
Απόφαση της Επιτροπής

της 11/07/2001

µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά

και τη λειτουργία της Συµφωνίας ΕΟΧ

(Υπόθεση αριθ. COMP/M.2314 � BASF/Eurodiol/Pantochim)

(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 57,

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

την απόφαση της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2001 να κινήσει τη διαδικασία στην
παρούσα υπόθεση,

αφού κάλεσε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά
µε τις αιτιάσεις της Επιτροπής,

τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τις Συγκεντρώσεις3,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Στις 12 Φεβρουαρίου 2001, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προταθείσας
συγκέντρωσης, βάσει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89
(«κανονισµός περί συγκεντρώσεων») κατά την οποία η γερµανική εταιρεία BASF
AG (BASF) αποκτά τον έλεγχο του συνόλου των βελγικών εταιρειών Pantochim
S.A. (Pantochim) και Eurodiol S.A. (Eurodiol) µε δεσµευτική συµφωνία αγοράς
της 29ης ∆εκεµβρίου 2000.

2. Αφού εξέτασε την κοινοποίηση, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων. Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ανέλαβαν δεσµεύσεις κατά το
αρχικό στάδιο της έρευνας της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2

                                                
1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σελ. 1· διορθωτικό ΕΕ L 257, 21.9.1990, σελ. 13.

2 ΕΕ  L 180, 9.7.1997,  σελ. 1.

3 ΕΕ C ...,.... σελ. ..�



του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, για τους σκοπούς απόφασης εκκαθάρισης σε
ένα πρώτο στάδιο. Οι δεσµεύσεις αυτές δεν ήταν επαρκείς για να αρθούν οι
ανησυχίες σε σχέση µε τον ανταγωνισµό τις οποίες προκάλεσε η συγκέντρωση. Ως
εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες για το αν η
εξεταζόµενη πράξη συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά. Κατά συνέπεια, στις 27
Μαρτίου 2000, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων.

I. ΤΑ ΜΕΡΗ

3. Η BASF είναι εταιρεία µε παγκόσµιες δραστηριότητες στον τοµέα της παραγωγής
και διανοµής ειδικών χηµικών ουσιών και άλλων χηµικών προϊόντων, προϊόντων
προστασίας της υγείας και προϊόντων διατροφής, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

4. Οι Eurodiol και Pantochim είναι βελγικές εταιρείες. Και οι δύο είναι θυγατρικές
του οµίλου SISAS µε έδρα την Ιταλία και το Λουξεµβούργο. Η Pantochim
δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής ορισµένων χηµικών ουσιών, κυρίως
φθαλικού ανυδρίτη (PA) και εστέρων του φθαλικού οξέος. Η Eurodiol
δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής βουτανοδιόλης-1,4 (BDO) και
χηµικών ενώσεων της οµάδας της BDO γ-βουτυρολακτόνης (GBL), N-µεθυλο-
πυρρολιδόνης (NMP) και τετραϋδροφουρανίου (THF).

5. Στις 18 Σεπτεµβρίου 2000, οι Eurodiol και Pantochim ετέθησαν υπό καθεστώς
δικαστικού συµβιβασµού πτωχεύσαντος («concordat judiciaire») από το
Εµποροδικείο του Charleroi, («Tribunal de commerce») στο Βέλγιο. Με την ίδια
απόφαση, το ∆ικαστήριο όρισε τέσσερις δικαστικούς διαχειριστές («Commissaires
au sursis») για να εποπτεύουν τη διαχείριση της Eurodiol και της Pantochim κατά
τη διαδικασία του πτωχευτικού συµβιβασµού. Επιπλέον, και η ιταλική µητρική
εταιρεία SISAS S.P.A., Μιλάνο, βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης.

II. Η ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

6. Η πράξη συνίσταται στην εξαγορά της Eurodiol και της Pantochim από την BASF
µε δεσµευτική συµφωνία αγοράς, η οποία συνήφθη στις 29 ∆εκεµβρίου 2000
µεταξύ της BASF Antwerpen N.V. (θυγατρικής της BASF κατά 100%) και των
δικαστικών διαχειριστών για λογαριασµό της Pantochim και της Eurodiol.

7. Η πράξη συνίσταται στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου των Eurodiol και
Pantochim από την BASF και, κατά συνέπεια, σε συγκέντρωση κατά την έννοια
του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο (β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων.

III. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

8. Ο συνδυασµένος ολικός παγκόσµιος κύκλος εργασιών των εµπλεκόµενων
επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 5 δις ευρώ4. Το 1999, ο ολικός παγκόσµιος κύκλος
εργασιών της BASF ανήλθε σε 29,5 δις ευρώ, ενώ ο συνδυασµένος κύκλος

                                                
4 Ο κύκλος εργασιών υπολογίστηκε βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισµού περί

συγκεντρώσεων και της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τον υπολογισµό του κύκλου
εργασιών (ΕΕ C 66, 2.3.1998, σελ. 25). Στον βαθµό που τα στοιχεία περιλαµβάνουν τον κύκλο
εργασιών για την περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999, έχουν υπολογισθεί βάσει της µέσης
ισοτιµίας του ECU και µετατραπεί σε ευρώ µε την ισοτιµία ένα προς ένα.



εργασιών της Eurodiol και της Pantochim ανήλθε σε 202 εκατ. ευρώ. Οι BASF,
Eurodiol και Pantochim είχαν ολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ σε
δώδεκα κράτη µέλη. Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών της BASF και της Pantochim
και Eurodiol υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ σε τρία κράτη µέλη (Βέλγιο, Γερµανία
και Ιταλία). Καµία από τις εξεταζόµενες επιχειρήσεις δεν πραγµατοποιεί άνω των
δύο τρίτων του ολικού κοινοτικού της κύκλου εργασιών σε ένα και το αυτό κράτος
µέλος. Συνεπώς, η κοινοποιηθείσα πράξη έχει κοινοτική διάσταση κατά την έννοια
του άρθρου 1, παράγραφος 3 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων (βλέπε πίνακα
1).

Πίνακας 1:  Κύκλος εργασιών της BASF και των Pantochim και Eurodiol το 1999

Χώρα BASF (εκατ. �) Pantochim και Eurodiol
(εκατ. �)

Βέλγιο [�]* [�]*
Γερµανία [�]* [�]*
Ιταλία [�]* [�]*

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

A Αγορές σχετικού προϊόντος

(1) Φθαλικός ανυδρίτης (PA)

9. Ο PA είναι πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή εστέρων του
φθαλικού οξέος καθώς και αλκυδικών ρητινών και ρητινών ακόρεστων
πολυεστέρων (UP). Ο PA πωλείται σε µορφή νιφάδων ή τήγµατος.

10. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι ο PA αποτελεί αγορά σχετικού προϊόντος και ότι έχουν
δώσει στοιχεία που το αποδεικνύουν. Ο εν λόγω ορισµός της αγοράς έχει
επιβεβαιωθεί σε µεγάλο βαθµό από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής.

(2) Εστέρες του φθαλικού οξέος

11. Οι εστέρες του φθαλικού οξέος είναι διεστέρες παραγόµενοι από τις αντίστοιχες
αλκοόλες και PA. Λόγω των διαφόρων χαρακτηριστικών τους, υποδιαιρούνται
περαιτέρω σε κανονικούς εστέρες και εστέρες µικρής αλυσίδας. Εντούτοις, τα
κοινοποιούντα µέρη υποστηρίζουν ότι υπάρχει µία µόνον αγορά σχετικού
προϊόντος, εφόσον τουλάχιστον ορισµένοι ευρωπαίοι παραγωγοί θα µπορούσαν να
αντικαταστήσουν τη διαδικασία παραγωγής κανονικών εστέρων µε τη διαδικασία
παραγωγής εστέρων µικρής αλυσίδας.

12. Ειδικότερα, τα µέρη ισχυρίζονται ότι το εύρος των απαραίτητων προσαρµογών
εξαρτάται από τον σχεδιασµό της µονάδας. Μια µονάδα εστεροποίησης που έχει
σχεδιασθεί και χρησιµοποιείται για την παραγωγή κανονικών εστέρων του
φθαλικού οξέος απαιτεί µόνο προσαρµογή όσον αφορά το τµήµα αφαίρεσης της
αλκοόλης και καθαρισµού. Το τµήµα καθαρισµού απαιτεί µόνον ορισµένες
δευτερεύουσες τροποποιήσεις των σωληνώσεων. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι, µετά

                                                
* Η επεξεργασία του παρόντος κειµένου έγινε κατά τρόπον ώστε να µην αποκαλυφθούν ορισµένες

εµπιστευτικές πληροφορίες. Τα σχετικά µέρη του κειµένου περικλείονται σε αγκύλες και
σηµαδεύονται µε αστερίσκο.



την ολοκλήρωση των εν λόγω προσαρµογών, η µονάδα εστεροποίησης είναι σε
θέση να παράγει τους διάφορους τύπους εστέρων του φθαλικού οξέος µε αναστολή
των εργασιών επί δύο-τρεις ηµέρες. Το κόστος αυτών των προσαρµογών
αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του κόστους κατασκευής µιας νέας εγκατάστασης.

13. Σύµφωνα µε τις περισσότερες απαντήσεις στην έρευνα αγοράς της Επιτροπής, ένας
ορισµός της αγοράς που να περιλαµβάνει και τους κανονικούς εστέρες του
φθαλικού οξέος και τους εστέρες µικρής αλυσίδας θα ήταν υπερβολικά ευρύς.
Ανταγωνιστές της BASF υποστήριξαν ότι η ικανότητα µεταστροφής από την
παραγωγή κανονικών εστέρων στην παραγωγή εστέρων µικρής αλυσίδας είναι
πολύ περιορισµένη λόγω των επενδύσεων που απαιτούνται για την παραγωγή
εστέρων του φθαλικού οξέος µικρής αλυσίδας στις εγκαταστάσεις τους. Επιπλέον,
οι κανονικοί εστέρες του φθαλικού οξέος και οι εστέρες µικρής αλυσίδας
χρησιµοποιούνται σε τελείως διαφορετικές εφαρµογές. Τα ίδια τα µέρη
υποστηρίζουν ότι, µε βάση την αναλογία πολώσιµων/πολικών τµηµάτων των
µορίων και του µήκους της αλυσίδας αλκυλίων των αντίστοιχων εστέρων, η
διαλυτότητα και η συµβατότητα µε ορισµένα πολυµερή είναι διαφορετικές.
Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι µόνον οι εστέρες του φθαλικού οξέος µικρής
αλυσίδας (δηλαδή αριθµός ατόµων άνθρακα C1 � C4) είναι κατάλληλοι για
εφαρµογές όπως η παραγωγή νιτροκυτταρίνης ή η αδρανοποίηση υπεροξειδίων.

14. Λόγω της διαφορετικής χηµικής δοµής τους, οι κανονικοί εστέρες του φθαλικού
οξέος και οι εστέρες µικρής αλυσίδας χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές
εφαρµογές. Οι κανονικοί εστέρες (που ορίζονται ως εστέρες φθαλικού οξέος µε
βάση αλκοόλες µε αλυσίδα C4 ή µακρύτερη) αναφέρονται συχνά ως
πλαστικοποιητές, εφόσον κατά το 95% περίπου της συνολικής κατανάλωσής τους
χρησιµοποιούνται ως πλαστικοποιητές για PVC. Το υπόλοιπο 5% των κανονικών
εστέρων χρησιµοποιούνται ως πλαστικοποιητές σε συγκολλητικές ύλες,
επιχρίσµατα και χρώµατα, ως αναστολείς υπεροξειδίων καθώς και για την
παραγωγή νιτροκυτταρίνης. Οι επονοµαζόµενοι εστέρες του φθαλικού οξέος
µικρής αλυσίδας DMP και DEP (εστέρες µε βάση αλκοόλες C1 και C2 αντίστοιχα)
χρησιµοποιούνται ως πλαστικοποιητές στην παραγωγή εστέρων κυτταρίνης, ως
αναστολείς / σταθεροποιητές υπεροξειδίων, ως µέσα στερέωσης σε καλλυντικά και
ως µέσα αραίωσης για αρώµατα.

15. Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, παραµένει ανοικτό το ζήτηµα αν οι
κανονικοί εστέρες και οι εστέρες µικρής αλυσίδας αποτελούν δύο χωριστές αγορές
προϊόντος ή µια ενιαία αγορά προϊόντος, εφόσον σε καµιά από τις δύο περιπτώσεις
δεν εγείρονται ανησυχίες σε θέµατα ανταγωνισµού.

(3) Βουτανοδιόλη-1,4 (BDO)

16. Η BASF υποστηρίζει ότι η BDO χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
χηµικών ενώσεων της οµάδας της BDO, και κυρίως των διαλυτών γ-
βουτυρολακτόνης (GBL), N-µεθυλο-πυρρολιδόνης (NMP) και του
τετραϋδροφουρανίου (THF) καθώς και N-βινυλοπυρρολιδόνης (NVP),
πολυ(βινυλοπυρρολιδόνης) (PVP), πολυ(τετραµεθυλεν-αιθερογλυκόλης)
(PTMEG), πολυ(τερεφθαλικού βουτυλενίου) (PBT) και πολυουρεθανών (PUR).
Σύµφωνα µε την BASF, σήµερα, η BDO παράγεται για εµπορικούς σκοπούς µε
τέσσερις διαφορετικές διεργασίες, µε βάση το ακετυλένιο, το βουταδιένιο, το
προπυλενοξείδιο καθώς και το βουτάνιο. Εντούτοις, κατά την BASF, η BDO
αποτελεί ενιαία αγορά προϊόντος.



17. Τα τρίτα µέρη έχουν επιβεβαιώσει τον ορισµό της αγοράς που πρότεινε η BASF.
Κατά την άποψή τους, η BDO είναι, λόγω των χηµικών ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών της, χωριστό προϊόν και δεν είναι δυνατό να υποκατασταθεί από
άλλα προϊόντα. Οι εναλλακτικές διεργασίες που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν
για την παραγωγή BDO δεν επηρεάζουν τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος,
εφόσον το τελικό προϊόν παραµένει το ίδιο.

18. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η BDO αποτελεί αγορά σχετικού
προϊόντος.

 (4) Προϊόντα της οµάδας της BDO (GBL, NMP και THF)

19. Στην κοινοποίησή της, η BASF υποστηρίζει ότι τα προϊόντα GBL, NMP και THF
ανήκουν σε µια ευρύτερη αγορά διαλυτών ειδικών χρήσεων. Αυτός ο ορισµός της
αγοράς περιλαµβάνει επίσης και ορισµένους οξυγονούχους διαλύτες (οξικός
µεθυλαιθέρας της προπυλενογλυκόλης (PGMEA), το διµεθυλοφορµαµίδιο (DMF),
το διµεθυλακεταµίδιο (DMAC), το ανθρακικό προπυλένιο (PC), το
διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO)) καθώς και το µεθυλενοχλωρίδιο.

20. Οι διαλύτες ειδικών χρήσεων αντιπροσώπευαν µικρό µόνο µέρος της συνολικής
αγοράς οργανικών διαλυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1999). Η BASF δηλώνει ότι
υπάρχει µεγάλη διασπορά στην αγορά των διαλυτών ειδικών χρήσεων.
∆ραστηριοποιούνται στην αγορά περισσότερες από είκοσι διαφορετικές εταιρείες,
καµία από τις οποίες δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει την πλήρη σειρά των
σχετικών προϊόντων. Εντούτοις, η BASF ισχυρίζεται ότι τα προϊόντα αυτά
αποτελούν µία αγορά, εφόσον υφίσταται σηµαντικός ανταγωνισµός µεταξύ των
διαφόρων διαλυτών ανάλογα µε τις διάφορες εφαρµογές τους.

21. Οι εφαρµογές ειδικών διαλυτών, όπως αυτές απαριθµούνται από την BASF, είναι:
απογύµνωση στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών και αφαίρεση βαφών, αντιδραστήρια
χηµικών διεργασιών, καθαρισµός ουσιών / καθαρισµός επιφανειών, βιοµηχανίες
αγροχηµικών και φαρµακευτικών προϊόντων.

22. Η BASF παρουσιάζει κατάλογο δυνατοτήτων υποκατάστασης στο εσωτερικό της
κάθε µιας από τις προαναφερθείσες εφαρµογές. Στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών,
παραδείγµατος χάρη, υπάρχει ισχυρός ανταγωνισµός ανάµεσα στους
φωτοανθεκτικούς απογυµνωτές που παράγονται από NMP και στα εναλλακτικά
προϊόντα που παράγονται από DMSO, την υδροξιλαµίνη, τον οξικό αιθυλεστέρα,
τον PGMEA, κλπ. Επιπλέον, η BASF ισχυρίζεται επίσης ότι οι νέες τεχνολογίες,
που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, είναι δυνατό να καταστήσουν στο
µέλλον δυνατή την υποκατάσταση των GBL, NMP και THF.

23. Όσον αφορά τα επιχρίσµατα και τις εφαρµογές αφαίρεσης βαφών, η BASF εξηγεί
ότι για τις εφαρµογές αφαίρεσης βαφών υπάρχει ανταγωνισµός ανάµεσα στην
NMP και [�]*.

24. Όσον αφορά τις εφαρµογές χηµικών διεργασιών, η BASF θεωρεί ότι η NMP είναι
δυνατό να υποκατασταθεί από ένα ευρύ φάσµα εναλλακτικών συστηµάτων και
προϊόντων, όπως π.χ. [�]*. Αναφορικά µε τις εφαρµογές καθαρισµού, η BASF
αναφέρει ότι, ανάλογα µε τη φύση του υλικού που υποβάλλεται σε καθαρισµό,
χρησιµοποιείται ένα ευρύ φάσµα προϊόντων όπως τα [�]* και άλλα. Στον τοµέα



των βιοεπιστηµών υπάρχει ανταγωνισµός από διαφορετικές τεχνολογίες και τη
συνεχιζόµενη ανασύνθεση. Η BASF αναφέρει παράδειγµα υποκατάστασης του
THF µε [�]*.

25. Σύµφωνα µε την BASF, από τα ανωτέρω παραδείγµατα συνάγεται ότι οι διαλύτες
όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών (διαλύτες ειδικών χρήσεων, άλλοι
οξυγονούχοι διαλύτες, λοιποί οργανικοί διαλύτες καθώς και ανόργανοι διαλύτες)
υποκαθίστανται αµοιβαίως ως έναν βαθµό και είναι δυνατό, συνεπώς, να
θεωρηθούν ως µία αγορά σχετικού προϊόντος. Εντούτοις, η BASF έχει λάβει ως
υπόθεση ότι ο υποτοµέας που δηλώνεται µε τον όρο «διαλύτες ειδικών χρήσεων»
αποτελεί χωριστή αγορά σχετικού προϊόντος για τους σκοπούς της κοινοποίησης.

26. Όµως, η κοινοποίηση αφορά διαλύτες της οµάδας της BDO (GBL, NMP και THF)
ειδικότερα, που είναι προϊόντα παραγόµενα από την Eurodiol και την BASF.
Ελάχιστες είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή διαλυτών της
οµάδας της BDO και οι περισσότερες από αυτές παράγουν όλα τα προϊόντα. Για
την BASF, την Eurodiol και τις περισσότερες άλλες εταιρείες που παράγουν
προϊόντα της οµάδας της BDO, η διαδικασία παραγωγής επιτρέπει την παραγωγή
και των τριών προϊόντων, καθώς και της BDO, σε µια κοινή διεργασία παραγωγής.
Το διάγραµµα 1 και το διάγραµµα 2 κατωτέρω παρουσιάζουν µε απλουστευµένο
τρόπο τη λειτουργία των διεργασιών παραγωγής µε διαφορετικές τεχνολογίες.
Ορισµένοι άλλοι παραγωγοί χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες από αυτές
που παρουσιάζονται εδώ. Στην κοινοποίησή της, η BASF εντοπίζει τέσσερις
διαφορετικές τεχνολογίες, αλλά γενικά τις τεχνολογίες που είναι ικανές να
παράγουν το πλήρες φάσµα των προϊόντων.

∆ιάγραµµα 1: Η διεργασία που χρησιµοποιείται από την BASF

∆ιάγραµµα 2: Η διεργασία που χρησιµοποιείται από την Eurodiol

27. Η διεργασία της BASF είναι η αποκαλούµενη διεργασία «Reppe», η οποία είναι
σχετικά ώριµη τεχνολογία, βασίζεται στο ακετυλένιο και την φορµαλδεΐνη. Η
διεργασία της Eurodiol βασίζεται σε µια προσφάτως ανακαλυφθείσα τεχνολογία,
µε τη χρησιµοποίηση βουτανίου και MA ως πρώτων υλών. Τρίτα µέρη έχουν
αναφέρει ότι η εν λόγω διεργασία παραγωγής πρέπει να θεωρηθεί ως τεχνολογία
«χαµηλού κόστους». Από τα διαγράµµατα 1 και 2 µπορεί να συναχθεί ότι, στη
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διεργασία που χρησιµοποιεί η BASF, η GBL και το THF παράγονται από την
BDO, ενώ στη διεργασία που χρησιµοποιεί η Eurodiol, η BDO παράγεται από την
GBL. Ο όρος «προϊόντα της οµάδας της BDO» θα χρησιµοποιείται, συνεπώς, στην
παρούσα απόφαση, όταν γίνεται αναφορά στα προϊόντα GBL, NMP και THF.

28. Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο τα προϊόντα της οµάδας της BDO πρέπει να
εξετασθούν από κοινού µε άλλους διαλύτες ειδικών χρήσεων που δεν ανήκουν
στην οµάδα της BDO, όπως πρότεινε η BASF, ανεξάρτητα από άλλους διαλύτες
ειδικών χρήσεων που δεν ανήκουν στην οµάδα της BDO ή µεµονωµένα ως αγορές
χωριστών προϊόντων.

29. Η έρευνα αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή δεν επιβεβαίωσε τον ορισµό
της αγοράς που πρότεινε η BASF. Σύµφωνα µε την άποψη τρίτων µερών, οι
οµάδες προϊόντων των προϊόντων της οµάδας BDO διακρίνονται από άλλους
διαλύτες ειδικών χρήσεων και αποτελούν χωριστές αγορές προϊόντος. Η τεράστια
πλειοψηφία των καταναλωτών δεν υποστήριξε τον ισχυρισµό ότι υπάρχει
δυνατότητα αµοιβαίας υποκατάστασης όσον αφορά τις GBL, NMP και το THF,
είτε µεταξύ των εν λόγω προϊόντων είτε µε άλλους διαλύτες. Οι ειδικές τεχνικές
ιδιότητες και οι διάφορες εφαρµογές δεν επιτρέπουν, στην πράξη, να
αντικατασταθεί κάποιο από τα εξεταζόµενα προϊόντα µε άλλες χηµικές ενώσεις.

30. Τρίτα µέρη επισηµαίνουν ότι οι δυνατότητες υποκατάστασης είναι πολύ
περιορισµένες, κυρίως όσον αφορά τα φαρµακευτικά και αγροχηµικά προϊόντα.
Ένα µεγάλο ποσοστό της αγοράς χονδρικών πωλήσεων των προϊόντων της οµάδας
της BDO χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική και αγροχηµική βιοµηχανία. Στην
Ευρώπη, η παραγωγή που προορίζεται για την αγορά χονδρικών πωλήσεων σε
αυτούς τους τοµείς αντιπροσωπεύει περίπου το [50%-70%]* της GBL, το [40%-
60%]* του THF και το [10%-30%]* της NMP.

31. Η GBL χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο [�]* για την παρασκευή NMP. Κατά τη
διεργασία αυτή δεν υπάρχουν υποκατάστατα της GBL. Χρησιµοποιείται επίσης για
την παρασκευή φαρµακευτικών και αγροχηµικών προϊόντων και ως διαλύτης. Στις
εφαρµογές αυτές, σύµφωνα µε τρίτα µέρη, η GBL αποτελεί την προφανή επιλογή
λόγω των καλύτερων επιδόσεών της σε σύγκριση µε άλλους διαλύτες και/ή του
χαµηλού κόστους.

32. Η NMP είναι ισχυρός διαλύτης για τις περισσότερες εµπορικές ρητίνες. Λόγω του
υψηλού σηµείου ζέσεως και της µεγάλης διαλυτικής της ικανότητας, η NMP
υπερβαίνει και βελτιώνει τις ιδιότητες των επιχρισµάτων που εφαρµόζονται σε
υψηλή θερµοκρασία. Η NMP χρησιµοποιείται επίσης στη βιοµηχανία
ηλεκτρονικών για απογύµνωση και καθαρισµό. Επιπλέον, χρησιµοποιείται ως
διαλύτης σε χηµικές αντιδράσεις σε ένα ευρύ φάσµα χηµικών βιοµηχανιών, στη
βιοµηχανία αγροχηµικών, ηλεκτρονικών και πετροχηµικών προϊόντων.

33. Μία από τις βασικές εφαρµογές της NMP είναι η παραγωγή σµάλτου για σύρµα.
Το [20%-30%]* της παγκοσµίως παραγόµενης NMP χρησιµοποιείται ως διαλύτης
σµάλτου για σύρµα. Τρίτα µέρη αναφέρουν τις κρεσόλες ως πιθανό υποκατάστατο
της NMP για την εφαρµογή αυτή. Εντούτοις, η χρησιµοποίηση κρεσολών στις
εφαρµογές σµάλτου για σύρµα εκτιµάται ότι θα παρουσιάσει σηµαντική µείωση
στο εγγύς µέλλον για περιβαλλοντικούς λόγους. Γενικά, η τιµή της NMP είναι
υψηλότερη από την τιµή των υποκατάστατών της και, για τον λόγο αυτό,
χρησιµοποιείται µόνο κατά τις περιπτώσεις που οι επιδόσεις της είναι πολύ



καλύτερες από αυτές των υποκατάστατών της ή όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι
υγείας και ασφάλειας.

34. Ποσοστό [>70%]* της παραγωγής του THF χρησιµοποιείται για την παραγωγή
PTMEG, η οποία χρησιµοποιείται σε ελαστροµερή και σε ίνες ελαστάνης. Όσον
αφορά την εν λόγω εφαρµογή, το THF δεν είναι δυνατό, σύµφωνα µε την άποψη
τρίτων µερών, να υποκατασταθεί από άλλα προϊόντα. Το υπόλοιπο [<25%]*
ποσοστό παραγωγής του THF χρησιµοποιείται ως διαλύτης σε κονιάµατα και
επιχρίσµατα PVC και ως διαλύτης σε χηµικές αντιδράσεις στη βιοµηχανία
φαρµακευτικών προϊόντων. Στις εφαρµογές αυτές, σύµφωνα µε την άποψη τρίτου
µέρους, το THF παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από άλλους διαλύτες και έχει
χαµηλότερο κόστος και, για τον λόγο αυτό, αποτελεί την προφανή επιλογή των
καταναλωτών.

35. Παράγοντες από την πλευρά της ζήτησης, συνεπώς, παρουσιάζουν ελάχιστες ή
καθόλου δυνατότητες υποκατάστασης µεταξύ των GBL, NMP και του THF.
Ορισµένα τρίτα µέρη έχουν αναφέρει ότι ακόµη και αν υπήρχε γενικά δυνατότητα
υποκατάστασης από χηµική άποψη, αυτή θα ήταν πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή.
Οποιαδήποτε υποκατάσταση σε αυτό τον τοµέα θα απαιτούσε δαπανηρή έρευνα
για την ανεύρεση και δοκιµή άλλων κατάλληλων προϊόντων, θα συνεπαγόταν
βιοµηχανική δοκιµή της προς εφαρµογή τροποποιηθείσας διεργασίας και θα
χρειαζόταν µεγάλο χρονικό διάστηµα για την απόκτηση της απαραίτητης έγκρισης
από τις διοικητικές αρχές. Επιπλέον, οι παραγγελίες για τα προϊόντα της οµάδας
της BDO δίνονται χωριστά και οι µηχανισµοί ζήτησης για κάθε προϊόν είναι
τελείως διαφορετικοί µεταξύ τους. Στην πλειοψηφία τους, οι πελάτες των οποίων
ζητήθηκε η γνώµη κατά την έρευνα αγοράς, δεν καταναλώνουν όλοι τα ίδια
προϊόντα της οµάδας της BDO. Επίσης, η BASF εφαρµόζει διαφορετικές τιµές για
τα προϊόντα της οµάδας της BDO. Παραδείγµατος χάρη, το 1997 οι τιµές των GBL
και NMP ήταν µέχρι και 30% υψηλότερες από την τιµή του THF. Όµως, µέχρι το
1999, οι αποκλίσεις των τιµών είχαν περιοριστεί σε ποσοστό µόλις κατώτερο του
5%. Επιπλέον, κατά την περίοδο 1997�2000, όταν οι τιµές των προϊόντων της
οµάδας της BDO παρουσίασαν σηµαντικότατη πτώση στον ΕΟΧ, η µείωση των
τιµών δεν ήταν η ίδια για όλα τα προϊόντα. Οι τιµές της BASF για το THF,
παραδείγµατος χάρη, µειώθηκαν µόνον κατά ποσοστό που υπερβαίνει µόλις το
25%, ενώ η τιµή της NMP µειώθηκε σχεδόν κατά 40%.

36. Εκτός από τις διαφορετικές ειδικές ιδιότητες και επιδόσεις της κάθε µιας ουσίας,
ορισµένα τρίτα µέρη έχουν επισηµάνει ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις που
επιβάλλουν οι εθνικές ή οι κοινοτικές υγειονοµικές αρχές5, δυσχεραίνουν την
ανασύνθεση και υποκατάσταση.

37. Κανένα από τα τρίτα µέρη η γνώµη των οποίων ζητήθηκε κατά την έρευνα αγοράς
δεν ήταν ενήµερο για ενδεχόµενες εξελίξεις στον τοµέα των τεχνολογιών για
µελλοντική υποκατάσταση των GBL, THF και NMP.

38. Συνάγεται, συνεπώς, το συµπέρασµα ότι οι GBL, NMP και το THF αποτελούν
χωριστές και διακριτές αγορές προϊόντος.

                                                
5 Βλέπε, παραδείγµατος χάρη, οδηγία 75/319/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 1975, περί

προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα
φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα (ΕΕ L 147, 9.6.1975, σελ. 13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2000/38/ΕΚ (ΕΕ L 139, 10.6.2000, σελ. 28).



B Σχετικές γεωγραφικές αγορές

(1) PA

39. Τα κοινοποιούντα µέρη υποστηρίζουν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά του PA
είναι τουλάχιστον της κλίµακας του ΕΟΧ. Επιπλέον, πιστεύουν ότι οι γειτονικές
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, ∆ηµοκρατία της
Τσεχίας και ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας) αποτελούν µέρος αυτής της σχετικής
γεωγραφικής αγοράς. ∆εν υπάρχουν φραγµοί στις εµπορικές συναλλαγές αυτών
των χωρών µε τον ΕΟΧ και οι τιµές τείνουν να ευθυγραµµισθούν µε τις τιµές του
ΕΟΧ. Ο ορισµός αυτός έχει επιβεβαιωθεί σε µεγάλο βαθµό από την έρευνα της
Επιτροπής.

40. ∆εν είναι απαραίτητο να οριοθετηθούν περαιτέρω οι σχετικές γεωγραφικές αγορές
διότι, εξετάζοντας όλους τους εναλλακτικούς ορισµούς της γεωγραφικής αγοράς,
δεν θα εµποδιζόταν σοβαρά ο ανταγωνισµός στον ΕΟΧ ή σε σηµαντικό τµήµα του.

(2) Εστέρες του φθαλικού οξέος

41. Τα κοινοποιούντα µέρη υποστηρίζουν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για όλους
τους εστέρες φθαλικού οξέος είναι τουλάχιστον της κλίµακας του ΕΟΧ. Επιπλέον,
θεωρούν ότι οι γειτονικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, Ουγγαρία,
Σλοβενία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας) αποτελούν
µέρος αυτής της σχετικής γεωγραφικής αγοράς. Οι χώρες αυτές δεν
αντιµετωπίζουν φραγµούς στις εµπορικές τους συναλλαγές µε τον ΕΟΧ και οι
τιµές τείνουν να ευθυγραµµιστούν µε τις τιµές στον ΕΟΧ. Ο ορισµός αυτός έχει σε
µεγάλο βαθµό επιβεβαιωθεί από την έρευνα της Επιτροπής.

42. ∆εν είναι απαραίτητο να οριοθετηθούν περαιτέρω οι σχετικές γεωγραφικές αγορές,
διότι, εξετάζοντας όλους τους εναλλακτικούς ορισµούς της γεωγραφικής αγοράς,
δεν θα εµποδιζόταν σοβαρά ο ανταγωνισµός στον ΕΟΧ ή σε σηµαντικό τµήµα του.

(3) Η BDO και τα προϊόντα της οµάδας της BDO (GBL, NMP και THF)

43. Η BASF θεωρεί ότι οι σχετικές γεωγραφικές αγορές για την παρασκευή και
πώληση της BDO και των διαλυτών ειδικών χρήσεων περιλαµβάνουν τουλάχιστον
τη ∆υτική Ευρώπη (ΕΟΧ συν Ελβετία). Και τούτο διότι οι πελάτες αγοράζουν
BDO και διαλύτες ειδικών χρήσεων από προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι σε
διαφορετικά κράτη µέλη. Επιπλέον, δεν θεωρείται ότι το κόστος µεταφοράς
αντιπροσωπεύει σηµαντικό εµπόδιο του εµπορίου. Συνεπώς, η BASF πιστεύει ότι
οι σχετικές γεωγραφικές αγορές είναι ευρύτερες από την αγορά της ∆υτικής
Ευρώπης και περιλαµβάνουν την Ανατολική Ευρώπη, λόγω της απουσίας
εµπορικών φραγµών µε τη ∆υτική Ευρώπη και του περιορισµένου κόστους
µεταφοράς. Επιπλέον, η αποθήκευση της BDO και των διαλυτών ειδικών χρήσεων
δεν αντιπροσωπεύουν, λόγω της απεριόριστης διατηρησιµότητάς τους, εµπόδιο του
εµπορίου στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής αγοράς. Τέλος, η BASF αναφέρει ότι οι
τιµές συγκρίσιµων ποσοτήτων στο εσωτερικό της σχετικής αγοράς είναι
συγκρίσιµες µε µικρές µόνο διαφορές.

44. Ορισµένα τρίτα µέρη επιβεβαίωσαν τους ισχυρισµούς της BASF ότι οι πελάτες δεν
εκδηλώνουν ειδικές προτιµήσεις όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση των
προϊόντων. Η ποιότητα είναι συγκρίσιµη όσον αφορά όλους τους προµηθευτές, µε



εξαίρεση τους προµηθευτές των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, και η
διατηρησιµότητα του προϊόντος δεν φαίνεται να αποτελεί ειδικό πρόβληµα για τις
εξεταζόµενες αγορές.

(a) Οι βασικοί παραγωγοί και οι εµπορικές ροές

45. Η SISAS παράγει BDO,GBL, NMP και THF στο Βέλγιο στις εγκαταστάσεις της
Eurodiol και η BASF παράγει και τα τέσσερα προϊόντα στη Γερµανία και στις
ΗΠΑ, αλλά παράγει και BDO στην Ιαπωνία και στην Κορέα και THF στην
Ιαπωνία. Οι ανταγωνιστές είναι εγκατεστηµένοι είτε στην Ευρώπη είτε στις ΗΠΑ.
Η International Speciality Products Inc. («ISP») παράγει και τα τέσσερα προϊόντα
στις ΗΠΑ καθώς και BDO και THF στη Γερµανία. Η Lyondell Chemical Company
(«Lyondell») παράγει και τα τέσσερα προϊόντα στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η DuPont de
Nemours International S.A. («DuPont») διαθέτει στην Ισπανία εγκαταστάσεις
παραγωγής THF και GBL (µόνο για δέσµια χρήση) και στις ΗΠΑ για την
παρασκευή BDO και THF.

46. Το 2000 πραγµατοποιήθηκαν, σύµφωνα µε την BASF, σηµαντικές εξαγωγές BDO
στην Αµερική [20-40 χιλιοτόνοι]* και µόνον περιορισµένες εισαγωγές [1-5
χιλιοτόνοι]*. Πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές εισαγωγές GBL [1-10 χιλιοτόνοι]*
και NMP [5-20 χιλιοτόνοι]* στην Ευρώπη από την Αµερική, αλλά οι εξαγωγές από
την Ευρώπη προς την Αµερική ήταν αµελητέες. Όσον αφορά το THF, υπήρξε
αµφίδροµη εµπορική ροή περίπου [1-5 χιλιότονοι]*. Ωστόσο, δεν πωλήθηκαν στην
εµπορική αγορά όλες οι ποσότητες των εισαχθέντων προϊόντων, εφόσον ορισµένες
χρησιµοποιήθηκαν για µεταφορές εντός των οµίλων των εταιρειών.

47. Η BASF κάνει την ακόλουθη εκτίµηση για τις εξαγωγές από την Ευρώπη προς την
Ασία το 2000: [1-5 χιλιοτόνοι]* για BDO, [1-5 χιλιοτόνοι]* για GBL, [1-10
χιλιοτόνοι]* για NMP και [1-10 χιλιοτόνοι]* για τις εξαγωγές THF. Κατά την ίδια
περίοδο [�]*. Επιπλέον, ορισµένα τρίτα µέρη έχουν δηλώσει ότι οι τιµές των
εισαγωγών από την Ασία δεν είναι ανταγωνιστικές, γεγονός που αποτελεί
περαιτέρω ένδειξη ότι οι εν λόγω παραγωγοί δεν δηµιουργούν ανταγωνιστικό
πρόβληµα. Ως εκ τούτου, η ανάλυση δεν εξέτασε διεξοδικότερα το ζήτηµα των
ασιατών παραγωγών.

48. Παρά την απουσία εµφανών εµποδίων στις εισαγωγές µεταξύ της Ανατολικής
Ευρώπης και του ΕΟΧ, περιορισµένες µόνον εισαγωγές έχουν εντοπισθεί είτε από
τη BASF ή στην έρευνα αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή. Στην Ανατολική
Ευρώπη υπάρχουν τρεις παραγωγοί, οι [�]*. Ορισµένοι πελάτες έχουν δηλώσει,
κατά την έρευνα της αγοράς, ότι τα προϊόντα που παράγονται στην Ανατολική
Ευρώπη είναι κατώτερης ποιότητας και ότι οι παρασκευαστές δεν είναι σε θέση να
εξασφαλίσουν τον εφοδιασµό µε αξιόπιστο τρόπο. Επιπλέον, οι περισσότεροι
πελάτες δεν γνώριζαν κανένα προµηθευτή της Ανατολικής Ευρώπης ή δήλωσαν
ότι δεν τους είχε προσεγγίσει κανένας από αυτούς τους προµηθευτές. Μέχρι
σήµερα, οι εισαγωγές GBL και NMP ήταν ελάχιστες [�]*. Η BASF ισχυρίζεται
ότι [�]* ορισµένες ποσότητες THF από την Ανατολική Ευρώπη πωλήθηκαν στην
αγορά του ΕΟΧ, αλλά από την έρευνα αγοράς δεν εντοπίστηκε ούτε ένας
αγοραστής THF που να χρησιµοποιεί THF παραγόµενο στην Ανατολική Ευρώπη.

49. Αν και από τεχνική άποψη υπάρχουν ορισµένοι εµπορικοί φραγµοί, η Επιτροπή
δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία βάσει των οποίων οι παραγωγοί της Ανατολικής
Ευρώπης ασκούν περιοριστική επίδραση στις αγορές του ΕΟΧ για τα προϊόντα



BDO, GBL, NMP και THF. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν θεωρεί την Ανατολική
Ευρώπη ως µέρος της σχετικής αγοράς. Αντίθετα, λόγω του υψηλού επιπέδου των
εµπορικών ροών από τις ΗΠΑ στον ΕΟΧ, η Επιτροπή εξέτασε το κατά πόσον η
αγορά ενδέχεται να είναι ευρύτερη από την αγορά του ΕΟΧ. Εξετάστηκε,
συνεπώς, λεπτοµερώς αν οι όροι ανταγωνισµού στις ΗΠΑ είναι πολύ διαφορετικοί
από αυτούς του ΕΟΧ.

50. Το 1999 και το 2000, οι βασικοί συντελεστές στις αγορές του ΕΟΧ για τα
προϊόντα BDO, GBL, NMP και THF ήταν τέσσερις: η BASF, η Sisas, η ISP και η
Lyondell. Οι ίδιες τέσσερις εταιρείες δραστηριοποιούνταν και στις αγορές των
ΗΠΑ. Όσον αφορά τις GBL και NMP, σηµαντικό ποσοστό της αγοράς του ΕΟΧ
[>30%]* παράγεται στις ΗΠΑ, ενώ µόνον το [1%-10%]* της BDO και του THF
προέρχεται από τις ΗΠΑ.

51. Το 1999, όταν η µονάδα παραγωγής της Eurodiol στο Feluy άρχισε να λειτουργεί
πλήρως για την παραγωγή και των τεσσάρων προϊόντων (BDO, GBL, NMP και
THF), οι τιµές στον ΕΟΧ παρουσίασαν κατακόρυφη πτώση. Οι εισαγωγείς δεν
ήταν σε θέση να αντιµετωπίσουν αυτή την κατακόρυφη πτώση των τιµών, τα
προϊόντα τους έγιναν λιγότερο ανταγωνιστικά και οι πωλήσεις των παραγωγών
των ΗΠΑ µειώθηκαν το 1999. Το 2000, οι τιµές εισαγωγής της GBL ήταν κατά
[1% έως 30%]* υψηλότερες από τις τιµές της BASF, οι τιµές του THF ήταν κατά
[5%-15%]* υψηλότερες και της NMP ήταν κατά [1%-10%]* υψηλότερες. Όσον
αφορά την BDO, δεν διαπιστώθηκαν σηµαντικές αποκλίσεις τιµών µεταξύ των
ευρωπαίων παραγωγών και εισαγωγέων.

52. Πρέπει επίσης να επισηµανθούν το υψηλό µεταφορικό κόστος και οι δασµοί για τις
εισαγωγές από τις ΗΠΑ και την Ασία που περιορίζουν τις εισαγωγές στην
Κοινότητα. Σήµερα, ο δασµός για την BDO είναι 7,8% και 6,5% για την GBL, την
NMP και το THF. Η έρευνα αγοράς έδειξε ότι το συµπληρωµατικό κόστος που
προέρχεται τόσο από το κόστος µεταφοράς και τους εισαγωγικούς δασµούς είναι
δυνατό να ανέλθει στο 20% της τελικής τιµής του προϊόντος (η αναλογία αυτή
αυξήθηκε όταν µειώθηκαν οι τιµές). Επιπλέον, η ισοτιµία ευρώ-δολαρίου ΗΠΑ
έχει µεταβληθεί, µε αποτέλεσµα οι εισαγωγές στην Ευρώπη κατά τα τελευταία έτη
να είναι ακριβότερες.

53. Παρά τις αποκλίσεις των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων, το επίπεδο των
εισαγωγών ανέκαµψε το 2000. Πελάτες έχουν αναφέρει ότι προτιµούν να έχουν
δύο πηγές εφοδιασµού, εφόσον αυτό τους παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία και
εξασφαλίζει την προσφορά σε περίπτωση που ένας παραγωγός δεν είναι σε θέση
να τους εφοδιάζει σε τακτική βάση. Η τρέχουσα έλλειψη BDO και προϊόντων της
οµάδας της BDO καθώς και η σχετική δυσκολία αλλαγής προµηθευτή, που
οφείλεται στις µακροχρόνιες συµβάσεις και σχέσεις προµηθειών σε άλλες αγορές
προϊόντος, ενδέχεται να απέτρεψαν τη µεγάλη µείωση των εισαγωγών η οποία θα
σηµειωνόταν ενδεχοµένως υπό άλλες συνθήκες.

(β) Οι τιµές

54. Η µείωση του επιπέδου των τιµών στον ΕΟΧ δεν ήταν αντίστοιχη µε τη µείωση
στην αγορά των ΗΠΑ. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες µεταβολές των
τιµών των προϊόντων BDO, GBL, NMP και THF στις διάφορες αγορές, από το
1998 έως το 2000.



Πίνακας 2:  Η σχετική µεταβολή των τιµών στον ΕΟΧ και στις ΗΠΑ την περίοδο 1998-
2000

Μείωση των τιµών
στον ΕΟΧ

Μείωση των τιµών
στις ΗΠΑ

BDO [30%-50%]* ∆ιακύµανση µεταξύ
[-30% και +20%]*

GBL [40%-60%]* Αµετάβλητη
NMP [30%-50%]* [10%-30%]*
THF [20%-50%]* [<20%]*

55. Όπως συνάγεται από τον πίνακα 2, η διακύµανση των τιµών στον ΕΟΧ ελάχιστα
επηρέασε τις τιµές στις ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι τιµές της BDO
και των συναφών προϊόντων στον ΕΟΧ δεν περιορίζονται από τις µεταβολές των
τιµών στις ΗΠΑ.

56. Επιπλέον, πριν αρχίσει η πτώση των τιµών της BDO και των συναφών προϊόντων
στην αγορά του ΕΟΧ, οι διαφορές των τιµών µεταξύ του ΕΟΧ και των ΗΠΑ ήταν
αµελητέες στις αγορές των προϊόντων NMP και GBL, ενώ όσον αφορά το THF η
διαφορά των τιµών κυµαινόταν µεταξύ 10% έως 20%. Μέχρι το 2000, οι
αποκλίσεις των τιµών διευρύνθηκαν· η µεγαλύτερη διαφορά [�]* παρατηρήθηκε
στην αγορά GBL, ενώ η µικρότερη διαφορά τιµών παρατηρήθηκε στις αγορές
BDO [�]* και THF [�].

57. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων η απότοµη µείωση των τιµών
στον ΕΟΧ δεν επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την αγορά των ΗΠΑ, σε καµία από τις
εξεταζόµενες αγορές των τεσσάρων προϊόντων, δείχνουν ότι ο γεωγραφικός
χαρακτήρας αυτών των αγορών δεν υπόκειται σε επαρκώς οµοιογενείς όρους
ανταγωνισµού στις ΗΠΑ και στον ΕΟΧ. Κατά συνέπεια, πρέπει να διαχωριστούν
οι αγορές των ΗΠΑ από τις αγορές του ΕΟΧ και δεν είναι απαραίτητο η παρούσα
ανάλυση να εξετάσει διεξοδικότερα τις αγορές των ΗΠΑ. Το συµπέρασµα αυτό
ενισχύεται από τις διευρυνόµενες αποκλίσεις των τιµών και των τεσσάρων
προϊόντων και από τους φραγµούς στις εισαγωγές µεταξύ των αγορών των ΗΠΑ
και του ΕΟΧ.

(γ) Συµπέρασµα

58. Είναι, συνεπώς, δυνατό να συναχθεί τα συµπέρασµα ότι ο ΕΟΧ αποτελεί τη
σχετική γεωγραφική αγορά των προϊόντων BDO, GBL, NMP και THF.

Γ Εκτίµηση

59. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, χρησιµοποιούνται κυρίως δεδοµένα
του 1999 για την εκτίµηση της κατάστασης του ανταγωνισµού. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι Pantochim και Eurodiol αντιµετώπισαν οικονοµικές δυσκολίες
το δεύτερο εξάµηνο του 2000, εξαιτίας των οποίων µειώθηκε σοβαρά η
παραγωγή τους, όπως συνάγεται από τον πίνακα 3.

Πίνακας 3: Παραγωγή της Eurodiol το 2000 σε τόνους
Ιανουάριος
� Ιούνιος
2000

Ιούλιος �
∆εκέµβριος
2000

Ποσοστό %
µείωσης

BDO [�]* [�]* [�]*



GBL [�]* [�]* [�]*
NMP [�]* [�]* [�]*
THF [�]* [�]* [�]*

60. Η µείωση της παραγωγής από το πρώτο στο δεύτερο εξάµηνο του 2000 ήταν
ακραία για την NMP, αλλά παρατηρήθηκε και σηµαντική µείωση της παραγωγής
GBL και THF. Συνεπώς, θα ήταν παραπλανητικό να χρησιµοποιηθούν τα
δεδοµένα των πωλήσεων για το 2000, εφόσον αυτό δεν θα αντανακλούσε πλήρως
τη θέση που κατείχε η Eurodiol στην αγορά.

(1) PA

61. Οι δραστηριότητες των µερών επικαλύπτονται όσον αφορά την παραγωγή PA,
προϊόν το οποίο χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή εστέρων του
φθαλικού οξέος καθώς και ρητινών κορεσµένων και ακόρεστων πολυεστέρων.
Παρατηρείται κάθετη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ορισµένων από τους
σηµαντικότερους παραγωγούς PA στις αγορές των προϊόντων των επόµενων
σταδίων. Έτσι, το 50% περίπου της συνολικής παραγωγής στον ΕΟΧ προορίζεται
για δέσµια χρήση. Το 1999, η BASF χρησιµοποίησε το 87% περίπου της
παραγωγής της PA ως πρώτη ύλη για την παρασκευή άλλων προϊόντων, ενώ η
Sisas χρησιµοποίησε το 36% της παραγωγής της για την παραγωγή προϊόντων των
επόµενων σταδίων.

62. Στην ελεύθερη αγορά του PA, το µερίδιο της αγοράς των µερών µετά τη
συγχώνευση θα ήταν 14% (BASF 4%, Pantochim 10%). Τα κοινοποιούντα µέρη
αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό των Atofina (15%), Atmosa (11%) και Lonza
(11%).

63. ∆εδοµένου του σχετικά µικρού µεριδίου της αγοράς της BASF µετά την
εξεταζόµενη πράξη και της ύπαρξης ουσιαστικού ανταγωνισµού από αρκετούς
σηµαντικούς παρασκευαστές, είναι δυνατό να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η
πράξη δεν εγείρει ανησυχίες σε θέµατα ανταγωνισµού ως προς το συµβιβάσιµό της
µε την κοινή αγορά στην αγορά του PA.

(2) Εστέρες του φθαλικού οξέος

(α) Η αγορά των εστέρων του φθαλικού οξέος

64. Η BASF παράγει και κανονικούς εστέρες του φθαλικού οξέος και εστέρες µικρής
αλυσίδας, ενώ η Pantochim παράγει µόνο κανονικούς εστέρες. Κατά συνέπεια, η
µοναδική επικάλυψη των δραστηριοτήτων των µερών αφορά τον τοµέα των
κανονικών εστέρων του φθαλικού οξέος.

65. Στην αγορά που περιλαµβάνει συνολικά και τους κανονικούς εστέρες και τους
εστέρες µικρής αλυσίδας, η BASF θα έχει, µετά τη συγκέντρωση, µερίδιο της
αγοράς σε κλίµακα ΕΟΧ 26% (BASF 19% / Pantochim 7%). Οι σηµαντικότεροι
ανταγωνιστές της είναι οι Exxon (28%) και Oxeno/Degussa (10%), ενώ τα µερίδια
της αγοράς ορισµένων άλλων παρασκευαστών (Atofina, BP, Lonza και Neste)
κυµαίνονται από 5% έως 7%.

66. Μετά τη συγχώνευση, το µερίδιο της αγοράς της BASF θα είναι περίπου ίσο µε
αυτό της Exxon στην αγορά όλων των εστέρων του φθαλικού οξέος. Επιπλέον,
υπάρχουν ορισµένες µεγάλες διεθνείς εταιρείες όπως οι Atofina, Degussa, Lonza



και Neste που δραστηριοποιούνται στην αγορά για να εξασφαλίσουν τον
ανταγωνισµό µετά τη συγκέντρωση.

67. Συνεπώς, µε βάση τα ανωτέρω, είναι δυνατό να συναχθεί το συµπέρασµα ότι δεν
θα προκύψουν προβλήµατα ανταγωνισµού στην αγορά όλων των εστέρων του
φθαλικού οξέος.

(β) Η αγορά των κανονικών εστέρων του φθαλικού οξέος

68. Οι δραστηριότητες των µερών επικαλύπτονται στον τοµέα των κανονικών
εστέρων. ∆εδοµένου ότι το 98% του συνόλου των εστέρων του φθαλικού οξέος
είναι κανονικοί εστέρες, η κατάσταση της αγοράς παρουσιάζει πολύ µεγάλη
οµοιότητα µε την κατάσταση της ευρύτερης αγοράς για όλους τους εστέρες.

69. Στη στενότερη αγορά των κανονικών εστέρων του φθαλικού οξέος, η BASF θα
κατέχει µετά τη συγκέντρωση µερίδιο της αγοράς σε κλίµακα ΕΟΧ 26% (BASF
19% / Pantochim 7%). Οι σηµαντικότεροι ανταγωνιστές είναι οι Exxon (28%) και
Oxeno/Degussa (10%), ενώ το µερίδιο της αγοράς ορισµένων άλλων
παρασκευαστών (Atofina, BP, Lonza και Neste) κυµαίνεται από 5% έως 7%. Λόγω
της εξαιρετικά ισχυρής θέσης της Exxon και της Oxeno/Degussa, η BASF θα
αντιµετωπίσει ισχυρό ανταγωνισµό µετά τη συγκέντρωση.

70. Με βάση τα ανωτέρω, είναι δυνατό να συναχθεί το συµπέρασµα ότι δεν θα
υπάρξουν προβλήµατα ανταγωνισµού στην αγορά των κανονικών εστέρων του
φθαλικού οξέος.

 (γ) Η αγορά των εστέρων µικρής αλυσίδας

71. Στη στενότερη αγορά των εστέρων µικρής αλυσίδας του φθαλικού οξέος, η BASF
κατέχει µερίδιο της αγοράς 18%. Επιπλέον, τα µέρη υποστήριξαν ότι οι
δραστηριότητές τους δεν επικαλύπτονται, εφόσον στη µονάδα του Feluy
παράγονται αποκλειστικά κανονικοί εστέρες.

72. Βάσει των ανωτέρω, είναι δυνατό να συναχθεί το συµπέρασµα ότι δεν θα
υπάρξουν προβλήµατα ανταγωνισµού στη στενότερη αγορά των εστέρων µικρής
αλυσίδας του φθαλικού οξέος.

(3) BDO

73. Συνεπεία της συγχώνευσης, τα µέρη θα κατέχουν µερίδιο της αγοράς [35%-45%]*
στον ΕΟΧ (BASF [20%-30%]*, SISAS [15%-25%]*). Η σηµαντικότερη εταιρεία
στην αγορά, µε το υψηλότερο µερίδιο της αγοράς ([45%-55%]*) παραµένει η ISP.
Οι Lyondell ([5%-15%]*) και Du Pont ([<5%]*) δραστηριοποιούνται επίσης στην
αγορά. Λόγω της ισχυρής θέσης της ISP, εκτιµάται ότι η BASF δεν θα αποκτήσει
µετά τη συγκέντρωση από µόνη της δεσπόζουσα θέση.

74. Επίσης, η εξεταζόµενη πράξη είναι απίθανο να έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, αν και οι BASF και ISP θα έχουν ολικό µερίδιο
της αγοράς ανώτερο του 80% µετά τη συγκέντρωση, ενώ µετά την εξαγορά της
SISAS θα µειωθεί ο αριθµός των βασικών συντελεστών της αγοράς από τέσσερις
σε τρεις. Από αρκετά χαρακτηριστικά της αγοράς BDO συνάγεται ότι είναι
απίθανο να αποκτήσουν οι BASF και ISP συλλογική δεσπόζουσα θέση.



75. Οι τιµές της αγοράς µειώθηκαν σηµαντικά κατά τα τελευταία τρία έτη, λόγω του
ισχυρού ανταγωνισµού τιµών και της διείσδυσης της SISAS στην αγορά το 1998.
Τα µερίδια της αγοράς των BASF και ISP µεταβάλλονται συνεχώς,
παρουσιάζοντας µείωση για την ISP ([�]*) και υψηλή µεταβλητότητα για την
BASF ([�]*). Λόγω του ανταγωνισµού των τιµών, τα περιθώρια κέρδους στην
αγορά της BDO έχουν µειωθεί σηµαντικά, γεγονός που οδήγησε στην έξοδο της
SISAS από την αγορά µε σοβαρή ζηµία.

76. Ορισµένα τρίτα µέρη έχουν δηλώσει στην Επιτροπή ότι οι τιµές εξαρτώνται σε
µεγάλο βαθµό από τις διαθέσιµες ποσότητες για την αγορά. Αν και η αγορά
εκτιµάται ότι θα αυξηθεί σηµαντικά, είναι δύσκολο να προσαρµοσθούν οι
παραγωγοί στις βραχυπρόθεσµες µεταβολές της ζήτησης για BDO. Το ελάχιστο
µέγεθος µιας (νέας) µονάδας παραγωγής είναι σηµαντικό. Αν ληφθεί υπόψη ότι η
παραγωγική ικανότητα είναι συγκεντρωµένη σε ορισµένες µονάδες παραγωγής,
κάθε ενδιάµεση µείωση παραγωγικής ικανότητας, παραδείγµατος χάρη σε
περίπτωση ατυχήµατος, έχει τεράστια επίπτωση στις τιµές. Από µια άλλη πλευρά,
τα τρίτα µέρη αναµένουν ότι η δηµιουργία νέας παραγωγικής ικανότητας στην
αγορά θα έχει σαν αποτέλεσµα τον ισχυρό ανταγωνισµό των τιµών. Ορισµένα
τρίτα µέρη έχουν επιβεβαιώσει τον ισχυρισµό ότι µια νέα µονάδα παραγωγής που
κατασκευάζεται από την Lyondell στις Κάτω Χώρες µε παραγωγική ικανότητα
περίπου 125 χιλιοτόνων, θα είναι λειτουργική το πρώτο εξάµηνο του 2002. Η
έρευνα αγοράς έδειξε ότι οι πελάτες αναµένουν συνεχή ανταγωνισµό των τιµών
λόγω της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας που θα επέλθει µε την επένδυση
της Lyondell.

77. Η εµπορική παραγωγή της BDO πραγµατοποιείται µε τέσσερις διαφορετικές
διεργασίες: οι ISP και BASF (στο Ludwigshafen) εφαρµόζουν τη διεργασία της
συµπύκνωσης ακετυλενίου µε φορµαλδεΐνη και υδρογόνωση. Στη µονάδα του
Feluy, η BDO παράγεται [�]* [µε διαφορετικό τρόπο].

78. Βάσει των ανωτέρω, είναι δυνατό να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν θα δηµιουργήσει προβλήµατα ανταγωνισµού για
την αγορά της BDO.

(4) Προϊόντα της οµάδας της BDO (GBL, NMP και THF)

79. Τόσο η BASF όσο και η Eurodiol δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής
GBL, NMP και THF και πραγµατοποιούν σηµαντικές πωλήσεις στις αγορές
χονδρικών πωλήσεων. Πριν από την προταθείσα συγκέντρωση, η BASF ήταν ο
ισχυρότερος συντελεστής στις αγορές του ΕΟΧ για τα προϊόντα GBL, NMP και
THF.

80. Η αγορά της BDO παρουσιάζει στενότητα εφοδιασµού λόγω της αύξησης της
ζήτησης σε συνδυασµό µε χαµηλότερα από τα αναµενόµενα επίπεδα παραγωγής
της Eurodiol [�]*. Η έλλειψη αυτή, εντούτοις, δεν φαίνεται να επηρεάζει την
παραγωγή GBL, NMP ή THF σε σηµαντικό βαθµό. Αν και στις περισσότερες
διεργασίες η GBL παράγεται από την BDO, ελάχιστες είναι οι ενδείξεις ότι
ποσότητες BDO που προορίζονται για την παραγωγή GBL ή THF έχουν
διοχετευθεί στην αγορά χονδρικών πωλήσεων BDO.

81. Τόσο η GBL όσο και η NMP είναι διαλύτες, είναι σχετικά µη τοξικές και σχεδόν
κατά 100% ανακτήσιµες και ανακυκλώσιµες. Και οι δύο διαλύτες παρέχουν
µεγάλη διαλυτότητα για τις ρητίνες, µε καλή χηµική και θερµική σταθερότητα σε



συνδυασµό µε πλήρη υδατοδιαλυτότητα. Το THF είναι διαλύτης υψηλής
διαλυτικής ικανότητας για το PVC και τις πολυουρεθάνες. Είναι, όπως και οι GBL
και NMP, σχεδόν κατά 100% ανακτήσιµο και ανακυκλώσιµο.

(α) GBL

82. Η BASF αναφέρει ότι οι βασικές εφαρµογές της GBL σε παγκόσµια κλίµακα το
1999 ήταν στις βιοµηχανίες αγροχηµικών και φαρµακευτικών προϊόντων ([�]*)
και ηλεκτρονικών ([�]*). Στην Ευρώπη, η σηµασία της GBL για ειδικά τµήµατα
της αγοράς ήταν διαφορετική, εφόσον η βασική εφαρµογή είναι η βιοµηχανία
φαρµακευτικών προϊόντων ([�]*). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά
ηλεκτρονικών παρουσιάζει πολύ µεγάλο βαθµό συγκέντρωσης στην Ασία και στις
ΗΠΑ και ότι η παραγωγή ειδικών φαρµακευτικών και αγροχηµικών προϊόντων
είναι κυρίως συγκεντρωµένη στην Ευρώπη.

83. Η GBL χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο ([�]*) για την παρασκευή πυρρολιδονών
(VP, PVP και ιδίως NMP). [�]* .6  7

84. Στην κοινοποίησή της, η BASF εκτιµά ότι η αξία των χονδρικών πωλήσεων GBL
στον ΕΟΧ ανερχόταν σε [10-20 εκατ.] ευρώ* το 1999 και ο συνολικός όγκος τους
σε [5-10 χιλιοτόνους]*. Σύµφωνα µε την BASF, η παγκόσµια ικανότητα
παραγωγής GBL, οι χονδρικές πωλήσεις στον ΕΟΧ και τα µερίδια αγοράς (βάσει
ποσοτήτων) το 1999 ήταν αυτά που παρουσιάζονται στον πίνακα 4 κατωτέρω.

Πίνακας 4: Παγκόσµια παραγωγική ικανότητα GBL, πωλήσεις στον ΕΟΧ και µερίδια της
αγοράς στον τοµέα των χονδρικών πωλήσεων(εκτιµήσεις της BASF για το 1999)

GBL Παραγωγική
ικανότητα
χιλιοτόνοι/
έτος

Χονδρικές
πωλήσεις στον
ΕΟΧ σε
χιλιοτόνους

Μερίδιο αγοράς
στον ΕΟΧ

BASF (Γερµανία) 30 [�]*
BASF (ΗΠΑ) 30

[�]*

Eurodiol (Βέλγιο) 40 [�]* [�]*
Συνδυασµένο 100 [�]* [�]*
ISP (ΗΠΑ) 41 [�]* [�]*
Lyondell (ΗΠΑ) 20 [�]* [�]*
DuPont (Ισπανία) 45 [�]*
Mitsubishi
(Ιαπωνία)

10 [�]*

[�]* [άλλοι] 5 [�]*
[�]* [άλλοι] 5 [�]*
Σύνολο 226 [�]* [�]*

85. Η BASF εκτιµά ότι το µερίδιο της αγοράς της το 1999 ήταν [35%-45%]* (σε όγκο)
και [35%-45%]* (σε αξία). Το µερίδιο της αγοράς της Eurodiol ανερχόταν σε
[25%-35%]* (σε όγκο) και σε [20%-30%]* (σε αξία). Βάσει των ανωτέρω
εκτιµήσεων, η συγκέντρωση θα είχε σαν αποτέλεσµα τον συνδυασµό των µεριδίων

                                                
6 [�]*

7 [�]*



της αγοράς των δύο σηµαντικότερων εταιρειών παραγωγής GBL, οι οποίες θα
επετύγχαναν το [60%-70%]* των µεριδίων αγοράς (σε όρους όγκου και αξίας).

86. Η έρευνα αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή επιβεβαίωσε σε µεγάλο βαθµό
τα στοιχεία σχετικά µε την παραγωγική ικανότητα GBL που περιέχονται στον
πίνακα 4. Επιπλέον, η παραγωγική ικανότητα παρέµεινε σταθερή και δεν αυξήθηκε
κατά τα τελευταία τρία έτη. Εντούτοις, όσον αφορά τα µερίδια της αγοράς, η
BASF έχει δηλώσει ελαφρώς υψηλότερες πωλήσεις της Eurodiol. Το συνδυασµένο
µερίδιο της αγοράς, κατά τις εκτιµήσεις της Επιτροπής, κυµαινόταν γύρω στο
[50%-60%]* (σε όγκο) το 1999. Τα στοιχεία για το 2000 παρουσιάζουν ελαφρά
µείωση του µεριδίου της αγοράς, µε αποτέλεσµα το συνδυασµένο µερίδιο να
προσεγγίζει περισσότερο το [50%-60%]*. Οι πωλήσεις του επόµενου σε µέγεθος
ανταγωνιστή είναι υποδιπλάσιες των ποσοτήτων GBL στην αγορά χονδρικών
πωλήσεων. Σύµφωνα µε την BASF, από τα στοιχεία για τις πωλήσεις κατά την
εξεταζόµενη περίοδο (1997 έως 2000) συνάγεται ότι το µερίδιο της αγοράς της
Eurodiol αυξανόταν σε βάρος των ανταγωνιστών της BASF και η τάση αυτή έχει
επιβεβαιωθεί σε µεγάλο βαθµό από την έρευνα της αγοράς.

87. Μετά την προταθείσα συγχώνευση, η νέα εταιρεία θα αποτελεί τον µοναδικό
παραγωγό στον ΕΟΧ που πωλεί GBL στην αγορά χονδρικών πωλήσεων. Η BASF
θα ελέγχει το [40%-50%]* της παγκόσµιας παραγωγικής ικανότητας GBL, ενώ οι
βασικοί ανταγωνιστές της που παράγουν το προϊόν για χονδρικές πωλήσεις είναι
εγκατεστηµένοι στις ΗΠΑ. Αν και υπάρχουν ορισµένες µονάδες παραγωγής
περιορισµένης ικανότητας στην Ανατολική Ευρώπη [�]*, η Επιτροπή δεν διαθέτει
κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι πραγµατοποιούνται εισαγωγές GBL στον ΕΟΧ. Η
BASF δεν έχει εντοπίσει πωλήσεις από την Ανατολική Ευρώπη στον ΕΟΧ ούτε
είναι σε θέση να αναφέρει σε ποιο βαθµό η παραγόµενη GBL αποτελεί δέσµια
παραγωγή για την παραγωγή NMP. Κανένας από τους πελάτες η γνώµη των
οποίων ζητήθηκε κατά την έρευνα αγοράς δεν δήλωσε ότι αγοράζει GBL από
παραγωγούς της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, ορισµένοι πελάτες ανέφεραν ότι
τα προϊόντα της Ανατολικής Ευρώπης είναι κατώτερης ποιότητας και ότι οι εν
λόγω παραγωγοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν έγκαιρη και αξιόπιστη
προσφορά του προϊόντος.

88. Η έρευνα της αγοράς έχει δείξει επίσης ότι όλοι οι παραγωγοί, µε εξαίρεση την
Eurodiol, παράγουν κάνοντας χρήση της πλήρους ή σχεδόν πλήρους παραγωγικής
τους ικανότητας. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις για την κατασκευή νέων
µονάδων παραγωγής GBL στην Ευρώπη στο ορατό µέλλον. [�]*, που αναµένεται
ότι θα αρχίσει να παράγει BDO στις αρχές του 2002. Εντούτοις, έχει δηλωθεί
δηµοσίως ότι η Lyondell έχει αναβάλει τα σχέδιά της να επεκτείνει την εν λόγω
µονάδα για την παραγωγή προϊόντων της οµάδας της BDO. Επιπλέον, η Lyondell
εκτιµά ότι, αφού λάβει την απόφαση να δραστηριοποιηθεί στην αγορά, θα
χρειαστεί σηµαντικό χρονικό διάστηµα µέχρις ότου αρχίσει το πραγµατικό στάδιο
παραγωγής για χονδρικές πωλήσεις. Η πιθανή διείσδυση της Lyondell στην αγορά
δεν είναι δυνατό, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ανταγωνιστικό
περιορισµό για τη νέα εταιρεία που προέκυψε µε τη συγχώνευση.

89. Η BASF εκτιµά, επίσης, ότι η µονάδα της Mitsubishi στην Ιαπωνία θα
αποσυµφορήσει την παραγωγική της ικανότητα GBL στις αρχές του 2002. Έτσι,
σύµφωνα µε την BASF, θα αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα στη µονάδα
Mitsubishi από [�]*. Εντούτοις, το 2000 δεν πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές από
την Ασία και κατά την ίδια περίοδο η Ευρώπη και η Αµερική ήταν καθαροί



εξαγωγείς προς την Ασία. Επιπλέον, δεν είναι γνωστό σε ποιον βαθµό η εν λόγω
παραγωγική ικανότητα είναι δέσµια ή προορίζεται για πωλήσεις στην ασιατική
αγορά χονδρικών πωλήσεων. Τέλος, η BASF έχει αναφέρει ότι η DuPont είναι
πιθανό να δραστηριοποιηθεί στην αγορά GBL. Όµως, η DuPont δεν παράγει GBL
για χονδρικές πωλήσεις. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισµό
ότι η DuPont είναι πιθανό να διεισδύσει στην αγορά χονδρικών πωλήσεων GBL
στο άµεσο µέλλον.

90. Κατά την έρευνα αγοράς, οι παραγωγοί δήλωσαν ότι δεν είναι σε θέση να
αυξήσουν ταχέως την παραγωγή χωρίς ουσιαστικές πρόσθετες κεφαλαιουχικές
δαπάνες. Εξετάστηκε, λοιπόν, σε ποιο βαθµό οι παραγωγοί είναι πρόθυµοι να
διοχετεύσουν τη δέσµια παραγωγή τους στην αγορά χονδρικών πωλήσεων.
Κανένας από τους παραγωγούς δεν ανέφερε ότι ήταν διατεθειµένος να
µεταστραφεί από τη δέσµια παραγωγή στην παραγωγή για τη διάθεση του
προϊόντος στην αγορά χονδρικών πωλήσεων, ανταποκρινόµενος στην αύξηση κατά
10% των µόνιµων σχετικών τιµών, ούτε ότι ήταν διατεθειµένος να αλλάξει το
µείγµα της παραγωγής του (η δυνατότητα αυτή θα περιοριζόταν επίσης λόγω
έλλειψης επιπλέον παραγωγικής ικανότητας). Κρίνεται, συνεπώς, λογικό να
συµπεράνουµε ότι τα προϊόντα που παράγονται σήµερα για δέσµια χρήση δεν είναι
πιθανό να διατεθούν στην αγορά χονδρικών πωλήσεων. Κατά συνέπεια, η δέσµια
παραγωγή δεν αντιπροσωπεύει ανταγωνιστικό περιορισµό στις τιµές της GBL στην
αγορά χονδρικών πωλήσεων.

91. Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2001, η Eurodiol χρησιµοποιούσε ποσοστό µόλις
ανώτερο του [50%-70%]* της παραγωγικής της ικανότητας για την παραγωγή
GBL. Η BASF προβλέπει ότι µέχρι το 2003 θα παράγει ποσότητα [35-50
χιλιοτόνων/έτος]* στη µονάδα του Feluy, η οποία ισοδυναµεί µε πλήρη
παραγωγική ικανότητα. Από την ποσότητα αυτή [20-30 χιλιοτόνοι/έτος]* θα
διατίθεται για δέσµια χρήση για την παραγωγή NMP και η υπόλοιπη ποσότητα θα
χρησιµοποιείται στο Ludwigshafen για δέσµια χρήση για την παραγωγή
πυρρολιδόνης, το οποίο σηµαίνει ότι το σύνολο της παραγωγής εκτιµάται ότι θα
διατίθεται για δέσµια χρήση.

92. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η BASF θα
µπορούσε να µεταβάλει το µείγµα της παραγωγής της στις εγκαταστάσεις της µετά
τη συγχώνευση. Η διεργασία παραγωγής στην Eurodiol, σε συνθήκες
αποτελεσµατικής λειτουργίας, θα ήταν σε θέση να παράγει φθηνότερη GBL από
ό,τι σε άλλες µονάδες παραγωγής της BASF. [�]*. Παροµοίως, η παραγωγή BDO
θα ήταν ακριβότερη µε τη χρησιµοποίηση της διεργασίας της Eurodiol σε σχέση µε
τη µονάδα παραγωγής Ludwigshafen. Θα ήταν, συνεπώς, δυνατό µετά τη
συγχώνευση, η BASF να συγκεντρώσει την παραγωγή προϊόντων της οµάδας της
BDO στη µονάδα παραγωγής του Feluy και την παραγωγή της BDO στο
Ludwigshafen. [�]*, ανεξάρτητα από τα µελλοντικά της σχέδια, η BASF θα
µπορούσε, αποκτώντας διαφορετική τεχνολογία, να καταστεί περισσότερο
ευέλικτη, προκειµένου να ανταποκριθεί στις µεταβολές της ζήτησης της BDO και
των προϊόντων της οµάδας της BDO.

93. Η έρευνα αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή έδειξε ότι, µε εξαίρεση τους
παραγωγούς της Ανατολικής Ευρώπης, οι καταναλωτές δεν έχουν ιδιαίτερες
προτιµήσεις αναφορικά µε την προέλευση της GBL. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η
αγορά του ΕΟΧ αντιµετωπίζει σήµερα µεγάλη έλλειψη GBL. Η BASF εκτιµά ότι
οι εισαγωγές στην Ευρώπη αυξήθηκαν µόνον από την Αµερική και ότι ανήλθαν σε



[1-10 χιλιοτόνους]* το 2000. Από αυτή τη συνολική ποσότητα, η BASF εισήγαγε
ποσότητα [1-5 χιλιοτόνων]*, η οποία χρησιµοποιήθηκε για δέσµια παραγωγή NMP
και πυρρολιδόνης στη µονάδα παραγωγής Ludwigshafen. Οι πωλήσεις της BASF
στην αγορά χονδρικής πώλησης ανήλθαν σε [1-5 χιλιοτόνους]* το 2000.

94. Εντούτοις, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ και την Ασία υπόκεινται σε υψηλούς
εισαγωγικούς δασµούς και, κατά την άποψη τρίτων µερών, το κόστος µεταφοράς
και οι δασµοί αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 20% της τρέχουσας τιµής του
προϊόντος. Εντούτοις, µε βάση στοιχεία για τις τιµές που έδωσαν οι εισαγωγείς,
συνάγεται ότι οι τιµές των προϊόντων τους ήταν κατ` ανώτατο όριο κατά 15%
υψηλότερες το 1999 από τις τιµές της BASF για την GBL. Αυτή η διαφορά τιµών
ουσιαστικά εξαλείφθηκε έως το 2000.

95. Ορισµένα τρίτα µέρη, ωστόσο, ανέφεραν επίσης ότι η είσοδος στην αγορά είναι
δύσκολη και ενέχει κινδύνους και ότι η κατασκευή µιας νέας εγκατάστασης
παραγωγής απαιτεί σηµαντική επένδυση και πρέπει να βασίζεται σε αποδεδειγµένα
αποτελεσµατική από άποψη κόστους τεχνολογία. Επιπλέον, για να είναι µια
µονάδα παραγωγής επικερδής απαιτείται υψηλός βαθµός χρησιµοποίησης της
παραγωγικής ικανότητας. ∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι βασικοί πελάτες
απαιτούν πιστοποίηση των προµηθευτών τους, η δηµιουργία πελατειακής βάσης
είναι χρονοβόρα διαδικασία. Κατά τα τελευταία πέντε έτη, η Eurodiol είναι η µόνη
εταιρεία που εισέδυσε στην αγορά του ΕΟΧ. Σύµφωνα µε τρίτα µέρη, τα
προβλήµατα της Eurodiol οφείλονται στο γεγονός ότι δεν κατόρθωσε να
εξασφαλίσει µερίδιο αγοράς που θα της παρείχε τη δυνατότητα να καλύψει το
κόστος της.

96. Η BASF αναφέρει ότι παρατηρείται µεγάλη διασπορά των πελατών για διαλύτες
ειδικών χρήσεων, ενώ ορισµένοι σηµαντικοί πελάτες είναι µεγάλες διεθνείς
εταιρείες. ∆ιαχωρίζει τους πελάτες της σε κατηγορίες πελατών του τύπου A/B/Γ.
Οι πελάτες του τύπου Α δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο, διαθέτουν
διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη / παγκοσµίως και απαιτούν
παραδόσεις µεγάλων ποσοτήτων χύδην. Όσον αφορά τους διαλύτες ειδικών
χρήσεων, οι πελάτες του τύπου Α καταναλώνουν ποσότητα άνω των [�]*. Το
1999, οι πελάτες του τύπου Α αντιπροσώπευαν µόνο το [�]* των πελατών της
BASF. Οι πελάτες του τύπου Β αναπτύσσουν περιφερειακές δραστηριότητες και
απαιτούν παραδόσεις ποσοτήτων χύδην και οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν
περισσότερες της µιας εγκαταστάσεις παραγωγής. Όσον αφορά τους διαλύτες
ειδικών χρήσεων, οι πελάτες αυτού του τύπου καταναλώνουν [�]* και το 1999
αντιπροσώπευαν το [�]* των πελατών της BASF. Οι υπόλοιποι [�]* πελάτες
ήταν του τύπου Γ, οι οποίοι αγοράζουν ποσότητες κατώτερες των [�]*. Οι
πελάτες αυτοί αναπτύσσουν δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, διαθέτουν µία
µονάδα παραγωγής και απαιτούν παραδόσεις προϊόντος χύδην και/ή
συσκευασµένων σε κυλινδρικά δοχεία.

97. Η διάρθρωση της πελατείας GBL παρουσιάζει οµοιότητα µόνο µε ορισµένους
πολύ µεγάλους πελάτες (των τύπων Α και Β) που από κοινού αντιπροσωπεύουν
περίπου το [40%-60%]* των συνολικών πωλήσεων. Οι πελάτες, κατά την έρευνα
αγοράς, θεώρησαν ότι δεν διαθέτουν αγοραστική ικανότητα διότι, για κάποιο
διάστηµα, παρατηρείται έλλειψη GBL και δεν υπάρχει µεγάλη δυνατότητα
επιλογής πωλητών. Όµως, εάν η προσφορά ήταν µεγαλύτερη, ορισµένοι βασικοί
πελάτες πιστεύουν ότι θα διέθεταν διαπραγµατευτική ισχύ. Ειδικότερα, οι εν λόγω
πελάτες αγοράζουν άλλα µη συναφή προϊόντα από την BASF και οι δαπάνες τους



για την αγορά GBL είναι σχετικά µικρές σε σχέση µε τις δαπάνες για την αγορά
άλλων προϊόντων.

98. [�]*. Βάσει της έρευνας αγοράς, η Επιτροπή προέβλεψε αύξηση της αγοράς κατά
3% έως 5% ετησίως. Εάν οι περισσότεροι παρασκευαστές παράγουν µε πλήρη ή
σχεδόν πλήρη παραγωγική ικανότητα και δεν έχουν οικονοµικό κίνητρο να
πραγµατοποιούν πωλήσεις ποσοτήτων που προορίζονται για δέσµια χρήση στην
αγορά χονδρικών πωλήσεων, είναι απίθανο οι ανταγωνιστές της BASF να είναι σε
θέση να ικανοποιήσουν την αύξηση της ζήτησης (βλέπε παραγράφους 90 και 95).

99. Συνάγεται, συνεπώς, ότι η νέα εταιρεία µετά τη συγχώνευση θα ήταν σε
πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της για να ικανοποιήσει την
αύξηση της ζήτησης. Η BASF αναφέρει ότι προτίθεται να χρησιµοποιήσει [�]*. Η
BASF θα ήταν, συνεπώς, σε θέση να διοχετεύσει ποσότητες στην αγορά χονδρικών
πωλήσεων, όταν αυξηθεί η παραγωγή στη µονάδα της Eurodiol. Επιπλέον, εάν
ληφθεί υπόψη ότι η αγορά χονδρικών πωλήσεων της GBL είναι πολύ µικρή σε
σχέση µε τη διαθέσιµη παραγωγική ικανότητα, µόνο πολύ µικρό ποσοστό
(κατώτερο του 1%) της παραγωγικής ικανότητας θα απαιτούνταν να διοχετευθεί
στην αγορά χονδρικών πωλήσεων για να ικανοποιηθεί η αύξηση της ζήτησης.
Παρά το γεγονός αυτό, οι ανταγωνιστές θα αντιµετώπιζαν µεγάλη δυσκολία να
αυξήσουν περισσότερο τις πωλήσεις τους, λόγω της τρέχουσας δέσµιας ζήτησής
τους, εφόσον δεν έχουν κανένα οικονοµικό κίνητρο να µεταστραφούν από τη
δέσµια παραγωγή στην παραγωγή για πωλήσεις στην αγορά χονδρικών πωλήσεων.
Αυτό δεν ισχύει για την BASF, η οποία διαθέτει αυτή την ευελιξία, που την
εξασφάλισε µε την απόκτηση νέας παραγωγικής ικανότητας και διαφορετικής
τεχνολογίας.

Συµπέρασµα για την GBL

100. Με την προταθείσα πράξη θα υπάρξει, συνεπώς, συγκέντρωση των δύο µοναδικών
παραγωγών σε κλίµακα ΕΟΧ οι οποίοι πωλούν GBL στην αγορά χονδρικών
πωλήσεων, δηµιουργώντας ισχυρή θέση στην αγορά. Οι πελάτες θα έχουν
ελάχιστη δυνατότητα επιλογής για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε GBL, οι
οποίες θα αυξάνονται στο µέλλον. Ως εκ τούτου, είναι δυνατό να συναχθεί το
συµπέρασµα ότι η προταθείσα πράξη ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης των µερών στην αγορά της GBL στον ΕΟΧ.

(β) NMP

101. Η BASF εκτιµά ότι, σε παγκόσµιο επίπεδο, η NMP χρησιµοποιούνταν το 1999
κυρίως στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών [10%-30%]*, επιχρισµάτων [10%-30%]* και
αντιδραστηρίων χηµικών διεργασιών [10%-30%]*, για καθαρισµό [10%-30%]* και
αγροχηµικά προϊόντα [10%-30%]*. Στο εσωτερικό της Ευρώπης, οι βασικοί τοµείς
εφαρµογών παρουσίαζαν ελαφρά διαφοροποίηση, εφόσον τα επιχρίσµατα
αντιπροσώπευαν το [10%-30%]* και τα αντιδραστήρια χηµικών διεργασιών και τα
αγροχηµικά προϊόντα αντιπροσώπευαν ποσοστό µόλις κατώτερο του [10%-30%]*
το καθένα χωριστά. Η διαφορά προέκυψε εξαιτίας του γεγονότος ότι η αγορά
ηλεκτρονικών παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθµό συγκέντρωσης στην Ασία και τις
ΗΠΑ, ενώ η αγορά επιχρισµάτων σύρµατος κυριαρχείται από τους ευρωπαίους
παραγωγούς.



102. Η NMP παράγεται από GBL και η BASF εκτιµά ότι, µε όλες τις διεργασίες, ένας
τόνος GBL µπορεί να παραγάγει περίπου [0,5 � 2 τόνους]* NMP.

103. Στην κοινοποίησή της, η BASF εκτιµά ότι η αγορά χονδρικών πωλήσεων για την
NMP αντιπροσώπευε αξίας [40-60 εκατ. ευρώ]* το 1999 στον ΕΟΧ, που
αντιπροσωπεύει ποσότητα [20-40 χιλιοτόνων]*. Σύµφωνα µε την BASF, η
παγκόσµια ικανότητα παραγωγής NMP, οι χονδρικές πωλήσεις στον ΕΟΧ και τα
µερίδια της αγοράς (βάσει ποσοτήτων) το 1999 είναι αυτά που παρουσιάζονται
στον κατωτέρω πίνακα 5.

Πίνακας 5: Παγκόσµια ικανότητα παραγωγής NMP, πωλήσεις στον ΕΟΧ και µερίδια
αγοράς στον τοµέα των χονδρικών πωλήσεων (εκτιµήσεις της BASF για το 1999)

NMP Παραγωγική
ικανότητα
χιλιοτόνοι/έτος

Χονδρικές πωλήσεις
στον ΕΟΧ σε
χιλιοτόνους

Μερίδιο αγοράς
στον ΕΟΧ

BASF (Γερµανία) 15 [�]*
BASF (ΗΠΑ) 25

[�]*

Eurodiol (Βέλγιο) 25 [�]* [�]*
Συνδυασµένο 65 [�]* [�]*
ISP (ΗΠΑ) 23 [�]* [�]*
Lyondell (ΗΠΑ) 18 [�]* [�]*
Mitsubishi (Ιαπωνία) 8 [�]*
[�]* ([�]*)
[λοιποί]

3 [�]*

[�]* ([�]*)
[λοιποί]

5 [�]*

Λοιποί [�]* [�]*
Σύνολο 122 [�]* [�]*

104. Η BASF εκτιµά ότι το µερίδιο της αγοράς της το 1999 κυµαινόταν µεταξύ [35%-
45%]* (σε όγκο) και µεταξύ [35%-45%]* (σε αξία). Το µερίδιο αγοράς της
Eurodiol εκτιµάται ότι κυµαινόταν µεταξύ [10%-20%]* (σε όγκο) και [10%-20%]*
(σε αξία). Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις, το συνδυασµένο µερίδιο της αγοράς στην
αγορά της NMP µετά τη συγκέντρωση θα είναι [50%-60%]* (και σε όγκο και σε
αξία). Οι αριθµοί για τους «λοιπούς» παραγωγούς περιλαµβάνουν τους
ανακυκλωτές NMP, οι οποίοι αγοράζουν χρησιµοποιηµένη NMP από πελάτες και
ανακυκλώνουν το υλικό µε θέρµανση και απόσταξη. Στη συνέχεια, η
ανακυκλωµένη NMP, κατά την BASF, πωλείται στην αγορά χονδρικών πωλήσεων
NMP.

105. Η έρευνα αγοράς της Επιτροπής επιβεβαίωσε σε µεγάλο βαθµό τα
προαναφερθέντα στοιχεία για την παραγωγική ικανότητα. Επιπλέον, η παραγωγική
ικανότητα παρέµεινε σταθερή και δεν έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία τρία έτη.
Όσον αφορά τα µερίδια αγορών, εντούτοις, η BASF έχει δηλώσει ελαφρώς
υπερεκτιµηµένους αριθµούς σχετικά µε το µέγεθος της αγοράς και τις πωλήσεις
της Eurodiol. Επιπλέον, η Επιτροπή πιστεύει ότι έχει ενδεχοµένως υπερεκτιµηθεί
και η σηµασία των ανακυκλωτών. Η έρευνα αγοράς κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν
πωλήσεις ανακυκλωµένης NMP στην αγορά χονδρικών πωλήσεων της Ευρώπης.
Οι περισσότερες εταιρείες ανακύκλωσης επεξεργάζονται τη χρησιµοποιηµένη
NMP για λογαριασµό εταιρειών και την επιστρέφουν, µε αποτέλεσµα να µην είναι
διαθέσιµη στην αγορά χονδρικών πωλήσεων µε αυτή τη µορφή. Συνεπώς, η



Επιτροπή θεωρεί, µε βάση τα αριθµητικά στοιχεία του 1999, ότι το µερίδιο της
αγοράς της BASF είναι [35%-45%]* και το συνδυασµένο µερίδιο της αγοράς είναι
[50%-60%]* (σε όγκο). Τα τελευταία αριθµητικά στοιχεία για το 2000
παρουσιάζουν ελαφρά µείωση του µεριδίου της αγοράς, αν και το συνδυασµένο
µερίδιο εξακολουθεί να είναι [50%-60%]*. Το ποσοστό πωλήσεων του επόµενου
σε µέγεθος ανταγωνιστή είναι κατώτερο από το ήµισυ των πωλήσεων στην αγορά
χονδρικών πωλήσεων. Σύµφωνα µε την BASF, οι πληροφορίες για τις πωλήσεις
κατά την εξεταζόµενη περίοδο (1997-2000) παρουσιάζουν αύξηση του µεριδίου
αγοράς της Eurodiol [�]*. Η έρευνα αγοράς έχει επιβεβαιώσει σε µεγάλο βαθµό
αυτή την τάση.

106. Μετά την προταθείσα συγχώνευση, η νέα επιχειρηµατική οντότητα θα είναι ο
µόνος παραγωγός σε κλίµακα ΕΟΧ που θα πραγµατοποιεί πωλήσεις στην αγορά
χονδρικών πωλήσεων. Η BASF θα ελέγχει ποσοστό άνω του 50% της παγκόσµιας
παραγωγικής ικανότητας NMP, ενώ οι βασικότεροι ανταγωνιστές της θα παράγουν
ποσότητες για την αγορά χονδρικών πωλήσεων στις ΗΠΑ. Αν και υπάρχουν
µικρές µονάδες παραγωγής στην Ανατολική Ευρώπη [�]* δεν υπάρχουν
αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν εισαχθεί στον ΕΟΧ σηµαντικές ποσότητες NMP
από αυτή την περιοχή. Αν και η BASF εκτιµά ότι ποσότητα περίπου [<2
χιλιοτόνων]* έχει εισαχθεί στον ΕΟΧ από την Ανατολική Ευρώπη το 2000,
κανένας πελάτης δεν ανέφερε ότι αγοράζει NMP από παραγωγούς της Ανατολικής
Ευρώπης. Επιπλέον, πολλοί έχουν αναφέρει ότι τα προϊόντα της Ανατολικής
Ευρώπης είναι κατώτερης ποιότητας, ακριβότερα από τις εναλλακτικές
δυνατότητες εφοδιασµού και ότι οι παραγωγοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν
τον έγκαιρο και αξιόπιστο εφοδιασµό.

107. Από την έρευνα αγοράς συνάγεται επίσης ότι όλοι οι παραγωγοί, πλην της
Eurodiol, παράγουν µε πλήρη ή µε σχεδόν πλήρη παραγωγική ικανότητα.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα κατασκευαστούν νέες µονάδες
παραγωγής NMP στην Ευρώπη στο ορατό µέλλον. [�]*, που θα αρχίσει την
παραγωγή BDO στις αρχές του 2002. Εντούτοις, έχει δηλωθεί δηµοσίως ότι η
Lyondell ανέβαλε την υλοποίηση των σχεδίων της να επεκτείνει αυτή τη µονάδα
για την παραγωγή προϊόντων της οµάδας της BDO. Επιπλέον, η Lyondell εκτιµά
ότι, όταν λάβει την απόφαση να εισέλθει στην αγορά, θα απαιτηθεί σηµαντικός
χρόνος, µέχρις ότου είναι σε θέση να παράγει ικανές ποσότητες για χονδρικές
πωλήσεις. Συνεπώς, η ενδεχόµενη είσοδος της Lyondell στην αγορά δεν είναι
δυνατό να θεωρηθεί ότι συνιστά ανταγωνιστικό περιορισµό για την εταιρεία που
θα προκύψει από τη συγχώνευση.

108. Η BASF αναφέρει επίσης ότι η Mitsubishi κατασκευάζει στην Ιαπωνία νέα µονάδα
παραγωγής NMP, που θα αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του 2002. Αυτό, κατά
την BASF, θα συµβάλει στο να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα στη µονάδα της
Mitsubishi [�]*. Εντούτοις, δεν πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές από την Ασία το
2000. Η Ευρώπη και η Αµερική ήταν καθαροί εξαγωγείς προς την Ασία. Επιπλέον,
δεν είναι γνωστό κατά πόσον αυτή η επιπλέον παραγωγή είναι δέσµια ή
προορίζεται να διατεθεί στην ασιατική αγορά χονδρικών πωλήσεων.

109. Κατά την έρευνα αγοράς, οι παραγωγοί δήλωσαν ότι δεν είναι σε θέση να
αυξήσουν ταχέως την παραγωγή χωρίς σηµαντικό πρόσθετο κεφαλαιουχικό
κόστος. Εξετάστηκε, λοιπόν, σε ποιον βαθµό οι παραγωγοί είναι πρόθυµοι να
µεταβάλουν το µείγµα της παραγωγής τους. Οι περισσότεροι παραγωγοί ανέφεραν
ότι δεν θα µετέβαλαν το µείγµα της παραγωγής τους ανταποκρινόµενοι σε αύξηση



10% των µόνιµων σχετικών τιµών της NMP στον ΕΟΧ. Επιπλέον, ο βαθµός κατά
τον οποίο θα µπορούσε να µεταβληθεί το µείγµα της παραγωγής θα ήταν δυνατό
να επηρεάζεται λόγω έλλειψης συµπληρωµατικής παραγωγικής ικανότητας.
Επίσης, δεν είναι πιθανό προϊόντα που προορίζονται για την αγορά των ΗΠΑ να
διατίθενται στην αγορά του ΕΟΧ, εφόσον η διαφορά τιµών κυµαινόταν γύρω στο
50% το 2000.

110. Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2001, η Eurodiol χρησιµοποιούσε ποσοστό
[20%-40%]* της διαθέσιµης ικανότητας παραγωγής NMP. Η BASF προβλέπει ότι
µέσα στο 2003 θα παράγει ποσότητα [20-35 χιλιοτόνων/έτος]* στη µονάδα Feluy,
η οποία ισοδυναµεί µε πλήρη παραγωγική ικανότητα. ∆εδοµένων των διεργασιών
παραγωγής στην Eurodiol, εάν η µονάδα αυτή λειτουργεί αποτελεσµατικά, η
BASF θα ήταν σε θέση να παράγει NMP µε χαµηλότερο κόστος στις
εγκαταστάσεις της Eurodiol µετά τη συγκέντρωση σε σχέση µε τη δική της µονάδα
[�]*. Είναι, συνεπώς, πιθανό να συγκεντρώσει η BASF την παραγωγή προϊόντων
της οµάδας της BDO στην εγκατάσταση Feluy και την παραγωγή BDO στο
Ludwigshafen. [�]*. Εντούτοις, ανεξάρτητα από τα µελλοντικά της σχέδια, η
BASF θα µπορούσε, αποκτώντας διαφορετική τεχνολογία, να καταστεί
περισσότερο ευέλικτη για να ανταποκριθεί στις µεταβολές της ζήτησης BDO και
των προϊόντων της οµάδας της BDO.

111. Από την έρευνα αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή συνάγεται ότι, µε
εξαίρεση τους παραγωγούς της Ανατολικής Ευρώπης, οι καταναλωτές δεν έχουν
ιδιαίτερες προτιµήσεις όσον αφορά την καταγωγή της NMP. Επιπλέον, στην αγορά
του ΕΟΧ παρατηρείται πολύ µεγάλη έλλειψη NMP. Η BASF εκτιµά ότι οι
εισαγωγές από την Αµερική στην Ευρώπη το 2000 ανήλθαν σε [5-15 χιλιοτόνους]*
και ότι δεν πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές από αλλού. Η BASF εισήγαγε µόνο
ποσότητα [<2 χιλιοτόνων]*, η οποία πωλήθηκε στην αγορά χονδρικών πωλήσεων.

112. Όµως, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ και την Ασία υπόκεινται σε σηµαντικούς
δασµούς. Σύµφωνα µε τρίτα µέρη, το κόστος µεταφοράς και οι εισαγωγικοί δασµοί
αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 20% της σηµερινής τιµής του προϊόντος.
Εντούτοις, τα στοιχεία για τις τιµές που έδωσαν οι εισαγωγείς ανέφεραν ότι οι
τιµές των προϊόντων τους ήταν το πολύ κατά 10% υψηλότερες από τις τιµές της
NMP που πωλεί η BASF.

113. Τρίτα µέρη έχουν επίσης δηλώσει ότι η είσοδος στην αγορά είναι δύσκολη και
ενέχει κινδύνους. Και τούτο διότι η κατασκευή µιας νέας µονάδας παραγωγής
απαιτεί σηµαντική επένδυση και αποδεδειγµένα αποτελεσµατική τεχνολογία.
Επιπλέον, για να είναι µια µονάδα παραγωγής επικερδής, απαιτείται υψηλός
βαθµός χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας. Επειδή οι περισσότεροι από
τους βασικούς πελάτες απαιτούν πιστοποίηση των προµηθευτών τους, η
δηµιουργία πελατειακής βάσης είναι χρονοβόρα διαδικασία. Τα τελευταία πέντε
έτη η Eurodiol ήταν η µόνη εταιρεία που εισέδυσε στην αγορά του ΕΟΧ. Σύµφωνα
µε τρίτα µέρη, η Eurodiol αντιµετώπισε προβλήµατα λόγω της αδυναµίας της να
εξασφαλίσει µερίδιο αγοράς που θα της επέτρεπε να καλύψει το κόστος της.

114. Η BASF αναφέρει ότι παρατηρείται µεγάλη διασπορά πελατών της για διαλύτες
ειδικών χρήσεων, ενώ ορισµένοι σηµαντικοί πελάτες είναι µεγάλες διεθνείς
εταιρείες. ∆ιαχωρίζει τους πελάτες της σε κατηγορίες πελατών των τύπων A/B/Γ.
Οι πελάτες του τύπου Α δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο, διαθέτουν
διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη / διεθνώς και απαιτούν



παραδόσεις µεγάλων ποσοτήτων χύδην. Οι πελάτες του τύπου Α που αγοράζουν
διαλύτες ειδικών χρήσεων καταναλώνουν ποσότητα µεγαλύτερη των [�]*. Το
1999, οι πελάτες του τύπου Α αντιπροσώπευαν µόνο το [�]* των πελατών της
BASF. Οι πελάτες του τύπου Β αναπτύσσουν δραστηριότητες σε περιφερειακό
επίπεδο και απαιτούν παραδόσεις ποσοτήτων χύδην και στην πλειοψηφία τους
διαθέτουν περισσότερες της µιας µονάδες παραγωγής. Όσον αφορά τους διαλύτες
ειδικών χρήσεων, οι πελάτες αυτού του τύπου καταναλώνουν [�]* και το 1999
αντιπροσώπευαν το [�]* των πελατών της BASF. Οι υπόλοιποι πελάτες [�]*
ήταν πελάτες του τύπου Γ που αγοράζουν ποσότητα µικρότερη των [�]*. Οι
πελάτες αυτοί αναπτύσσουν δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, διαθέτουν µία
µονάδα παραγωγής και απαιτούν παραδόσεις ποσοτήτων χύδην και/ή
συσκευασµένων σε κυλινδρικά δοχεία.

115. Η διάρθρωση των πελατών της NMP εµφανίζεται διαφορετική από αυτή των
πελατών για διαλύτες ειδικών χρήσεων, µε ευρύτερη διασπορά πελατών, καθένας
από τους οποίους αντιπροσωπεύει µικρό ποσοστό πωλήσεων της BASF.
∆εδοµένου αυτού του γεγονότος, δεν φαίνεται να υπάρχει αγοραστική ικανότητα.
Οι πελάτες που απάντησαν στην έρευνα αγοράς θεωρούν ότι δεν διαθέτουν
αγοραστική ικανότητα και, λόγω έλλειψης NMP, δεν έχουν µεγάλη δυνατότητα
επιλογής πωλητή. Εάν όµως αυξηθεί η προσφορά, ορισµένοι βασικοί πελάτες
πιστεύουν ότι θα διαθέτουν διαπραγµατευτική ισχύ. Οι πελάτες αυτοί αγοράζουν
άλλα µη συναφή προϊόντα από την BASF και οι δαπάνες τους για την αγορά NMP
είναι µικρές σε σχέση µε τις δαπάνες για την αγορά αυτών των άλλων προϊόντων.

116. [�]*. Με βάση την έρευνα αγοράς, η Επιτροπή προέβλεψε ότι η αγορά της NMP
θα µεγεθύνεται κατά 3% έως 4% ετησίως. Εφόσον οι περισσότεροι παραγωγοί
παράγουν µε πλήρη ή σχεδόν πλήρη παραγωγική ικανότητα, είναι απίθανο οι
ανταγωνιστές της BASF να ικανοποιήσουν την αύξηση της ζήτησης.

117. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, συνάγεται ότι η νέα εταιρεία θα είναι σε
πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της να ικανοποιήσει την
αυξηµένη ζήτηση. [�]*. Εκτιµάται ότι οι ποσότητες αυτές πωλούνται ήδη στην
αγορά χονδρικών πωλήσεων και ότι κάθε µελλοντική αύξηση της παραγωγής θα
διατίθεται στην αγορά χονδρικών πωλήσεων.

Συµπέρασµα για την NMP

118. Κατά συνέπεια, η προταθείσα πράξη ενώνει τους δύο µοναδικούς παραγωγούς
στον ΕΟΧ, οι οποίοι πραγµατοποιούν πωλήσεις NMP στην αγορά χονδρικών
πωλήσεων, µε αποτέλεσµα να αποκτήσουν ισχυρή θέση στην αγορά. Οι πελάτες θα
έχουν ελάχιστη δυνατότητα επιλογής πωλητή για τις αυξανόµενες ανάγκες τους σε
NMP. Συνάγεται, συνεπώς, το συµπέρασµα ότι η προταθείσα πράξη είναι δυνατό
να έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης των µερών στην αγορά
της NMP στον ΕΟΧ.

(γ) THF

119. Η BASF εκτιµά ότι οι βασικές χρήσεις του THF που πωλείται στην αγορά
χονδρικών πωλήσεων είναι η βιοµηχανία φαρµακευτικών [40%-60%]*, οι
βιοµηχανικοί διαλύτες, ιδίως το PVC και τα επιχρίσµατα [20%-40%]* και η
βιοµηχανία ηλεκτρονικών [<20%]*. Η συνολική σχεδόν ποσότητα του THF,



ωστόσο, διατίθεται για δέσµια χρήση από τους παραγωγούς, κυρίως για την
παραγωγή PTMEG.

120. Στην κοινοποίησή της, η BASF εκτιµά ότι η αξία των πωλήσεων THF στην αγορά
χονδρικών πωλήσεων του ΕΟΧ το 1999 ανερχόταν σε [50-60 εκατ. ευρώ]*, που
αντιπροσωπεύει ποσότητα [25-35 χιλιοτόνων]*. Σύµφωνα µε την BASF, η
παγκόσµια παραγωγική ικανότητα THF, οι χονδρικές πωλήσεις στον ΕΟΧ και τα
µερίδια αγοράς (βάσει των ποσοτήτων) το 1999 είναι αυτά που παρουσιάζονται
στον πίνακα 6.

Πίνακας 6: Παγκόσµια ικανότητα παραγωγής THF, πωλήσεις ΕΟΧ και µερίδια των
αγορών στην αγορά χονδρικών πωλήσεων (εκτιµήσεις της BASF για το 1999)

THF Παραγωγική
ικανότητα
χιλιοτόνοι/έτος

Χονδρικές
πωλήσεις στον
ΕΟΧ σε
χιλιοτόνους

Μερίδιο της
αγοράς στον
ΕΟΧ

BASF (Γερµανία) 30 [�]*
BASF (ΗΠΑ) 20
BASF (Ιαπωνία) 20

[�]*

Eurodiol (Βέλγιο) 33 [�]* [�]*
Συνδυασµένο 103 [�]* [�]*
ISP (Γερµανία) 12 [�]* [�]*
Lyondell (ΗΠΑ) 16 [�]* [�]*
DuPont (Ισπανία) 45 [�]*
DuPont (ΗΠΑ) 82

[�]*

Λοιποί
Penn Chem (ΗΠΑ) 54
Mitsubishi (Ιαπωνία) 20
PTG (∆ηµοκρατία της
Κορέας)

10

Tonen (Ιαπωνία) 9
 [�]* [λοιποί] 5
Quihar Qianjin (Λαϊκή
∆ηµοκρατία της Κίνας)

3

[�]* [�]*

Σύνολο 359 [�]*

121. Η BASF εκτιµά ότι το µερίδιο της αγοράς της το 1999 ανερχόταν σε [25%-35%]*
(σε όγκο) και σε [25%-35%]* (σε αξία). Το µερίδιο της αγοράς της Eurodiol ήταν
[10%-20%]* (σε όγκο) και [10%-20%]* (σε αξία). Βάσει αυτών των εκτιµήσεων, η
συγκέντρωση θα έχει σαν αποτέλεσµα συνδυασµένο µερίδιο αγοράς στην αγορά
του THF [40%-50%]* (σε όγκο και σε αξία).

122. Η έρευνα αγοράς της Επιτροπής επιβεβαίωσε σε µεγάλο βαθµό τα στοιχεία για
την παραγωγική ικανότητα που αναφέρονται στον πίνακα 6. Επιπλέον, η
παραγωγική ικανότητα ήταν σταθερή και δεν αυξήθηκε κατά τα τελευταία τρία
έτη. Τα µερίδια της αγοράς έχουν επίσης επιβεβαιωθεί από την έρευνα αγοράς.
Σύµφωνα µε την έρευνα της Επιτροπής, τα µερίδια της αγοράς των µερών το 1999
στον ΕΟΧ ανήλθαν περίπου σε [25%-35%]* (BASF) και σε [10%-20%]*
(Eurodiol), µε αποτέλεσµα το µερίδιο της αγοράς µετά τη συγκέντρωση να είναι
της τάξης του [40%-50%]*. Φαίνεται ότι η BASF υποεκτίµησε ελαφρά τη θέση
του ισχυρότερου ανταγωνιστή της στην αγορά, της ISP, αλλά τα µερίδια της



αγοράς της DuPont και της Lyondell έχει επιβεβαιωθεί σε µεγάλο βαθµό ότι
κυµαίνονται στα επίπεδα της εκτίµησης της BASF. Η BASF δεν προσδιόρισε την
καταγωγή της υπόλοιπης ποσότητας [1-10 χιλιοτόνων]* που πωλήθηκε στην αγορά
χονδρικών πωλήσεων του ΕΟΧ, αλλά ούτε και η έρευνα αγοράς προσδιόρισε την
πηγή αυτής της ποσότητας. Η συγκέντρωση θα είχε, συνεπώς, αποτέλεσµα τη
συγχώνευση του µεγαλύτερου µε τον τρίτο σε µέγεθος παραγωγό, αυξάνοντας
σηµαντικά τη διαφορά µε τον µεγαλύτερο εναποµείναντα ανταγωνιστή στην
αγορά.

123. Το 2000, η κατάσταση στην αγορά του THF παρουσίασε σηµαντική αλλαγή. Το
συνδυασµένο µερίδιο της αγοράς των µερών αυξήθηκε περίπου σε [45%-55%]*
(της BASF περίπου σε [25%-35%]*, της Eurodiol σε περίπου [20%-30%]*). Κατά
την περίοδο αυτή, η Eurodiol πραγµατοποίησε σηµαντικές πωλήσεις στην BASF,
συνολικής ποσότητας [1-5 χιλιοτόνων]* η οποία δεν ελήφθη υπόψη κατά τον
υπολογισµό των µεριδίων της αγοράς, διότι αυτό θα διόγκωνε τη θέση τους µετά
τη συγκέντρωση. Όµως, οι πωλήσεις αυτές έδωσαν στην BASF τη δυνατότητα να
αυξήσει τις πωλήσεις της στην αγορά χονδρικών πωλήσεων κατά [30%-40%]* από
το 1999 έως το 2000, από [5-15 χιλιοτόνους]* σε [5-15 χιλιοτόνους]*. Μέχρι το
2000, το µερίδιο της αγοράς του επόµενου σε µέγεθος ανταγωνιστή, της ISP,
παρουσίασε ελαφρά µείωση. Συνεπώς, από το 1999 και µετά βελτιώθηκε
σηµαντικά η θέση της BASF στην αγορά, µε αποτέλεσµα το µερίδιό της να είναι
περίπου διπλάσιο από το µερίδιο του επόµενου σε µέγεθος ανταγωνιστή της.

124. Μετά την προταθείσα συγκέντρωση, ο αριθµός των παραγωγών στον ΕΟΧ που
πραγµατοποιούν πωλήσεις THF στην αγορά χονδρικών πωλήσεων θα µειωθεί από
τέσσερις σε τρεις. Η BASF θα κατέχει ποσοστό ελαφρά χαµηλότερο του 50% της
παραγωγικής ικανότητας THF σε επίπεδο ΕΟΧ και το 45% της παγκόσµιας
παραγωγικής ικανότητας. Οι βασικοί ανταγωνιστές της θα είναι η ISP και η
Lyondell. Η DuPont, αν και δραστηριοποιείται στην αγορά χονδρικών πωλήσεων,
χρησιµοποιεί το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής της για δέσµια χρήση και
πραγµατοποιεί πωλήσεις µικρών µόνο ποσοτήτων στην αγορά χονδρικών
πωλήσεων8. Υπάρχουν επίσης ορισµένες µικρές µονάδες παραγωγής στην
Ανατολική Ευρώπη (παραδείγµατος χάρη στη Ρωσική Οµοσπονδία, µε περίπου 5
χιλιοτόνους), αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές
THF στον ΕΟΧ. Η BASF εκτιµά ότι οι πωλήσεις από την Ανατολική Ευρώπη στον
ΕΟΧ ανήλθαν σε [1-5 χιλιοτόνους]*, ενώ ποσότητα [<3 χιλιοτόνων]* του THF που
παράγεται στην Ανατολική Ευρώπη διατίθεται για δέσµια χρήση. Κανένας από
τους πελάτες που ρωτήθηκαν κατά την έρευνα αγοράς δεν ανέφερε ότι αγόρασε
THF από παραγωγούς της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, ορισµένοι πελάτες
ανέφεραν ότι τα προϊόντα της Ανατολικής Ευρώπης είναι κατώτερης ποιότητας και
ότι οι παραγωγοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν έγκαιρο και αξιόπιστο
εφοδιασµό.

125. Από την έρευνα της αγοράς συνάγεται ότι όλοι οι παραγωγοί, µε εξαίρεση την
Eurodiol, παράγουν µε πλήρη ή σχεδόν πλήρη παραγωγική ικανότητα. Επιπλέον,
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα κατασκευαστούν νέες µονάδες παραγωγής THF
στην Ευρώπη κατά το ορατό µέλλον. [�]*, γεγονός που οφείλεται στο ότι θα
αρχίσει η παραγωγή BDO στις αρχές του 2002. Εντούτοις, έχει δηλωθεί δηµοσίως
ότι η Lyondell ανέβαλε την υλοποίηση των σχεδίων της για την επέκταση αυτής

                                                
8 Η DuPont παράγει THF στη µονάδα παραγωγής της στην Αστούρια (Ισπανία).



της µονάδας για την παραγωγή προϊόντων της οµάδας της BDO. Επιπλέον, η
Lyondell εκτιµά ότι, όταν αποφασίσει να εισδύσει στην αγορά, θα χρειαστεί
µεγάλο διάστηµα για να εισέλθει στην αγορά χονδρικών πωλήσεων. Η εν δυνάµει
είσοδος της Lyondell στην αγορά µπορεί, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι συνιστά
ανταγωνιστικό περιορισµό για την εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση.

126. Η BASF έχει επίσης αναφέρει ότι η Mitsubishi κατασκευάζει στην Ιαπωνία νέες
µονάδες παρασκευής THF (παραγωγικής ικανότητας [�]*) που θα τεθούν σε
λειτουργία το 2002· η TCC κατασκευάζει στην Ταϊβάν µονάδα (παραγωγικής
ικανότητας [�]*) και αναµένεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2001· η Dairen
στην Ταϊβάν (παραγωγική ικανότητα [�]*) και αναµένεται ότι θα τεθεί σε
λειτουργία το 2002, η Nan Ya στην Ταϊβάν (παραγωγική ικανότητα [�]*) µε
προβλεπόµενη έναρξη λειτουργίας το 2001 και, τέλος, η Quihar Qianjin στην Κίνα
(παραγωγική ικανότητα [�]*) µε έναρξη λειτουργίας το 2001. Εντούτοις, δεν
πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές από την Ασία το 2000 και η Ευρώπη ήταν καθαρός
εξαγωγέας προς την Ασία. Επιπλέον, δεν είναι γνωστό σε ποιο βαθµό οι νέες
ποσότητες θα διατίθενται για δέσµια χρήση ή για πωλήσεις στην ασιατική αγορά
χονδρικών πωλήσεων.

127. Η έρευνα αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή έδειξε ότι οι καταναλωτές δεν
έχουν ιδιαίτερες προτιµήσεις όσον αφορά την καταγωγή του THF9. Λόγω της
παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων και των χαµηλών τιµών στην Ευρώπη, οι
εισαγωγές στην Ευρώπη ήταν περιορισµένες. Η BASF εκτιµά ότι οι εισαγωγές
στην Ευρώπη ανήλθαν σε [1-5 χιλιοτόνους]* (στις οποίες περιλαµβάνεται
ποσότητα [1-2 χιλιοτόνων]* της BASF) από την Αµερική το 2000. ∆εν
αναφέρθηκαν εισαγωγές από άλλες περιοχές του κόσµου. Πραγµατοποιώντας
εξαγωγές [5-10 χιλιοτόνων]* ([�]*), η Ευρώπη είναι καθαρός εξαγωγέας THF.

128. Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει στην έρευνα αγοράς ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να
αυξήσουν ταχέως την παραγωγή χωρίς ουσιαστικό πρόσθετο κεφαλαιουχικό
κόστος. Η Επιτροπή εξέτασε, συνεπώς, σε ποιο βαθµό οι παραγωγοί είναι
διατεθειµένοι να διοχετεύσουν την παραγωγή τους που προορίζεται για δέσµια
χρήση στην αγορά χονδρικών πωλήσεων. Κανείς παραγωγός δεν ανέφερε ότι ήταν
διατεθειµένος να µεταστραφεί από τη δέσµια παραγωγή στην παραγωγή για την
αγορά χονδρικών πωλήσεων, ανταποκρινόµενος στην αύξηση των µόνιµων
σχετικών τιµών κατά 10%, ούτε ότι θα άλλαζε το µείγµα της παραγωγής του (η
δυνατότητα αυτή περιορίζεται επίσης λόγω έλλειψης συµπληρωµατικής
παραγωγικής ικανότητας). Είναι, συνεπώς, λογικό να θεωρηθεί ότι τα προϊόντα,
που προορίζονται σήµερα για δέσµια χρήση, είναι απίθανο να διατεθούν στην
αγορά χονδρικών πωλήσεων. Η παραγωγή για δέσµια χρήση δεν αντιπροσωπεύει,
συνεπώς, ανταγωνιστικό περιορισµό για τις τιµές του THF στην αγορά χονδρικών
πωλήσεων.

129. Η Eurodiol χρησιµοποιούσε, τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2001, περίπου το
[70%-90%]* της διαθέσιµης ικανότητας παραγωγής THF. Η BASF προβλέπει ότι
µέχρι το 2003 θα παράγει ποσότητα [35-45 χιλιοτόνων/έτος]* στη µονάδα Feluy,
[�]*10 της τρέχουσας παραγωγικής ικανότητας. Με τις διεργασίες παραγωγής της

                                                
9 Με µόνη εξαίρεση ότι η ποιότητα του THF που παράγεται από Ρώσους παρασκευαστές δεν είναι

γενικά αποδεκτή, διότι δεν πληρούνται σήµερα τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και
αξιοπιστίας του εφοδιασµού.

10 [�]*



Eurodiol, εάν η BASF λειτουργεί αποτελεσµατικά, θα πρέπει να είναι σε θέση να
παράγει THF, µετά τη συγκέντρωση, στις εγκαταστάσεις της Eurodiol µε
χαµηλότερο κόστος απ` ό,τι στο Ludwigshafen. [�]*.

130. Ορισµένα τρίτα µέρη έχουν αναφέρει ότι η διείσδυση στην αγορά είναι δύσκολη
και ενέχει κινδύνους. Και τούτο διότι η κατασκευή µιας νέας µονάδας παραγωγής
απαιτεί σηµαντική επένδυση και αποδεδειγµένα αποτελεσµατική τεχνολογία.
Επιπλέον, για να καταστεί µια µονάδα παραγωγής επικερδής, απαιτείται υψηλός
βαθµός χρησιµοποίησης της παραγωγικής της ικανότητας. ∆εδοµένου ότι οι
περισσότεροι βασικοί πελάτες απαιτούν πιστοποίηση από τους προµηθευτές τους,
η δηµιουργία πελατειακής βάσης είναι χρονοβόρα διαδικασία. Κατά τα τελευταία
πέντε έτη, η Eurodiol είναι η µόνη εταιρεία που εισέδυσε στην αγορά του ΕΟΧ
και, κατά την άποψη τρίτων µερών, τα προβλήµατα της Eurodiol οφείλονται στο
γεγονός ότι δεν εξασφάλισε µερίδιο αγοράς που θα της επέτρεπε να καλύψει το
κόστος της.

131. Η BASF αναφέρει ότι παρατηρείται µεγάλη διασπορά πελατών της για διαλύτες
ειδικών χρήσεων, ενώ ορισµένοι σηµαντικοί πελάτες είναι µεγάλες διεθνείς
εταιρείες. ∆ιαχωρίζει τους πελάτες της σε κατηγορίες πελατών των τύπων A/B/Γ.
Οι πελάτες του τύπου Α δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο, διαθέτουν
διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη / διεθνώς και απαιτούν
παραδόσεις µεγάλων ποσοτήτων χύδην. Οι πελάτες τύπου Α που αγοράζουν
διαλύτες ειδικών χρήσεων καταναλώνουν ποσότητα µεγαλύτερη των [�]*. Το
1999, οι πελάτες του τύπου Α αντιπροσώπευαν µόνο το [�]* των πελατών της
BASF. Οι πελάτες του τύπου Β αναπτύσσουν δραστηριότητες σε περιφερειακό
επίπεδο και απαιτούν παραδόσεις ποσοτήτων χύδην και οι περισσότεροι διαθέτουν
περισσότερες της µιας µονάδες παραγωγής. Όσον αφορά τους διαλύτες ειδικών
χρήσεων, οι πελάτες αυτού του τύπου καταναλώνουν [�]* και το 1999
αντιπροσώπευαν το [�]* των πελατών της BASF. Οι υπόλοιποι πελάτες [�]*
ήταν πελάτες του τύπου Γ που αγοράζουν ποσότητα µικρότερη των [�]*. Οι
πελάτες αυτοί αναπτύσσουν δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, διαθέτουν µία
µονάδα παραγωγής και απαιτούν παραδόσεις ποσοτήτων χύδην και/ή
συσκευασµένων σε κυλινδρικά δοχεία.

132. Η διάρθρωση των αγοραστών του THF είναι διαφορετική από αυτή των πελατών
για τους διαλύτες ειδικών χρήσεων, εφόσον δεν υπάρχουν πελάτες του τύπου Α, οι
πελάτες του τύπου Β είναι περιορισµένοι και υπάρχουν πολλοί µικροί πελάτες του
τύπου Γ. Ελάχιστα είναι τα στοιχεία για την αγοραστική ικανότητα. Οι πελάτες
δήλωσαν, κατά την έρευνα αγοράς, ότι θεωρούν ότι δεν διαθέτουν αγοραστική
ικανότητα διότι, για κάποιο διάστηµα, υπάρχει έλλειψη προσφοράς THF και η
δυνατότητα επιλογής πωλητή είναι ελάχιστη. Εάν αυξηθεί η προσφορά, εντούτοις,
ορισµένοι βασικοί πελάτες πιστεύουν ότι θα διαθέτουν διαπραγµατευτική ισχύ. Οι
πελάτες αυτοί αγοράζουν ειδικότερα άλλα µη συναφή προϊόντα από την BASF και
οι δαπάνες τους για την παραγωγή THF είναι ενδεχοµένως µικρές σε σχέση µε τις
δαπάνες για την παραγωγή αυτών των άλλων προϊόντων.

133. [�]*. Με βάση την έρευνα αγοράς της Επιτροπής, προβλέπεται ότι η αγορά του
THF θα µεγεθύνεται κατά 3% έως 7% ετησίως. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι
περισσότεροι παρασκευαστές παράγουν µε πλήρη ή σχεδόν πλήρη παραγωγική
ικανότητα, είναι απίθανο οι ανταγωνιστές της BASF να είναι σε θέση να
ικανοποιήσουν την αύξηση της ζήτησης.



Συµπέρασµα για το THF

134. Η προταθείσα πράξη θα έχει, συνεπώς, σαν αποτέλεσµα τη συγκέντρωση δύο εκ
των τριών παραγωγών THF στον ΕΟΧ, οι οποίοι πωλούν σηµαντικές ποσότητες
στην αγορά χονδρικών πωλήσεων11, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ισχυρή θέση
στην αγορά. Οι πελάτες θα έχουν ελάχιστη δυνατότητα επιλογής πωλητή για τις
αυξανόµενες ανάγκες τους σε THF. Είναι δυνατό, συνεπώς, να συναχθεί το
συµπέρασµα ότι η προταθείσα συγκέντρωση ενδέχεται να οδηγήσει στη
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης των µερών στην αγορά THF στον ΕΟΧ.

∆.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ»

135. Στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων της Επιτροπής, η BASF
ισχυρίστηκε ότι στην παρούσα υπόθεση πληρούνται οι όροι για την «προστασία
προβληµατικής εταιρείας», και πιο συγκεκριµένα ότι η BASF θα αποκτούσε
συγκρίσιµη θέση ακόµα και χωρίς τη συγχώνευση και ότι, εν πάση περιπτώσει,
τα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω επιχείρησης θα ετίθεντο οριστικά εκτός
αγοράς.

 (1) Η απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση Kali+Salz

136. Μέχρι σήµερα, η Επιτροπή µόνο µία φορά έλαβε ως βάση σε απόφασή της για
συγχώνευση εταιρειών την έννοια της συγχώνευσης εξυγίανσης, η οποία
αναφέρεται συνήθως ως «προστασία προβληµατικής εταιρείας». Πράγµατι, στην
απόφασή της στην υπόθεση Kali+Salz/MDK/Treuhand (στη συνέχεια: «Kali+
Salz»)12, η Επιτροπή ανέφερε ότι η δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης δεν ήταν
επακόλουθο της συγχώνευσης, εφόσον η εξαγοράζουσα εταιρεία θα αποκτούσε
δεσπόζουσα θέση ακόµη και χωρίς τη συγχώνευση. Η έλλειψη αιτιώδους
συνάφειας µεταξύ της συγκέντρωσης και της δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης
σηµαίνει ότι η δεσπόζουσα θέση θα ήταν αποτέλεσµα του κλεισίµατος της
προβληµατικής εταιρείας, το οποίο θα ήταν αναπόφευκτο ακόµα και αν
απαγορευόταν η συγκέντρωση, και όχι της ίδιας της συγκέντρωσης η οποία
συνεπάγεται τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης που θα είχε σαν
αποτέλεσµα τον σηµαντικό περιορισµό του ανταγωνισµού.

137. Στην εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή εφάρµοσε την έννοια της συγχώνευσης
εξυγίανσης βάσει των ακόλουθων τριών κριτηρίων13:

(α) η εξαγοραζόµενη εταιρεία θα αναγκαζόταν να αποσυρθεί από την αγορά στο
εγγύς µέλλον, εάν δεν την εξαγόραζε άλλη εταιρεία,

(β) δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση ως προς τη δυνατότητα εξαγοράς που να
είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό, και

                                                
11 Η DuPont παράγει THF στην εγκατάστασή της στην Αστούρια (Ισπανία) κυρίως για δέσµια χρήση και

οι πωλήσεις στην αγορά χονδρικών πωλήσεων ήταν περιορισµένες.

12 Απόφαση 94/449/ΕΟΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.308 � Kali+Salz/MDK/ Treuhand, ΕΕ L
186, 21.7.1994, σελ. 38.

13 Παράγραφος 71.



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

138. Το ∆ικαστήριο επικύρωσε την προσέγγιση της Επιτροπής αναφορικά µε την έννοια
της συγχώνευσης εξυγίανσης στην απόφασή του της 31ης Μαρτίου 199814,
(«απόφαση Kali+Salzment»).

 (2) Το γενικό πλαίσιο της έννοιας της «συγχώνευσης εξυγίανσης»

139. Η προσέγγιση που υιοθέτησε το ∆ικαστήριο15 είναι ευρύτερη από τα κριτήρια που
παρατίθενται στην απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση Kali+Salz. Σύµφωνα µε
το ∆ικαστήριο, µια συγχώνευση είναι δυνατό να θεωρείται ως συγχώνευση
εξυγίανσης εάν  «η ανταγωνιστική διάρθρωση που απορρέει από τη συγκέντρωση
θα εξασθενούσε µε παρόµοιο τρόπο, ακόµα και αν δεν πραγµατοποιούνταν η
συγκέντρωση»16 , δηλαδή, ακόµη και αν απαγορευόταν η συγκέντρωση.

140. Σε γενικούς όρους, η έννοια της «συγχώνευσης εξυγίανσης» απαιτεί οι προς
εξαγορά εταιρείες να είναι δυνατό να θεωρηθούν ως «προβληµατικές εταιρείες»
και ότι η συγχώνευση δεν είναι η αιτία της εξασθένησης της διάρθρωσης του
ανταγωνισµού. Άρα, για να εφαρµοσθεί η έννοια της συγχώνευσης εξυγίανσης,
πρέπει να πληρούνται δύο όροι:
(α) η εξαγοραζόµενη εταιρεία θα αναγκαζόταν να αποσυρθεί από την αγορά στο

εγγύς µέλλον, εάν δεν την εξαγόραζε άλλη εταιρεία,
(β) δεν υφίσταται άλλη εναλλακτική λύση ως προς τη δυνατότητα εξαγοράς που

να είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό.

141. Εντούτοις, η εφαρµογή αυτών των δύο κριτηρίων δεν αποκλείει εξ` ολοκλήρου τη
δυνατότητα εξαγοράς στοιχείων ενεργητικού των εν λόγω εταιρειών από τρίτες
εταιρείες σε περίπτωση πτώχευσής τους. Σε περίπτωση που η εξαγορά των
στοιχείων ενεργητικού από ανταγωνιστικές εταιρείες πραγµατοποιείται στο
πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, οι οικονοµικές επιπτώσεις θα ήταν παρόµοιες µε
αυτές της εξαγοράς των ίδιων των προβληµατικών εταιρειών από κάποιον άλλο
αγοραστή. Πρέπει, συνεπώς, να αποδειχθεί, εκτός από τα δύο προαναφερθέντα
κριτήρια, ότι τα προς εξαγορά στοιχεία ενεργητικού θα ετίθεντο αναπόφευκτα
εκτός αγοράς εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση.

142. ∆εδοµένου αυτού του γενικού πλαισίου, η Επιτροπή θεωρεί ότι, για να εφαρµοσθεί
η έννοια της «συγχώνευσης εξυγίανσης», πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα
κριτήρια:
(α) η εξαγοραζόµενη εταιρεία θα αναγκαζόταν να αποσυρθεί από την αγορά στο

εγγύς µέλλον, εάν δεν την εξαγόραζε άλλη εταιρεία,
(β) δεν υφίσταται άλλη εναλλακτική λύση ως προς τη δυνατότητα εξαγοράς που

να είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό.
(γ) τα προς εξαγορά στοιχεία ενεργητικού θα ετίθεντο αναπόφευκτα εκτός

αγοράς, εάν δεν εξαγοράζονταν από κάποια άλλη εταιρεία.

                                                
14 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95 � Γαλλική ∆ηµοκρατία / Επιτροπή και SCPA /

Επιτροπή, [1998] Συλλογή  I-1375.

15 Απόφαση στην υπόθεση Kali+Salz, παράγραφοι 112 έως 116

16 Απόφαση στην υπόθεση Kali+Salz, παράγραφοι 112 έως 116, και ιδίως 115.



143. Εν πάση περιπτώσει, για να εφαρµοσθεί η έννοια της «συγχώνευσης εξυγίανσης»,
απαιτείται η εξασθένηση της ανταγωνιστικής θέσης µέσω της συγχώνευσης να µην
είναι τουλάχιστον µεγαλύτερη απ` ό,τι θα ήταν χωρίς τη συγχώνευση.

 (3) Η έννοια της «συγχώνευσης εξυγίανσης» εφαρµόστηκε στην παρούσα υπόθεση

(α) Οι Eurodiol και Pantochim θα ετίθεντο αναγκαστικά εκτός αγοράς, εάν δεν
εξαγοράζονταν από άλλη εταιρεία

144. Όπως ισχυρίζεται η BASF, οι Eurodiol και Pantochim θα ετίθεντο αναγκαστικά
εκτός αγοράς, εάν δεν τις εξαγόραζε. Οι εταιρείες αυτές είναι υπερχρεωµένες,
όπως και η ιταλική µητρική τους εταιρεία SISAS S.P.A., Μιλάνο, η οποία επίσης
βρίσκεται σε πτωχευτική διαδικασία. Τόσο η Eurodiol όσο και η Pantochim
ετέθησαν, µε απόφαση βελγικού δικαστηρίου17, σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού και υπό τη διαχείριση τεσσάρων δικαστικών διαχειριστών
(Commissaires au sursis). Η περίοδος επιτήρησης (période d�observation) βάσει
της εν λόγω διαδικασίας πτωχευτικού συµβιβασµού (concordat judiciaire), κατά
την οποία το Εµποροδικείο (Tribunal de commerce) διέταξε την προσωρινή
αναστολή των χρεών (sursis provisoire), δηλαδή προσωρινή αναστολή της
ικανοποίησης των δικαιωµάτων των πιστωτών, έληξε στις 16 Ιουνίου 200118.
Λόγω έλλειψης ρευστότητας και του σηµαντικού χρέους των εταιρειών, δεν
προτάθηκε στην εξεταζόµενη υπόθεση σχέδιο εξυγίανσης (plan de redressement)
το οποίο θα επέτρεπε θεωρητικά στο Εµποροδικείο (Tribunal de commerce) του
Charleroi να παρατείνει το καθεστώς πτωχευτικού συµβιβασµού (concordat
judiciaire) και την περίοδο αναστολής της ικανοποίησης των δικαιωµάτων των
πιστωτών µε τη µορφή οριστικής αναστολής (sursis définitif)19. Υπήρχε, συνεπώς,
σαφής κίνδυνος πτώχευσης τόσο της Eurodiol όσο και της Pantochim. Πράγµατι,
το Tribunal de commerce του Charleroi, αρµόδιο για τη διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, διαβεβαίωσε την Επιτροπή ότι θα εκηρύσσετο η πτώχευση και των
δύο εταιρειών, εάν δεν εγκρινόταν αγοραστής της Eurodiol και της Pantochim πριν
την εκπνοή της προθεσµίας της 16ης Ιουνίου 2001. Όποτε η BASF σταµατούσε τη
χρηµατοδοτική στήριξη, και οι δύο εταιρείες θα ετίθεντο αναγκαστικά εκτός
αγοράς.

145. Άρα, ικανοποιείται ο πρώτος από τους τρεις όρους που αναφέρονται στην
απόφαση για την υπόθεση Kali+Salz.

(β)  Έλλειψη άλλης εναλλακτικής λύσης ως προς τη δυνατότητα εξαγοράς της Eurodiol
και της Pantochim που να είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό

146. Η BASF προβάλλει επίσης το επιχείρηµα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός αγοραστής
αυτών των εταιρειών. Τη στιγµή που αποκλείστηκε στην παρούσα υπόθεση το
ενδεχόµενο σχεδίου αναδιάρθρωσης ως πραγµατική επιλογή, το Tribunal de

                                                
17 Loi relative au concordat judiciaire/Wet betreffende het gerechtelijk akkoord της 17ης Ιουλίου 1997,

Moniteur Belge/Belgisch Staatsblad, 28.10.1997, σελ. 28550.

18 Απόφαση του Tribunal de Commerce του Charleroi � Υπόθεση αριθ. B/00/00079 � της 21ης
Φεβρουαρίου 2001.

19 Άρθρα 29 και 34 του Loi relative au concordat judiciaire/Wet betreffende het gerechtelijk akkoord.



commerce του Charleroi εξουσιοδότησε τους δικαστικούς διαχειριστές
(Commissaires au sursis) στους οποίους ανατέθηκε η διαχείριση των επιχειρήσεων
να αναζητήσουν κατάλληλο αγοραστή των στοιχείων ενεργητικού της Eurodiol και
της Pantochim αµέσως µετά τη λήψη της απόφασης για την κίνηση διαδικασίας
πτωχευτικού συµβιβασµού20. Έτσι, υπήρξαν επαφές µε ορισµένους ανταγωνιστές.
Όµως, αν και ορισµένες εταιρείες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις,
περιλαµβανοµένης της δέουσας επιµέλειας, καµία άλλη εταιρεία πλην της BASF,
µε την οποία ήλθαν σε επαφή οι δικαστικοί διαχειριστές, δεν ήταν διατεθειµένη να
υποβάλει βιώσιµη προσφορά για αυτές τις εταιρείες. Ήδη µε αυτά τα δεδοµένα,
ήταν δυνατό να συναχθεί το συµπέρασµα ότι δεν υπήρχε εναλλακτικός αγοραστής.

147. Εντούτοις, για να εξαλειφθεί κάθε αµφιβολία ως προς την ύπαρξη εναλλακτικού
αγοραστή, η Επιτροπή αποφάσισε να διερευνήσει περαιτέρω τη δυνατότητα
εξαγοράς από κάποιον άλλο αγοραστή. Πράγµατι, η εταιρεία Sasol Chemical
Industries της Νότιας Αφρικής, η οποία ανήκει στον όµιλο Sasol Limited Group
(«Sasol»), είχε εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον για την εξαγορά της Eurodiol και της
Pantochim. Όµως, αφού εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, η Sasol ενηµέρωσε την
Επιτροπή, µε επιστολή της 25ης Μαΐου 2001, ότι αποφάσισε να µην δώσει συνέχεια
στα σχέδιά της, κυρίως επειδή η χρηµατική επένδυση που απαιτούνταν κρίθηκε ότι
υπερέβαινε τα όρια της στρατηγικής διεθνούς εξάπλωσης της εταιρείας.

148. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, εντός του
χρονικού πλαισίου που έθεσε η απόφαση του βελγικού δικαστηρίου για τη
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν υπήρχε εναλλακτική δυνατότητα
λιγότερο αντίθετη µε τους κανόνες του ανταγωνισµού. Έτσι, ικανοποιείται και ο
δεύτερος όρος που αναφέρεται στην απόφαση για την υπόθεση Kali+Salz.

(γ) Αναπόφευκτη έξοδος από την αγορά των προς εξαγορά στοιχείων ενεργητικού

149. Η BASF ισχυρίζεται ότι το ∆ικαστήριο δεν αναγνώρισε ως αναγκαία προϋπόθεση
για την εφαρµογή της θεωρίας περί προστασίας προβληµατικής εταιρείας τον τρίτο
όρο που έθεσε η απόφαση για την υπόθεση Kali+Salz, δηλαδή ότι η εξαγοράζουσα
εταιρεία θα αποκτούσε καθ` ολοκληρία τα µερίδια της αγοράς των επιχειρήσεων
που εξαγοράστηκαν. Ισχυρίζεται ότι είναι αρκετό να περιέλθει στην εξαγοράζουσα
εταιρεία µέρος µόνο του µεριδίου της αγοράς.

150. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι, λόγω των ειδικών συνθηκών της υπόθεσης Kali+Salz,
η προσέγγιση που ακολούθησε, για να διαπιστώσει αν η εξαγοράζουσα εταιρεία θα
αποκτούσε το µερίδιο αγοράς της εξαγορασθείσας εταιρείας σε περίπτωση που
αυτή ετίθετο αναγκαστικά εκτός αγοράς, κρίθηκε η καταλληλότερη µέθοδος για να
αποδειχθεί ότι θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην παρούσα υπόθεση η έννοια της
«συγχώνευσης εξυγίανσης». Πράγµατι, πρέπει να επισηµανθεί ότι η υπόθεση
Kali+Salz παρουσίαζε ιδιαίτερα οικονοµικά χαρακτηριστικά, εφόσον µόνο δύο
εταιρείες, η εξαγοράζουσα και η προβληµατική εταιρεία, δραστηριοποιούνταν
στην αγορά. Λόγω αυτής της κατάστασης δυοπωλείου, ήταν σαφές ότι η

                                                
20 Η περίοδος επιτήρησης βάσει του «concordat judiciaire» είναι δυνατό να παραταθεί κατ` ανώτατο

όριο σε έξι µήνες. Είναι δυνατό να δοθεί µία µόνο νέα παράταση τριών µηνών. Μετά την εν λόγω
προθεσµία, το δικαστήριο δεν έχει πλέον καµία δυνατότητα από το να µετατρέψει το καθεστώς
«πτωχευτικού συµβιβασµού» σε πτώχευση. Στην εξεταζόµενη περίπτωση, η περίοδος επιτήρησης
άρχισε στις 16 Σεπτεµβρίου 2000 και έληξε στις 16 Ιουνίου 2001.



εξαγοράζουσα εταιρεία θα απορροφούσε το µερίδιο αγοράς της εξαγορασθείσας,
ανεξάρτητα από το αν ελάµβανε χώρα ή όχι η συγχώνευση.

151. Στην παρούσα υπόθεση, δεν θα δηµιουργούνταν παρόµοια κατάσταση µονοπωλίου
µετά την έξοδο της Eurodiol από την αγορά. Ούτε είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι η
BASF θα απορροφούσε ολόκληρο το µερίδιο αγοράς της Eurodiol21, εφόσον οι
βασικοί ανταγωνιστές τους θα αποκτούσαν ενδεχοµένως σηµαντικά τµήµατα
αυτού του µεριδίου. Εντούτοις, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα στοιχεία
ενεργητικού της προβληµατικής εταιρείας θα ετίθεντο οριστικά εκτός αγοράς στην
παρούσα υπόθεση. Η έξοδος από την αγορά δεν θα οδηγούσε κατά πάσα
πιθανότητα σε σηµαντική υποβάθµιση των όρων της αγοράς, σε βάρος των
πελατών. Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα στοιχεία αυτά έχουν εξίσου µεγάλη σηµασία
για να εφαρµοσθεί η έννοια της «συγχώνευσης εξυγίανσης».

152. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί στην
αγορά µετά την πτώχευση η παραγωγική ικανότητα της Eurodiol όσον αφορά τα
εξεταζόµενα προϊόντα. Η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι ορισµένοι ειδικοί
οικονοµικοί όροι συνδέονται µε ειδικά χαρακτηριστικά των χηµικών βιοµηχανιών
αυτού του τύπου καθώς και µε ορισµένα στοιχεία των βελγικών πτωχευτικών
διαδικασιών.

153. Πρώτον, µια άµεση εξαγορά της Eurodiol και της Pantochim µετά την πτώχευση
από µια τρίτη εταιρεία φαίνεται απίθανη. Πράγµατι, η λειτουργία των δύο
εταιρειών συνεπάγεται όχι µόνον υψηλό κόστος αλλά και σηµαντικούς
περιβαλλοντικούς κινδύνους που απορρέουν από την ευαίσθητη διεργασία
παραγωγής της Eurodiol και της Pantochim. Ένα άλλο εµπόδιο για την άµεση
επανέναρξη της λειτουργίας των µονάδων είναι το στοιχείο ότι οποιαδήποτε
εταιρεία εξαγόραζε τις επιχειρήσεις εντός έξι µηνών µετά την πτώχευση θα ήταν
νοµικά υποχρεωµένη να αναλάβει και το σύνολο των εργαζοµένων αυτών των
επιχειρήσεων.

154. ∆εύτερον, η επανέναρξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε µεταγενέστερο
στάδιο, µετά την παρέλευση της περιόδου των έξι µηνών, θα ήταν περισσότερο
δαπανηρή σε σύγκριση µε µια άµεση εξαγορά. Παραµελήθηκαν σε µεγάλο βαθµό
οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης κατά τα τελευταία έτη, λόγω της δυσχερούς
οικονοµικής κατάστασης της Sisas. Ενδεχόµενη διακοπή της λειτουργίας των
µονάδων παραγωγής θα προκαλούσε πρόσθετες δαπάνες για νέους καταλύτες όταν
θα επαναλειτουργούσε η µονάδα. Η BASF αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια της
συµφωνίας παραγωγής µε καταβολή υπηρεσίας22, οι Pantochim και Eurodiol δεν
ήταν σε θέση να παράγουν τις συµφωνηθείσες ποσότητες λόγω συχνών αναστολών
των εργασιών οι οποίες οφείλονται σε τεχνικά προβλήµατα. [�]*. Η λειτουργία
των δύο µονάδων παραγωγής συνεπάγεται όχι µόνον υψηλό κόστος αλλά και
σηµαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους23, λόγω των ευαίσθητων διεργασιών

                                                
21 Η Pantochim δεν παρασκευάζει GBL, NMP και THF (βλέπε παράγραφο 4).

22 Κατά την περίοδο πτωχευτικού συµβιβασµού, η Eurodiol συνήψε συµφωνία παραγωγής µε καταβολή
υπηρεσίας µε την BASF, µε την οποία η BASF δέχθηκε να εξαγοράσει το τµήµα της παραγωγής που
δεν θα πωλούνταν σε τρίτους.

23 Οι εξεταζόµενες µονάδες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου, της
9ης ∆εκεµβρίου 1996, για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε
επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 10, 14.1.1997, σελ. 13.



παρασκευής. Επιπλέον, η ύπαρξη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού έχει επίσης
καθοριστική σηµασία για τη λειτουργία ενός χηµικού εργοστασίου αυτού του
τύπου. ∆εδοµένου ότι ορισµένοι ειδικευµένοι εργαζόµενοι έχουν ήδη αποχωρήσει
και το ίδιο θα πράξουν ασφαλώς και άλλοι µετά την κήρυξη της πτώχευσης, τα
κίνητρα για οποιονδήποτε επενδυτή να αναλάβει την επιχείρηση µετά την
πτώχευση της Eurodiol είναι µάλλον περιορισµένα.

155. Τέλος, είναι απίθανο ένας τρίτος να αγοράσει ειδικά στοιχεία ενεργητικού των δύο
εταιρειών µετά το κλείσιµό τους κατόπιν δικαστικής απόφασης πτώχευσης. Οι
µονάδες παραγωγής της Eurodiol και της Pantochim είναι δυνατό να είναι
οικονοµικά αποτελεσµατικές µόνον αν λειτουργούν µε πλήρη παραγωγική
ικανότητα, διότι χρησιµοποιούν διεργασία παραγωγής µε υψηλό βαθµό
ολοκλήρωσης24, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αγορά µεµονωµένων στοιχείων
ενεργητικού.

156. Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα
ετίθεντο αναγκαστικά εκτός αγοράς τα στοιχεία ενεργητικού της Eurodiol, καθώς
και της Pantochim, περιλαµβανοµένης της ικανότητας παραγωγής των προϊόντων
GBL, NMP και THF της οµάδας της BDO,

(δ) Εκτίµηση της ανταγωνιστικής διάρθρωσης που απορρέει από τη συγκέντρωση

157. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η έξοδος από την αγορά των στοιχείων ενεργητικού
και της παραγωγικής ικανότητας των Eurodiol και Pantochim θα προκαλούσε
σηµαντική έλλειψη παραγωγικής ικανότητας για προϊόντα τα οποία διατίθενται
ήδη στην αγορά σε συνθήκες στενότατης παραγωγικής ικανότητας. Τουλάχιστον
για σηµαντικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, θα ήταν αδύνατη η αντιστάθµιση αυτής
της µείωσης της παραγωγικής ικανότητας. Τόσο η BASF όσο και η Lyondell
ανέφεραν στην Επιτροπή ότι σκέπτονται να κατασκευάσουν στην Ευρώπη νέες
µονάδες παρασκευής προϊόντων της οµάδας της BDO. Εντούτοις, ενώ η Lyondell
δεν έχει αναλάβει ποτέ τη δέσµευση να υλοποιήσει το σχέδιο επέκτασης της
παραγωγής προϊόντων της οµάδας της BDO στις Κάτω Χώρες, η BASF έχει ήδη
δηλώσει ότι θα επεκτείνει άµεσα τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο
Ludwigshafen (Γερµανία) και στο Geismar (ΗΠΑ), σε περίπτωση που δεν θα
κατορθώσει να εξαγοράσει την Eurodiol και την Pantochim25. Εν πάση περιπτώσει,
οι συµπληρωµατικές παραγωγικές ικανότητες δεν θα τεθούν κατά πάσα
πιθανότητα σε λειτουργία πριν το [2002-2005]*.

158. Λόγω αυτής της µείωσης της παραγωγικής ικανότητας, τουλάχιστον για σηµαντικά
µεγάλη µεταβατική περίοδο, οι όροι της αγοράς θα επηρεαστούν αρνητικά λόγω
της απώλειας της παραγωγικής ικανότητας της Eurodiol. Οι ποσότητες που
διατίθενται στην αγορά χονδρικών πωλήσεων θα µειωθούν άµεσα κατά [10%-
15%]* όσον αφορά την NMP, κατά [25%-35%]* την GBL και κατά [20%-30%]*
όσον αφορά το THF. Τόσο η BASF όσο και οι ανταγωνιστές της (ISP, Lyondell
και DuPont) ήδη αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα περιορισµένης παραγωγικής
ικανότητας. Καµία από τις εταιρείες αυτές δεν θα ήταν, συνεπώς, σε θέση να

                                                
24 Περιλαµβανοµένου κοινού συστήµατος ενεργειακού εφοδιασµού (κεντρικός λέβητας, σύστηµα

ατµού), µονάδας καθαρισµού λυµάτων, µονάδων υλικοτεχνικής υποδοµής.

25 Πρέπει να επισηµανθεί ότι η BASF δεν θα επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα στο
Ludwigshafen, εάν εξαγοράσει τη µονάδα του Feluy.



ικανοποιήσει την αυξανόµενη ζήτηση στις αγορές αυτών των προϊόντων,
τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα. Επιπλέον, η έρευνα αγοράς της Επιτροπής κατέδειξε
ότι αύξηση των τιµών κατά 10% δεν θα αποτελούσε κίνητρο για τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σήµερα στην αγορά για να διαθέσουν συµπληρωµατικές
ποσότητες αυτών των προϊόντων στην αγορά χονδρικών πωλήσεων του ΕΟΧ, είτε
πωλώντας στην αγορά χονδρικών πωλήσεων ποσότητες που προορίζονται σήµερα
για δέσµια χρήση, είτε αυξάνοντας τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, εφόσον τα
επίπεδα των τιµών αυτών των προϊόντων είναι κατά κανόνα πολύ υψηλότερα εκτός
του ΕΟΧ.

159. Κατά την περίοδο από το 1998 έως το 2000 που µειώθηκαν σηµαντικά οι τιµές, δεν
υπάρχουν στοιχεία ότι αυξήθηκε σηµαντικά η ζήτηση για GBL, NMP ή THF, µε
εξαίρεση τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της αγοράς κατά περίπου [2,5%-10%]*.
Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα µπορεί να
θεωρηθεί ανελαστική. Λόγω της προαναφερθείσας ανελαστικής ζήτησης και της
περιορισµένης παραγωγικής ικανότητας, είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι η απώλεια
της παραγωγικής ικανότητας της Eurodiol για τα προϊόντα της οµάδας της BDO θα
έχει ως άµεση επίπτωση τη σηµαντικότατη αύξηση των τιµών.

160. Αντιθέτως, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνθήκες της αγοράς θα είναι ευνοϊκότερες
για τους πελάτες µετά τη συγχώνευση.

161. Το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει απότοµη µείωση παραγωγικής ικανότητας θα είναι
ευνοϊκό για τη διαθεσιµότητα των εν λόγω προϊόντων. Στις απαντήσεις τους στην
έρευνα αγοράς της Επιτροπής, ορισµένα τρίτα µέρη κατέστησαν σαφέστατο ότι η
χειρότερη εναλλακτική εκδοχή για τους πελάτες θα ήταν η απώλεια της
παραγωγικής ικανότητας της Eurodiol26, εφόσον αυτό θα είχε αναπόφευκτα ως
αποτέλεσµα την ύπαρξη προβληµάτων εφοδιασµού και αυξήσεις των τιµών. Σε µια
παρόµοια κατάσταση, είναι πιθανό να πάψει ο ανταγωνισµός των τιµών και να
υποκατασταθεί µε µαζική αύξηση τιµών.

162. Από την άλλη πλευρά, από τα οικονοµικά δεδοµένα της εξεταζόµενης περίπτωσης
δεν συνάγεται ότι είναι πιθανό η BASF να επιβάλει σηµαντικές αυξήσεις τιµών
µετά τη συγχώνευση. Το βασικό οικονοµικό πρόβληµα της Eurodiol, που
προκάλεσε τις οικονοµικές δυσκολίες της, ήταν η υποχρησιµοποίηση της
παραγωγικής της ικανότητας για την παρασκευή BDO και προϊόντων της οµάδας
της BDO. Σύµφωνα µε τα επιχειρηµατικά σχέδια της BASF για την περίοδο µετά
την εξαγορά της Eurodiol και της Pantochim, οι εν λόγω µονάδες παραγωγής θα
λειτουργούν µε σχεδόν πλήρη παραγωγική ικανότητα, προκειµένου να επιτευχθεί
κερδοφορία και να αξιοποιηθεί η πλήρης δυναµική της τεχνολογίας για µείωση του
κόστους. Συνεπώς, είναι δυνατό να συναχθεί ότι η BASF θα προσπαθήσει να
µειώσει το κόστος µετά τη συγχώνευση, καταβάλλοντας µεγαλύτερες προσπάθειες
να διαθέσει στην αγορά THF, GBL και NMP. ∆εδοµένων αυτών των συνθηκών, οι
πελάτες µπορούν να προσδοκούν από την αγορά καλύτερους όρους εφοδιασµού
και καλύτερες τιµές µετά τη συγχώνευση, σε σύγκριση µε την εναλλακτική εκδοχή
της πτώχευσης, κατά την οποία θα υπήρχε έξοδος των στοιχείων ενεργητικού της
Eurodiol από την αγορά. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποβάθµιση
της διάρθρωσης του ανταγωνισµού λόγω της συγκέντρωσης είναι λιγότερο

                                                
26 Η Pantochim δεν παρασκευάζει GBL, NMP και THF (βλέπε παράγραφο 4).



σηµαντική υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις απ` ό,τι θα ήταν χωρίς τη
συγχώνευση.

  (3) Συµπέρασµα

163. Υπό τις ειδικές και έκτακτες περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης στη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή, η οποία χαρακτηρίζεται από την επικείµενη
πτώχευση των προβληµατικών εταιρειών, εάν δεν πραγµατοποιηθεί η
συγκέντρωση, την έλλειψη έγκαιρης εναλλακτικής προσφοράς βάσει των
βελγικών πτωχευτικών διαδικασιών και της αναπόφευκτης εξόδου από την αγορά
των προς εξαγορά στοιχείων ενεργητικού, σε συνδυασµό µε την αυστηρά
περιορισµένη παραγωγική ικανότητα της εξεταζόµενης βιοµηχανίας και την
ανελαστικότητα της ζήτησης, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η
υποβάθµιση των όρων του ανταγωνισµού που απορρέει από την κοινοποιηθείσα
πράξη θα είναι λιγότερο σηµαντική απ` ό,τι θα ήταν εάν δεν επραγµατοποιείτο η
συγκέντρωση. Υπό αυτές τις συνθήκες, συνεκτιµώµενες συνολικά στις ειδικές
περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης, είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι οι
συνθήκες της αγοράς θα είναι ευνοϊκότερες απ` ό,τι θα ήταν σε περίπτωση
εξόδου από την αγορά των προς εξαγορά περιουσιακών στοιχείων.

V. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

164. Για τους προαναφερθέντες λόγους συνάγεται το συµπέρασµα ότι η προταθείσα
συγκέντρωση ούτε δηµιουργεί ούτε ενισχύει δεσπόζουσα θέση η οποία θα
συνιστούσε σοβαρό εµπόδιο του ανταγωνισµού στην κοινή αγορά ή σε
σηµαντικό τµήµα της. Συνεπώς, η συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την
κοινή αγορά και τη λειτουργία της Συµφωνίας του ΕΟΧ, σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων και του άρθρου 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινοποιηθείσα πράξη, µε την οποία η BASF Aχιλιοτόνοιiengesellschaft αποκτά τον
αποκλειστικό έλεγχο των επιχειρήσεων Eurodiol S.A. και Pantochim S.A., κηρύσσεται
συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της Συµφωνίας ΕΟΧ.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην:
BASF Aχιλιοτόνοιiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen

Βρυξέλλες,
Για την Επιτροπή
Mario MONTI
Μέλος της Επιτροπής


