεση µιας αγοράς, ότι οι πωλήσεις έχουν µειωθεί και ότι τόσο η Acordis
όσο και η Lenzing αντιµετωπίζουν στις δραστηριότητές τους που αφορούν το
lyocell σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα186. Από την άλλη πλευρά, τα µέρη
αναµένουν την είσοδο τρίτων στην αγορά στο άµεσο µέλλον, υπονοώντας ότι η
αγορά του lyocell είναι µια ελκυστική αγορά στην οποία µπορούν να υπάρξουν
κέρδη187. [...]*188.

241. Όσον αφορά τη διάκριση µεταξύ της στροφής προς άλλα είδη ινών αφενός, και
της διακοπής της παραγωγής ή της µείωσης της κατανάλωσης lyocell αφετέρου,
η Επιτροπή επισηµαίνει τα επιχειρήµατα τα οποία εκτέθηκαν στις παραγράφους
42 και 190. Επίσης επισηµαίνει την επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε στις

                                                
183 Στις παραγράφους 3.1, 3.7 και επόµενες, 3.16 � 3.17.
184 Στις παραγράφους 3.7 και επόµενες.
185  Για την περίπτωση µόνο µετακίνησης σε άλλα είδη ινών, βλέπε τις παραγράφους 67 και 68.
186  Στην παράγραφο 3.16.
187  Βλέπε στην Απάντηση των µερών τις παραγράφους 3.18 και επόµενες.
188  [παραποµπή σε εσωτερικό έγγραφο]*
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παραγράφους 67 και 68 για τη σχετικά µειωµένη σηµασία της περικοπής
παραγωγής η οποία ξεπερνά το ποσοστό της αύξησης τιµής του lyocell. Όπως
υπογραµµίστηκε στο σηµείο εκείνο, και µεγαλύτερες ακόµη µειώσεις της
παραγωγής λόγω αυξήσεων των τιµών µπορούν να είναι επωφελείς αν
συνοδεύονται από το κλείσιµο ενός εργοστασίου. Αυτό µπορεί να ισχύει εξίσου
για απώλεια πωλήσεων 15% όσο και για απώλεια πωλήσεων έως 30%.

242. Όσον αφορά το θέµα της µετακίνησης των απώτερων πελατών, η Επιτροπή
τέλος σηµειώνει ότι µε το ερωτηµατολόγιό της κατά τη φάση Ι υπέβαλε στους
πελάτες την ερώτηση αν αυτοί ή οι πελάτες τους θα µετεκινούντο σε άλλα είδη
ινών σε περίπτωση µιας µικρής µη προσωρινής αύξησης τιµών κατά 5 � 10%.
Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι µόνο 4 � 5% περίπου189 των πωλήσεων
lyocell θα επηρεαζόταν σ� αυτή την περίπτωση. Μολονότι το αποτέλεσµα αυτό
της φάσης Ι του ερωτηµατολογίου φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση µε τη
φάση ΙΙ (τα αποτελέσµατα της οποίας σχολιάζονται στις παραγράφους 67 και 68
όσον αφορά τη µετακίνηση, και στην παράγραφο 241 όσον αφορά τη
µετακίνηση και τη διακοπή / µείωση της παραγωγής), θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι κατά τη φάση Ι απάντησαν πελάτες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν µεγαλύτερο
όγκο πωλήσεων στον ΕΟΧ σε σύγκριση µε εκείνους που απάντησαν στη φάση
ΙΙ, γεγονός το οποίο καθιστά τα αποτελέσµατα της φάσης Ι περισσότερο
αξιόπιστα.

243. Επίσης η Επιτροπή υπενθυµίζει το επιχείρηµά της που αναφέρθηκε στην
παράγραφο 190, πρώτη και δεύτερη πρόταση,  σχετικά µε τον ανταγωνισµό
µεταξύ των διαφόρων ειδών ινών κατά τα µεταγενέστερα στάδια παραγωγής, το
οποίο ισχύει επίσης και για το lyocell.

� Συµπέρασµα

244. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα δηµιουργήσει ένα παγκόσµιο µονοπώλιο στην
αγορά του lyocell και θα εξαλείψει τον όποιο ανταγωνισµό υφίσταται στον
τοµέα, επιτρέποντας στα µέρη να δρουν ανεξάρτητα από τους ενδεχόµενους
ανταγωνιστές και τους πελάτες τους.

245. Συνεπώς, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη πράξη θα δηµιουργήσει µια  δεσπόζουσα θέση
του νέου φορέα  στην αγορά lyocell, τόσο παγκοσµίως όσο και εντός του ΕΟΧ,
η οποία θα έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική παρεµπόδιση του
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού  στην κοινή αγορά και στον ΕΟΧ.

(3) Τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας Lyocell

- Συνδυασµός εκµετάλλευσης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας

246. Η Acordis και η Lenzing είναι οι µόνοι δύο πρωταγωνιστές στην αγορά των
�έτοιµων προς λειτουργία� πακέτων τεχνολογίας παραγωγής και επεξεργασίας

                                                
189  Το 3.9% σε περίπτωση αύξησης τιµής κατά 5%, το 5.3% σε περίπτωση αύξησης τιµής κατά 10%.
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lyocell. Η κάθε µια από αυτές παράγει lyocell µε βάση τη δική της τεχνολογία.
Με στόχο να ρυθµίσουν µια µεταξύ τους διένεξη σε θέµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας, στις 22 ∆εκεµβρίου 1997 τα µέρη συνήψαν µια συµφωνία
αµοιβαίας ανταλλαγής δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την οποία το κάθε µέρος
παραχώρησε προς το άλλο και µια παγκόσµια µη αποκλειστική άδεια
παραγωγής, χρησιµοποίησης και πώλησης lyocell και προϊόντων lyocell, χωρίς
καταβολή δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας και για όσο διάστηµα ισχύει και το
αντίστοιχο δικαίωµα ευρεσιτεχνίας. Ως συνέπεια των παραπάνω, το καθένα από
τα µέρη απέκτησε από τον ∆εκέµβριο του 1997 πλήρη πρόσβαση στην
τεχνολογία παραγωγής lyocell του άλλου.

247. Τα µέρη συνολικά κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των υφισταµένων
ευρεσιτεχνιών παραγωγής και εκµετάλλευσης lyocell.

� ∆υνατότητα αποτελεσµατικής παρεµπόδισης της εισόδου στην αγορά

248. Η Acordis και η Lenzing, µε βάση τα αντίστοιχα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας τα
οποία κατέχουν, είναι σε θέση να παρεµποδίσουν ή να καθυστερήσουν
σηµαντικά την είσοδο τρίτων στην αγορά παραγωγής lyocell. Οι τρίτοι οι οποίοι
θα θελήσουν να εµπορευθούν την τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας του
lyocell ή να πωλήσουν γραµµές παραγωγής lyocell σε ενδιαφερόµενους για την
παραγωγή lyocell αντιµετωπίζουν συνεχώς τον κίνδυνο να παραβιάσουν αυτά
τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας και να εµπλακούν σε δικαστικούς αγώνες µε τα
µέρη. Για τους ίδιους λόγους και οι τρίτοι ενδιαφερόµενοι για την παραγωγή
lyocell είναι απρόθυµοι να αγοράσουν τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας
του lyocell ή γραµµές παραγωγής  lyocell από άλλους πλην της Acordis ή της
Lenzing.

249. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα καταστήσει ακόµη δυσκολότερη την απόκτηση
πακέτων δικαιωµάτων εκ µέρους τρίτων για τις τεχνολογίες παραγωγής και
επεξεργασίας lyocell των Acordis και Lenzing. Πρώτον, ο αριθµός των χορηγών
δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας θα µειωθεί από δύο σε ένα. Ενώ αυτή τη στιγµή
υπάρχουν δύο χορηγοί � [...]* � µετά τη συγκέντρωση θα υπάρχει µόνο ένας.
∆εύτερον, το κίνητρο παραχώρησης πακέτων �έτοιµων προς λειτουργία� προς
τρίτους θα µειωθεί σηµαντικά µετά τη συγκέντρωση. Όπως προαναφέρθηκε
(βλέπε τις παραγράφους 230 � 245), ο νέος φορέας θα έχει το µονοπώλιο στην
αγορά του µεταγενεστέρου σταδίου για τις ασυνεχείς ίνες lyocell και δεν θα
επιθυµεί να διαταραχθεί αυτό το µονοπώλιό του από την είσοδο στην αγορά
κάποιου που θα λειτουργεί µε βάση την άδεια της δικής του τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν πρόκειται να υπάρξει επίσης και ανταγωνισµός
στην αγορά όσον αφορά την ανάπτυξη µεµονωµένων αδειών ευρεσιτεχνίας
παραγωγής και επεξεργασίας επειδή ο αριθµός των ενδιαφεροµένων
παραγωγών θα µειωθεί.

� Είσοδος στην αγορά δεν είναι πιθανή στο άµεσο µέλλον

250. Από την έρευνα αγοράς την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή προέκυψε ότι υπό τις
περιστάσεις που περιγράφηκαν δεν πρέπει να αναµένεται η είσοδος στην αγορά
τρίτων στο άµεσο µέλλον (δηλαδή σε ένα µέγιστο διάστηµα δύο ετών) µε
πρόθεση να προσφέρουν πακέτα αδειών τεχνολογίας �έτοιµων προς
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λειτουργία�. Ενώ οι εταιρείες της Ανατολικής Ασίας καθώς και η γερµανική
τεχνική εταιρεία Zimmer AG έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσουν τη δική τους
τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας lyocell, η βραχυπρόθεσµη είσοδος
οποιουδήποτε από αυτούς στην αγορά θα απαιτούσε στην παρούσα φάση την
απόκτηση αδειών ευρεσιτεχνίας για µέρος τουλάχιστον της τεχνολογίας
παραγωγής και επεξεργασίας lyocell των Acordis και Lenzing, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος δικαστικών διενέξεων σχετικά µε τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, η δεσπόζουσα θέση των µερών δεν
πρόκειται να διαταραχθεί βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα.

� Η Απάντηση των µερών

251. Στην Απάντησή τους τα µέρη δεν διευκρινίζουν αυτά τα θέµατα190.  Αναφέρουν
µόνο ότι ένας τρίτος ο οποίος ρωτήθηκε από τη Επιτροπή απάντησε �κατά
τρόπο που εξυπηρετούσε απόλυτα τους στόχους του�, και προσπαθούσε �να
εκµεταλλευτεί αυθαίρετα τις σηµαντικές επενδύσεις� τις οποίες έχουν
πραγµατοποιήσει τα µέρη. Ισχυρίζονται ακόµη, ότι αν δεν είχε υπάρξει η
συµφωνία αµοιβαίας ανταλλαγής ευρεσιτεχνιών των µερών το lyocell ίσως δεν
θα είχε ποτέ παραχθεί από κανένα από τα δύο µέρη, και θεωρούν ότι είναι
�απολύτως µονοµερής η άποψη ότι θα πρέπει µεγάλες επενδύσεις και Ε&Α
ουσιαστικά να υπονοµεύονται προκειµένου να αποφευχθεί στη χειρότερη
περίπτωση µια µικρή πιθανότητα µείωσης του ανταγωνισµού των µερών όσον
αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας�.

252. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις παραπάνω απόψεις, αναφέρει ότι η εκτίµησή της
για την κατάσταση από άποψη ανταγωνισµού στην αγορά της τεχνολογίας
παραγωγής και επεξεργασίας lyocell δεν βασίστηκε ποτέ µόνο στις απόψεις
ενός τρίτου αλλά σε µια σειρά τεκµηριωµένων στοιχείων, στα οποία
περιλαµβάνονται και αυτά τα οποία υπέβαλαν τα ίδια τα µέρη (βλέπε τις
παραγράφους 246 � 250 ανωτέρω). Περαιτέρω, ο υποτιθέµενος κίνδυνος
�αυθαίρετης εκµετάλλευσης� και το συµφέρον των µελών να προστατεύσουν
την επένδυσή τους και τις προσπάθειές τους για έρευνα και ανάπτυξη δεν
αλλάζει τη διαπίστωση ότι σήµερα τα µέρη κατέχουν τη συντριπτική
πλειοψηφία των υφισταµένων ευρεσιτεχνιών παραγωγής και επεξεργασίας
lyocell, ότι είναι σε θέση να παρεµποδίσουν ή να καθυστερήσουν σηµαντικά
την είσοδο τρίτων στην αγορά παραγωγής lyocell και ότι  είσοδος στην αγορά
δεν είναι πιθανή στο άµεσο µέλλον. Τα γεγονότα αυτά στα οποία βασίζεται η
εκτίµηση της Επιτροπής σχετικά µε την αγορά της τεχνολογίας παραγωγής και
επεξεργασίας lyocell δεν αµφισβητήθηκαν από τα µέρη και παραµένουν έγκυρα
προκειµένου η Επιτροπή να συναγάγει τα συµπεράσµατά της.

� Συµπέρασµα

253. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα δηµιουργήσει ένα παγκόσµιο σχεδόν µονοπώλιο
στην αγορά  της τεχνολογίας παραγωγής και επεξεργασίας lyocell και θα
εξαφανίσει ή θα περιορίσει σηµαντικά τον όποιο ανταγωνισµό υφίσταται στον
τοµέα, επιτρέποντας στα µέρη να δρουν ανεξάρτητα από τους ενδεχόµενους

                                                
190 Στις παραγράφους 4.1 και επόµενες.
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ανταγωνιστές και τους πελάτες τους. Συνεπώς, για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη
πράξη θα δηµιουργήσει µια  δεσπόζουσα θέση των µερών στην αγορά της
τεχνολογίας παραγωγής και επεξεργασίας lyocell, η οποία θα έχει ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική παρεµπόδιση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού
στην κοινή αγορά και στον ΕΟΧ.

∆. ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

254. Στις 25 Σεπτεµβρίου 2001, η CVC ανέλαβε δεσµεύσεις κατά τη φάση ΙΙ µε
στόχο να διαλύσει τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά µε τον ανταγωνισµό,
όπως αυτές αναφέρονται στην κοινοποίηση αιτιάσεων. Οι προτάσεις αυτές
ουσιαστικά επαναλαµβάνουν  αυτές που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή στις 30
Μαΐου στο πλαίσιο της φάσης Ι της διαδικασίας.

 (1)Περιγραφή των δεσµεύσεων

(α) Ασυνεχείς ίνες βισκόζης

255. Η Acordis προσφέρεται να χορηγήσει σε ένα ανεξάρτητο τρίτο µια µη
αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης των ευρεσιτεχνιών Galaxy για την
παραγωγή, χρησιµοποίηση και / ή πώληση ινών βισκόζης Galaxy για ταµπόν191

σε όλο τον ΕΟΧ και τη NAFTA192.

(β) Lyocell

256. Θα δοθεί µια µη αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τις
ευρεσιτεχνίες για το lyocell των Lenzing και Acordis σε ένα ανεξάρτητο τρίτο
της εγκρίσεως της Επιτροπής. Σ� αυτή δεν θα περιλαµβάνεται δικαίωµα
επαναχορήγησης σε άλλους ενώ θα περιλαµβάνεται η παροχή κάθε απαραίτητης
τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης (περιλαµβανοµένης και της τεχνολογίας
παραγωγής και επεξεργασίας). Το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής της άδειας θα
εκτείνεται τουλάχιστον σε όλο τον ΕΟΧ.

257. Οι διορθωτικές προτάσεις προβλέπουν επίσης υπεργολαβικές συµφωνίες
παραγωγής  για διάστηµα έως πέντε ετών, µε συνολικά [...]* τόνους lyocell κατ�
έτος, και µε την παραχώρηση στον δικαιούχο της άδειας του δικαιώµατος
πρόσβασης στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του συγχωνευοµένου οµίλου.

(2)Εκτίµηση των δεσµεύσεων

                                                
191 Οι ίνες Galaxy, η καλύτερη ποιότητα ασυνεχών ινών βισκόζης για ταµπόν, προστατεύονται από
άδειες ευρεσιτεχνίας σε ορισµένες σηµαντικές αγορές (κυρίως του ΗΒ και των ΗΠΑ).
192  Βορειοαµερικανική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών.
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(α) Ασυνεχείς ίνες βισκόζης γενικής χρήσης

258. Οι προτεινόµενες δεσµεύσεις δεν δίνουν λύση στις ανησυχίες της Επιτροπής
σχετικά µε τον ανταγωνισµό στην αγορά των VSF γενικής χρήσης. Πράγµατι, η
άδεια εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνίας για τις ίνες Galaxy την οποία τα µέρη
προσφέρονται να χορηγήσουν αφορά µόνο την αγορά VSF για ταµπόν.

(β) Βαµµένες ασυνεχείς ίνες βισκόζης

259. Ούτε και στην αγορά των βαµµένων VSF οι δεσµεύσεις δίνουν λύση στις
ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά µε τον ανταγωνισµό. Θα πρέπει να
επαναληφθεί ότι η προτεινόµενη άδεια εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνίας για τις ίνες
Galaxy αφορά µόνο την αγορά VSF για ταµπόν.

 (γ) Ασυνεχείς ίνες βισκόζης για ταµπόν

260. Οι δεσµεύσεις δεν δίνουν πλήρη λύση στις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά µε
τον ανταγωνισµό στην αγορά των ασυνεχών ινών βισκόζης για ταµπόν. Η
προτεινόµενη άδεια εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνίας Galaxy δεν αποτελεί επαρκές
αντιστάθµισµα της δεσπόζουσας θέσης που θα προκύψει από την εξαφάνιση της
Lenzing από τη θέση του ανταγωνιστή, της µόνης που µπορεί να αµφισβητήσει
κατά τρόπο πλήρη και  αξιόπιστο την κυριαρχία της Acordis193.  Με δεδοµένες
τις υψηλές δαπάνες µετακίνησης, ακόµη και για άλλους προµηθευτές VSF οι
οποίοι θα πρέπει ακόµη να υποστούν τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικής
επάρκειας και να διεξέλθουν τις απαιτήσεις των κανόνων υγιεινής που
επιβάλλονται στους παραγωγούς ταµπόν (βλέπε τις παραγράφους 213 και
221)194, προβλέπεται ότι οι πελάτες δεν θα είναι πρόθυµοι να εφοδιάζονται από
αυτόν στον οποίο θα έχει χορηγηθεί η άδεια για τις Galaxy. Η απροθυµία αυτή
µπορεί και να είναι µεγαλύτερη στους παραγωγούς ταµπόν που
δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ και στον ΕΟΧ επειδή ο νέος φορέας θα είναι η
µόνη εταιρεία η οποία θα µπορεί να εφοδιάζει τόσο τον ΕΟΧ όσο και τις ΗΠΑ
χωρίς θαλάσσια µεταφορά σε µακρινές αποστάσεις.

 (δ) Lyocell

                                                
193 Πράγµατι, υπάρχουν δύο µόνο εταιρείες οι οποίες θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν κατάλληλες
για την αγορά αυτής της άδειας. Η σουηδική εταιρεία Svenska Rayon  θεωρείται ότι είναι µικρή,
ακόµη και µε την άδεια των Galaxy στην κατοχή της, για να ασκήσει τον ίδιο βαθµό ανταγωνιστικής
πίεσης προς τη δεσπόζουσα επιχείρηση µε αυτόν που ασκείται σήµερα από τις Lenzing και Svenska
Rayon. Ο άλλος ενδεχόµενος αγοραστής, η Säteri Oy µε έδρα τη Φινλανδία, παρουσιάζει το
µειονέκτηµα ότι θα πρέπει να εισέλθει σ� αυτή την αγορά στην οποία δεν έχει δραστηριοποιηθεί κατά
το παρελθόν.
194 Αυτό αληθεύει ανεξάρτητα του αν η τεχνολογία εξώθησης (µε την οποία συνδέονται οι
ευρεσιτεχνίες Galaxy) η οποία χρησιµοποιείται στη διαδικασία ποιοτικής επάρκειας αφορά ολόκληρη
τη διαδικασία παραγωγής, ιδιαίτερα όσον αφορά τους όρους υγιεινής.
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261. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι προτεινόµενες δεσµεύσεις δίνουν λύση στις
ανησυχίες της τις οποίες διατύπωσε στην κοινοποίηση αιτιάσεων σχετικά µε τον
ανταγωνισµό στην αγορά του lyocell, για τους ακόλουθους λόγους.

262. Ο δικαιούχος της άδειας εκµετάλλευσης δεν µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό από ένα τόπο παραγωγής ο οποίος βραχυπρόθεσµα δεν έχει σχέση
µε τα µέρη. Το αν ένας τέτοιος ανεξάρτητος τόπος παραγωγής θα µπορεί να
είναι λειτουργικός µετά από διάστηµα 2 � 3 ετών εξαρτάται µεταξύ άλλων από
την υποστήριξη που θα παρέχει ο νέος φορέας προς τον δικαιούχο της άδειας
καθώς και από την αναµενόµενη οικονοµική βιωσιµότητα µιας τέτοιας
επένδυσης. Τα µέρη µπορούν ευχερώς να αποθαρρύνουν την είσοδο σε σύντοµο
χρόνο ακολουθώντας µια πολιτική υψηλών τιµών µε µη πλήρη χρησιµοποίηση
της παραγωγικής ικανότητας. Η διατήρηση εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας
µέχρις ενός βαθµού και η συνέχιση της πολιτικής των επώνυµων προϊόντων την
οποία εφάρµοσε κατά το παρελθόν η Acordis θα δηµιουργήσουν εµπόδια
εισόδου.

263. Η µονοπωλιακή ισχύς των µερών βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα δεν θα
περιοριστεί σηµαντικά από την προτεινόµενη �συµφωνία παραγωγής κατ�
ανάθεσιν�. Με βάση τους όρους αλλά και την ίδια τη φύση αυτής της
συµφωνίας παραγωγής κατ� ανάθεσιν, ο δικαιούχος της άδειας και ανάδοχος της
συµφωνίας (στο εξής �δικαιούχος/ανάδοχος�) θα βρίσκεται σε µια από
εµπορική άποψη δυσµενή θέση επειδή ο νέος φορέας θα έχει άµεση εικόνα της
επιχειρηµατικής στρατηγικής, των δαπανών, των πωλήσεων και των πελατών
του δικαιούχου.

264. Επειδή ο δικαιούχος/ανάδοχος δεν διαθέτει τεχνική εξειδίκευση δεν θα µπορεί
να ανταγωνιστεί το νέο φορέα στην ποιότητα της τεχνικής εξυπηρέτησης.
Επειδή θα εξαρτάται από τον νέο φορέα στα θέµατα της διανοµής και της
τεχνικής βοήθειας δεν θα µπορεί επίσης να τον ανταγωνιστεί στην ποιότητα των
υπηρεσιών διανοµής. Περαιτέρω, ο δικαιούχος/ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση
να  ανταγωνιστεί αποτελεσµατικά τον νέο φορέα στο θέµα των τιµών επειδή ο
τρόπος τιµολόγησης που προτείνουν τα µέρη στη συµφωνία παραγωγής κατ�
ανάθεσιν (κόστος παραγωγής συν αµοιβή παραγωγού) οδηγεί σε υψηλότερο
κόστος από το αντίστοιχο του νέου φορέα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον νέο
φορέα να ξεκινήσει πόλεµο τιµών οποτεδήποτε. Προφανώς επειδή αυτό δεν
είναι προς το συµφέρον του δικαιούχου, ο τελευταίος είτε θα ευθυγραµµίσει την
πολιτική του επί των τιµών µε αυτή του νέου φορέα είτε � σε περίπτωση κατά
την οποία ο νέος φορέας θα αποφασίσει να στρέψει την προσοχή του
αποκλειστικά στον τοµέα των επωνύµων προϊόντων � θα προσαρµόσει την
τακτική του κατά τρόπο ώστε να καθορίζει την τιµή των µη επωνύµων (ή µη
ιδιαίτερα γνωστών επωνύµων) προϊόντων του σε επίπεδα τα οποία δεν θα
ανταγωνίζονται ουσιαστικά τα επώνυµα προϊόντα του νέου φορέα.

265. Επειδή ο δικαιούχος/ανάδοχος δεν θα µπορεί να παρακολουθεί και να δοκιµάζει
τις τεχνολογικές εξελίξεις κατά τη φάση της παραγωγής κατ� ανάθεσιν δεν θα
θεωρείται τεχνολογικά αξιόπιστος από τους πελάτες που επιθυµούν να είναι
στην πρώτη γραµµή των νέων εξελίξεων. Ακόµη, οι πελάτες δεν θα µπορούν να
είναι βέβαιοι αν ο δικαιούχος θα αναλάβει τη δέσµευση να τους εφοδιάζει
µακροπρόθεσµα µέχρι να αρχίσει την ανέγερση του δικού του εργοστασίου.
Επίσης η αξιοπιστία του δικαιούχου µακροπρόθεσµα θα είναι περιορισµένη
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ακόµη και µετά την έναρξη κατασκευής του εργοστασίου και µέχρι την πλήρη
λειτουργία του και την επιβεβαίωση της δυνατότητάς του να διασφαλίζει
µακροπρόθεσµα τακτικές παραδόσεις στην προβλεπόµενη ποιότητα.

266. Κατά συνέπεια ο δικαιούχος/ανάδοχος δεν µπορεί βραχυπρόθεσµα ή
µεσοπρόθεσµα να ασκήσει αποτελεσµατική πίεση στην ανταγωνιστική θέση του
νέου φορέα.

(ε) Τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας Lyocell

267. Οι προτεινόµενες δεσµεύσεις είναι ανεπαρκείς όσον αφορά την τεχνολογία
παραγωγής και επεξεργασίας lyocell. Ο νέος φορέας θα παραµείνει παγκοσµίως
ο µόνος πρωταγωνιστής και θα µπορεί να παραχωρεί άδειες εκµετάλλευσης
αυτής της τεχνολογίας όσον αφορά στην τεχνολογία του έτοιµου-για-παραγωγή.
Κανένας άλλος παραγωγός δεν θα µπορεί συνεπώς να ξεκινήσει παραγωγή
lyocell χωρίς να έρθει σε συµφωνία παραχώρησης του δικαιώµατος
ευρεσιτεχνίας µε τον νέο φορέα διότι αλλιώς θα διατρέχει τον κίνδυνο
δικαστικών διενέξεων. Κατά συνέπεια ο ανταγωνισµός στην αγορά της
τεχνολογίας παραγωγής και επεξεργασίας lyocell θα εξαφανιστεί όσον αφορά
την τεχνολογία έτοιµου-για-παραγωγή. Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας
κατάστασης δεν θα είναι µόνο η επιβράδυνση των τεχνολογικών εξελίξεων195

αλλά επίσης και η ευθυγράµµιση της πολιτικής κάθε τυχόν νεοεισερχόµενου
στην παραγωγή ασυνεχών ινών lyocell προς αυτή του νέου φορέα, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατο σε κάθε νεοεισερχόµενο να κλονίσει τη
δεσπόζουσα θέση του νέου φορέα στις ασυνεχείς ίνες lyocell.

(στ) Συµπέρασµα για τις επιχειρήσεις

268. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι οι προτεινόµενες δεσµεύσεις δεν µπόρεσαν να άρουν τις ανησυχίες σχετικά
µε τον ανταγωνισµό  που διατυπώθηκαν στην κοινοποίηση αιτιάσεων και δεν
µπορούν να αποτελέσουν βάση για µια απόφαση έγκρισης της προτεινόµενης
συγκέντρωσης.

VII. ΤΕΛΙΚΟ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

269. Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία µιας δεσπόζουσας
θέσης στις αγορές του ΕΟΧ για τις ασυνεχείς ίνες βισκόζης γενικής χρήσης, για
τις βαµµένες ασυνεχείς ίνες βισκόζης, για το lyocell, για την τεχνολογία

                                                
195 Αυτή η επιβράδυνση των τεχνολογικών εξελίξεων θα οφείλεται σε δύο παράγοντες : πρώτον, το
άµεσο κίνητρο του νέου φορέα να προβεί σε τεχνολογικές επενδύσεις και έτσι να µειώσει τα εµπόδια
εισόδου θα µετριασθεί λόγω της ύπαρξης του δικαιούχου και του προβλήµατος να τις �εκµεταλλευτεί
αυθαίρετα�. Μολονότι το πρόβληµα αυτό υφίσταται ήδη και µε την παρούσα ανταγωνιστική
κατάσταση µεταξύ Acordis και Lenzing, αντισταθµίζεται αποτελεσµατικά από τον τεχνολογικό
ανταγωνισµό µεταξύ των δύο εταιρειών ο οποίος δηµιουργεί κίνητρα καινοτοµιών. Μετά τη
συγχώνευση εποµένως το κίνητρο καινοτοµιών θα µειωθεί.
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παραγωγής και επεξεργασίας του lyocell, και στην ενδυνάµωση µιας
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά του ΕΟΧ για τις ασυνεχείς ίνες βισκόζης για
ταµπόν, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική παρεµπόδιση του
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην κοινή αγορά και της λειτουργίας της
Συµφωνίας για τον ΕΟΧ.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Η κοινοποιηθείσα πράξη στο πλαίσιο της οποίας η Zellulosefaser Beteiligungs-
Gesellschaft mbH θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο  της Lenzing AG κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων
κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της Συµφωνίας για
τον ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην :

Zellulosefaser Beteiligungs-Gesellschaft mbH
Schillerstraße 1
A-4020 Linz

Βρυξέλλες, 17/10/2001

Για την Επιτροπή

Mario MONTI
Μέλος της Επιτροπής


