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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ης ∆εκεµβρίου 2001

µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά

και τη συµφωνία για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση αριθ. COMP/M.2533)

(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 Οικονοµικής Κοινότητας,

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

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

την απόφαση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεµβρίου 2001 να κινήσει τη διαδικασία στην
παρούσα υπόθεση,

έχοντας δώσει στα ενδιαφερόµενα µέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους
σχετικά µε τις αιτιάσεις της Επιτροπής,

τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής Συγκεντρώσεων 3,

την τελική έκθεση του συµβούλου ακροάσεων στην παρούσα υπόθεση 4,
                                                

1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1· διορθωµένη διατύπωση στην ΕΕ L 257, 21.9.1990, σ. 13

2 ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ. 1

3 ΕΕ C ...,...200. , σ.....
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(1) Στις 27 Ιουλίου 2001, οι επιχειρήσεις BP και E.ON κοινοποίησαν στην Επιτροπή,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, την προβλεπόµενη
συγκέντρωση δυνάµει της οποίας η BP και η E.ON αποκτούν, κατά την έννοια του
άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, από
κοινού τον έλεγχο της Veba Oel AG, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται µόνον υπό
τον έλεγχο της E.ON.

(2) Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την κοινοποίηση, µε απόφαση της 06/09/2001 έκρινε ότι η
κοινοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων και εγείρει σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβιβάσιµό της µε την
κοινή αγορά και τη συµφωνία για τον ΕΟΧ. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε
να κινήσει τη διαδικασία δυνάµει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του
κανονισµού περί συγκεντρώσεων.

II. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ

(3) Η BP plc. («BP») είναι η ελέγχουσα εταιρεία ενός οµίλου εταιρειών οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο στους ακόλουθους τέσσερις τοµείς που
αφορούν τις γεωτρήσεις, τα πετρελαιοειδή και την πετροχηµεία: (1) αναζήτηση και
παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου (2) διύλιση πετρελαίου, θέση στο
εµπόριο, προµήθεια και µεταφορά των προϊόντων διύλισης (3) παρασκευή και εµπορία
πετροχηµικών και συναφών προϊόντων, και (4) ηλιακή ενέργεια. Οι κατάντη
δραστηριότητες στον τοµέα του πετρελαίου στην Γερµανία εκτελούνται από την υπό
πλήρη ιδιοκτησία θυγατρική Deutsche BP GmbH («Deutsche BP»).

(4) Η γερµανική E.ON αποτελεί το τελευταίο µέλος ενός καθετοποιηµένου οµίλου που
δραστηριοποιείται στον τοµέα της ενέργειας, ιδίως στην Γερµανία και, µετά την
πρόσφατη αγορά της Sydkraft AB, στην Σουηδία. Οι κύριες δραστηριότητές του είναι
η παραγωγή ή/και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, νερού, χηµικών προϊόντων
και πετρελαίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και
των ακινήτων. Οι ανάντη και κατάντη δραστηριότητες της E.ON στους τοµείς του
πετρελαίου και των πετροχηµικών προϊόντων (καθώς και οι δραστηριότητες στον
τοµέα των χηµικών προϊόντων που εκτελεί η θυγατρική της Degussa, η οποία δεν θα
συµπεριληφθεί στην κοινή επιχείρηση) εκτελούνται από την υπό πλήρη ιδιοκτησία
θυγατρική, Veba Oel AG («Veba Oel» ή «ΚΕ � κοινή επιχείρηση»). Η VebaOel, ως
ελέγχουσα εταιρεία, αποτελείται από τρία τµήµατα, για καθένα των οποίων είναι
αρµόδια µια θυγατρική εταιρεία: (1) για τις ανάντη δραστηριότητες αναζήτησης και
παραγωγής, είναι αρµόδια η Veba Oel & Gas GmbH («VOG»), (2) για την διύλιση
πετρελαίου και τα προϊόντα πετροχηµείας, είναι αρµόδια η Veba Oil Refining &
Petrochemicals GmbH («VORP»), και (3) για την εµπορία των κατάντη προϊόντων
πετρελαίου είναι αρµόδια η Aral AG & Co KG («Aral»). Πέραν των δραστηριοτήτων
της στη Γερµανία, η Veba Oel ασκεί επίσης δραστηριότητες στην Αυστρία, το
Λουξεµβούργο και ορισµένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στον τοµέα της
εµπορίας κατάντη προϊόντων πετρελαίου και, όσον αφορά τις ανάντη δραστηριότητες,
είναι αρµόδια για την εκµετάλλευση ενός κοιτάσµατος στο Ηνωµένο Βασίλειο και
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ενός στις Κάτω Χώρες και έχει µειοψηφική συµµετοχή σε πολλά κοιτάσµατα  η
εκµετάλλευση των οποίων πραγµατοποιείται από άλλες επιχειρήσεις.

(5) Η BP και η E.ON υπέγραψαν συµφωνία λήψης συµµετοχής στις 15 Ιουλίου 2001.
Βάσει της συµφωνίας αυτής, η Deutsche BP θα αποκτήσει το 51% του µετοχικού
κεφαλαίου της VebaOel µέσω της αύξησης του κεφαλαίου, ενώ η E.ON θα διατηρήσει
το 49% του µετοχικού κεφαλαίου. Η E.ON θα έχει δικαίωµα πώλησης του υπόλοιπου
49% ανά πάσα στιγµή µετά την [�]∗ σε καθορισµένη τιµή. Η συµφωνία δεν προβλέπει
ρητά ότι οι δραστηριότητες που ασκεί επί του παρόντος η Deutsche BP θα
συνδυασθούν µε αυτές της Veba Oel.

III. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

(6) Σύµφωνα µε τη συµφωνία συµµετοχής, η BP θα υποδείξει τα περισσότερα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου και του εποπτικού συµβουλίου αντιστοίχως, και τα µέρη θα
συνάψουν συµφωνία µετόχων δυνάµει της οποίας ορισµένες δραστηριότητες θα
αναλαµβάνονται ή θα εκτελούνται από την Veba εφόσον είναι σύµφωνες τόσο η E.ON
όσο και η BP. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την κατάρτιση
των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών σχεδίων της Veba Oel και του
υπο-οµίλου της, καθώς και ορισµένα είδη συναλλαγών των οποίων η αξία υπερβαίνει
τα [�]*. Κατά συνέπεια, η E.ON θα διαθέτει δικαίωµα αρνησικυρίας όσον αφορά τις
στρατηγικές αποφάσεις σχετικά µε την επιχειρηµατική πολιτική της Veba Oel παρά το
γεγονός ότι έχει µειοψηφική συµµετοχή στην επιχείρηση και λιγότερους εκπροσώπους
στο διοικητικό και εποπτικό συµβούλιο. Σε περίπτωση που η E.ON κάνει χρήση του
δικαιώµατος πώλησης που διαθέτει, η  BP θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Veba.
Ωστόσο, τούτο δεν είναι βέβαιο στο παρόν στάδιο και, συνεπώς, δεν µπορεί να ληφθεί
υπόψη.

(7) Υπό το φως του δικαιώµατος αρνησικυρίας που χορηγήθηκε στην E.ON από την
συµφωνία συµµετοχής και το οποίο εξασφαλίζει την καθοριστική επιρροή της
τελευταίας επί της  Veba Oel, µπορεί να συναχθεί ότι η ΒΡ και η ΕΟΝ θα ασκούν από
κοινού έλεγχο στην Veba Oel. Κατά συνέπεια, η πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά
την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων.

IV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

(8) Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις έχουν συνδυασµένο, συνολικό, παγκόσµιο κύκλο
εργασιών που υπερβαίνει τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ5 (BP: 160,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ, E.ON: 93,29 δισεκατοµµύρια ευρώ, Veba Oel: 20,2 δισεκατοµµύρια ευρώ). Ο
κύκλος εργασιών εντός της Κοινότητας εκάστης των επιχειρήσεων BP, E.ON και Veba
Oel υπερβαίνει τα 250 δισεκατοµµύρια ευρώ (BP: [�]*, E.ON: [�]*, Veba Oel:

                                                

∗ Ορισµένα σηµεία του κειµένου έχουν διαγραφεί προκειµένου να µην αποκαλυφθούν εµπιστευτικές
πληροφορίες. Τα σηµεία αυτά βρίσκονται µέσα σε αγκύλες και σηµειώνονται µε αστερίσκο.

5 Ο κύκλος εργασιών υπολογίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1 του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών
(ΕΕ C 66, 2.3.1998, σελ. 25).  Στο µέτρο 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 σε βάση ένα προς ένα.
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[�]*). Η E.ON και η Veba Oel πραγµατοποιούν περισσότερο από τα δύο τρίτα του
συνολικού κύκλου εργασιών τους εντός της Κοινότητας στη Γερµανία, αλλά το ίδιο
δεν ισχύει για την BP. Βάσει των ανωτέρω, η κοινοποιηθείσα πράξη έχει κοινοτική
διάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 2 του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων.

V. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

(9) Στις 20 Αυγούστου 2001, η Επιτροπή έλαβε αίτηση µερικής παραποµπής της
υπόθεσης από την αρµόδια για τον ανταγωνισµό αρχή της Γερµανίας, την
Bundeskartellamt, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 2 του κανονισµού περί
συγκεντρώσεων. Η αίτηση αφορούσε τις αγορές κατάντη προϊόντων ορυκτού
πετρελαίου στη Γερµανία, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των αγορών βενζίνης
αυτοκινήτων, ντήζελ και της λιανικής και χονδρικής πώλησης ελαφρού πετρελαίου
θέρµανσης, των καυσίµων αεροπλάνων, του βαρέως καυσίµου πετρελαίου, της
πίσσας και των λιπαντικών.  Η αίτηση δεν αφορά τις αγορές πετροχηµικών
προϊόντων, τις δραστηριότητες παραγωγής πετρελαίου καθώς και τις αγορές  κατάντη
προϊόντων πετρελαίου εκτός της Γερµανίας. Με απόφαση της 6ης/09/2001, η
Επιτροπή παρέπεµψε µερικά την υπόθεση στις αρµόδιες γερµανικές αρχές όπως της
είχε ζητηθεί.

(10) Στις 24 Οκτωβρίου 2001 εστάλη κοινοποίηση αιτιάσεων στην BP και την E.ON, οι
οποίες διαβίβασαν κοινή απάντηση στις 5 Νοεµβρίου 2001. Μετά από αίτηση των
µερών,  πραγµατοποιήθηκε ακρόαση στις 7 Νοεµβρίου 2001.

VI. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

A) Σχετική αγορά προϊόντων

(11) Το αιθυλένιο αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά βασικά χηµικά προϊόντα και ανήκει
στην οµάδα των ολεφινών η οποία περιλαµβάνει το αιθυλένιο, το προπυλένιο και το
βουταδένιο. Στην ∆υτική Ευρώπη, το αιθυλένιο παράγεται κυρίως από τη νάφθα  (που
η ίδια αποτελεί προϊόν της διύλισης αργού πετρελαίου) χρησιµοποιώντας εξοπλισµό
ατµοπυρόλησης. Χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για τα παράγωγα του αιθυλενίου
όπως το πολυαιθυλένιο και το PVC και δεν µπορεί να αντικατασταθεί από κανένα
άλλο προϊόν. Λαµβάνοντας υπόψη τις προηγούµενες αποφάσεις σχετικά µε το
αιθυλένιο6, η έρευνα αγοράς επιβεβαίωσε ότι το αιθυλένιο συνιστά χωριστή αγορά
προϊόντων.

B) Σχετική γεωγραφική αγορά

(12) Τα µέρη θεωρούν ότι η κατάλληλη γεωγραφική αγορά για το αιθυλένιο θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον η ∆υτική Ευρώπη. Προβάλλουν το επιχείρηµα ότι το αιθυλένιο
κινείται γύρω από και εισέρχεται στο δίκτυο αγωγών ARG και τους αγωγούς
επέκτασής του («ARG+») από διάφορες πηγές που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, το
Ηνωµένο Βασίλειο, παράκτιες περιοχές της Βορειοδυτικής Ευρώπης, την Μεσόγειο,

                                                

6 Βλέπε υποθέσεις COMP/M.1628 �Totalfina/Elf, COMP/M.2345 � BP/Erdölchemie, IV/M.361 �
Nesté/Statoil, IV/M.550 � Union Carbide/Enichem.
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τη Βόρειο Αµερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Οι εισαγωγές αντιστοιχούν
συνήθως σε 10% της κατανάλωσης στο δίκτυο ARG+. Επιπλέον, το δίκτυο ARG+
συνδέεται ως προς την τιµολόγηση, µέσω της North West European Contract Price
(«NWECP»), µε άλλες πηγές παραγωγής και άλλες περιοχές κατανάλωσης.

(13) Η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε τον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς που προτείνουν τα
µέρη. Σύµφωνα µε τις προηγούµενες αποφάσεις της, η Επιτροπή θεωρεί ότι η σχετική
γεωγραφική αγορά για την προµήθεια αιθυλενίου αποτελεί συνάρτηση της έκτασης
του διαθέσιµου δικτύου αγωγών7. Το αιθυλένιο είναι ένα επικίνδυνο αέριο το οποίο
είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι σκόπιµο, ούτε από άποψη
κόστους, ούτε και από πρακτική άποψη, να µεταφέρεται οδικώς  ή σιδηροδροµικώς.
Για παράδειγµα, η µεταφορά του προϊόντος αυτού στην Γερµανία θα απαιτούσε
ειδική άδεια ενώ η µεταφορά µε ποταµόπλοιο στο Ρήνο απαγορεύεται. Όταν πρέπει
να διανύσει µεγάλες αποστάσεις, το αιθυλένιο µεταφέρεται είτε σε συµπιεσµένη
µορφή µε αγωγό ή σε υγρή µορφή µε πλοίο-ψυγείο. Ωστόσο, η µεταφορά αυτή
απαιτεί µεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισµό, για παράδειγµα σε αγωγούς και ειδικά
εξοπλισµένους θαλάσσιους λιµένες που, µε τη σειρά τους,  είναι συχνά συνδεδεµένοι
µε δίκτυα αγωγών ή έναν ή περισσότερους καταναλωτές. Προκειµένου να µειωθούν
τα έξοδα µεταφοράς και οι πρακτικές δυσκολίες, οι καταναλωτές αιθυλενίου τείνουν
να βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Είναι αδύνατον, στην πράξη, να
διακινηθούν µεγάλες ποσότητες αιθυλενίου από την εγκατάσταση παραγωγής σε
χερσαίο τόπο κατανάλωσης αν οι δύο τοποθεσίες δεν συνδέονται µε το ίδιο δίκτυο
αγωγών. Κατά συνέπεια, λόγω των προαναφερόµενων δυσκολιών µεταφοράς του
αιθυλενίου, οι τόποι παραγωγής και κατανάλωσής του χαρακτηρίζονται από
µεµονωµένα συστήµατα µέσω των οποίων συνδέονται οι παραγωγοί και οι
καταναλωτές στην εγκατάσταση ή µέσω δικτύου αγωγών ή/και έχουν πρόσβαση σε
σταθµούς ανοιχτής θάλασσας. Κατά συνέπεια, η σχετική γεωγραφική αγορά
προσδιορίζεται από το διαθέσιµο δίκτυο αγωγών.

(14) Το δίκτυο αγωγών που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της σχετικής γεωγραφικής
αγοράς του αιθυλενίου είναι αυτό που ανήκει και τυγχάνει εκµετάλλευσης από την
Aethylenrohrleitungsgesellschaft mbH & Co. KG, µαζί µε τα συνδεδεµένα δίκτυα
αγωγών («ARG+»), τα οποία ανήκουν ως επί το πλείστον στον συνδεδεµένο
παραγωγό ή καταναλωτή. Το ARG+ συνδέει διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής και
καταναλωτές αιθυλενίου στο Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και την ∆υτική Γερµανία.

(15) Ο περιορισµένος αριθµός των εισαγωγών και η περιορισµένη διαθεσιµότητά τους  για
τους καταναλωτές αποκλείουν ευρύτερο ορισµό της γεωγραφικής αγοράς. Υπάρχουν
πέντε θαλάσσιοι τερµατικοί σταθµοί συνδεδεµένοι µε το ARG+ οι οποίοι επιτρέπουν
την εισαγωγή αιθυλενίου µε πλοίο από παραγωγικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται
εκτός της περιοχής του ARG+. Από το σύνολο της κατανάλωσης αιθυλενίου εκ
µέρους καταναλωτών ARG+, το 15% περίπου εισήχθη από τοποθεσίες εκτός του
ARG το 2000, έτος «ρεκόρ» επειδή σηµειώθηκαν διάφορες απρόβλεπτες βλάβες στις
µονάδες πυρόλησης στην περιοχή ARG. Συνήθως οι εισαγωγές αντιστοιχούν σε
περίπου 10% της συνολικής (δέσµιας και εµπορικής) ζήτησης. Το µεγαλύτερο, κατά

                                                

7 Υποθέσεις COMP/M.1628 �Totalfina/Elf, IV/M.361 � Nesté/Statoil, IV/M.550 � Union
Carbide/Enichem. Στην υπόθεση M.2092 Repsol Chimica/Borealis, η Επιτροπή δεν προσδιόρισε  αν η
σχετική αγορά ήταν τοπική ή ευρύτερη, αλλά στην υπό εξέταση περιοχή (την ιβηρική χερσόνησο) δεν
υπήρχε δίκτυο αγωγών αιθυλενίου. ∆εν προσδιορίσθηκε ούτε και το γεωγραφικό πεδίο της αγοράς
αιθυλενίου COMP/M.2345 � BP/Erdölchemie.
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πολύ, µερίδιο των εισαγωγών αναλογεί στους ιδιοκτήτες των τερµατικών σταθµών
εισαγωγής, ενώ οι εισαγωγές από τρίτους αντιστοιχούν σε µόνον 10-20% των
συνολικών εισαγωγών. Το ύψος των εισαγωγών αιθυλενίου στην περιοχή ARG+ είναι
αυστηρά περιορισµένο για τους τρίτους. Πρώτον, δεν υπάρχουν δηµόσιοι τερµατικοί
σταθµοί οι οποίοι να προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση σε τρίτους, αλλά όλοι οι
σταθµοί ανήκουν στους παραγωγούς αιθυλενίου. ∆εύτερον, οι υπάρχοντες τερµατικοί
σταθµοί έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες - ως προς το
αιθυλένιο - των ιδιοκτητών τους και, πέραν των εισαγωγών, χρησιµοποιούνται για την
αποθήκευση της πλεονασµατικής παραγωγής της µονάδας πυρόλησης που συνήθως
συνδέεται µε τον σταθµό, και δεν παρέχουν επαρκή χωρητικότητα για την ανοιχτή
αγορά σε µακροπρόθεσµη βάση. Ακόµα και αν τρίτα µέρη µπορούσαν να
χρησιµοποιήσουν τους σταθµούς αυτούς, υπάρχουν πολλές συµβατικές και πρακτικές
δυσκολίες που εµποδίζουν την χρήση των τερµατικών σταθµών σε διαρθρωτικό
επίπεδο. Όσον αφορά τις συµβάσεις, ένα πολύ κοινό φαινόµενο είναι ότι οι συµβάσεις
σχετικά µε τους τερµατικούς σταθµούς συνδέονται µε την ύπαρξη και τη διάρκεια της
σύµβασης προµήθειας που έχει συναφθεί µε τον ιδιοκτήτη του σταθµού και µε το
γεγονός ότι ο σταθµός παραχωρείται µόνο για ένα ορισµένο µέρος των ποσοτήτων
που προµηθεύει άµεσα ο ιδιοκτήτης.  Επιπλέον, οι συµβάσεις αυτές παρέχουν
ορισµένα δικαιώµατα στους ιδιοκτήτες των σταθµών σαν αποτέλεσµα των οποίων ο
αγοραστής αιθυλενίου είναι υποχρεωµένος να προβεί σε διαπραγµατεύσεις µε τον
ιδιοκτήτη όσον αφορά την άµεση προµήθεια έναντι της χρήσης του σταθµού. Τρίτον,
οι καταναλωτές οι οποίοι δεν είναι απευθείας συνδεδεµένοι µε θαλάσσιο σταθµό
πρέπει να καταβάλλουν µεταφορικά έξοδα µε πλοίο, τέλη χρήσης του σταθµού και
έξοδα µεταφοράς που επιβάλλει το ARG για την µεταφορά µέσω του δικτύου
αγωγών, πράγµα που καθιστά την εισαγωγή µεγάλων ποσοτήτων µη βιώσιµη
εναλλακτική λύση σε σχέση µε τα προϊόντα που παράγονται εντός της περιοχής
ARG+.

(16) Ο σύνδεσµος ως προς τις τιµές µε άλλες περιοχές δεν οδηγεί σε επέκταση του πεδίου
της γεωγραφικής αγοράς. Η βιοµηχανική έκθεση ICIS-LOR δηµοσιεύει την
τριµηνιαία τιµή αναφοράς ως NWECP. Η εν λόγω τιµή αναφοράς εφαρµόζεται στις
πωλήσεις σε ολόκληρη την περιοχή ARG+ καθώς και στις πωλήσεις αιθυλενίου έξω
από την περιοχή αυτή και, µεταξύ άλλων, στις πωλήσεις αιθυλενίου σε άλλα τµήµατα
της Γερµανίας, στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Γαλλία. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους
παράγοντες της αγοράς η τριµηνιαία τιµή αναφοράς της ICIS-LOR καθορίζεται
αποκλειστικά µε βάση τις συναλλαγές εντός της περιοχής ARG+ ενώ οι τιµές των
αγορών εκτός του ARG+ δεν επηρεάζουν τις τιµές στην περιοχή ARG+. Κατά
συνέπεια, υπάρχει µονόδροµη επιρροή στις τιµές από το ARG+ προς τις άλλες
περιοχές. Το γεγονός ότι οι τιµές εντός της περιοχής ARG+ επηρεάζουν αυτές που
εφαρµόζονται εκτός της περιοχής αυτής δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι επεκτείνει το
πεδίο της γεωγραφικής αγοράς του ARG+. Τέλος, περαιτέρω ένδειξη ότι η περιοχή
ARG+ συνιστά χωριστή αγορά για την προµήθεια αιθυλενίου αποτελεί το γεγονός ότι
οι εκθέσεις της Chemical Market Associates Inc. (CMAI), δηµοσιεύουν χωριστές
τιµές αναφοράς για τις πωλήσεις µε άµεση παράδοση (spot) εκτός της περιοχής ARG,
σε σύγκριση µε τις πωλήσεις caf στην Βορειοδυτική Ευρώπη και την περιοχή της
Μεσογείου.

(17) Κατά συνέπεια, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η σχετική γεωγραφική αγορά
είναι το σύστηµα αγωγών του δικτύου αγωγών αιθυλενίου ARG+.

Γ) Συµβιβάσιµο µε την κοινή αγορά
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(18) Στις 10 Ιουλίου 2001, η Shell και η DEA κοινοποίησαν στην Επιτροπή την συµφωνία
τους βάσει της οποίας η Shell θα αποκτήσει τον έλεγχο της DEA (υπόθεση M. 2389).
Και αυτή η πράξη θα επηρεάσει την αγορά αιθυλενίου εντός του ARG+.
Πραγµατοποιήθηκε ενιαία ανάλυση της αγοράς και για τις δύο υποθέσεις η οποία
οδηγεί στην παρούσα απόφαση καθώς και σε παράλληλη απόφαση στην υπόθεση M.
2389, που εγκρίθηκαν ταυτόχρονα.

1. Τρέχουσα διάρθρωση της αγοράς

1.1 Η αγορά αιθυλενίου χαρακτηρίζεται ήδη από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης

(19) Σύµφωνα µε τις προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής8 και την άποψη των
κοινοποιούντων µερών,  τα µερίδια αγοράς που αναλογούν στα µέρη και τους άλλους
φορείς της αγοράς υπολογίζονται και λαµβάνονται υπόψη µόνον σε ό,τι αφορά την
εµπορική αγορά. Η εµπορική αγορά συνίσταται σε πωλήσεις προς τρίτους και δεν
λαµβάνει υπόψη τον όγκο παραγωγής ο οποίος χρησιµοποιείται στο εσωτερικό της
ίδιας οµάδας για την µετατροπή σε κατάντη προϊόντα («δέσµια χρήση»).

(20) Εξάλλου, τα µερίδια αγοράς των προµηθευτών αιθυλενίου καθώς και ο όγκος της
ίδιας της εµπορικής αγοράς µπορούν να υπολογισθούν, καταρχήν, σε καθαρή βάση
όσον αφορά τις αγορές και τις πωλήσεις στην περιοχή  ARG+. Σε περίπτωση που ο
παραγωγός αγοράζει και πωλεί ταυτόχρονα στην εµπορική αγορά, είναι σκόπιµο να
παγιοποιηθούν οι πωλήσεις και οι αγορές σε µια σαφή θέση είτε καθαρού πωλητού,
είτε καθαρού αγοραστού. Από την έρευνα της Επιτροπής προέκυψε ότι οι ανταλλαγές
µεταξύ παραγωγών καθώς και οι αγοραπωλησίες στην αγορά (spot) κατά το ίδιο έτος
πραγµατοποιούνται συνήθως για επιχειρησιακούς λόγους και όχι µε στόχο
συστηµατικές πωλήσεις σε µεγάλη κλίµακα. Επιπλέον, οι ανταλλαγές δεν εκφράζουν
την ανεξάρτητη ισχύ στην αγορά της συµµετέχουσας επιχείρησης και δεν µπορούν να
συγκριθούν µε πωλήσεις. Όσον αφορά την ειδική κατάσταση της Erdölchemie, βλέπε
σηµείο 30 κατωτέρω.

(21) Οι εισαγωγές από παραγωγούς συνδεδεµένους µε το ARG+ που προέρχονται από
πηγές εκτός της περιοχής  ARG+ � είτε παραδίδονται από µία και την αυτή
επιχείρηση/οµάδα επιχειρήσεων, είτε αγοράζονται από τρίτα µέρη � λαµβάνονται
υπόψη κατά τον ίδιο τρόπο όπως η παραγωγή αιθυλενίου εντός της περιοχής  ARG+.
∆εν είναι σκόπιµο να θεωρούνται οι εισαγωγές στο ARG+ όµοιες µε τις αγορές εντός
του ARG+ (οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσµα να µειώσουν την θέση του εισαγωγέα
ως προς τις καθαρές πωλήσεις και το µερίδιό του στην αγορά). Οι εισαγωγές σε
µόνιµη βάση δεν είναι  πάντοτε εφικτές για όλους τους καταναλωτές αιθυλενίου στην
περιοχή ARG+. Επιπλέον, οι εισαγωγές µεγάλης κλίµακας συνήθως δεν
πραγµατοποιούνται βάσει ανταλλαγής ή για επιχειρησιακούς λόγους. Κατά συνέπεια,
µέσω των εισαγωγών µπορεί να επιτευχθεί µια σηµαντική θέση στην αγορά ενώ η
αντιπαράθεση των εισαγωγών και των εµπορικών πωλήσεων θα έδινε  ψευδή εικόνα
του µεριδίου της αγοράς κάθε επιχείρησης. Επίσης, σύµφωνα µε τα έγγραφα που
υποβλήθηκαν από τα µέρη, οι εισαγωγές αντιστοιχούν σε µέρος του συνολικού όγκου
αιθυλενίου στην αγορά εντός της περιοχής  ARG+. Για λόγους συνέπειας, το µερίδιο
αγοράς που απορρέει από τις εισαγωγές αυτές θα πρέπει να καταλογισθεί στην
επιχείρηση η οποία πωλεί τα εισαγόµενα προϊόντα εντός της περιοχής ARG+.

                                                

8 Βλέπε υπόθεση IV/M.361 � Nesté/Statoil
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(22) Βάσει των ανωτέρω, τα µερίδια αγοράς και η παραγωγική ικανότητα των πωλητών
αιθυλενίου στην εµπορική αγορά του ARG+, καθώς και οι εισαγωγές από τρίτα µέρη
για το έτος 2000 έχουν ως εξής:

Πωλητής
αιθυλενίου

 Μερίδιο
εµπορικής
αγοράς %

Ικανότητα σε
χιλιάδες
τόνους

Veba [25-35]* [900-1000]*

DEA [10-20]* [400-500]*

Shell [10-20]* [900-1000]*

BP/Erdölchemie 0.0 [900-1000]*

BASF [10-20]* [1300-1400]*

Atofina [5-15]* [700-800]*

Exxon [5-15]* [400-500]*

Εισαγωγές από
τρίτα µέρη

[0-10]*

Πίνακας 1 : Μερίδια αγοράς

(23) Σε γενικές γραµµές, οι προµηθευτές αιθυλενίου στην περιοχή ARG+ µπορούν να
συγκεντρωθούν στις ακόλουθες τρεις διαφορετικές κατηγορίες

(i) µη καθετοποιηµένοι προµηθευτές όσον αφορά τα παραγόµενα προϊόντα οι
οποίοι πωλούν το σύνολο της παραγωγής αιθυλενίου τους στην εµπορική
αγορά,

(ii) καθετοποιηµένοι παραγωγοί αιθυλενίου όσον αφορά τα παραγόµενα
προϊόντα των οποίων ένα µέρος της παραγωγής είναι δέσµιο και το άλλο
πωλείται στην εµπορική αγορά, και

(iii) καθετοποιηµένοι παραγωγοί αιθυλενίου των οποίων το σύνολο της
παραγωγής είναι δέσµιο.

(24) Η Veba Oel φαίνεται να ανήκει στην πρώτη κατηγορία (µη καθετοποιηµένη και
πώληση του συνόλου της παραγωγής). Με τις µονάδες πυρόλησής της στο
Gelsenkirchen να παράγουν περίπου [900-1000]* χιλιάδες τόνους ετησίως, παραγωγή
η οποία αντιστοιχεί πλήρως στην ικανότητα και πωλήθηκε καθ�ολοκληρία στην
εµπορική αγορά το 2000 (καθώς επίσης και κατά τα έτη 1998-1999), αποτελεί την
µεγαλύτερη κατά πολύ επιχείρηση στην αγορά εντός της περιοχής  ARG+, µε µερίδιο
περίπου [25-35]%*.

(25) Ο άλλος φορέας της αγοράς που ανήκει στην ίδια κατηγορία είναι η DEA. Στην
περιοχή ARG+, η DEA διαθέτει δύο µονάδες πυρόλησης στο Wesseling µε ικανότητα
παραγωγής αιθυλενίου [400-500]* χιλιάδων τόνων ετησίως η οποία έτυχε [µεγάλης]*



9

εκµετάλλευσης το 2000. Το σύνολο της παραγωγής διατέθηκε στην εµπορική αγορά,
όπως και κατά τα έτη 1998 και 19999. Το µερίδιο αγοράς της DEA ανέρχεται σε
περίπου [10-20]%*. ∆εν ισχύει το επιχείρηµα ότι η DEA έχει µόνον έναν πελάτη, τον
Celanese Procurement Organisation («CPO»), τον οποίο προµηθεύει από την δεκαετία
του �70 και ότι, κατά συνέπεια, το µερίδιο αγοράς της DEA δεν αντικατοπτρίζει
επακριβώς την θέση της στην αγορά. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο CPO αυτός καθαυτός
δεν αποτελεί ούτε καταναλωτή ούτε και ανεξάρτητο έµπορο. ∆ιαπραγµατεύεται τις
προµήθειες για τις Basell, Clariant, Celanese, Vinnolit και Vintron. [�]*. Οι
αντίστοιχες συµφωνίες είναι αποτέλεσµα της ελευθέρωσης των ποσοτήτων που
προορίζονταν για τα πρώην µέλη του οµίλου Hoechst. Οι συµβάσεις του CPO µε τους
πελάτες του περιορίζονται στη διάρκεια των συµβάσεων προµηθείας του µε την DEA
(και την Veba). Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι [µεγάλο µέρος]* της ζήτησης του
CPO µεταβιβάζεται στην Basell, την κοινή επιχείρηση µεταξύ της Shell και της
BASF, οι οποίες αποτελούν και οι δύο καθαρούς πωλητές στην εµπορική αγορά.
Σήµερα, η Basell διαθέτει δική της µονάδα πυρόλησης αιθυλενίου και είναι θα πιθανά
σε θέση να προµηθεύεται τις υπόλοιπες ποσότητες που έχει ανάγκη σε χαµηλές τιµές
από τις µητρικές της εταιρείες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ίδιος ο  CPO δήλωσε
ότι δεν αναµένει να συνεχίσει να υπάρχει µε την παρούσα του µορφή µετά τη λήξη
των συµβάσεων προµήθειας µε την DEA και την Veba.

(26) Κατά συνέπεια, οι δύο επιχειρήσεις DEA και Veba προµήθευσαν [σηµαντικό µέρος]*
του συνολικού όγκου της εµπορικής αγοράς στην περιοχή ARG+ κατά το 2000.

(27) Με βάση τα δεδοµένα της αγοράς, η Shell κατατάσσεται στη δεύτερη κατηγορία. Η
εταιρεία αυτή διαθέτει µονάδα πυρόλησης αιθυλενίου στο Moerdijk, Κάτω Χώρες, η
οποία συνδέεται στο ARG µέσω ιδιόκτητου αγωγού. Η Shell ισχυρίζεται ότι είναι
συνολικά καθαρός αγοραστής αιθυλενίου επειδή η ζήτηση εκ µέρους της κοινής
επιχείρησής της, Basell, (υπό κοινό έλεγχο και ιδιοκτησία µε την BASF) πρέπει να
ληφθεί υπόψη ως δέσµια χρήση. Το επιχείρηµα αυτό δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Ως
κοινή επιχείρηση που εκπληρώνει όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής
ενότητας κατά την έννοια του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, η Basell συνιστά
αυτόνοµη οικονοµική ενότητα η οποία µόνον αρχικά θα αγοράζει το µικρότερο µέρος
των ποσοτήτων αιθυλενίου που χρειάζεται από τις µητρικές της εταιρείες10.
∆εδοµένου ότι, τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα, η Basell έχει ελευθερία επιλογής όσον
αφορά την προµήθεια αιθυλενίου, η πραγµατική ζήτησή της δεν µπορεί να
συµπεριληφθεί στον υπολογισµό του καθαρού ισολογισµού αιθυλενίου της Shell. Η
εκτίµηση αυτή αντικατοπτρίζει την αντίληψη που επικρατεί στην αγορά ότι η Shell
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην αγορά αιθυλενίου σε επίπεδο ARG+. Πέραν των
προϊόντων που παράγει η Shell εντός της περιοχής ARG+, η παραγωγή της
επαυξάνεται µε τα προϊόντα που εισάγει στο ARG+. Βάσει του υπολογισµού αυτού,
το µερίδιο αγοράς της Shell το 2000 ανερχόταν σε [10-20]%*.

(28) Το ποσοστό αυτό ενδέχεται να είναι κατώτερο από τις πραγµατικές δυνατότητες της
Shell στην αγορά. Το 2000, η παραγωγική ικανότητα της µονάδας πυρόλησης

                                                

9 Αν και η DEA ασχολείτο σε περιορισµένο βαθµό µε την παραγωγή παραγώγων αιθυλενίου ως τις αρχές
του 2001, το σύνολο της παραγωγής των προϊόντων αυτών στην περιοχή ARG ήταν διαθέσιµο στην
εµπορική αγορά. Οι κατάντη δραστηριότητες της DEA βρίσκονταν εκτός του ARG στο
Heide/Brunsbüttel και, συνεπώς, η προµήθεια δεν γινόταν µέσω του ARG.

10 Βλέπε υπόθεση COMP/M.1751  � Σχέδιο Nicole.
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αιθυλενίου της Shell στο Moerdijk αυξήθηκε από [600-700]* χιλιάδες τόνους σε
[800-900]* χιλιάδες τόνους. Η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της µονάδας
πυρόλησης, η οποία δεν αντικατοπτρίζεται στο µερίδιο αγοράς για το 2000, θα
ενισχύσει στο µέλλον την θέση της Shell στην αγορά και θα αυξήσει το µερίδιο
αγοράς της σε επίπεδο ανώτερο του παρόντος.

(29) Οι άλλοι παραγωγοί που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία είναι η BASF, µε µερίδιο
της εµπορικής αγοράς που ανέρχεται σε [10-20]%*, η Atofina µε σηµαντικά
χαµηλότερο µερίδιο της τάξεως περίπου του [5-15]%* και η Exxon µε µερίδιο
αγοράς [5-15]%*. Το µερίδιο της Exxon βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις εισαγωγές
που πραγµατοποιεί εντός της περιοχής ARG από τις εγκαταστάσεις παραγωγής
αιθυλενίου που διαθέτει στο Ηνωµένο Βασίλειο. Τα υπόλοιπα µερίδια  αντιστοιχούν
σε εισαγωγές από άλλα µέρη.

(30) Η BP ανήκει στην τρίτη κατηγορία σε σχέση µε τον καθαρό ισολογισµό της όσον
αφορά το αιθυλένιο, και καταναλώνει το σύνολο της παραγωγής αιθυλενίου υπό
δέσµια µορφή σε καθαρή βάση, ακόµα και αν ληφθούν υπόψη οι εισαγωγές της BP οι
οποίες ήταν σηµαντικές κατά το έτος 2000. Τούτο εξακολουθεί να ισχύει µετά την
απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Erdölchemie τον Απρίλιο 2001. Ωστόσο, η
Erdölchemie εξακολουθεί να προµηθεύει αιθυλένιο στους πελάτες της δυνάµει των
µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Αν και από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής
προκύπτει ότι στη συνέχεια της απόκτησης εκ µέρους της BP αποκλειστικού ελέγχου
της Erdölchemie οι πωλήσεις αιθυλενίου της τελευταίας µειώθηκαν (από [�]* το
2000 σε, όπως αναµένεται, [�]* το 2001),  οι πωλήσεις της  Erdölchemie παρέχουν
ωστόσο στην BP µια άποψη και µια γνώση της αγοράς από την πλευρά του πωλητή.

(31) Οι άλλοι παραγωγοί που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία είναι η DOW, η DSM και η
Basell, δεδοµένου ότι το σύνολο της παραγωγής αιθυλενίου (σε όρους καθαρού
ισολογισµού) χρησιµοποιείται σε δέσµια βάση, και ότι αγοράζουν επιπλέον
ποσότητες στην αγορά.

(32) Πέραν των προαναφερόµενων καταναλωτών αιθυλενίου, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται και οι ίδιοι στην παραγωγή αιθυλενίου, υπάρχουν επίσης
ελεύθεροι, µη καθετοποιηµένοι καταναλωτές όπως οι Sasol, Celanese, Solvay/Solvin,
LVM, Ineos και Borealis, οι οποίοι εξαρτώνται πλήρως  από τρίτους παραγωγούς για
τις ανάγκες τους σε αιθυλένιο στην περιοχή ARG+.

1.2 Ως οι µόνοι µη καθετοποιηµένοι προµηθευτές, η Dea και η Veba είναι αυτές
που καθορίζουν τις τιµές στην αγορά αιθυλενίου και, κατά συνέπεια, έχουν
αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά την λειτουργία της αγοράς

(33) Η µεγάλη πλειοψηφία προµηθευτών αιθυλενίου βασίζεται σε µακροπρόθεσµες
συµβάσεις µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών. Υπάρχουν, γενικά τρία διαφορετικά
είδη συµβάσεων ανάλογα µε το σύστηµα καθορισµού των τιµών.

(34) Πρώτον, τα µέρη που αγοράζουν µεγάλες ποσότητες χρησιµοποιούν µια βασική
συµβατική τιµή για τις µακροπρόθεσµες συµβάσεις τους, η οποία στη συνέχεια
προσαρµόζεται µέσω ατοµικών εκπτώσεων. Η ατοµική έκπτωση παραµένει σταθερή
καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης ενώ η βασική συµβατική τιµή υπόκειται σε
αναδιαπραγµάτευση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ανά τρίµηνο. Πολλές από τις
συµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν ρήτρες  που αναφέρουν την συµβατική τιµή αναφοράς
η οποία έχει δηµοσιευτεί στην έκθεση ICIS-LOR όπως έχει συµφωνηθεί έτσι ώστε να
ληφθεί υπόψη το ενδεχόµενο µη επίτευξης συµφωνίας µεταξύ των µερών.
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(35) ∆εύτερον, υπάρχουν συµβάσεις οι οποίες αφορούν κυρίως µικρότερες ποσότητες και δεν
προβλέπουν διαπραγµάτευση των τιµών κάθε τρίµηνο, αλλά χρησιµοποιούν την
δηµοσιευόµενη τιµή αναφοράς, η οποία προσαρµόζεται και αυτή µέσω ατοµικών
εκπτώσεων που συµφωνούνται για ολόκληρη τη διάρκεια της σύµβασης. Η τιµή που
καταβάλλεται πραγµατικά παρουσιάζει διακυµάνσεις οι οποίες ακολουθούν την εξέλιξη
της δηµοσιευόµενης τιµής αναφοράς. Κατά συνέπεια, η τιµή που καταβάλλεται στο
πλαίσιο των συµβάσεων αυτού του τύπου ακολουθεί την τιµή που καταβάλλεται στο
πλαίσιο των συµβάσεων του πρώτου τύπου.

(36) Προκειµένου να επιτευχθεί αυτή η δηµοσιευόµενη τιµή αναφοράς, οι σηµαντικότεροι
φορείς της αγοράς (µε συµβάσεις του πρώτου τύπου) οι οποίοι διαπραγµατεύονται
ποσότητες τουλάχιστον 200 χιλιάδων τόνων, ανακοινώνουν τις συµβατικές τιµές (χωρίς
εκπτώσεις) που αποφάσισαν κατά τις τριµηνιαίες ατοµικές διαπραγµατεύσεις τους σε
οργανισµούς δηµοσίευσης όπως ο ICIS-LOR ή ο CMAI. Τα άλλα µέρη τα οποία και
αυτά πρέπει να διαπραγµατευτούν τιµές, είτε ακολουθούν την τιµή αυτή, είτε
εφαρµόζουν άλλη τιµή· και αυτά τα δεδοµένα ανακοινώνονται και δηµοσιεύονται. Μετά
τη σύναψη ορισµένων συµβάσεων σε αυτή την τιµή, η τιµή αναγνωρίζεται ως η
συµβατική τιµή ενός δεδοµένου τριµήνου και δηµοσιεύεται από τον ICIS ως η βασική
τιµή αναφοράς («North Western European Contract Price (NWECP)»). Σε περίπτωση
που καµία τιµή αναφοράς δεν γίνεται ευρέως αποδεκτή, δηµοσιεύεται ένας σταθµισµένος
µέσος όρος ως βασική  τιµή του τριµήνου. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα την αντίστοιχη
προσαρµογή  όλων των συµβάσεων που αναφέρονται στην τιµή αυτή χωρίς περαιτέρω
αναδιαπραγµάτευση.

(37) Βάσει του προαναφερόµενου µηχανισµού καθορισµού των τιµών, οι διακυµάνσεις  των
τιµών επί σηµαντικών ποσοτήτων επηρεάζουν όχι µόνον την µεµονωµένη σύµβαση αλλά
και το γενικό επίπεδο των τιµών στην αγορά αιθυλενίου. Η Veba και η Dea αποτελούν
τους µεγαλύτερους πωλητές και, ως εκ τούτου, ήδη έχουν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά
τον µηχανισµό καθορισµού των τιµών που περιγράφεται ανωτέρω. Ο ρόλος αυτός
ενισχύεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η Veba και η Dea είναι οι µόνοι προµηθευτές οι
οποίοι δεν παράγουν παράγωγα του αιθυλενίου. Κατά συνέπεια, οι τιµές που καθορίζουν
θεωρούνται τελείως ανεξάρτητες από ενδεχόµενα συµφέροντα στις κατάντη αγορές και
από παράγοντες που συνδέονται µε την δέσµια χρήση, και βασίζονται µόνο σε
αντικειµενικά κριτήρια της αγοράς αιθυλενίου όπως το κόστος της πρώτης ύλης, την
ισορροπία προσφοράς/ζήτησης, τα περιθώρια κέρδους, κλπ. Αν και κατά το παρελθόν
ανακοινώθηκαν και συµβάσεις άλλων προµηθευτών, όλοι οι φορείς της αγοράς που
απάντησαν το ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής συµφωνούν ότι, λόγω της
προαναφερθείσας κατάστασης,  η  Veba και η Dea ήταν αρµόδιες για τον καθορισµό των
τιµών στην αγορά αιθυλενίου της περιοχής ARG, και εξασφάλιζαν ότι η βασισµένη στην
προσφορά/ζήτηση τιµή ήταν ευρέως αποδεκτή στην αγορά  .

(38) Τα µέρη διατείνονται ότι ο ρόλος της Veba και της DEA όσον αφορά τον µηχανισµό
καθορισµού των τιµών και τη λειτουργία της αγοράς έχει υπερεκτιµηθεί σε µεγάλο
βαθµό για τους ακόλουθους λόγους: η DEA έχει συνάψει µόνο µία σύµβαση προµήθειας
µε έναν πελάτη. Ασκούσε εν µέρει δραστηριότητες στον τοµέα των παραγώγων
αιθυλενίου µέχρι τον Απρίλιο 2001, όπως και η Veba ως το 1998, οι οποίες δεν τις
εµπόδιζαν να καθορίζουν, ανεξάρτητα, τις τιµές. Αρκετοί άλλοι προµηθευτές είχαν
συµβάλει στον καθορισµό των τιµών ICIS κατά το παρελθόν, κάτι που µπορούν να
πράξουν ακόµα και συµβαλλόµενα µέρη εκτός  της περιοχής ARG. Εξάλλου, υπάρχουν
και άλλοι µηχανισµοί που θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν την τιµή αναφοράς ICIS.
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(39) Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται τα επιχειρήµατα αυτά. Η κατάσταση του µόνου πελάτη της
DEA περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 123 κατωτέρω. Το ποσοστό της κατάντη
παραγωγής των  DEA και Veba κατά το παρελθόν ήταν περιορισµένο και, συνεπώς, δεν
επηρέαζε την θέση τους ως ανεξάρτητων προµηθευτών. Οι βασικές µονάδες παραγωγής
παραγώγων αιθυλενίου της DEA βρίσκονταν εκτός της περιοχής ARG+, και η DEA δεν
εφοδίαζε ούτε και τις δικές της παραγωγικές µονάδες παραγώγων αιθυλενίου εντός του
ARG+. Κατά συνέπεια, το σύνολο της παραγωγής αιθυλενίου της µονάδας της στο
ARG+ προοριζόταν για την εµπορική αγορά ακόµα και όταν η DEA ασκούσε ακόµη
ορισµένες δραστηριότητες κατάντη.  Επιπλέον, η δέσµια χρήση αιθυλενίου εκ µέρους
της DEA κατά το παρελθόν αντιστοιχούσε µόνον σε [µικρό ποσοστό]* της συνολικής
παραγωγής, ενώ το υπόλοιπο [�]%* διοχετευόταν στην εµπορική αγορά η οποία ήταν
και το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Όσον αφορά την Veba, το
ποσοστό της πρώην δέσµιας χρήσης της εκτιµάται σε 25-50% της παραγωγής της. Κατά
συνέπεια, το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής προοριζόταν για την ανοικτή αγορά.
Επιπλέον, η  Veba τερµάτισε τις κατάντη δραστηριότητές της το 1998 και, κατά
συνέπεια, ενεργεί από πολύ ήδη καιρό ως πλήρως ανεξάρτητος, καθαρός πωλητής στην
αγορά.

(40) Όσον αφορά την επιρροή άλλων παραγωγών στον µηχανισµό καθορισµού των τιµών, οι
παράγοντες της αγοράς δήλωσαν ότι λιγότερο από δέκα φορές κατά την τελευταία
πενταετία η τριµηνιαία τιµή αναφοράς ICIS  βασίσθηκε σε συµφωνίες στις οποίες δεν
µετείχαν η DEA και η Veba (κυρίως µε τον CPO). Φαίνεται, επίσης, ότι οι παραγωγοί
εκτός της περιοχής ARG+ δεν αποτέλεσαν ποτέ την βάση για την τιµή αναφοράς ICIS.
Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή  ARG+ είναι η µόνη που διαθέτει αρκετούς
παραγωγούς και πελάτες αιθυλενίου ώστε να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση στην αγορά,
ενώ στις περισσότερες περιοχές παραγωγής στην ∆υτική Ευρώπη υπάρχει βασικά ένας
παραγωγός και λίγοι πελάτες συνδεδεµένοι µε δίκτυο αγωγών οι οποίοι δεν έχουν
δυνατότητα επιλογής των εταίρων τους. Αν και ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι
µηχανισµοί καθορισµού των τιµών εκτός αυτού που συνδέεται µε το ICIS, για
παράδειγµα µε βάση το κόστος των πρώτων υλών ή τις συµφωνίες καταµερισµού των
περιθωρίων κέρδους, οι µηχανισµοί αυτοί δεν αντικατοπτρίζουν τόσο καλά τις συνθήκες
της αγοράς αιθυλενίου και, κατά συνέπεια, είναι λιγότερο πιθανό να εφαρµοσθούν από
τους φορείς της αγοράς.

(41) Τρίτον, υπάρχουν συµβάσεις που βασίζονται σε «συγκεκριµένο τύπο», οι οποίες
συνήθως λαµβάνουν υπόψη τα έξοδα των προµηθευτών, τις τιµές της πρώτης ύλης, την
εξοικονόµηση πόρων χάρη στις µονάδες πυρόλησης και τα περιθώρια κέρδους των
παραγώγων προϊόντων. ∆εν πραγµατοποιούνται τακτικές διαπραγµατεύσεις ως προς τις
τιµές δεδοµένου ότι αυτές είναι αποτέλεσµα αντικειµενικών δεδοµένων των οποίων η
επεξεργασία γίνεται µέσω του υπολογισµού του τύπου. Αυτό το είδος σύµβασης
χρησιµοποιείται συνήθως στις περιπτώσεις όπου παραγωγικές εγκαταστάσεις που
ανήκαν παλαιότερα σε έναν όµιλο επιχειρήσεων χωρίστηκαν και η µονάδα παραγωγής
παραγώγων αιθυλενίου πωλήθηκε σε τρίτους. Αυτό το είδος σύµβασης αντιπροσωπεύει
[µικρό ποσοστό]* σε σχέση µε το σύνολο των ποσοτήτων που αποτελούν αντικείµενο
συµβάσεων στην αγορά.

2. Συλλογική δεσπόζουσα θέση

(42) Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι στη συνέχεια της παρούσας συγκέντρωσης και αν
διεξαχθεί η προβλεπόµενη πράξη µεταξύ της Shell και της DEA, οι δύο οντότητες θα
κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα  στην αγορά αιθυλενίου στην περιοχή ARG+.  Σε
προηγούµενες υποθέσεις συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, η Επιτροπή στηρίχθηκε
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στους ακόλουθους παράγοντες προκειµένου να εξακριβώσει αν υπάρχει ή όχι
συλλογική δεσπόζουσα θέση11: (i) συγκέντρωση της προµήθειας, (ii) οµογένεια του
προϊόντος, (iii) συµµετρία µεριδίων αγοράς, εξόδων και συµφερόντων, (iv) διαφάνεια
τιµών, (v) δυνατότητες αντιποίνων, (vi) µεγάλοι φραγµοί στην πρόσβαση και έλλειψη
δυνητικού ανταγωνισµού, και (vii) µη ελαστική ζήτηση χωρίς αντίστοιχη αγοραστική
δύναµη. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι ούτε
δεσµευτικός (δεν είναι αναγκαίο να συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι παράγοντες για να
θεωρηθεί ότι υπάρχει συλλογική δεσπόζουσα θέση) ούτε εξαντλητικός, αλλά παρέχει
απλώς ορισµένες χρήσιµες ενδείξεις. Υπό το φως των παραγόντων αυτών,  η παρούσα
υπόθεση πρέπει να εκτιµηθεί ως εξής:

2.1. Μετά τις προβλεπόµενες συγκεντρώσεις, το κοινό µερίδιο αγοράς της Shell
και της BP θα ανέρχεται περίπου σε [55-65]%* και οι εταιρείες αυτές δεν θα
έχουν να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερα ισχυρούς ανταγωνιστές

(43) Η πιο προφανής και σηµαντική επίπτωση των δύο πράξεων στον ανταγωνισµό στην
αγορά πώλησης αιθυλενίου θα είναι το γεγονός ότι η DEA και η Veba θα πάψουν να
είναι ανεξάρτητοι ανταγωνιστές και προµηθευτές στην εµπορική αγορά. Η κύρια
συνέπεια για τη διάρθρωση της αγοράς είναι η απώλεια της ανεξαρτησίας των πιο
σηµαντικών πωλητών στην αγορά, µια κατάσταση που επιδεινώνεται ακόµα
περισσότερο από το γεγονός ότι οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση
να παίζουν τον ρόλο που σήµερα κατέχουν η DEA και η Veba ως προς τον
ανεξάρτητο καθορισµό των τιµών για την αγορά αιθυλενίου στην περιοχή ARG+, και
ότι δεν θα υπάρχει πλέον κανένας ανεξάρτητος παραγωγός αιθυλενίου  � χωρίς
συµφέροντα όσον αφορά την κατάντη παραγωγή � στην περιοχή ARG+.

(44) Μετά τις προβλεπόµενες συγκεντρώσεις, τα µερίδια αγοράς των πωλητών αιθυλενίου
στην περιοχή ARG+ θα έχουν ως εξής:

Πωλητής
αιθυλενίου

Μερίδιο αγοράς σε
%

BP/Veba [25-35]*

Shell/DEA [25-35]*

BASF [10-20]*

Exxon [5-15]*

Atofina [5-15]*

Πίνακας 2: Μερίδια αγοράς µετά τη συγκέντρωση

(45) Η Shell και η BP θα είχαν συνδυασµένο µερίδιο αγοράς [55-65]%* (Shell/DEA  [25-
35]%* και BP/Veba [25-35]%*). Η κατάσταση δεν αλλάζει αισθητά αν � µετά την
συγκέντρωση � η επιπλέον καθαρή ζήτηση της BP εξισορροπηθεί µε την
πλεονασµατική παραγωγή της Veba σαν αποτέλεσµα ενός καθαρού υπολογισµού. Σε
τέτοια περίπτωση (και αν επίσης ο όγκος της εµπορική αγορά µειωθεί κατά το καθαρό

                                                

11 Βλέπε, για παράδειγµα, υπόθεση IV/M.1383 � Exxon/Mobil
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έλλειµµα της BP) οι δύο επιχειρήσεις θα είχαν συνδυασµένο µερίδιο ύψους [55-
65]%* (Shell/DEA [25-35]%* και BP/Veba [25-35]%*). Αν ο καθαρός υπολογισµός
εφαρµοσθεί στα ποσά στο εγγύς µέλλον προκύπτει µια πολύ συντηρητική εκτίµηση
της θέσης της BP/Veba στην αγορά, εφόσον οι πωλήσεις της Veba δεν θα
σταµατήσουν αµέσως µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, όπως συνέβη και µε
τις τρέχουσες πωλήσεις της Erdölchemie.

(46) Η αύξηση του µεριδίου της αγοράς αντιστοιχεί επίσης σε αύξηση της δύναµης στην
αγορά της Shell/DEA και της BP/Veba σαν αποτέλεσµα των δύο πράξεων. ∆εδοµένου
ότι, επί του παρόντος, η παραγωγή αιθυλενίου της DEA και της Veba προορίζεται να
διατεθεί εξ ολοκλήρου στην εµπορική αγορά, τα µερίδια αγοράς θα αντιστοιχούν και
αυτά στην δύναµη που θα έχουν οι Shell/DEA και BP/E.ON στην εµπορική αγορά. Η
αύξηση της δύναµης στην αγορά ενδέχεται να υπερβεί την απλή αύξηση του µεριδίου
της αγοράς δεδοµένου του ιδιαίτερα σηµαντικού ρόλου που είχαν στην αγορά η DEA
και η Veba ως παραγωγοί αιθυλενίου χωρίς συµφέροντα κατάντη και ως αρµόδιες για
τον ανεξάρτητο καθορισµό των τιµών. Κατά συνέπεια, οι πράξεις δεν οδηγούν µόνον
σε τυπικές αλλαγές στο µέγεθος των µεριδίων της αγοράς, αλλά επηρεάζουν αισθητά
την διάρθρωση της αγοράς.

(47) Το ποσοστό της παραγωγικής ικανότητας αιθυλενίου στην περιοχή ARG+ των δύο
νέων επιχειρήσεων θα ανέρχεται σε περίπου [10-20]%* για την Shell/DEA (µε ετήσια
παραγωγική ικανότητα [1300-1500]* χιλιάδων τόνων) και σε περίπου [15-25]%* για
την BP/Veba (µε ετήσια παραγωγική ικανότητα [1800-2000]* χιλιάδων τόνων). Τα
µερίδια των άλλων παραγωγών θα είναι : BASF [10-20]%*, Atofina [5-15]%*, και
Exxon [2-7]%*. Οι δύο νέες επιχειρήσεις θα είναι οι δύο µεγαλύτεροι παραγωγοί
αιθυλενίου στην περιοχή ARG+.

(48) Εκτός από τις δύο νέες οντότητες, θα αποµείνουν µόνον οι εξής τρεις πωλητές
αιθυλενίου στην περιοχή ARG+: BASF, Atofina, Exxon. Σύµφωνα µε την έρευνα
αγοράς της Επιτροπής η DOW δεν πωλεί αιθυλένιο στην περιοχή ARG+, όπως ήδη
αναφέρεται ανωτέρω. Όλοι αυτοί οι προµηθευτές αιθυλενίου είναι � όπως ακριβώς οι
δύο νέες επιχειρήσεις αλλά όχι αναγκαστικά όσον αφορά τα ίδια προϊόντα �
καθετοποιηµένοι ως προς την κατάντη παραγωγή και έχουν παρόµοια κίνητρα όσον
αφορά την προµήθεια αιθυλενίου στους πελάτες, για µε τους οποίους όλες αυτές οι
εταιρείες ανταγωνίζονται στην αγορά παραγώγων αιθυλενίου.

(49) Τα µέρη προβάλλουν το επιχείρηµα ότι, βάσει του υπολογισµού των µεριδίων αγοράς
της Επιτροπής, η πράξη που αφορά την BP/E.ON δεν οδηγεί σε οριζόντια
αλληλοεπικάλυψη και, συνεπώς, δεν αυξάνει τη δύναµη των δύο εταίρων στην αγορά.
Ωστόσο, πρέπει πρώτα να σηµειωθεί ότι αν και βάσει των καθαρών στοιχείων δεν
υπάρχει οριζόντια αλληλοεπικάλυψη, η BP (µέσω κυρίως της Erdölchemie) αποτελεί
ενεργό πωλητή στην αγορά και συνεπώς, µε τον συνδυασµό των δραστηριοτήτων
πώλησης των δύο επιχειρήσεων BP και Veba, θα αυξηθούν οι συνολικές πωλήσεις, η
ελαστικότητα και η γνώση της αγοράς, παράγοντες που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό.
∆εύτερον, η πράξη θα έχει σαν αποτέλεσµα την άθροιση της παραγωγικής ικανότητας
των δύο επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να σχηµατισθεί η µεγαλύτερη µονάδα
παραγωγής αιθυλενίου στην περιοχή ARG. Το γεγονός αυτό ενισχύει σηµαντικά τη
δύναµη των δύο επιχειρήσεων στην αγορά αιθυλενίου και, κατά συνέπεια, έχει
ιδιαίτερη σηµασία για την εκτίµηση ως προς τον ανταγωνισµό. Τέλος, για να είναι
δυνατόν να υπολογισθεί επακριβώς η επίπτωση των δύο συγκεντρώσεων στον
ανταγωνισµό, πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίπτωσή τους στην συνολική διάρθρωση
των δραστηριοτήτων προµήθειας στην αγορά του ARG. Και οι δύο συγκεντρώσεις
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έχουν σαν αποτέλεσµα την εξαφάνιση των µόνων ανεξάρτητων πωλητών στην αγορά
αιθυλενίου λόγω της ενσωµάτωσης της Veba και της DEA σε πλήρως
καθετοποιηµένες διεθνείς επιχειρήσεις µε ισχυρά συµφέροντα στην αγορά
παραγώγων αιθυλενίου. Η διαρθρωτική µεταβολή, στην οποία ο συνδυασµός της BP
και της Veba συµβάλλει σε ίσους όρους, οδηγεί σε κατάσταση στην αγορά η οποία
καταλήγει στην δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.

(50) Ο επόµενος κατά σειρά ισχυρότερος ανταγωνιστής είναι η BASF της οποίας το
µερίδιο αγοράς είναι αισθητά χαµηλότερο ([10-20]%* το 2000). Πολύ ισχυρό
σύνδεσµο µεταξύ της BASF και της Shell αποτελεί η κοινή επιχείρηση Basell στην
οποία η BASF και η Shell έχουν αναθέσει τις δραστηριότητές τους στους τοµείς του
πολυπροπυλένιου και του πολυαιθυλένιου. Η κοινή ιδιοκτησία της Basell ωθεί την
BASF να µην υποστηρίζει τους κατάντη ανταγωνιστές στον τοµέα του
πολυαιθυλενίου µε το να προµηθεύει αιθυλένιο σε χαµηλές τιµές (όπως περιγράφεται
για την Shell κατωτέρω στο σηµείο 74) και κατά συνέπεια µειώνει την θέλησή της να
ανταγωνίζεται  αποτελεσµατικά την Shell και την BP µέσω της µείωσης των τιµών
αιθυλενίου στην περιοχή ARG+. Επιπλέον, η BASF δραστηριοποιείται επίσης στις
κατάντη αγορές, όπως αυτές για το οξείδιο αιθυλενίου και την γλυκόλη
µονοαιθυλενίου. Και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν οι ίδιοι λόγοι για να µην
ανταγωνίζεται τις δύο νέες επιχειρήσεις στην ανάντη αγορά, όπως αναφέρεται για την
Shell και την BP κατωτέρω (σηµείο 74). Αναµένεται, κατά συνέπεια, ότι η BASF
µάλλον θα ακολουθήσει τους δύο νέους ηγέτες της αγοράς αντί να τηρήσει
ανεξάρτητη στάση.

(51) Εξάλλου, ενώ οι δύο νέες επιχειρήσεις θα δραστηριοποιούνται και στην ανάντη
αγορά, η BASF δεν είναι καθετοποιηµένη ανάντη σε διυλιστήρια και προµήθεια
έτοιµης νάφθας για τις µονάδες πυρόλησης µε ατµό από δικές της πηγές. Τα µέρη
υποστήριξαν ότι το γεγονός αυτό δεν αποτελεί σαφές µειονέκτηµα δεδοµένου ότι η
νάφθα είναι διαθέσιµη στην αγορά. Ωστόσο, αν και αυτό είναι αλήθεια όσον αφορά
τις µονάδες πυρόλησης της BASF στην Αµβέρσα, η κατάσταση φαίνεται να είναι
διαφορετική όσον αφορά τις µονάδες στο Ludwigshafen. Το µειονέκτηµα ως προς το
κόστος δεν συνδέεται µόνον µε την αναγκαία πλωτή µεταφορά της νάφθας στις
µονάδες αυτές, αλλά και µε το γεγονός ότι, για ένα µέρος της προµήθειας νάφθας,  η
BASF εξαρτάται από τον αγωγό Rhein-Main Rohrleitungstransport («RMR»), ένα
δίκτυο αγωγών για πολλά προϊόντα που συνδέει την περιοχή Άµστερνταµ-Ρότερνταµ-
Αµβέρσα (ARA) µε την περιοχή της Φρανκφούρτης/Ludwigshafen στην Γερµανία.
[�]*. Για την µεταφορά µέσω του αγωγού RMR , η BASF εξαρτάται από τους
µετόχους της εταιρείας στην οποία ανήκει ο αγωγός, ήτοι την BP, την Veba και,
ιδιαίτερα, την Shell. Οι παράγοντες αυτοί µειώνουν ριζικά τη δυνατότητα και την
θέληση της BASF να ασκήσει πίεση επί των δύο νέων επιχειρήσεων ως προς την
αγορά αιθυλενίου στην περιοχή ARG+.

(52) Μετά τη συγκέντρωση, το µερίδιο αγοράς της Atofina θα ανέρχεται σε [5-15]%*. Το
µικρό αυτό µερίδιο αγοράς καθώς και η έλλειψη [�]* δεν της δίνουν αρκετή δύναµη
στην αγορά ώστε να αυξήσει την ανταγωνιστική πίεση στις δύο νέες επιχειρήσεις,
ενώ τα κίνητρά της όσον αφορά τον ανταγωνισµό µε την BP και την Shell
περιορίζονται λόγω των εκτεταµένων συµφερόντων της στην κατάντη αγορά.

(53) Η παραγωγική ικανότητα αιθυλενίου της Exxon στην περιοχή ARG+ περιορίζεται στο
µειοψηφικό της µερίδιο 35% στην κοινή επιχείρηση FAO στην Αµβέρσα. Οι
πωλήσεις της σε τρίτους εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές της ενώ το
µερίδιο αγοράς της, το οποίο ανέρχεται σε [5-15]%*, είναι πολύ µικρότερο από αυτό
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των δύο νέων επιχειρήσεων. Η παραγωγική ικανότητα της κοινής επιχείρησης FAO
έτυχε [µεγάλης]* εκµετάλλευσης το 2000 και, σύµφωνα µε την έρευνα αγοράς της
Επιτροπής, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Exxon [�]*. Επιπλέον, τα κίνητρα που θα την
οδηγούσαν να προµηθεύει τους παραγωγούς παραγώγων αιθυλενίου µε αιθυλένιο σε
χαµηλή τιµή περιορίζονται από την δική της µεγάλη παραγωγή παραγώγων
αιθυλενίου. Κατά συνέπεια, κατά πάσα πιθανότητα και η Exxon θα ακολουθήσει την
στρατηγική των δύο ηγετών της αγοράς εφόσον ούτε είναι σε θέση ούτε και έχει
κίνητρα να ανταγωνισθεί σθεναρά τις επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο των
συγκεντρώσεων.

2.2. Οι δύο νέοι ηγέτες της αγοράς θα κατέχουν πλεονεκτική θέση όσον αφορά
την βασική υποδοµή

2.2.1 Η BP/Veba θα έχει πλεονεκτική πρόσβαση στον αγωγό ARG και µεγάλη
επιρροή στην διάρθρωση της επιχείρησης ARG

(54) Η σηµασία του αγωγού ARG ως το µόνο οικονοµικό µέσον µεταφοράς αιθυλενίου
στην περιοχή έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω. Στην περιοχή ARG, το αιθυλένιο
µεταφέρεται µόνον µε αυτόν τον τρόπο. Κατά συνέπεια, η διαθεσιµότητα του
προϊόντος και ο ανταγωνισµός µεταξύ διαφόρων προµηθευτών που είναι
συνδεδεµένοι µε τον αγωγό εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την πρόσβαση στον
αγωγό σε ανταγωνιστικούς όρους. Οι προµηθευτές αιθυλενίου βρίσκονται κυρίως
στην δυτική και ανατολική άκρη του δικτύου αγωγών. Αν δεν υπάρχει οικονοµική
δυνατότητα µεταφοράς του προϊόντος µέσω του αγωγού ARG, θα περιορισθούν η
δυνατότητες και τα κίνητρα των παραγωγών να ανταγωνίζονται για συµβάσεις σε
ολόκληρη την περιοχή ARG, µειώνοντας κατ� αυτόν τον τρόπο την επιλογή των
πελατών και την δυνατότητα επίτευξης ανταγωνιστικών τιµών για το αιθυλένιο. Το
ίδιο ισχύει και όσον αφορά την ανταγωνιστική ισχύ των εισαγωγών. Όλοι οι
τερµατικοί σταθµοί εισαγωγής οι οποίοι καθιστούν δυνατές τις εισαγωγές αιθυλενίου
µε πλοία ανοιχτής θαλάσσης βρίσκονται στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας. Κατά
συνέπεια, η πρόσβαση στις εισαγωγές δεν θα είναι εύκολη, ιδίως για τους πελάτες που
βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του ARG , και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
δέσµευση για τους προµηθευτές στην περιοχή ARG αν δεν είναι διαθέσιµος ο αγωγός
µεταφοράς ARG σε χαµηλές τιµές.

(55) Η θέση της συγχωνευθείσας οντότητας BP/Veba Oel στην αγορά αιθυλενίου της
περιοχής ARG θα ενισχυθεί εφόσον θα κατέχει αυξηµένο µερίδιο της Aethylen-
Rohrleitungs-Gesellschaft mbh & Co. KG  («εταιρεία ARG»), στην οποία ανήκει το
δίκτυο αγωγών ARG. Η τρέχουσα κατανοµή του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
ARG είναι η ακόλουθη:

Μέτοχος Μερίδιο
κεφαλαίου

BP (συµπ. Erdölchemie) 33,33%

Veba (E.ON) 16,66%

Degussa (E.ON) 16,66%

Bayer 16,66%
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DSM 16,66%

    Πίνακας 3: Ιδιοκτησία του ARG.

(56) Η BP/Veba , ως µέτοχος της εταιρείας ARG, [�]*

(57) Εξάλλου, η BP/Veba θα επηρεάσει αισθητά την εταιρική πολιτική της εταιρείας ARG
και ιδίως [�]* µέσω του συνδυασµένου µεριδίου του κεφαλαίου της. Σύµφωνα µε τα
άρθρα σύνδεσης, απαιτείται οµοφωνία για κρίσιµες αποφάσεις όπως [�]*. Για όλες
τις [στρατηγικές αποφάσεις]* απαιτείται [ειδική πλειοψηφία]*.

(58) Μετά τη συγκέντρωση, η BP/Veba από µόνη της θα κατέχει το 50 % του κεφαλαίου,
µε αποτέλεσµα να µπορεί να παρεµποδίζει όλες τις αποφάσεις που πρέπει να
λαµβάνονται µε [ειδική πλειοψηφία]*. Κατά συνέπεια, θα ήταν σε θέση να εµποδίσει,
ιδίως, [�]*.  Κατά συνέπεια, η BP/Veba θα είναι σε θέση να ασκεί σηµαντική
επιρροή όσον αφορά τη λήψη [στρατηγικών αποφάσεων]*.

(59) Επιπλέον, ως τον Ιούλιο 2001 οι µέτοχοι διόριζαν τρεις διευθύνοντες συµβούλους για
κάθε µία από τις εταιρείες DSM, Veba και Erdölchemie (BP). Η κατάσταση αυτή θα
αλλάξει επίσηµα στο τέλος του έτους και θα εισαχθεί σύστηµα το οποίο προβλέπει
έναν διευθύνοντα σύµβουλο ο οποίος προέρχεται από έξω και δεν διορίζεται από τους
µεµονωµένους µετόχους. Υπάρχουν ήδη αποφάσεις των αντίστοιχων υποεπιτροπών
και οι µέτοχοι αναµένεται να συµφωνήσουν σχετικά µε το νέο καθεστώς ως το τέλος
του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εφαρµογής του καθεστώτος
αυτού, από τον Ιούλιο 2001 υπάρχει µόνον ένας αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της εταιρείας ARG. [�]*. Με την αναστέλλουσα ψήφο που διαθέτει, η BP/Veba θα
είναι σε θέση να επηρεάσει σηµαντικά τον διορισµό του [διευθύνοντος συµβούλου]*.

(60) Τα µέρη προβάλλουν το επιχείρηµα ότι πριν από την συγχώνευση της BP και της
Veba, η BP διέθετε αναστέλλουσα µειοψηφία όσον αφορά τις αποφάσεις που
απαιτούσαν [ειδική πλειοψηφία]* και ότι συνεπώς η πράξη δεν θα επιφέρει
ουσιαστικές αλλαγές σε ό,τι αφορά το ARG. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η
συγκέντρωση θα µεταβάλει τελείως τα συµφέροντα της BP ως προς την χρήση του
αγωγού και την άσκηση των δικαιωµάτων της που απορρέουν από την ιδιότητά της
ως µετόχου της εταιρείας στην οποία ανήκει ο αγωγός. Επί του παρόντος, η BP είναι
καθαρός αγοραστής αιθυλενίου στην περιοχή ARG+ και έχει συµφέρον να
διευκολύνει την πρόσβαση τρίτων παραγωγών στο δίκτυο ARG έτσι ώστε να
εξασφαλίσει την προµήθεια αιθυλενίου. Αποτελούσε αντισταθµιστικό παράγοντα της
E.ON, η οποία ήλεγχε τις µετοχές της Veba � του ισχυρότερου καθαρού πωλητή � και
της Degussa, σε συνάρτηση µε οποιαδήποτε στρατηγική αποφάσιζε να εφαρµόσει η
E.ON στην εταιρεία ARG. Από την άλλη πλευρά, η BP βρισκόταν αντιµέτωπη µε τον
εξίσου ισχυρό όµιλο E.ON τον οποίο έπρεπε να λαµβάνει υπόψη κάθε φορά που
κατάρτιζε στρατηγική για την εταιρεία ARG. Μετά την συγκέντρωση, η BP/Veba θα
είναι ο µεγαλύτερος πωλητής αιθυλενίου στο ARG+. Κατά συνέπεια, η επιχείρηση
δεν θα ενδιαφέρεται πλέον να υποστηρίζει και να υπερασπίζεται τα συµφέροντα των
αγοραστών αιθυλενίου στην εταιρεία ARG, ήτοι ελεύθερη πρόσβαση σε χαµηλές
τιµές για προµηθευτές και καταναλωτές. Ειδικότερα, η BP/Veba θα µπορούσε να
χρησιµοποιήσει το µερίδιό της στην εταιρεία που της παρέχει αναστέλλουσα ψήφο
[�]*. Επιπλέον, η BP/Veba θα είναι ο µόνος µέτοχος µε δικαίωµα αρνησικυρίας, και
δεν θα αντισταθµίζεται από κανένα άλλο εξίσου ισχυρό µέτοχο. Το γεγονός αυτό
προσδίδει ιδιαίτερη δύναµη στη νέα επιχείρηση.
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(61) Μπορεί συνεπώς να συναχθεί ότι η BP/Veba θα έχει [�]* και σηµαντική επιρροή
στον αγωγό ARG ο οποίος αποτελεί την βασική υποδοµή της σηµερινής αγοράς
αιθυλενίου.

(62) Η θέση της BP/Veba ως προς την υποδοµή θα ενισχυθεί περαιτέρω µέσω της
ιδιοκτησίας ή της επιρροής της επί της προέκτασης των αγωγών. Η Veba είναι
ιδιοκτήτρια ενός αγωγού ο οποίος συνδέει ορισµένους καταναλωτές αιθυλενίου [σε
εγκατάσταση στην περιοχή Rhine/Ruhr]* µε τον αγωγό ARG µέσω της µονάδας
πυρόλησης της Veba στο Gelsenkirchen12. Ο εφοδιασµός των εν λόγω καταναλωτών,
οι οποίοι αντιστοιχούν σε µεγάλο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων στην αγορά,
εξαρτάται πλήρως από την πρόσβαση στον αγωγό. ∆εδοµένου ότι οι καταναλωτές
που συνδέονται µέσω του αγωγού αυτού δεν είναι όλοι καθετοποιηµένοι, εξαρτώνται
πλήρως από τις προµήθειες από τρίτους στην ανοιχτή αγορά. Οποιαδήποτε προµήθεια
εκ µέρους των ανταγωνιστών της Veba θα απαιτούσε την έγκριση της τελευταίας για
τη χρήση του αγωγού. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στην Veba να ελέγχει την επιλογή
των προµηθευτών για τους εν λόγω καταναλωτές καθώς και την ανταγωνιστική πίεση
που θα µπορούσαν να ασκήσουν εναλλακτικοί προµηθευτές.

2.2.2 Η Shell/DEA θα έχει πλεονεκτική πρόσβαση στην υποδοµή εισαγωγών και
τον έλεγχο των σηµαντικών συνδέσεων των αγωγών

(63) Λόγω του εξαιρετικά υψηλού επενδυτικού κόστους, οι φορείς της αγοράς
αποφάσισαν ότι η είσοδος ενός εντελώς νέου προµηθευτή µε νέα µονάδα πυρόλησης
στην αγορά αιθυλενίου του ARG πρέπει να αποκλεισθεί βραχυπρόθεσµα και
µεσοπρόθεσµα. Πρόσθετη παραγωγική ικανότητα µπορεί να αναµένεται µόνον από
την αποσυµφόρηση των υπαρχουσών παραγωγικών εγκαταστάσεων, η οποία δεν θα
έχει ως αποτέλεσµα την εισαγωγή µιας νέας ανταγωνιστικής δύναµης στην αγορά.
Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές αποτελούν την µόνη συµπληρωµατική ανεξάρτητη πηγή
αιθυλενίου η οποία θα µπορούσε να περιορίσει την υπάρχουσα θέση των
προµηθευτών στην αγορά. Οι εισαγωγές αιθυλενίου µπορούν να διοχετευθούν στο
δίκτυο ARG µόνον µέσω των υφιστάµενων τερµατικών σταθµών εισαγωγής. Κατά
συνέπεια, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι σταθµοί αποτελούν περιοριστικό παράγοντα και
ο έλεγχός τους καθιστά δυνατή την άσκηση σηµαντικής επιρροής στην αγορά
αιθυλενίου στην περιοχή ARG+.

(64) Η Shell είναι επί του παρόντος ιδιοκτήτρια ενός από τους τερµατικούς πέντε
σταθµούς εισαγωγής αιθυλενίου που είναι συνδεδεµένοι µε το δίκτυο ARG13, γεγονός
που θα ενισχύσει σηµαντικά την ήδη ισχυρή θέση της Shell/DEA στην αγορά.
Πρώτον, επιτρέπει στην Shell/DEA να εισάγει επιπλέον ποσότητες στο δίκτυο ARG
και κατά συνέπεια να αντιδρά µε ελαστικότητα στις διακυµάνσεις της προσφοράς και
της ζήτησης που οφείλονται στην προσωρινή παύση λειτουργίας των µονάδων
πυρόλησης ή στις αυξοµειώσεις της ζήτησης. Η Shell/DEA θα είναι σε θέση να
ακολουθεί από κοντά  τις εξελίξεις στην αγορά µε το να διατηρεί σταθερά, υψηλά
ποσοστά χρησιµοποίησης των µονάδων πυρόλησης, γεγονός που είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό για την οικονοµική παραγωγή αιθυλενίου. Η ελαστικότητα επιτρέπει

                                                

12 Ο αγωγός ανήκει στην πραγµατικότητα στην Ruhr Oel GmbH (ROG), µια κοινή επιχείρηση 50:50 µεταξύ
της Veba και της εταιρείας πετρελαιοειδών της Βενεζουέλας PdVSA. [�]*.

13 Οι άλλοι ανήκουν στις Exxon, FAO (κοινή επιχείρηση 65:35 µεταξύ της Atofina και της Exxon), BASF
και Dow.
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επίσης στην Shell/DEA να εισάγει επιπλέον ποσότητες στην αγορά ακόµα και όταν οι
παραγωγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή ARG λειτουργούν κατά πλήρη
εκµετάλλευση.

(65) ∆εύτερον, ως ιδιοκτήτρια τερµατικού σταθµού η Shell/DEA θα ελέγχει την πρόσβαση
τρίτων καταναλωτών αιθυλενίου στον σταθµό αυτό και, συνεπώς, την δυνατότητά
τους να χρησιµοποιούν ανταγωνιστικές πηγές αιθυλενίου οι οποίες βρίσκονται εκτός
της περιοχής ARG. Μέσω των ικανοτήτων µεταφοράς που παρέχει σε τρίτα µέρη και
τις αντίστοιχες αµοιβές και προϋποθέσεις, η Shell/DEA θα είναι σε θέση να επηρεάζει
σε µεγάλο βαθµό τις ποσότητες που µπορούν να διατεθούν σε τρίτους µέσω
εισαγωγών καθώς και τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγµατοποιούνται
οι εν λόγω εισαγωγές, µε αποτέλεσµα να µπορεί να καθιστά τις εισαγωγές
τουλάχιστον ασύµφορες λόγω των υψηλών τελών και των ποσοτικών περιορισµών.

(66) Έχει λεχθεί ότι η ιδιοκτησία του τερµατικού σταθµού δεν προσδίδει πλεονεκτική θέση
στην Shell/DEA. Η Shell είναι ιδιοκτήτρια µόνον ενός εκ των πέντε σταθµών που
είναι συνδεδεµένοι µε το δίκτυο ARG, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ευρείες
εναλλακτικές δυνατότητες για τα τρίτα µέρη που έχουν ανάγκη εισαγωγικών
ικανοτήτων. Σήµερα, υπάρχει επαρκής πλεονασµατική ικανότητα στον σταθµό της
Shell η οποία δεν χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της ιδίας αλλά είναι διαθέσιµη σε
τρίτους σε ανταγωνιστικούς όρους.

(67) Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι, αν και υπάρχουν και άλλοι τερµατικοί σταθµοί
εισαγωγής, όλοι οι σταθµοί αυτοί ανήκουν σε παραγωγούς αιθυλενίου, ήτοι δεν
υπάρχουν ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες σταθµών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης οι
οποίοι να µην έχουν οι ίδιοι συµφέροντα όσον αφορά την παραγωγή και διανοµή
αιθυλενίου. Κατά συνέπεια, όλοι οι ιδιοκτήτες σταθµών έχουν κοινά συµφέροντα
όσον αφορά τις δραστηριότητές τους στον τοµέα του αιθυλενίου και δεν
ενδιαφέρονται να παράσχουν ικανότητα εισαγωγής σε τρίτους ανταγωνιστές.
Ειδικότερα, φαίνεται ότι ο σταθµός της Exxon χρησιµοποιείται πλήρως από την ίδια,
δεδοµένου ότι αποτελεί τον µεγαλύτερο εισαγωγέα ποσοτήτων αιθυλενίου, µε
αποτέλεσµα η πρόσβαση από τρίτα µέρη να περιορίζεται στους υπόλοιπους τέσσερις
σταθµούς. Επιπλέον, αν και η Shell σήµερα επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στον
σταθµό της, οι σχετικές ποσότητες είναι πολύ µικρές. Οι εισαγωγές τρίτων µερών
µέσω του Moerdijk ανήλθαν σε µόνον [10-80]* χιλιάδες τόνους το 2000 (έτος ρεκόρ
λόγω παύσεων λειτουργίας των µονάδων πυρόλησης στην περιοχή ARG) και σε [5-
75]* χιλιάδες τόνους το 1999. Οι ποσότητες που εισήχθησαν από την Shell κατά την
ίδια περίοδο ήταν [αρκετές]* φορές υψηλότερες. Η περιορισµένη ικανότητα που είναι
διαθέσιµη σε τρίτους οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του σταθµού
διατηρεί µεγάλο περιθώριο ελιγµών σε σχέση µε την ικανότητα του σταθµού για τις
δικές του ανάγκες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθεί από την ελαστικότητα
που αναφέρεται ανωτέρω (σηµείο 15). Για παράδειγµα, το  2000, η Shell αύξησε [σε
µεγάλο βαθµό]* τις εισαγωγές της µέσω του Moerdijk λόγω αυξηµένης εξωτερικής
ζήτησης δεδοµένου ότι η µονάδα πυρόλησής της στο Moerdijk δεν λειτουργούσε
λόγω έργων επέκτασης. Κατά συνέπεια, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η
ιδιοκτησία ενός τερµατικού σταθµού εισαγωγής αποτελεί σηµαντικό προσόν για έναν
παραγωγό αιθυλενίου στην περιοχή ARG το οποίο ενισχύει σηµαντικά την
ανταγωνιστική του ικανότητα.

(68) Επιπλέον, η Shell διαθέτει αγωγό σύνδεσης ανάµεσα στον βασικό αγωγό ARG, την
µονάδα πυρόλησης και τον σταθµό της στο Moerdijk και εγκαταστάσεις κοντά στο
Ρότερνταµ. Οι λιµενικές αρχές του Ρότερνταµ σχεδιάζουν να συνδέσουν το
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Ρότερνταµ µε τον βασικό αγωγό ARG [�]*, γεγονός που θα ενισχύσει τις γνώσεις
και την επιρροή της Shell/DEA στην αγορά αιθυλενίου. Από την άλλη πλευρά, ο
αγωγός αυτός παρέχει στην Shell πρόσβαση στην περιοχή της Αµβέρσας, στην οποία
υπάρχουν πολλοί καταναλωτές αιθυλενίου, χωρίς να πρέπει να χρησιµοποιήσει τον
βασικό αγωγό ARG.

2.3 Το αιθυλένιο είναι οµοιογενές προϊόν χωρίς ιδιαίτερες καινοτοµίες σε µια
ώριµη αγορά

(69) Το αιθυλένιο που µεταφέρεται µέσω του αγωγού ARG υπόκειται σε κοινές
δεσµευτικές προδιαγραφές και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν διαφορές ως προς την
ποιότητα µεταξύ των διαφόρων προµηθευτών. ∆εν έχουν πραγµατοποιηθεί
σηµαντικές έρευνες ούτε έχουν σηµειωθεί ιδιαίτερες εξελίξεις κατά την τελευταία
εικοσαετία.

(70) Τα µέρη ισχυρίζονται ότι η αγορά αιθυλενίου δεν είναι οµοιογενής δεδοµένου ότι, σε
αντίθεση µε το προϊόν, οι διάφορες συµβάσεις δεν είναι οµοιογενείς. Κατά την άποψη
των µερών, οι συµβάσεις αυτές διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά τις ποσότητες, την
διάρκεια και τον µηχανισµό καθορισµού των τιµών, έτσι ώστε να καθίσταται αδύνατη
µια εναρµονισµένη συµπεριφορά. Ωστόσο,  πρέπει καταρχήν να σηµειωθεί ότι, λόγω
της σηµασίας των αγωγών ως µόνου τρόπου µεταφοράς αιθυλενίου, οι όροι διανοµής
είναι παρόµοιοι [�]*. ∆εύτερον, οι διαφορές όσον αφορά τις ποσότητες και τη
διάρκεια δεν φαίνεται να είναι τέτοιες ώστε να αποκλείουν την δυνατότητα σιωπηρού
συντονισµού. Το ίδιο ισχύει και για τις διαφορές των µηχανισµών καθορισµού των
τιµών. Στις περισσότερες συµβάσεις προµήθειας αιθυλενίου χρησιµοποιείται η
τριµηνιαία συµβατική τιµή ή η αντίστοιχη δηµοσιευόµενη τιµή αναφοράς, η οποία
υπόκειται σε µικρή έκπτωση. Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν διαφορές όσον αφορά
τους µηχανισµούς καθορισµού των τιµών βάσει των δαπανών των µονάδων
πυρόλησης, του καταµερισµού των περιθωρίων κέρδους ή άλλων  παραγόντων
οικονοµικής φύσης. Ωστόσο, οι συµβάσεις αυτές έχουν περιορισµένη σηµασία σε
σχέση µε τις συνολικές πωλήσεις στην εµπορική αγορά της περιοχής ARG. Εξάλλου,
µπορεί να αναµένεται ότι κατά την λήξη των εν λόγω συµβάσεων ο µηχανισµός
καθορισµού των τιµών, ο οποίος αντικατοπτρίζει την διάσπαση πρώην
διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενδέχεται να προσαρµοσθεί σε έναν από τους
άλλους δύο τύπους συµβάσεων. Επιπλέον, οι συµβάσεις που βασίζονται σε
συγκεκριµένο τύπο δεν είναι ανεξάρτητες από τον καθορισµό των τιµών στην αγορά,
δεδοµένου ότι προβλέπουν εκπτώσεις των τιµών που υπολογίζονται µε τον τύπο και
σε ορισµένες περιπτώσεις περιλαµβάνουν αναφορές στις δηµοσιευµένες τιµές ως
µέγιστες ή ελάχιστες τιµές.

(71) Η αγορά αιθυλενίου είναι ώριµη, µε ποσοστό ανάπτυξης που συνδέεται µε το ΑΕΠ
και εκτιµώµενο βασικό ρυθµό ανάπτυξης 2,5%.

2.4. Υπάρχει µεγάλη οµοιότητα µεταξύ της Shell και της BP όσον αφορά τα
µερίδια της αγοράς, την παραγωγική ικανότητα και τις δαπάνες

(72) Οι συγχωνευθείσες οντότητες BP/Veba και Shell/DEA θα έχουν παρόµοια µερίδια
αγοράς, της τάξεως του [25-35]%* εκάστη. Μετά τις πράξεις, η εταιρική δοµή και
των δύο επιχειρήσεων θα προσαρµοσθεί εφόσον και οι δύο είναι καθετοποιηµένες,
τόσο ανάντη, όσον αφορά την προµήθεια πρώτων υλών, όσο και κατάντη, όσον
αφορά τα παράγωγα αιθυλενίου. Υπάρχουν, επίσης, παραγωγοί αιθυλενίου που
διαθέτουν τις µεγαλύτερες µονάδες πυρόλησης στην περιοχή ARG+. Ακόµα και αν το



21

µέγεθος των µονάδων τους δεν είναι ακριβώς όµοιο, η συνολική παραγωγική τους
ικανότητα είναι παρόµοια ([1300-1500]* και [1800-2000]* χιλιάδες τόνοι αντίστοιχα)
και διαθέτουν την µεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα στην  περιοχή ARG+. Οι
οµοιότητες αυτές ως προς της δοµή της επιχείρησης και της παραγωγής θα οδηγήσουν
σε οµοιότητες όσον αφορά την αντίστοιχη διάρθρωση των δαπανών τους στην
περιοχή  ARG+.

(73) Τα µέρη ισχυρίζονται επίσης ότι δεν υπάρχει συµµετρία ως προς τις δαπάνες,
δεδοµένου ότι το κόστος παραγωγής διαφέρει αισθητά από την µία µονάδα στην
άλλη, ενώ τα έξοδα µεταφοράς διαφέρουν ανάλογα µε τους προµηθευτές και τους
πελάτες, σε συνάρτηση µε τον τόπο στον οποίο βρίσκονται. Ωστόσο, αν και η
αποτελεσµατικότητα και, κατ�επέκταση, το κόστος παραγωγής ενδέχεται να διαφέρει
µεταξύ των διαφόρων µονάδων πυρόλησης, ιδίως αν έχουν διαφορετική παραγωγική
ικανότητα, το συνολικό ποσοστό διαφοροποίησης είναι µικρό. Σύµφωνα µε
βιοµηχανικούς συµβούλους, η µέγιστη διαφορά του κόστους παραγωγής µεταξύ της
περισσότερο και λιγότερο οικονοµικής  µονάδας πυρόλησης είναι λιγότερο από 25%.
[�]*. Εξάλλου, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όσον αφορά το µέγεθος, οι
µονάδες πυρόλησης της Shell/DEA βρίσκονται στα άκρα της δυνατής κλίµακας (µία
µονάδα µε ικανότητα [�]* και δύο µικρότερες µε ικανότητα [�]*), ενώ η BP/Veba
θα διαθέτει οµοιογενές σύνολο τεσσάρων µονάδων πυρόλησης µεγέθους περίπου
[�]*. Κατά συνέπεια,  εφόσον το κόστος παραγωγής είναι στενά συνδεδεµένο µε το
µέγεθος της µονάδας, µπορεί να εκτιµηθεί ότι το συνολικό µέσο κόστος παραγωγής
των δύο οντοτήτων θα είναι αρκετά όµοιο. Εξάλλου, πρέπει να τονισθεί ότι οι
µικρότερες µονάδες πυρόλησης των DEA, BP και Veba αντίστοιχα, βρίσκονται στην
ίδια τοποθεσία και, συνεπώς, καθιστούν δυνατή την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας
όσον αφορά τις προµήθειες πρώτης ύλης και την υλικοτεχνική υποστήριξη. Τέλος, το
γεγονός ότι τα έξοδα µεταφοράς ενδέχεται να διαφέρουν σε συνάρτηση µε κάθε
συνδυασµό προµηθευτή-πελάτη αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό των περισσότερων
αγορών που προϋποθέτουν την µεταφορά πραγµατικών προϊόντων. ∆εν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η µία από τις δύο νέες επιχειρήσεις  θα βρίσκεται σε διαφορετική θέση
ως προς το κόστος µεταφοράς  σε σχέση µε την άλλη. Το πλεονέκτηµα που διαθέτει η
BP/Veba λόγω του χαµηλότερου κόστους και της προτιµησιακής πρόσβασης στον
αγωγό σαν αποτέλεσµα  της συµµετοχής της στην εταιρεία ARG αντισταθµίζεται από
το γεγονός ότι, µετά την συγκέντρωση, η Shell/DEA θα διαθέτει παραγωγικές
εγκαταστάσεις και στα δύο άκρα του αγωγού ARG και συνεπώς θα είναι σε θέση να
αποφεύγει µεταφορές επί µεγάλων αποστάσεων στην περιοχή ARG.

2.5 Και οι δύο όµιλοι είναι καθετοποιηµένοι κατά τον ίδιο τρόπο και συνεπώς
έχουν κοινά συµφέροντα όσον αφορά την ανάντη αγορά αιθυλενίου

(74) Το αιθυλένιο αποτελεί την βασική πρώτη ύλη πολλών παράγωγων προϊόντων. Η  BP
και η Shell � σε αντίθεση µε την DEA και την Veba � είναι καθετοποιηµένες κατάντη
όσον αφορά τα παράγωγα του αιθυλενίου, όπως θα είναι και οι υπόλοιποι
προµηθευτές αιθυλενίου µετά την συγκέντρωση. Λόγω της καθετοποίησής τους, η
Shell/DEA και η BP/Veba θα έχουν παρόµοια κίνητρα, ως προς τις πωλήσεις
αιθυλενίου µε τους παραγωγούς παραγώγων αιθυλενίου, ιδίως µε τους κατάντη
παραγωγούς η οποίοι δεν διαθέτουν ή διαθέτουν µόνον µέρος της δικής τους
παραγωγής αιθυλενίου. Τέτοιες πωλήσεις θα µπορούσαν να ωθήσουν τα
ενδιαφερόµενα µέρη να αυξήσουν τις τιµές αιθυλενίου ώστε να περιορίσουν την
ανταγωνιστικότητα των ανταγωνιστών στην αγορά παραγώγων αιθυλενίου.
∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι τύποι καθορισµού των τιµών που χρησιµοποιούνται
στις συµβάσεις προµήθειας αιθυλενίου συνδέονται µε την δηµοσιευόµενη τιµή
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αναφοράς, µια τέτοια αύξηση δεν θα επηρέαζε µόνον τους άµεσους συµβατικούς
εταίρους των νέων επιχειρήσεων αλλά θα οδηγούσε σε γενικότερη αύξηση των τιµών
στην αγορά. Επιπλέον, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η δηµοσιευόµενη τιµή αναφοράς
NWECP, η οποία ορίζεται αποκλειστικά στην περιοχή ARG+, εφαρµόζεται και στις
πωλήσεις αιθυλενίου εκτός της περιοχής ARG+. Μια αύξηση της τιµής αιθυλενίου
στην περιοχή ARG+ µπορεί συνεπώς να οδηγήσει σε αύξηση των τιµών εκτός της εν
λόγω περιοχής.

(75) Η οµοιότητες που χαρακτηρίζουν τα κίνητρα των δύο νέων επιχειρήσεων δεν
σηµαίνουν απαραίτητα ότι οι δραστηριότητές τους αφορούν τα ίδια κατάντη
προϊόντα. Τα κίνητρα αυτά ήδη απορρέουν από το γεγονός ότι οι εν λόγω
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται µερικές φορές στις ίδιες κατάντη αγορές µε τους
πελάτες αιθυλενίου και τους παραγωγούς παραγώγων που είναι συνδεδεµένοι µε το
ARG+, οι οποίοι εν µέρει αποτελούν επίσης άµεσους πελάτες αιθυλενίου των
συµβαλλοµένων στην πράξη µερών. Παρόµοια κίνητρα υπάρχουν και σχετικά µε (τις
διάφορες µορφές) πολυαιθυλενίου, οξειδίου του αιθυλενίου και των παραγώγων του,
και της αιθυλικής αλκοόλης.

2.5.1 Πολυαιθυλένιο

(76) Το 55% περίπου του αιθυλενίου που παράγεται στην περιοχή ARG+ χρησιµοποιείται
για την παραγωγή των διαφόρων ειδών πολυαιθυλενίου (το 9% περίπου
χρησιµοποιείται για πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE)*, το 23% περίπου
για αιθυλένιο (LLDPE)*, και το 23% περίπου για την παραγωγή γραµµικού
αιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)*. Το 42% της παραγωγικής ικανότητας
LDPE στην ∆υτική Ευρώπη, το 34% περίπου της παραγωγικής ικανότητας LLDPE
και το 46% περίπου της παραγωγικής ικανότητας HDPE βασίζονται στο ARG+. Το
κόστος του αιθυλενίου αντιστοιχεί στο 67% της τιµής του HDPE.

(77) Σε προηγούµενες αποφάσεις της,14 η Επιτροπή καθόρισε την αγορά ως (1) HDPE
µεµονωµένο, και είτε (2) C4 LLDPE, C6 LLDPE και LDPE µαζί ή (3) C4 LLDPE και
C6 LLDPE µαζί και (4) LDPE µεµονωµένο. Προκειµένου να αξιολογηθούν τα
κίνητρα των συµβαλλόµενων στην πράξη µερών σε σχέση µε την προµήθεια
αιθυλενίου, φαίνεται να επαρκεί η ανάλυση των τριών κύριων ειδών πολυαιθυλενίου:
LDPE, HDPE και LLDPE (που ορίζονται ως C4 LLDPE και C6 LLDPE).

(78) Η Shell δραστηριοποιείται στην αγορά πολυαιθυλενίου µέσω της κοινής επιχείρησής
της Basell την οποία η Shell ελέγχει από κοινού µε την BASF. Η Basell ασκεί
δραστηριότητες στους τοµείς των LDPE, HDPE και LLDPE, και παράγει ένα µέρος
των πετροχηµικών αυτών προϊόντων στις διάφορες παραγωγικές εγκαταστάσεις της
στην περιοχή ARG και ένα µέρος έξω από την περιοχή ARG, κυρίως στην ∆υτική
Ευρώπη. Τα µερίδια της Basell  όσον αφορά την αγορά αιθυλενίου στην ∆υτική
Ευρώπη είναι της τάξεως του [15-25]%* για το LDPE, LLDPE και HDPE.

(79) Η BP ασχολείται επίσης µε τους τρεις προαναφερόµενους τύπους πολυαιθυλενίου
στην ∆υτική Ευρώπη. Τα µερίδια αγοράς της κυµαίνονται µεταξύ [5-15]%* για το
LDPE και [10-20]%* για το LLDPE. Μετά την θέση σε εφαρµογή της συγχώνευσης
των δραστηριοτήτων παραγωγής και εµπορίας HDPE της BP και της Solvay στην

                                                

14 Βλέπε υπόθεση COMP/M.1671 � DOW Chemical/Union Carbide.
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Ευρώπη15, το µερίδιο αγοράς της BP (συµπεριλαµβανοµένης της κοινής επιχείρησης)
όσον αφορά το HDPE θα [διπλασιασθεί σχεδόν]* στην αγορά της ∆υτικής Ευρώπης.

(80) Οι παραγωγοί κατάντη πολυαιθυλενίου οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε το ARG+ και
ανήκουν στην οµάδα καθαρών αγοραστών αιθυλενίου είναι, ιδίως, η Borealis (η
οποία δεν είναι καθετοποιηµένη ως προς την παραγωγή αιθυλενίου στην περιοχή
ARG+) και η DSM (η οποία πρέπει να εφοδιάζεται σηµαντικό µέρος του αιθυλενίου
της από τρίτα µέρη στην περιοχή ARG+ και της οποίας οι παραγωγικές
εγκαταστάσεις τροφοδοτούνται απευθείας από τα συµβαλλόµενα στην πράξη µέρη).
Το µερίδιο της δυτικοευρωπαϊκής αγοράς που κατέχει η Borealis ανέρχεται σε
περίπου [10-20]%* για το LDPE, περίπου [2-8]%* για το LLDPE και [10-20]%* για
το HDPE. Μέρος των ποσοτήτων αυτών παράγεται στην µονάδα παραγωγής
πολυαιθυλενίου της Borealis η οποία συνδέεται µε το ARG+. Τα µερίδια αγοράς της
DSM κυµαίνονται µεταξύ [10-20]%* για το LDPE, LLDPE και HDPE, αντίστοιχα. Η
DSM είναι καθετοποιηµένη µόνον σε ό,τι αφορά την εγκατάστασή της στο Geleen,
ενώ η µονάδα παραγωγής πολυαιθυλενίου στην Γερµανία, η οποία παράγει LLDPE
και HDPE, εφοδιάζεται µε µεγάλες ποσότητες αιθυλενίου από την εµπορική αγορά.
Μια περαιτέρω επιχείρηση παραγωγής πολυαιθυλενίου η οποία είναι συνδεδεµένη µε
το ARG+ αλλά δεν είναι καθετοποιηµένη στην περιοχή ARG+, είναι η Polimeri, µε
παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Oberhausen.

(81) Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις αυτές αφενός θα είναι οι άµεσοι ανταγωνιστές της
Shell και της BP όσον αφορά το πολυαιθυλένιο και, αφετέρου, θα εξαρτώνται για τις
προµήθειες αιθυλενίου από το ARG+, είτε ως µη καθετοποιηµένες επιχειρήσεις
ανάντη, είτε ως καθαροί αγοραστές αιθυλενίου στην περιοχή  ARG+. Οι εν λόγω
κατάντη ανταγωνιστές θα εφοδιάζονται [µεταξύ άλλων από τα µέρη της
συγκέντρωσης]*. Όσον αφορά τις προαναφερόµενες εταιρείες, οι εν λόγω οντότητες
θα έχουν κοινό συµφέρον να µην υποστηρίζουν τους άµεσους κατάντη ανταγωνιστές
τους µε το να προµηθεύουν αιθυλένιο σε χαµηλές τιµές. Τα συµφέροντα των δύο
οντοτήτων είναι ήδη αρκετά όµοια ακόµα και αν η θέση της Shell (µέσω της Basell)
είναι σήµερα κατά τι ισχυρότερη από αυτήν της BP στις αγορές των διαφόρων τύπων
πολυαιθυλενίου. Η οµοιότητα ως προς το µερίδιο αγοράς και την δοµή έχει ενισχυθεί
σε µεγάλο βαθµό από την κοινή επιχείρηση Solvay/BP Chemicals/HDPE δεδοµένου
ότι αυτή θα έχει σαν αποτέλεσµα η Shell και η BP να έχουν ίδια σχεδόν µερίδια
αγοράς στον τοµέα του HDPE.  Η συµµετοχή στην κοινή επιχείρηση της µονάδας
παραγωγής HDPE της Solvay στην περιοχή ARG+ µπορεί να εκληφθεί ως συνέπεια
της έλλειψης ανάντη καθετοποίησης όσον αφορά το αιθυλένιο σε µία αγορά η οποία
χαρακτηρίζεται ήδη από µεγάλο βαθµό συγκέντρωσης.

(82) Η ισχυρή θέση των εµπλεκόµενων στην πράξη µερών όσον αφορά την προµήθεια
αιθυλενίου σε κατάντη ανταγωνιστές µε δραστηριότητες στον τοµέα του
πολυαιθυλενίου ενισχύεται από την θέση της BP και της Shell στον τοµέα των
γραµµικών αλφα-ολεφινών («LAO»). Οι LAO, ένα άλλο παράγωγο του αιθυλενίου
για την παρασκευή του οποίου χρησιµοποιείται το 3% της παραγωγής αιθυλενίου
στην περιοχή ARG+, αποτελούν αναγκαίο σύνθετο πολυµερές για την παραγωγή
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας («HDPE»). Η BP και η Shell είναι οι µόνοι
παραγωγοί LAO στην ∆υτική Ευρώπη µε µερίδια αγοράς µεταξύ 30% και 40% το
2000 αν ληφθεί υπόψη το σύνολο της δυτικοευρωπαϊκής αγοράς (το υπόλοιπο µερίδιο

                                                

15 Υπόθεση COMP/M.2299 � Κοινή επιχείρηση BP Chemicals/Solvay/HDPE.
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αφορά εισαγωγές). Η ισχυρή θέση τους στον τοµέα αυτό παρέχει επιπλέον
πλεονέκτηµα στην BP και την Shell έναντι των κατάντη ανταγωνιστών τους στον
τοµέα του HDPE και ενισχύει την οµοιότητα των συµφερόντων όσον αφορά την
προµήθεια αιθυλενίου στην περιοχή ARG+.

2.5.2 Οξείδιο του αιθυλενίου/παράγωγα οξειδίου του αιθυλενίου

(83) Το οξείδιο του αιθυλενίου (�EO�) είναι ιδιαίτερα δραστικό παράγωγο του αιθυλενίου,
το οποίο παράγεται µέσω της καταλυτικής οξείδωσης του αιθυλενίου σε υψηλή
θερµοκρασία και πίεση. Το 15% του αιθυλενίου που παράγεται στην περιοχή ARG+
χρησιµοποιείται για την παραγωγή οξειδίου του αιθυλενίου, ενώ το 73% της
παραγωγικής ικανότητας οξειδίου του αιθυλενίου/παραγώγων οξειδίου του
αιθυλενίου στην ∆υτική Ευρώπη συνδέεται µε το ARG+.  Το κόστος του αιθυλενίου
ως ποσοστό του συνολικού κόστους του οξειδίου του αιθυλενίου ανέρχεται σε
περίπου 70 %. Μετά την BASF (η οποία δεν δραστηριοποιείται στην εµπορική
αγορά), η BP (µε παραγωγική ικανότητα [400-500]* χιλιάδων τόνων,
συµπεριλαµβανοµένης της Erdölchemie) και η Shell (µε παραγωγική ικανότητα [300-
400]* χιλιάδων τόνων) είναι οι µεγαλύτεροι παραγωγοί οξειδίου του αιθυλενίου στην
∆υτική Ευρώπη. Το οξείδιο του αιθυλενίου χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή
αιθυλενογλυκόλης (�EG�), η οποία περιλαµβάνει την µονοαιθυλενογλυκόλη
(�MEG�) (το κόστος του αιθυλενίου ανέρχεται σε περίπου 63% του συνολικού
κόστους παραγωγής) και τα παραπροϊόντα διαιθυλενογλυκόλη και
τριαιθυλενογλυκόλη. Άλλα παράγωγα του οξειδίου του αιθυλενίου είναι τα
αιθοξυλικά, οι αιθανολαµίνες, οι αιθέρες γλυκόλης και οι αλκοξυλιούχες ενώσεις (το
κόστος του αιθυλενίου ανέρχεται σε περίπου 63% του συνολικού κόστους
παραγωγής). Υπάρχει επίσης µια µικρή σχετικά εµπορική αγορά � σε σύγκριση µε
την συνολική παραγωγική ικανότητα (περίπου 2.600 χιλιάδες τόνοι στην ∆υτική
Ευρώπη) � για τις πωλήσεις οξειδίου του αιθυλενίου στην ∆υτική Ευρώπη [κάτω των
1000]* χιλιάδων τόνων.

(84) Τα µερίδια της Shell και της BP στην δυτικοευρωπαϊκή αγορά οξειδίου του
αιθυλενίου είναι της τάξεως του [25-35]%* (Shell) και [40-50]%* (BP,
συµπεριλαµβανοµένης της Erdölchemie). Οι επόµενοι κατά σειρά ανταγωνιστές στην
εµπορική αγορά οξειδίου του αιθυλενίου είναι η Ineos και η Sasol µε µερίδια αγοράς
της τάξεως του [5-15]%*. Και οι δύο επιχειρήσεις παράγουν το οξείδιο του
αιθυλενίου σε εγκαταστάσεις που συνδέονται µε το ARG+ και, ως εκ τούτου, είναι
άµεσοι ανταγωνιστές της Shell και της BP και εξαρτώνται από το ARG+ για την
προµήθεια αιθυλενίου.

(85) Οι δύο συγχωνευόµενες οντότητες ασχολούνται και µε την παραγωγή «MEG», ένα
από τα πιο σηµαντικά παράγωγα του οξειδίου του αιθυλενίου. Σύµφωνα µε την
έρευνα αγοράς που διενήργησε η Επιτροπή, το µερίδιο αγοράς της κάθε µιας
κυµαίνεται µεταξύ [5-15]%* στην δυτικοευρωπαϊκή αγορά MEG ανταγωνίζονται
άµεσα την Ineos (µε µερίδιο αγοράς περίπου [15-25]%*), η οποία παράγει MEG σε
εγκατάσταση στην περιοχή ARG+ και, µεταξύ άλλων, εφοδιάζεται από τις
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις.  Το ίδιο ισχύει και για την διαιθυλενογλυκόλη και την
τριαιθυλενογλυκόλη εφόσον όλοι οι παραγωγοί MEG παράγουν (και πωλούν) αυτά τα
πετροχηµικά προϊόντα ως παραπροϊόντα.

(86) Σύµφωνα µε την έρευνα αγοράς της Επιτροπής, η Shell και η BP δραστηριοποιούνται
και σε άλλες αγορές παραγώγων οξειδίου του αιθυλενίου και ανταγωνίζονται
ανεξάρτητους καταναλωτές αιθυλενίου οι οποίοι συνδέονται µε το ARG. Αυτό
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συµβαίνει, για παράδειγµα, στην περίπτωση της πώλησης διαφόρων αλκοξυλιούχων
ενώσεων όπου ανταγωνίζονται την Ineos και την Sasol οι οποίες έχουν συνδέσει τις
αντίστοιχες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στο ARG+.

2.5.3 Αιθυλική αλκοόλη

(87) Η αιθυλική αλκοόλη είναι ένα άλλο παράγωγο του αιθυλενίου, αλλά η αναλογία της
σε σχέση µε την παραγωγή αιθυλενίου στο ARG+ είναι κάπως χαµηλότερη σε
σύγκριση µε την παραγωγή πολυαιθυλενίου και οξειδίου του αιθυλενίου. Η BP
ασχολείται µε την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης µε µερίδιο αγοράς περίπου [35-
45]%* συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης στην αγορά της ∆υτικής Ευρώπης. Ο
επόµενος κατά σειρά ανταγωνιστής είναι η Sasol (µε µερίδιο αγοράς περίπου [15-
25]%*) η οποία παράγει συνθετική αιθυλική αλκοόλη σε µονάδα συνδεδεµένη µε το
ARG+. Η διαρθρωτική κατάσταση και τα αντίστοιχα κίνητρα δεν θα µεταβάλλονταν
αν, όπως ισχυρίζονται τα µέρη, η γεωργική αιθυλική αλκοόλη συµπεριλαµβανόταν
στην γενική αγορά αιθυλικής αλκοόλης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το µερίδιο
αγοράς της BP θα ήταν περίπου [10-20]%*.

2.5.4 Παρόµοιος βαθµός καθετοποίησης/παρόµοια κίνητρα: επιχειρήµατα των
µερών, συµπεράσµατα

(88) Τα µέρη προβάλλουν το επιχείρηµα ότι η καθετοποίηση που προκύπτει από τις
συγκεντρώσεις δεν δηµιουργεί κίνητρα για την αύξηση των τιµών του αιθυλενίου σε
βάρος των κατάντη ανταγωνιστών. Σύµφωνα µε τα µέρη, τα κίνητρα και η
δυνατότητα αύξησης του κόστους των ανταγωνιστών µέσω της αύξησης της τιµής
µιας αναγκαίας πρώτης ύλης εξαρτάται από δύο παράγοντες: (i) αρκετή ισχύ στην
ανάντη αγορά και (ii) αξιόλογη µεταβίβαση του µεριδίου της αγοράς στα κατάντη
τµήµατα µέσω της αύξησης του κόστους για τους ανεξάρτητους κατάντη
ανταγωνιστές. Εξάλλου, σύµφωνα µε τα µέρη, η µεταβίβαση µεριδίου στις κατάντη
αγορές θα πρέπει να οδηγήσει στην απόκτηση ή ενίσχυση της δύναµης στην αγορά
παραγώγων προϊόντων, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η αύξηση των τιµών στις
αγορές αυτές. Κατά την άποψη των µερών, δεν υπάρχουν σηµαντικά κίνητρα για την
αύξηση των δαπανών των κατάντη ανταγωνιστών δεδοµένου ότι το όφελος για την
Shell/DEA και την BP/Veba θα ήταν πολύ µικρό εφόσον τέτοια κίνητρα αφορούν
µόνον τις κατάντη αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και οι ίδιες καθώς και τις
ποσότητες που διατίθενται στην εµπορική αγορά του ARG+.

(89) Πρώτον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι, ως προς το θέµα αυτό, η Επιτροπή δεν εξετάζει
αν τα µέρη θα αποκτήσουν, µετά τη συγκέντρωση, δεσπόζουσα θέση στις κατάντη
αγορές η οποία θα τους επιτρέψει να αυξήσουν τις τιµές στις αγορές παραγώγων
αιθυλενίου. Η ανάλυση της δεσπόζουσας θέσης των δύο οντοτήτων στην αγορά
αιθυλενίου βασίζεται στην ευθυγράµµιση των συµφερόντων των συγχωνευόµενων
επιχειρήσεων στην (ανάντη) αγορά αιθυλενίου, που απορρέουν από τις
δραστηριότητές τους στην αγορά παραγώγων αιθυλενίου. Τα συµφέροντα αυτά δεν
συνεπάγονται απαραιτήτως ότι οι συγχωνευόµενες οντότητες θα µπορούν να
αυξήσουν τις τιµές στις κατάντη αγορές, αλλά ήδη προκύπτουν από την δυνατότητα
εφαρµογής µιας στρατηγικής µε στόχο την µείωση της ανταγωνιστικότητας στον
τοµέα των παραγώγων αιθυλενίου µέσω της αύξησης του κόστους προµήθειας
αιθυλενίου και της επακόλουθης µείωσης του περιθωρίου κέρδους των
ανταγωνιστών.
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(90) ∆εύτερον, η περιοχή ARG+ αντιπροσωπεύει το 42% της παραγωγικής ικανότητας
αιθυλενίου στην ∆υτική Ευρώπη καθώς και µεγάλο µέρος της παραγωγικής
ικανότητας παραγώγων του αιθυλενίου. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι κατάντη
ανταγωνιστές των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων οι οποίοι δεν είναι
καθετοποιηµένοι όσον αφορά το αιθυλένιο στην περιοχή ARG+ κατέχουν σηµαντικά
µερίδια στις αγορές παραγώγων του αιθυλενίου. Τα µέρη διατείνονται ότι πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη µόνον το µερίδιο της εµπορικής αγοράς αιθυλενίου το οποίο
χρησιµοποιείται για την παρασκευή του αντίστοιχου κατάντη προϊόντος, και όχι η
συνολική ποσότητα αιθυλενίου που χρησιµοποιείται στην περιοχή ARG+  για την
παρασκευή των εν λόγω κατάντη προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένων των δέσµιων
ποσοτήτων). Ακόµα και ακολουθηθεί η µέθοδος αυτή, οι συγχωνευόµενες
επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να έχουν κοινό συµφέρον να µειώσουν την
ανταγωνιστικότητα των κατάντη ανταγωνιστών τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
υπέβαλαν τα µέρη, το [35-40]%* του αιθυλενίου που πωλείται στην εµπορική αγορά
του ARG+ χρησιµοποιείται για την παραγωγή πολυαιθυλενίου ([20-25]%* για HDPE,
[10-15]%* για LDPE και [5-10]%* για LLDPE),  ένα περαιτέρω [10-15]%*
χρησιµοποιείται για την παραγωγή οξειδίου του αιθυλενίου και [0-5]%*
χρησιµοποιείται για την παραγωγή συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης. Άνω του [50]%*
του συνολικού όγκου της εµπορικής αγοράς αιθυλενίου χρησιµοποιείται για την
παρασκευή προϊόντων σε αγορές των οποίων τα µέρη κατέχουν σηµαντικά µερίδια.
Το γεγονός αυτό παρέχει στις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις κίνητρα για να µειώσουν
την ανταγωνιστικότητα των κατάντη ανταγωνιστών τους οι οποίοι εξαρτώνται από
την εµπορική αγορά για την προµήθεια αιθυλενίου. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις
των εν λόγω ανταγωνιστών στην περιοχή ARG+ οι οποίες χρησιµοποιούν αιθυλένιο
από την εµπορική αγορά αντιπροσωπεύουν αρκετά µεγάλο ποσοστό της παραγωγικής
ικανότητας σε δυτικοευρωπαϊκό επίπεδο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλαν τα
µέρη, οι εν λόγω παραγωγικές εγκαταστάσεις αντιστοιχούν σε µερίδιο της
παραγωγικής ικανότητας στην ∆υτική Ευρώπη που κυµαίνεται µεταξύ [5-15]%* για
τα διάφορα είδη πολυαιθυλενίου (LDPE, HDPE και LLDPE), [15-20]%* για το
οξείδιο αιθυλενίου (συµπεριλαµβανοµένων των δέσµιων ποσοτήτων για την
παραγωγή παραγώγων του οξειδίου αιθυλενίου), και [20-25]%* για την συνθετική
αιθυλική αλκοόλη (για τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς των προϊόντων σε
δυτικοευρωπαϊκό επίπεδο βλέπε ανωτέρω). Ως εκ τούτου, ακόµα και σύµφωνα µε τη
µέθοδο που προτείνουν τα µέρη, η άσκηση πίεσης εκ µέρους των δύο νέων
επιχειρήσεων στους κατάντη ανταγωνιστές τους µε σκοπό την µείωση της
ανταγωνιστικότητάς τους µοιάζει εφικτή και πιθανή.

(91) Το γεγονός ότι φαίνεται να επικρατεί διαφορετική κατάσταση όσον αφορά άλλα
προϊόντα όπως το αιθυλενοδιχλωρίδιο/VCM δεν µεταβάλλει το συµπέρασµα ότι η BP
και η Shell είναι καθετοποιηµένες σε παρόµοιο βαθµό και έχουν κοινά συµφέροντα
όσον αφορά την προµήθεια των παραγωγών αιθυλενίου στην περιοχή ARG+.

(92) Τέλος, έχει αποδειχθεί για πολλά από τα κατάντη προϊόντα του αιθυλενίου ότι, επειδή
η Shell και η BP έχουν παρόµοια καθετοποίηση, οι συγχωνευόµενες οντότητες θα
έχουν παρόµοια συµφέροντα όσον αφορά την προµήθεια αιθυλενίου στην περιοχή
ARG+. Από την σύγκριση των µεριδίων αγοράς των µερών και των ανταγωνιστών
τους προκύπτει ότι οι νέες επιχειρήσεις θα κατέχουν τέτοια θέση ώστε η άσκηση
πίεσης στους κατάντη ανταγωνιστές µε σκοπό την µείωση της ανταγωνιστικότητά
τους και την απόκτηση, µακροπρόθεσµα, επιπλέον µεριδίου της αγοράς να µοιάζει
πιθανή, εφικτή και έχουσα µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας .



27

2.6 Η κατάσταση από πλευράς ανταγωνισµού στις κατάντη αγορές παραγώγων
αιθυλενίου δεν εµποδίζει τη δυνατότητα των δύο επιχειρήσεων να εφαρµόζουν
κοινή στρατηγική ως προς τις τιµές

(93) Τα µέρη έχουν δηλώσει ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά την αύξηση των τιµών
αιθυλενίου στην περιοχή ARG+ εφόσον µπορεί να θεωρηθεί ότι το πεδίο των
περισσότερων αγορών παραγώγων αιθυλενίου καλύπτει ολόκληρη την ∆υτική
Ευρώπη και σε ορισµένες περιπτώσεις τον κόσµο. Για τον λόγο αυτό, οι παραγωγοί
παραγώγων αιθυλενίου που είναι συνδεδεµένοι µε το ARG+ δεν θα µπορούν να
µεταφέρουν την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών στους πελάτες τους
δεδοµένου ότι έχουν να αντιµετωπίσουν ανταγωνισµό από παραγωγούς µε
παραγωγικές εγκαταστάσεις εκτός του ARG+ κι ιδίως από εισαγωγές στην ∆υτική
Ευρώπη. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι το γεγονός αυτό, µε τη σειρά του, θα περιορίζει
την δυνατότητα αύξησης των τιµών του αιθυλενίου στην περιοχή ARG+ εκ µέρους
των παραγωγών αιθυλενίου.

(94) Σύµφωνα µε την έρευνα αγοράς της Επιτροπής, ορισµένοι παραγωγοί αιθυλενίου δεν
θα µπορούν να µεταφέρουν την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών στους πελάτες
τους λόγω του ανταγωνισµού που αντιµετωπίζουν από παραγωγούς που βρίσκονται
εκτός του ARG+ και από τις εισαγωγές κατάντη προϊόντων του αιθυλενίου. Ωστόσο,
αυτός ο περιορισµός της αύξησης των τιµών αιθυλενίου δεν µεταβάλλει τα κίνητρα
των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων όπως αναφέρεται ανωτέρω εφόσον, ακόµα και αν
οι τιµές του αιθυλενίου δεν µπορούν να αυξηθούν πέραν ενός ορισµένου ορίου, οι
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις θα έχουν κοινό συµφέρον να αυξάνουν τις τιµές ως το
όριο αυτό, να καρπώνονται τα κέρδη των παραγωγών παράγωγων προϊόντων και να
µειώνουν την ανταγωνιστικότητα των εν λόγω παραγωγών σε σχέση µε τις δικές τους
παραγωγικές µονάδες παραγώγων αιθυλενίου.

2.7 Ο ανταγωνισµός µεταξύ των δύο νέων επιχειρήσεων κινδυνεύει να νοθευτεί
λόγω της σιωπηρής ανάθεσης συµβάσεων

(95) Υπό το φως της συµβατικής και γεωγραφικής κατάστασης στην αγορά αιθυλενίου
στην περιοχή ARG, οι δύο νέες επιχειρήσεις διαθέτουν έναν προφανή και εύχρηστο
µηχανισµό για τον σιωπηρό καταµερισµό της αγοράς µεταξύ τους ο οποίος βασίζεται
σε δύο στενά συνδεδεµένα κριτήρια (i) την συνέχεια που χαρακτηρίζει τις
µακροπρόθεσµες συµβάσεις και (ii) την γεωγραφική εγγύτητα.

(96) Η µεγάλη πλειοψηφία προµηθειών αιθυλενίου βασίζεται σε µακροπρόθεσµες
συµβάσεις· οι πωλήσεις spot δεν έχουν θέση στην αγορά αυτή. Όπως εξηγείται
λεπτοµερέστερα κατωτέρω (σηµεία 102-105), υπάρχει µεγάλη διαφάνεια στην αγορά
ως προς τις ατοµικές συµβάσεις των µερών και τις σχετικές ποσότητες και τιµές
αναφοράς. Η παραγωγική ικανότητα αιθυλενίου δηµοσιεύεται σε έντυπα όπως το
CMAI, οι ποσότητες και οι ανάγκες σε αιθυλένιο των αντίστοιχων µονάδων
παραγωγής παραγώγων είναι γνωστές, και οι ιδιοκτήτες των υποδοµών µπορούν να
πληροφορηθούν σχετικά µε τις ποσότητες που διατίθενται στους µεµονωµένους
πελάτες.

(97) Η έρευνα αγοράς της Επιτροπής έδειξε ότι τα µεταφορικά έξοδα στην βασική περιοχή
ARG αποτελούν σηµαντικό παράγοντα. Κατά συνέπεια, οι συµβάσεις συνάπτονται
κυρίως µεταξύ παραγωγών αιθυλενίου και καταναλωτών που βρίσκονται πλησίον ο
ένας στον άλλο. Η στενή αυτή σχέση συχνά ενισχύεται από την µεταφορά των
προµηθευόµενων ποσοτήτων µέσω προεκτάσεων του αγωγού ARG που ανήκουν
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στους παραγωγούς έτσι ώστε τα µεταφορικά έξοδα να είναι χαµηλότερα από ό,τι αν
είχε χρησιµοποιηθεί το βασικό δίκτυο αγωγών ARG. Αυτή η κατανοµή των
συµβάσεων προµηθειών των πελατών µεταξύ των παραγωγών βάσει της εγγύτητας
του αγοραστού στην εγκατάσταση παραγωγής αιθυλενίου µπορεί να επεκταθεί και σε
νέους πελάτες.  Η εφαρµογή της στρατηγικής αυτής θα διευκολυνθεί σε µεγάλο
βαθµό από τη διάρθρωση της αγοράς µετά τις συγκεντρώσεις. Ενώ µέχρι σήµερα οι
αγοραστές στην περιοχή Gelsenkirchen/Κολωνίας συνήθως προµηθεύονταν αιθυλένιο
από δύο πηγές, την Veba (η οποία διαθέτει µονάδα πυρόλησης στο Gelsenkirchen)
και την BP (που χρησιµοποιεί την µονάδα πυρόλησης της Erdölchemie στην
Κολωνία), µετά την συγκέντρωση η BP/Veba θα ελέγχει το σύνολο της προµήθειας
των πελατών αυτών και θα τους εφοδιάζει µέσω αγωγών υπό την ιδιοκτησία ή τον
έλεγχο της συγχωνευθείσας οντότητας. Από την άλλη πλευρά, η DEA εφοδιάζει
κυρίως την περιοχή του Wesseling καθώς και µονάδες που βρίσκονται νοτιότερα στην
Γερµανία οι οποίες συνδέονται απευθείας µε την παραγωγική της εγκατάσταση στο
Wesseling µέσω προέκτασης του αγωγού, ενώ η Shell έχει φυσική πρόσβαση στις
περιοχές κατανάλωσης στο Ρότερνταµ από την µονάδα πυρόλησης αιθυλενίου και τον
θαλάσσιο σταθµό της στο Moerdijk.

(98) Για να µην υπάρχουν αµφιβολίες, η Επιτροπή απορρίπτει την άποψη ότι η κατάσταση
µετά την συγκέντρωση δεν θα διαφέρει από την υφιστάµενη.

(99) Πράγµατι, το γεγονός ότι ήδη σήµερα ο ανταγωνισµός όσον αφορά ορισµένους
πελάτες περιορίζεται για λόγους που συνδέονται µε την γεωγραφία και τη διάρκεια
δεν σηµαίνει ότι η κατάσταση δεν µπορεί να χειροτερέψει. Επί του παρόντος υπάρχει
αρκετός ανταγωνισµός ως προς τις συµβάσεις σε ολόκληρη την περιοχή ARG, και
επίσης οι µακροπρόθεσµες συµβάσεις συνήθως δεν αλλάζουν χέρια. [�]*. Ορισµένα
συµβαλλόµενα µέρη και τρίτα µέρη δήλωσαν κατά την ακρόαση ότι λαµβάνουν
υπόψη τους προµηθευτές/πελάτες που βρίσκονται σε ολόκληρη την περιοχή του ARG
και όχι µόνον αυτούς που είναι εγκατεστηµένοι κοντά στις παραγωγικές τους
εγκαταστάσεις. Επιπλέον, τρίτα µέρη όπως η BASF ανέφεραν µεγάλο αριθµό
συµβάσεων τις οποίες σύναψαν ή όχι κατά τα τελευταία έτη. Είναι αλήθεια ότι οι
παραγωγικές εγκαταστάσεις της Shell και της DEA βρίσκονται στα άκρα της
περιοχής του ARG. Ωστόσο, τούτο δεν σηµαίνει ότι µετά τη λήξη της σύµβασης της
DEA µε τον CPO, δεν θα αρχίσουν να ανταγωνίζονται για συµβάσεις σε ολόκληρη
την περιοχή του ARG+. Εξάλλου, η δυνατότητα ανταλλαγών επιτρέπει σήµερα στους
προµηθευτές να φθάνουν πελάτες που βρίσκονται µακριά χωρίς να πρέπει να
καταβάλουν σηµαντικά έξοδα µεταφοράς. Κατά συνέπεια, υπάρχει σήµερα
σηµαντικός βαθµός ανταγωνισµού για λήγουσες και νέες συµβάσεις στην περιοχή του
ARG ο οποίος θα µπορούσε  - και υπάρχει κίνδυνος - να εξαφανιστεί.

(100) Παράλληλα και επιπλέον της σιωπηρής κατανοµής των συµβάσεων, η οποία
επηρεάζει τον ανταγωνισµό όσον αφορά τις νέες συµβάσεις, πρέπει να αναµένεται ότι
θα υπάρξει και σιωπηρή ευθυγράµµιση της δυοπωλιακής συµπεριφοράς σε
συνάρτηση µε τις τριµηνιαίες διαπραγµατεύσεις της συµβατικής τιµής µε τους
υφιστάµενους πελάτες. Λόγω του κοινού συµφέροντος να µην ενισχυθούν οι
δυνατότητες των κατάντη ανταγωνιστών µέσω της προµήθειας αιθυλενίου σε χαµηλή
τιµή, κάθε πρωτοβουλία µείωσης των τιµών έτσι ώστε να διατηρηθούν οι
προµηθευόµενες ποσότητες στο επάνω άκρο της πιθανής κλίµακας θα καταστεί
µάλλον αδύνατη µετά την συγκέντρωση.

(101) Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ότι η αγορά θα µοιραστεί σιωπηρά βάσει των
µηχανισµών που περιγράφονται ανωτέρω.
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2.8 Η αγορά αιθυλενίου είναι αρκετά διαφανής ώστε να επιτρέπει τον συντονισµό
των δύο νέων ηγετών της αγοράς

(102) Τα µέρη προβάλλουν το επιχείρηµα ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια στην αγορά.
Αν και η µεγάλη πλειοψηφία των συµβάσεων περιλαµβάνουν αναφορά στην
τριµηνιαία δηµοσιευόµενη συµβατική τιµή ICIS, οι τιµές που πραγµατικά
καταβάλλονται είναι µυστικές εφόσον οι ατοµικές εκπτώσεις σε σχέση µε την βασική
συµβατική τιµή δεν γίνονται γνωστές.

(103) Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι, παρ�όλα αυτά, η αγορά αιθυλενίου στην περιοχή
ARG+ είναι αρκετά διαφανής ώστε να επιτρέπει τον σιωπηρό συντονισµό και την
νόθευση του ανταγωνισµού µεταξύ των δύο νέων ηγετών της αγοράς. Αν και δεν
υπάρχει άµεση πρόσβαση στους ακριβείς όρους των ατοµικών συµβάσεων, υπάρχει
µεγάλη διαφάνεια όσον αφορά τις τιµές και τους συµβαλλόµενους. Οι ανησυχίες της
Επιτροπής οφείλονται κυρίως στον φόβο ότι οι δύο νέες επιχειρήσεις δεν θα
ανταγωνίζονται µε στόχο να αποσπάσει η µία τους πελάτες της άλλης - οι
περισσότεροι των οποίων έχουν µακροπρόθεσµες συµβάσεις - αλλά θα προβούν σε
καταµερισµό της αγοράς µε βάση την συνέχεια και την γεωγραφική εγγύτητα. Για
αυτό το είδος σιωπηρού καταµερισµού της αγοράς δεν χρειάζονται ούτε λεπτοµερή
στοιχεία για κάθε σύµβαση ούτε και διαφάνεια. Πολλά τρίτα µέρη επιβεβαίωσαν ότι
λόγω του πολύ µικρού αριθµού παραγόντων στην αγορά, τα δηµοσιευόµενα στοιχεία
σε συνδυασµό µε τη γενική πληροφόρηση για την αγορά επιτρέπουν να εξακριβωθεί
αν ο προµηθευτής έχει αλλάξει και σε ποιον έχει ανατεθεί η σύµβαση.

(104) Το ίδιο ισχύει και σχετικά µε την παρακώλυση των πρωτοβουλιών µείωσης των τιµών
κατά τις τριµηνιαίες διαπραγµατεύσεις για τις τιµές. Όπως εξηγείται ανωτέρω, οι
υπηρεσίες ανακοίνωσης των τιµών δηµοσιεύουν τιµές αναφορές για πωλήσεις  spot
και µακροπρόθεσµες σε τριµηνιαία ως εβδοµαδιαία βάση. Οι τιµές αυτές
αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσµα των ατοµικών διαπραγµατεύσεων και εφαρµόζονται
στις περισσότερες συµβάσεις. Επιπλέον, ο ICIS-LOR, για παράδειγµα, στις
εβδοµαδιαίες του επισκοπήσεις της αγοράς αναφέρει ατοµικές διαπραγµατεύσεις που
επιτρέπουν στους πεπειραµένους παράγοντες της αγοράς � λόγω της µεγάλης
συγκέντρωσης της εµπορικής αγοράς και τον περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων �
να αναγνωρίζουν ακόµα και τα µεµονωµένα συµβαλλόµενα µέρη µιας σύµβασης. Στις
εκθέσεις του ICIS-LOR για το παρελθόν έτος, δηµοσιεύτηκαν τα ακόλουθα: «Ένας
σηµαντικός γερµανός παραγωγός συµφώνησε τιµή 705 ευρώ, ήτοι αύξηση + 20/mt σε
σχέση µε το τρίτο τρίµηνο16, µε σηµαντικό γερµανό καταναλωτή. Οι συµβάσεις
αντιπροσωπεύουν µεγάλες ποσότητες και αφορούν µέρη που κατά παράδοση
καθορίζουν τις τιµές», «Περαιτέρω υποστήριξη παρασχέθηκε αυτή την εβδοµάδα για
τη συµβατική τιµή του 2ου τριµήνου που είχε αρχικά συµφωνηθεί την περασµένη
εβδοµάδα µεταξύ ενός γερµανού παραγωγού και ενός καταναλωτή από το
Μπενελούξ/Μεσόγειο σε 640 ευρώ άνευ τελών», «έφθασαν πληροφορίες αργά
σήµερα για συµφωνία στην Γερµανία µεταξύ σηµαντικών παραγόντων σχετικά µε
µείωση της τιµής του πρώτου τριµήνου κατά 40ευρώ/mt σε 665 ευρώ άνευ τελών»,
«ένας γερµανός παραγωγός υπέδειξε ότι είχε προσφέρει µείωση κατά 30ευρώ/mt σε
όλους τους πελάτες του, µέχρι αργά την Παρασκευή οι τελευταίοι δεν είχαν δώσει
ευνοϊκή απάντηση». Οι συµµετέχοντες στην αγορά δήλωσαν ότι οι πληροφορίες
αυτές µπορούν  εύκολα να ερµηνευτούν κατά τρόπον ώστε να αποκαλυφθούν τα µέρη

                                                

16 ∆ηλαδή η δηµοσιευόµενη συµβατική τιµή για το τρίτο τρίµηνο.
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της σχετικής σύµβασης. Υπό το φως πληροφοριών αυτού του τύπου οι οποίες είναι
διαθέσιµες, εφόσον δηµοσιεύονται, σε όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά, οι
δραστηριότητες των άλλων ανταγωνιστών και οι τάσεις των τιµών είναι διαφανείς
στην αγορά αιθυλενίου.

(105) Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ο σιωπηρός συντονισµός και η έλλειψη
ανταγωνισµού µεταξύ των παραγόντων δεν απαιτεί την πλήρη διαφάνεια όλων των
λεπτοµερειών µιας σύµβασης. Προκειµένου να εξακριβωθεί αν η άλλη οµάδα
ακολουθεί την γενική τάση των τιµών και τηρεί την σιωπηρή συµφωνία να µην
ανταγωνίζεται µέσω της µειώσεων τιµών, τα δεδοµένα που δηµοσιεύει το ICIS
φαίνονται πλήρως επαρκή. Τα µέρη διατείνονται ότι αν γινόταν «κατάχρηση» του
συστήµατος τιµών και εκθέσεων του ICIS εκ µέρους των µερών που αποσκοπούσαν
να συντονίσουν στρατηγικές για τις τιµές, και αν τα συµβαλλόµενα µέρη θεωρούσαν
ότι δεν αντικατοπτρίζει πλέον τις συνθήκες της αγοράς,  το σύστηµα αυτό δεν θα
χρησιµοποιόταν πια και θα έπαυε να υφίσταται ως στοιχείο διαφάνειας. Ωστόσο,
πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεγάλη πλειοψηφία των συµβάσεων, οι οποίες συνάπτονται
µακροπρόθεσµα, περιλαµβάνει αναφορά στην τιµή ICIS. Οποιαδήποτε µεταβολή της
τιµής αναφοράς θα ήταν δυνατή µόνον κατά τη λήξη της σύµβασης. Κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύµβασης, η ενδεχόµενη µεταβολή της τιµής αναφοράς ICIS προβλέπεται
γενικά στη σύµβαση προκειµένου να ληφθεί υπόψη το ενδεχόµενο µη δηµοσίευσης
τιµής εκ µέρους του ICIS και όχι η περίπτωση να µην θεωρείται πλέον αξιόπιστη η εν
λόγω τιµή.

2.9. Υπάρχουν επαρκή αντίποινα στη διάθεση και των δύο οντοτήτων

(106) Τα µέρη υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα και αποτελεσµατικά αντίποινα
στη διάθεση των δύο νέων επιχειρήσεων ώστε να µπορούν να αποτρέψουν την άλλη
οµάδα από το να µην τηρεί µια συµφωνία σχετικά µε τις τιµές ή τον καταµερισµό της
αγοράς. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των συµβατικών σχέσεων στην
αγορά αιθυλενίου, οι ευκαιρίες ανταπόδοσης παρουσιάζονται σπάνια και µε
σηµαντική καθυστέρηση. Κατά την άποψη των µερών, κάθε προσπάθεια αντίδρασης
µέσω δραστικής µείωσης των τιµών θα άφηνε τον ενδιαφερόµενο µε µια
µακροπρόθεσµη σύµβαση, γεγονός που θα ήταν δυσανάλογα επιζήµιο σε σχέση µε το
όφελος που θα απόρρεε από την αποτροπή του παρεκκλίνοντος ανταγωνιστού. Το
κόστος των αντιποίνων και του δυσανάλογου αποτελέσµατός της ενισχύεται
περαιτέρω από τα υψηλά έξοδα µεταφοράς που θα προέκυπταν σε περίπτωση που ο
πελάτης ήταν εγκατεστηµένος µακριά.

(107) Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι οι δύο συγχωνευόµενες επιχειρήσεις διαθέτουν
επαρκή αντίποινα ώστε να αποτρέψουν το άλλο µέρος από το να παρεκκλίνει από την
εναρµονισµένη συµπεριφορά, τόσο όσον αφορά την σιωπηρή ανάθεση συµβάσεων
όσο και την έλλειψη πρωτοβουλιών µείωσης των τιµών κατά τις τριµηνιαίες
διαπραγµατεύσεις.

(108)  Μέσω των λεπτοµερών στοιχείων σχετικά µε τις τιµές και τις διαπραγµατεύσεις που
δηµοσιεύουν ανοικτά ο ICIS ή ο CMAI, υπάρχει µεγάλη διαφάνεια όσον αφορά τις
τιµές και τις διαπραγµατεύσεις των άλλων ανταγωνιστών στην αγορά. Κατά συνέπεια,
θα είναι δυνατόν και για τα δύο µέρη να παρακολουθούν αν το άλλο µέρος ακολουθεί
µια πρωτοβουλία αύξησης των τιµών ή όχι και, γενικότερα, αν έχει δυοπωλιακή
συµπεριφορά σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω στο σηµείο 95.
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(109) Και οι δύο νέες επιχειρήσεις θα διαθέτουν πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες ώστε να
µπορούν να ανταγωνίζονται για τους πελάτες της άλλης. Πέραν της παραγωγικής
ικανότητάς της στην περιοχή ARG, η Shell έχει προτιµησιακή πρόσβαση σε
εισαγωγές εκτός της περιοχής ARG µέσω του τερµατικού σταθµού εισαγωγής της.
Επιπλέον, η Shell θα µπορούσε να µετατοπίσει την παραγωγική ικανότητα που
χρησιµοποιόταν από τρίτα µέρη προς τις δικές της εισαγωγές. Ως παραγωγός
αιθυλενίου, η BP έχει προτιµησιακή πρόσβαση στους σταθµούς εισαγωγής άλλων
παραγωγών, δεδοµένου ότι µπορεί να συνάπτει συµφωνίες ανταλλαγής µεταξύ της
περιοχής της Αµβέρσας και των παραγωγικών της εγκαταστάσεων που βρίσκονται
στο ανατολικό άκρο του ARG. Επιπλέον, η BP σχεδιάζει να αυξήσει την ικανότητα
των µονάδων πυρόλησής της στο Erdölchemie το 2001/2002.

(110) Παρά τον κυρίως µακροπρόθεσµο χαρακτήρα των συµβάσεων προµηθείας
αιθυλενίου, υπάρχουν  αρκετές δυνατότητες για άµεση αντίδραση σε οποιαδήποτε
παρέκκλιση από την συνήθη οδό. Υπάρχει µεγάλος αριθµός τρεχουσών συµβάσεων
στην αγορά, των οποίων οι όροι αλληλεπικαλύπτονται και οι οποίες λήγουν σε
κοντινές ηµεροµηνίες. Κατά συνέπεια, πέραν των συµβάσεων που αφορούν νέες
ποσότητες και νέους παράγοντες της αγοράς, υπάρχουν µονίµως συµβάσεις οι οποίες
λήγουν ή πρέπει να τύχουν αναδιαπραγµάτευσης,  µέσω των οποίων ένας από τους
δύο ηγέτες της αγοράς θα µπορούσε να επιτεθεί στον άλλον σαν αντίδραση για την
παρέκκλιση από την συµφωνηµένη συµπεριφορά.

(111) Επιπλέον, σε γενικές γραµµές, δεν είναι δυνατή η ανάλυση της αναγκαιότητας και της
αποτελεσµατικότητας του µηχανισµού αντιποίνων αν δεν ληφθούν υπόψη τα κίνητρα
και η ικανότητα παρέκκλισης από την συµφωνηθείσα συµπεριφορά.  Ο µηχανισµός
αντιποίνων πρέπει να είναι αρκετά εύλογος και αποτελεσµατικός ώστε να
αντισταθµίζει την πιθανότητα και τα κίνητρα παρέκκλισης σε κάθε µεµονωµένη
περίπτωση. Στην παρούσα υπόθεση, το επιχείρηµα των µερών όσον αφορά τον
µακροπρόθεσµο χαρακτήρα των συµβάσεων ισχύει και για τις πιθανότητες
παρέκκλισης. Οι δυνατότητες για αντίποινα αντιστοιχούν, ως προς την συχνότητα,
στις πιθανότητες παρέκκλισης και, συνεπώς, παρουσιάζονται αρκετά συχνά και είναι
αποτελεσµατικές. Επιπλέον, αν και κατά την άποψη των µερών η αλληλεπίδραση
στην αγορά είναι σχετικά αργή και αραιή σε συνάρτηση µε άλλες αγορές, το ίδιο
συµβαίνει και όσον αφορά τις πιθανότητες παρέκκλισης, πράγµα που ενισχύει την
πιθανότητα εφαρµογής και την σταθερότητα του σχεδίου καταµερισµού των αγορών
που περιγράφεται ανωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για το επιχείρηµα σχετικά µε το
κόστος. Αν τα µέρη θεωρούν ότι τα αντίποινα είναι δαπανηρά, τότε το κόστος της
παρέκκλισης από την συνήθη συµπεριφορά µε στόχο την κατακύρωση µιας σύµβασης
είναι επίσης πολύ υψηλό και περιορίζει την πιθανότητα µιας τέτοιας ενέργειας.  Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα υπό το φως της πιθανής συµπεριφοράς καταµερισµού της αγοράς µε
βάση την συνέχεια και την εγγύτητα που θα ακολουθήσουν οι δύο νέες επιχειρήσεις.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την συµπεριφορά αυτή θα σηµαίνει ότι η
παρεκκλίνουσα επιχείρηση υποβάλλει προσφορά για σύµβαση η οποία ανήκε στον
ανταγωνιστή της επί µεγάλο χρονικό διάστηµα και ότι ο ανταγωνιστής είχε
προτιµησιακή ικανότητα προµήθειας. Κατά συνέπεια, η παρεκκλίνουσα επιχείρηση
θα έπρεπε να επενδύσει σηµαντικά ποσά ώστε να µπορεί να υποβάλει προσφορά για
την εν λόγω σύµβαση, ενώ θα βρίσκεται σε µειονεκτική θέση ως προς την προµήθεια,
γεγονός που µειώνει τα κίνητρά της να πράξει κάτι τέτοιο.

(112)  Είναι επίσης δυνατόν να υπάρξουν αντίποινα στο πλαίσιο των τριµηνιαίων
διαπραγµατεύσεων για την βασική συµβατική των µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Στο
στάδιο αυτό δεν είναι δυνατή η αλλαγή προµηθευτού και, κατά συνέπεια, είναι
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αδύνατη και κάθε προσπάθεια αλλαγής του δικαιούχου της σύµβασης. Ωστόσο, λόγω
της µεγάλης επιρροής που θα έχουν οι δύο επιχειρήσεις στον µηχανισµό καθορισµού
της δηµοσιευόµενη τιµής, τα αντίποινα µπορούν να λάβουν τη µορφή συµφωνίας και
δηµοσίευσης χαµηλότερης τριµηνιαίας συµβατικής τιµής η οποία θα µπορούσε να
έχει σαν αποτέλεσµα την άσκηση σηµαντικής πίεσης στο άλλο µέρος να ακολουθήσει
την τάση αυτή, εφόσον οι πελάτες του τελευταίου θα αναφέρονται στην χαµηλότερη
τιµή που συµφώνησε η πρώτη επιχείρηση µε τους πελάτες της.

(113) Εξάλλου, η BP/Veba θα είναι σε θέση να χρησιµοποιεί την επιρροή της επί της
εταιρείας ARG ως αποτρεπτικό παράγοντα έναντι της Shell/DEA. Λόγω της
ικανότητάς της να αναστέλλει ουσιαστικές αποφάσεις σχετικά µε τη χρήση του
αγωγού ARG, η BP/Veba µπορεί να [�]*, πράγµα που θα έβλαπτε την
ανταγωνιστική θέση της Shell/DEA. Η Shell αποτελεί σήµερα µεγάλο χρήστη του
αγωγού ARG, και η  DEA θα πρέπει να θεωρηθεί δυνητικός χρήστης µετά την λήξη
της σύµβασής της µε τον CPO.

(114) Από την άλλη πλευρά, η Shell ελέγχει έναν από τους σηµαντικότερους τερµατικούς
σταθµούς που είναι συνδεδεµένοι µε τον αγωγό ARG. [�]*. Κατά συνέπεια, η
Shell/DEA θα αντιδρούσε σε κάθε παρέκκλιση εκ µέρους της BP/Veba µε το να
απαγορεύσει την πρόσβαση στον σταθµό της και να αναστείλει τον χειρισµό των
εισαγωγών της BP, πράγµα που θα είχε άµεση επίπτωση στην θέση της  BP/Veba
στην αγορά.

(115) Σαν συµπέρασµα µπορεί να λεχθεί ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι αντίδρασης στην
διάθεση των ηγετών του µελλοντικού δυοπωλίου, οι οποίοι θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν χωριστά ή σε διάφορους συνδυασµούς και οι οποίοι επαρκούν για
την παρακολούθηση, υποστήριξη και εφαρµογή κάθε παρέκκλισης από την σιωπηρή
εναρµονισµένη συµπεριφορά των δύο νέων επιχειρήσεων.

2.10 Υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια στην πρόσβαση λόγω των περιορισµένων
δυνατοτήτων εισαγωγής και του ελέγχου των αναγκαίων εγκαταστάσεων

(116) Οι εισαγωγές δεν πρόκειται να αντισταθµίσουν την θέση στην αγορά των δύο νέων
επιχειρήσεων. Όπως αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω, το 2000 οι εισαγωγές ανήλθαν σε
ποσοστό ρεκόρ περίπου 15% της συνολικής κατανάλωσης λόγω απρόβλεπτων
προβληµάτων στις µονάδες πυρόλησης, ενώ συνήθως αντιστοιχούν σε περίπου 10%
της συνολικής (δέσµιας και εµπορικής) ζήτησης. Ένα µεγάλο µέρος των εισαγωγών
αυτών συνδέεται µε παραγωγούς και καταναλωτές στην περιοχή ARG οι οποίοι
εισάγουν υλικό από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους εκτός της περιοχής ARG για
δέσµια χρήση, όπως η Exxon, η BP και η Borealis. Οι εισαγωγές αιθυλενίου µέσω του
αγωγού ARG πρέπει να διέλθουν από έναν από τους πέντε τερµατικούς σταθµούς
εισαγωγής που βρίσκονται στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας. ∆εν υπάρχει άλλος
οικονοµικά βιώσιµος τρόπος µεταφοράς για τον εφοδιασµό των καταναλωτών που
είναι συνδεδεµένοι µε τον αγωγό ARG. Και οι πέντε τερµατικοί σταθµοί εισαγωγής
ανήκουν σε παραγωγούς αιθυλενίου: Shell, BASF, Exxon, Atofina (µέσω της FAO)
και Dow. ∆εν υπάρχουν ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες τερµατικών σταθµών και χώρων
αποθεµατοποίησης οι οποίοι θα µπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
τρίτα µέρη. Μικρό µόνον µέρος της υπάρχουσας συνολικής ικανότητας διατίθεται σε
τρίτα µέρη, ενώ το µεγαλύτερο µέρος της ικανότητας των σταθµών χρησιµοποιείται
για τις εισαγωγές των ίδιων των ιδιοκτητών. Από τις συνολικές ποσότητες που
εισήχθησαν µέσω των διαφόρων σταθµών, µόνον το 10-20% εισήχθη για λογαριασµό
τρίτων µερών.
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(117) Επιπλέον, η υπολειπόµενη ικανότητα την οποία οι ιδιοκτήτες των σταθµών δεν
χρησιµοποιούν για τις δικές τους ανάγκες, προορίζεται κυρίως για ανταλλαγές µε
άλλους ιδιοκτήτες σταθµών. Μέσω των εν λόγω συµφωνιών ανταλλαγής, οι
ιδιοκτήτες των σταθµών επιτρέπουν σε άλλους ιδιοκτήτες να χρησιµοποιούν τους
σταθµούς τους σε περίπτωση που οι τελευταίοι έχουν ανάγκη επιπλέον ικανότητας
εισαγωγής και, σε αντάλλαγµα, αποκτούν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν τους
σταθµούς των άλλων αν αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα. [�]*. Λόγω των
συµφωνιών, µειώνεται ακόµα περισσότερο η διαθέσιµη ικανότητα εισαγωγής για τα
τρίτα µέρη.

(118) Εξάλλου, οι εγκαταστάσεις αποθεµατοποίησης των περισσοτέρων σταθµών
εισαγωγής χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό για την αποθεµατοποίηση της
παραγωγής των ίδιων των ιδιοκτητών από τις µονάδες πυρόλησης, και µόνον ένα
µικρό τµήµα χρησιµοποιείται για την αποθεµατοποίηση εισαγόµενων προϊόντων.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα αποθεµατοποίησης δεν επεκτάθηκε παράλληλα
µε την παραγωγική ικανότητα, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µειωµένες δυνατότητες
αποθεµατοποίησης για τρίτους. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα εισαγωγής
των σταθµών πρόκειται να αυξηθεί σηµαντικά στο εγγύς µέλλον. Πέραν των µεγάλων
δαπανών για την κατασκευή ενός µεγάλου τερµατικού σταθµού οι οποίες εκτιµώνται
σε περίπου 30 εκατ. ευρώ, οι περιβαλλοντικοί κανονισµοί απαγορεύουν την
κατασκευή περαιτέρω σταθµών στην ακτή.

(119) Επιπλέον, οι καταναλωτές αιθυλενίου, ιδίως εκείνοι που δεν είναι καθετοποιηµένοι
ανάντη ως προς το αιθυλένιο και συνεπώς δεν είναι σε θέση να προβούν σε
ανταλλαγές, υπέδειξαν ότι βάσει των συµφωνιών τους µε τους ιδιοκτήτες των
σταθµών, δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ζήτηση αιθυλενίου τους µε
εισαγωγές σε µακροπρόθεσµη βάση.  Ακόµα και αν οι καταναλωτές αυτοί διαθέτουν
συµβάσεις χρησιµοποίησης των τερµατικών σταθµών, για συµβατικούς και
πρακτικούς λόγους δεν µπορούν αν συνάψουν µακροπρόθεσµες συµβάσεις
προµήθειας. Τα πρακτικά προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν συνδέονται, ιδίως,
µε το πλεύρισµα και τον έλεγχο των πλοίων. Σε συµβατικούς όρους, είναι πολύ κοινό
φαινόµενο να συνδέονται οι συµβάσεις χρησιµοποίησης των τερµατικών σταθµών µε
την ύπαρξη και την διάρκεια σύµβασης προµήθειας µε τον ιδιοκτήτη του σταθµού και
να διατίθενται οι ποσότητες για τις οποίες χρησιµοποιείται ο σταθµός σε αναλογία µε
τις ποσότητες που εισάγει ο ιδιοκτήτης του σταθµού. Επιπλέον, οι συµβάσεις αυτές
παρέχουν ορισµένα δικαιώµατα στους ιδιοκτήτες των σταθµών βάσει των οποίων ο
αγοραστής αιθυλενίου είναι υποχρεωµένος να προβεί σε διαπραγµάτευση µε τον
ιδιοκτήτη του τερµατικού σταθµού σχετικά µε την απευθείας προµήθεια αντί της
χρησιµοποίησης του σταθµού. Κατά συνέπεια, ακόµα και αν αυτό το είδος
καταναλωτή έχει συνάψει σύµβαση χρησιµοποίησης του σταθµού, µπορεί να
πραγµατοποιήσει εισαγωγές µόνον σε µεµονωµένη βάση για ποσότητες spot. Οι
περισσότεροι καταναλωτές αιθυλενίου είχαν συµφωνήσει ότι δεν ήταν δυνατόν να
εισαχθούν σηµαντικές ποσότητες αιθυλενίου σε µακροπρόθεσµη βάση στην περιοχή
ARG. Οι εισαγωγές χρησιµοποιούνται ως φράγµα έναντι συµπληρωµατικών
ποσοτήτων spot, αλλά όχι ως εναλλακτική λύση για την κάλυψη µεγάλου µέρους της
βασικής ζήτησης.

(120) Πέραν περιπτώσεων κατά τις οποίες δηµιουργούνται προβλήµατα στους σταθµούς ως
προς την διαθεσιµότητα, το κόστος της χρήσης του σταθµού και της µεταφοράς
αποτελεί περαιτέρω εµπόδιο στις εισαγωγές. Τα µεταφορικά έξοδα έχουν εκτιµηθεί
σε 15-55 �/τόνο από ευρωπαϊκές πηγές και σε  150 �/τόνο από πηγές στην Μέση
Ανατολή. Αν και κατά την άποψη των µερών τα εν λόγω µεταφορικά έξοδα µπορούν
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να αντισταθµιστούν από τις χαµηλότερες τιµές αγοράς του αιθυλενίου που προέρχεται
από περιοχές µε φθηνότερη πρώτη ύλη και παραγωγή, αυτό δεν συµβαίνει όσον
αφορά τα πρόσθετα έξοδα µεταφοράς των εισαγωγών αυτών από τον λιµένα και µετά.
Στα έξοδα της θαλάσσιας µεταφοράς πρέπει να προστεθούν τα τέλη χρησιµοποίησης
του τερµατικού σταθµού, τα οποία κυµαίνονται µεταξύ  25 και 45 � ανά τόνο. Για
τους καταναλωτές οι οποίοι δεν βρίσκονται πλησίον του τερµατικού σταθµού
εισαγωγής, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα έξοδα µεταφοράς µέσω του αγωγού
ARG, τα οποία µπορούν να φθάσουν 70 �/τόνο για τις µεγαλύτερες αποστάσεις
σύµφωνα µε τα δηµοσιευόµενα τέλη για τρίτα µέρη στην περιοχή ARG17. Πολλοί
καταναλωτές αιθυλενίου, συµπεριλαµβανοµένου ενός από τους µεγαλύτερους
αγοραστές στην εµπορική αγορά, χαρακτήρισε τα έξοδα αυτά απαγορευτικά και
υπέδειξε ότι θεωρούσε τις εισαγωγές µη οικονοµικά βιώσιµη εναλλακτική λύση. Οι
υπόλοιποι καταναλωτές συµφώνησαν ότι εκτός από τις µικρότερες ποσότητες spot οι
εισαγωγές σε µεγάλη κλίµακα δεν ήταν οικονοµικές.

(121) Κατά συνέπεια, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι οι εισαγωγές δεν µπορούν να
ασκήσουν αρκετή ανταγωνιστική πίεση στις δύο νέες επιχειρήσεις.

2.11 ∆εν αναµένεται η είσοδος περισσότερων εταιρειών στην αγορά µέσω της
δηµιουργίας νέας παραγωγικής ικανότητας

(122) Το ποσοστό χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας αιθυλενίου εκτιµάται σε
περίπου 96% στην ∆υτική Ευρώπη και είναι ακόµα υψηλότερο στην περιοχή ARG.
Κατά συνέπεια, οι σηµαντικές ποσότητες που θα ήταν ικανές να ασκήσουν
ανταγωνιστική πίεση στην αγορά θα µπορούσαν να προέλθουν µόνον από την
δηµιουργία νέων παραγωγικών µονάδων στο εγγύς µέλλον των οποίων η παραγωγή
δεν θα προορίζεται για δέσµια χρήση αλλά θα µπορεί να διατεθεί στην εµπορική
αγορά. Ωστόσο, αυτό δεν θα συµβεί στην περιοχή  του ARG.

(123) Λόγω των εξαιρετικά υψηλών επενδυτικών δαπανών, οι οποίες εκτιµώνται σε άνω
των [500 εκατ. Ευρώ]* για µια οικονοµικά βιώσιµη µονάδα πυρόλησης αιθυλενίου,
[�]* χιλιάδων τόνων,  η κατασκευή µιας εντελώς καινούργιας µονάδας πυρόλησης
στον αγωγό ARG, τόσο από νέο συµµετέχοντα στην αγορά όσο και από υπάρχοντα
προµηθευτή είναι µάλλον απίθανη. Τα µέρη συµφωνούν ότι στο προβλεπόµενο
µέλλον δεν πρέπει να αναµένεται µεγάλη προσχώρηση παραγόντων στην αγορά.

(124) Ωστόσο, τα µέλη ισχυρίζονται ότι υπάρχουν συνεχείς αυξήσεις της παραγωγικής
ικανότητας και διαθέσιµη ικανότητα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, οι οποίες
ασκούν σηµαντική πίεση στην αγορά. Σύµφωνα µε τα µέρη, αν και µεγάλο µέρος της
εν λόγω επέκτασης των παραγωγικών ικανοτήτων θα προορίζεται για δέσµια χρήση
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της
ισχύος στην αγορά των υφιστάµενων προµηθευτών κατά το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί µεταξύ της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας αιθυλενίου και της
αντίστοιχης αύξησης της παραγωγής παραγώγων αιθυλενίου.

(125) Σε γενικές γραµµές, πρέπει να τονισθεί ότι η αποσυµφόρηση της παραγωγικής
ικανότητας στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν αυξάνει τον αριθµό των υπαρχόντων
προµηθευτών στην αγορά και, ιδίως, δεν δηµιουργεί µια νέα, ανεξάρτητη δύναµη
στην εµπορική αγορά.  Εξάλλου, όπως είναι αποδεκτό από τα µέρη, οι προµήθειες

                                                

17 Τα τρίτα µέρη [�]*µπορούν να τύχουν [�]* εκπτώσεων σε σχέση µε τις τιµές αυτές. [�]*.
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αιθυλενίου συνήθως αποτελούν αντικείµενο µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Κατά
συνέπεια, οι ποσότητες που βρίσκονται στην αγορά για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα ώσπου να αυξηθεί ανάλογα η κατάντη κατανάλωση του αντίστοιχου
προµηθευτή, δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι περιορίζουν τον ανταγωνισµό όσον
αφορά τις συνήθεις µακροπρόθεσµες σχέσεις προµήθειας.

(126) Η πιο σηµαντική προβλεπόµενη αύξηση της υπάρχουσας παραγωγικής ικανότητας
είναι οι επιπλέον 600 χιλιάδες τόνοι στην µονάδα της Dow στο Terneuzen η οποία
έχει προγραµµατισθεί για το τέλος του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, σύµφωνα µε την
έρευνα αγοράς της Επιτροπής, οι νέες αυτές ποσότητες προορίζονται για δέσµια
χρήση για την παραγωγή παραγώγων εκ µέρους της DOW και αναµένεται ότι [�]*.
Επίσης, ο περιορισµένος αριθµός άλλων σχεδίων είναι αποτέλεσµα της αυξηµένης
εσωτερικής ζήτησης των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση
των σχεδίων των καθαρών αγοραστών [�]* καθώς και σε σχέση µε τις αυξήσεις της
παραγωγικής ικανότητας καθετοποιηµένων παραγωγών µε δέσµια κατανάλωση [�]*.
Τα τελευταία σχέδια, εξάλλου, αφορούν µικρότερες ποσότητες.

(127) ∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος των ποσοτήτων αυτών προορίζεται για δέσµια
χρήση � τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα � και δεν θα πωληθεί στην εµπορική αγορά, οι
προβλεπόµενες αυξήσεις της παραγωγικής ικανότητας δεν θα µπορέσουν να
αντισταθµίσουν την κοινή κυριαρχία των δύο νέων επιχειρήσεων. Εξάλλου, υπάρχουν
διάφορα νέα σχέδια µη καθετοποιηµένων παραγωγών τα οποία θα αυξήσουν τη
ζήτηση αιθυλενίου, όπως η νέα µονάδα παραγωγής οξειδίου του προπυλενίου
/µονοµερούς στυρενίου στο Ρότερνταµ, την οποία θα διαχειρίζεται η Bayer µέσω της
κοινής επιχείρησής της µε την Lyondell και η οποία αναµένεται να αρχίσει να
λειτουργεί κατά το δεύτερο ήµισυ του  200318. Κατά συνέπεια, οι υπόλοιπες
ποσότητες θα απορροφηθούν από τις νέες κατάντη παραγωγικές εγκαταστάσεις
αιθυλενίου και δεν θα είναι σε θέση να µεταβάλουν σηµαντικά την κατάσταση του
ανταγωνισµού στην αγορά βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα.

2.12 ∆εν υπάρχει αρκετή αντισταθµιστική αγοραστική δύναµη

(128) Υπάρχουν διάφοροι καθαροί αγοραστές αιθυλενίου οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε
τον αγωγό ARG. Η ζήτηση εκ µέρους των πέντε µεγαλύτερων καθαρών αγοραστών
(Solvay, Borealis, Basell, Celanese, και LVM) αντιστοιχεί στο [50-60]%* περίπου
του συνόλου της εµπορικής αγοράς. Οι κοινές συµφωνίες αγοράς περιορίζονται στο
CPO, ο οποίος διαπραγµατεύεται τις προµήθειες αιθυλενίου για λογαριασµό των
Celanese, Clariant και Basell, και στην διαχείριση εκ µέρους της Degussa των
απαιτήσεων των Vestolit και Sasol. Η συµφωνία που αφορά την Degussa θα λήξει
[�]*. Όσον αφορά τον CPO, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αντίστοιχες συµφωνίες είναι
αποτέλεσµα της ελευθέρωσης ποσοτήτων εκ µέρους των πρώην µελών του οµίλου
Hoechst, για τον οποίο είχαν εξασφαλιστεί ποσότητες την εποχή εκείνη. ΟΙ
συµβάσεις του CPO µε τους πελάτες του [�]*. Πρέπει, εξάλλου, να σηµειωθεί ότι το
ήµισυ σχεδόν της ζήτησης του CPO [�]*.  Η Basell σήµερα διαθέτει δική της µονάδα
πυρόλησης και θα είναι πιθανά σε θέση να προµηθεύεται τις υπόλοιπες ανάγκες της
από τις µητρικές της εταιρείες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες,  ο ίδιος ο CPO δήλωσε

                                                

18 Το Λιµεναρχείο του Ρότερνταµ κατασκευάζει αγωγό σύνδεσης από το Ρότερνταµ στην περιοχή ARG
βάσει του αγωγού της Shell στο Moerdijk, βλέπε άρθρο «Επενδύσεις σε αγωγούς» στο ACN/CMR/ECN,
Συµπληρωµατικό δελτίο του Λιµένος του Ρότερνταµ, Σεπτέµβριος 2001, σελ. 21-22.
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ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάψει να υπάρχει στην παρούσα του µορφή µετά τη
λήξη των συµβάσεων προµήθειας µε την DEA και την Veba.

(129) Τα µέρη διατείνονται ότι η ζήτηση εκ µέρους των καταναλωτών αιθυλενίου
παρουσιάζει µεγάλη ελαστικότητα, ενώ οι προµηθευτές αιθυλενίου λόγω των
περιορισµένων δυνατοτήτων αποθεµατοποίησης του αιθυλενίου και της πίεσης που
υφίστανται να επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά χρησιµοποίησης σαν αποτέλεσµα των
υψηλών επενδυτικών δαπανών, είναι υποχρεωµένοι να πωλούν τις ποσότητές τους
στην αγορά. Κατά συνέπεια, οι πελάτες που αγοράζουν αιθυλένιο µπορούν να
αντισταθούν σε οποιαδήποτε αύξηση των τιµών µε το να χαµηλώνουν τις ποσότητες
απόληψής τους, να εκπληρώνουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις χρησιµοποιώντας
τα δικά τους αποθέµατα και να ασκούν σηµαντική πίεση στους παραγωγούς
αιθυλενίου να πωλήσουν τα προϊόντα τους που δεν µπορούν να αποθεµατοποιήσουν.
Ωστόσο, η κατάσταση των καταναλωτών δεν φαίνεται να αντισταθµίζει την δύναµη
των δύο νέων επιχειρήσεων.

(130) Πρώτον, οι µονάδες πυρόλησης αιθυλενίου στην περιοχή ARG έχουν ποσοστό
χρησιµοποίησης 97% και άνω. Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί αιθυλενίου δεν φαίνεται
να πάσχουν από χαµηλή χρησιµοποίηση και να έχουν ανάγκη να διατηρήσουν τα
υπάρχοντα επίπεδα πάση θυσία για να µην υποστούν σοβαρή ζηµία. Επιπλέον, οι
καταναλωτές αιθυλενίου έχουν και αυτοί συµφέρον να υπάρχει υψηλό ποσοστό
χρησιµοποίησης των µονάδων µεταποίησης αιθυλενίου έτσι ώστε να µειωθεί το µέσο
κόστος ανά µονάδα εκ µέρους των παραγωγών αιθυλενίου. Οι παραγωγοί παραγώγων
επιβεβαίωσαν ότι και οι δικές τους παραγωγικές µονάδες πρέπει να λειτουργούν µε
ποσοστό χρησιµοποίησης 90% ή περισσότερο προκειµένου να είναι αποδοτικές. Κατά
συνέπεια, οι καταναλωτές αιθυλενίου στην πραγµατικότητα δεν επωφελούνται από
περισσότερη ελαστικότητα σε σχέση µε τους παραγωγούς. Επιπλέον, οι παραγωγοί
αιθυλενίου έχουν µια σχετική ελαστικότητα όσον αφορά την απόδοση µε το να
διατηρούν το ποσοστό χρησιµοποίησης υψηλά. Οι εισαγωγές παρέχουν ελαστικότητα
εφόσον µπορούν να µειωθούν βραχυπρόθεσµα για να ανταποκριθούν στην µείωση
της ζήτησης. Ένας άλλος τρόπος αντιµετώπισης των διακυµάνσεων της ζήτησης είναι
οι ανταλλαγές χρονικών περιόδων. Υπάρχουν πάντοτε ορισµένες µονάδες πυρόλησης
εκτός λειτουργίας λόγω προγραµµατισµένων ή απρόβλεπτων έργων συντήρησης. Οι
προµηθευτές θα µπορούσαν να συµφωνήσουν να προµηθεύουν τους πελάτες των
άλλων όταν οι µονάδες τους βρίσκονται εκτός λειτουργίας και να χαίρουν του ιδίου
δικαιώµατος σε µια άλλη χρονική στιγµή του έτους.

(131) ∆εύτερον, οι συνήθεις µακροπρόθεσµες συµβάσεις επιτρέπουν µόνον περιορισµένη
µείωση των συµβατικών  ποσοτήτων. Γενικά, παρατηρείται µια µεταβολή περίπου
[�]%* µεταξύ των ποσοτήτων που πραγµατικά αγοράζονται και εκείνων που είχαν
συµφωνηθεί αρχικά, ενώ άλλες συµβάσεις περιλαµβάνουν απλώς ρήτρες περί
απρόβλεπτης µεταβολής των συνθηκών οι οποίες επιτρέπουν προσαρµογές µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα των καταναλωτών αιθυλενίου
να ανταποκριθούν στην αύξηση των τιµών µε το να απειλούν να µειώσουν την
ζήτηση είναι περιορισµένη.

(132)  Τρίτον, η υποτιθέµενη µεγαλύτερη δυσκολία αποθεµατοποίησης του αιθυλενίου σε
σχέση µε τα παράγωγα που παράγουν οι καταναλωτές αιθυλενίου δεν οδηγεί σε
επαρκή ελαστικότητα ως προς την ζήτηση. Το επιχείρηµα αυτό βασίζεται στην
υπόθεση ότι οι καταναλωτές αιθυλενίου θα µείωναν την παραγωγή τους και, κατ�
επέκταση, την ζήτηση αιθυλενίου µε το να εκπληρώνουν τις συµβατικές τους
υποχρεώσεις έναντι των αγοραστών παραγώγων µέσω των αποθεµάτων τους.
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Ωστόσο, η υπόθεση αυτή αντικρούεται από διάφορα στοιχεία. Η διατήρηση
µεγαλύτερων αποθεµάτων από ό,τι είναι αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους και για
την αντιµετώπιση των διακυµάνσεων της ζήτησης, είναι γενικά δαπανηρό και
οικονοµικά ασύµφορο για τους παραγωγούς παραγώγων αιθυλενίου. Κατά συνέπεια,
η επένδυση σε συµπληρωµατική ικανότητα αποθεµατοποίησης έτσι ώστε να είναι
δυνατόν να αντιµετωπισθούν ενδεχόµενες προσπάθειες αύξησης των τιµών εκ µέρους
των παραγωγών αιθυλενίου (των οποίων η πραγµατοποίηση και η χρονική στιγµή
είναι άγνωστες) δεν φαίνεται να αποτελεί βιώσιµη και συµφερτική εναλλακτική λύση
για τους παραγωγούς παραγώγων. Για να αντισταθµιστεί µια ενδεχόµενη αύξηση της
τριµηνιαίας συµβατικής τιµής µιας σύµβασης που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
διαπραγµάτευσης, θα ήταν αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν αποθέµατα επί τρεις µήνες.
Τα συνήθη, όµως, αποθέµατα των παραγωγών παραγώγων αιθυλενίου σήµερα
καλύπτουν το πολύ 30 ηµέρες. Ακόµα µεγαλύτερα αποθέµατα θα ήταν αναγκαία για
την αντιµετώπιση αυξήσεων των τιµών κατά τη διαπραγµάτευση µακροπρόθεσµων
συµβάσεων που καλύπτουν πολλά έτη.  Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι παραγωγοί
παραγώγων δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε οι παραγωγοί
αιθυλενίου θα αποφασίσουν να αυξήσουν τις τιµές τους. Από την άλλη πλευρά,
χρειάζονται τα αποθέµατά τους για επιχειρησιακούς λόγους ώστε να µπορούν να
αντιµετωπίζουν απρόβλεπτες διακυµάνσεις της παραγωγής και της ζήτησης. Κατά
συνέπεια, η προσπάθεια αύξησης των τιµών θα µπορούσε να συµβεί σε στιγµή που τα
αποθέµατα των παραγωγών παραγώγων είναι χαµηλά λόγω απρόβλεπτης αύξησης της
ζήτησης ή προβλήµατα στην παραγωγή. Υπό τέτοιες συνθήκες, η δυνατότητα
µείωσης της ζήτησης αιθυλενίου και της παραγωγής παραγώγων είναι ακόµα πιο
περιορισµένη. Κατά συνέπεια, πρέπει να συναχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχουν
περιορισµένα κίνητρα και δυνατότητες για µακροχρόνια µείωση της ζήτησης και ως
εκ τούτου δεν µπορούν να αντισταθµίσουν µια ενδεχόµενη αύξηση των τιµών.

2.13 Συµπέρασµα ως προς την συλλογική δεσπόζουσα θέση

(133) Η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι δύο προβλεπόµενες
συγκεντρώσεις θα οδηγήσουν στη δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης για τις
δύο νέες επιχειρήσεις Shell/DEA και BP/E.ON στην αγορά προµήθειας αιθυλενίου
στο δίκτυο αγωγών ARG+.

3. Ανάληψη δεσµεύσεων

(134) Στις 28 Νοεµβρίου 2001 τα συµβαλλόµενα µέρη στην υπόθεση Shell/DEA και
BP/E.ON ανέλαβαν ορισµένες δεσµεύσεις τις οποίες η Επιτροπή διευκρινίζει στις
κοινοποιήσεις αιτιάσεων της 24ης Οκτωβρίου 2001. Οι δεσµεύσεις αυτές θα
συνοψισθούν και θα αξιολογηθούν κατωτέρω.

(135) Το πλήρες κείµενο των δεσµεύσεων επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

3.1. ∆εσµεύσεις που ανέλαβε η Shell/DEA

(136) Η Shell και η DEA δεσµεύονται να καταστήσουν διαθέσιµη την πρόσβαση στους
τερµατικούς σταθµούς της Shell στο Moerdijk, Κάτω Χώρες και στον αγωγό της
Ethyleen Pijpleiding Maatschappij BV (�EPM�) από το Moerdijk ως το Lillo
(Αµβέρσα) σε έναν ή περισσότερους χρήστες, για συνολική ποσότητα το πολύ 250
χιλιάδων τόνων αιθυλενίου ετησίως (οι όροι περιγράφονται στο συνηµµένο υπόδειγµα
συµφωνίας για την χρήση τερµατικού σταθµού). Η πρόσβαση θα είναι δυνατή από
την 1η Ιανουαρίου 2003 ως της 31η ∆εκεµβρίου 2012 τουλάχιστον, βάσει δίκαιων και
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µη διακριτικών όρων για έναν ή περισσότερους πιθανούς ανταγωνιστές ή πελάτες
αιθυλενίου στην περιοχή ARG+. Θα δοθεί προτίµηση στους ανταγωνιστές και
πελάτες οι οποίοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητο τερµατικό σταθµό συνδεδεµένο µε τον
αγωγό ARG.

3.2. ∆εσµεύσεις που ανέλαβε η BP/E.ON

(137) Η BP και η E.ON δεσµεύονται να πωλήσουν δύο από τις τρεις συµµετοχές που η
BP/Veba Oel κατέχει στο κεφάλαιο του αγωγού ARG, µαζί µε όλα τα µετοχικά
δικαιώµατα και δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε τις εν λόγω συµµετοχές σε
κατάλληλο ανεξάρτητο, εγκεκριµένο από την Επιτροπή, αγοραστή.

(138) Κατά µία µεταβατική περίοδο, έως ότου πωληθούν οι προαναφερόµενες συµµετοχές
στον αγωγό ARG, τα µέρη δεσµεύονται να µην κάνουν χρήση της αναστέλλουσας
µειοψηφίας τους στην περίπτωση αποφάσεων που απαιτούν  [ειδική]* πλειοψηφία. Τα
µέρη δεσµεύονται ότι, για τις δύο συµµετοχές τους στο κεφάλαιο του αγωγού ARG, θα
ψηφίζουν σύµφωνα µε τις οµόφωνες αποφάσεις των άλλων µετόχων, στο πλαίσιο όλων
των αποφάσεων που απαιτούν [ειδική]* πλειοψηφία. Εξάλλου, όσο η  E.ON
εξακολουθεί να έχει ελέγχουσα συµµετοχή στην Degussa, τα µέρη δεσµεύονται ότι, και
για τις τρεις συµµετοχές της  BP/Veba Oel, η BP ή/και η E.ON θα ψηφίζουν σύµφωνα µε
τις οµόφωνες αποφάσεις των άλλων µετόχων στην περίπτωση αποφάσεων που απαιτούν
[ειδική]* πλειοψηφία.

(139) Η BP/E.ON δεσµεύεται να εγγυάται [σε έναν πελάτη αιθυλενίου]* ότι το αιθυλένιο
που µεταφέρεται µέσω του αγωγού ARG στο Gelsenkirchen θα είναι διαθέσιµο για
την µονάδα [του πελάτη]* σε περίπτωση λήξης της σύµβασης προµήθειας µεταξύ της
[�]* από την [�]* ή µετά. Η εγγύηση αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την πηγή από
την οποία ο πελάτης  θα αποφασίσει να αγοράσει το αιθυλένιο. Θα διαρκέσει για 10
έτη και ο πελάτης  θα έχει την ευχέρεια να την ανανεώσει για περαιτέρω περίοδο
[�]*.

3.3. Eκτίµηση

(140) Η µεγαλύτερη ανησυχία της Επιτροπής ως προς τον ανταγωνισµό είναι ότι η
εξαφάνιση των δύο ανεξάρτητων προµηθευτών αιθυλενίου από την εµπορική αγορά
θα οδηγήσει σε συλλογική δεσπόζουσα θέση για τις δύο νέες επιχειρήσεις. Η
υφιστάµενη υποδοµή στην περιοχή ARG+ , ήτοι οι τερµατικοί σταθµοί εισαγωγής και
οι αγωγοί, παίζουν ουσιαστικό ρόλο για δύο λόγους. Η πρόσβαση στην υποδοµή και η
άσκηση επιρροής ενισχύουν σηµαντικά την δύναµη στην αγορά των δύο
επιχειρήσεων [�]*.  Κατά συνέπεια, η υποδοµή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
την αλληλεπίδραση του ανταγωνισµού στην αγορά αιθυλενίου και το µέγεθός της
εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την ελεύθερη πρόσβαση στην υποδοµή. Ο
συνδυασµός των δύο δεσµεύσεων εξασφαλίζει και εγγυάται την ελεύθερη πρόσβαση
στην υποδοµή.

(141) Το άνοιγµα του τερµατικού σταθµού εισαγωγής της Shell για εισαγωγές από τρίτα
µέρη µέχρι 250 χιλιάδες τόνους ετησίως, θα ενισχύσει σηµαντικά την διαθεσιµότητα
του αιθυλενίου στην αγορά  ARG από ανταγωνιστικές και ανεξάρτητες πηγές. Πολλά
τρίτα µέρη ανέφεραν την αδυναµία πρόσβασης στους σταθµούς εισαγωγής σε
µακροπρόθεσµη βάση, τις σηµαντικές ποσότητες και τις ανταγωνιστικές τιµές ως τα
κυριότερα εµπόδια στις εισαγωγές. ∆εδοµένου ότι, λόγω του πολύ υψηλού
επενδυτικού κόστους η είσοδος ενός εντελώς νέου προµηθευτή στην αγορά είναι
µάλλον απίθανη στο προβλεπόµενο µέλλον,  οι εισαγωγές αποτελούν την µόνη πηγή
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επιπλέον, ανεξάρτητων ποσοτήτων αιθυλενίου στην αγορά ARG+. Οι ποσότητες που
αφορά η δέσµευση είναι αρκετά µεγάλες ώστε να περιορίσουν σηµαντικά το
ανταγωνιστικό δυναµικό των δύο νέων επιχειρήσεων. ΟΙ 250 χιλιάδες τόνοι
ισοδυναµούν µε την ετήσια παραγωγική ικανότητα µιας µικρής σχετικά µονάδας
πυρόλησης, όπως αυτές που διαθέτει η DEA. Αν όλες οι ποσότητες αποτελούσαν
αντικείµενο σύµβασης και εισάγονταν, τούτο θα ισοδυναµούσε µε την εγκατάσταση
µιας νέας παραγωγικής µονάδας αιθυλενίου στην περιοχή ARG. Θα αντιπροσώπευε
επίσης αύξηση των σηµερινών εισαγωγών από τρίτα µέρη κατά σχεδόν 400%. Οι όροι
πρόσβασης που προτείνει η Shell θα πρέπει να επιτρέπουν µη διακριτική,
µακροπρόθεσµη πρόσβαση στον σταθµό σε ανταγωνιστικές τιµές και να δίνουν
προτεραιότητα σε µη ιδιοκτήτες σταθµών εφόσον οι ιδιοκτήτες διαθέτουν δικές τους
εγκαταστάσεις εισαγωγής.

(142) Υπάρχει πολύ µεγάλη πιθανότητα να εισαχθούν οι ποσότητες αυτές επειδή διάφορα
τρίτα µέρη ενδιαφέρονταν για την πραγµατοποίηση εισαγωγών σε µακροπρόθεσµη
βάση και είναι διαθέσιµες επαρκείς ποσότητες αιθυλενίου ιδίως από την Σαουδική
Αραβία.

(143) Η µεταβίβαση του τερµατικού σταθµού εισαγωγής σε τρίτο µέρος, η οποία θεωρητικά
θα καταργούσε τον έλεγχο της Shell/Dea επί της υποδοµής αυτής, δεν φαίνεται να
αποτελεί βιώσιµη εναλλακτική λύση. Πρώτον, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο σταθµός δεν
µπορεί να λειτουργήσει χωρίς συνδεδεµένες εγκαταστάσεις αποθεµατοποίησης. Οι
δεξαµενές αιθυλενίου είναι και αυτές ενσωµατωµένες στις µονάδες πυρόλησης και
την λειτουργία τους. Κατά συνέπεια, µεγάλο µέρος των ικανοτήτων
αποθεµατοποίησης χρησιµοποιείται  κατά τρόπο που δεν µπορεί να προβλεφθεί λόγω
των διακυµάνσεων στην απόδοση και ζήτηση των µονάδων πυρόλησης.

(144) ∆εύτερον, η ανοιχτή και µη διακριτική πρόσβαση στο σταθµό θα µπορούσε να
εξασφαλισθεί µόνο από πωλητή ο οποίος δεν δραστηριοποιείται στον τοµέα του
αιθυλενίου ή των παραγώγων αιθυλενίου και, συνεπώς, δεν έχει δικά του
επιχειρηµατικά συµφέροντα που συνδέονται µε τον σταθµό. Υπό το φως του µεγάλου
κόστους του σταθµού και την ανάγκη σηµαντικών γνώσεων στον τοµέα του
αιθυλενίου για να είναι δυνατή η καλή διαχείριση του σταθµού, είναι µάλλον
αδύνατον να βρεθεί ένας τέτοιος ανεξάρτητος αγοραστής.

(145) Η επιρροή της BP/Veba στον βασικό αγωγό ARG µέσω της συµµετοχής και των
δικαιωµάτων αναστολής που διαθέτει στην εταιρεία εκµετάλλευσης είναι ένα ακόµα
στοιχείο που περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση στην υποδοµή και, κατά συνέπεια,
ενισχύει τη δύναµη των µερών στην αγορά. Εξάλλου, αυτή η συµµετοχή περιορίζει
τις δυνατότητες ανταγωνισµού εκ µέρους των προµηθευτών που δεν είναι µέτοχοι. Η
µεταβίβαση δύο εκ των τριών µετοχικών συµµετοχών της συγχωνευµένης BP/E.ON
θα εξαλείψει εντελώς την καθοριστική επιρροή του οµίλου αυτού επί της εταιρείας
ARG. Μετά την µεταβίβαση, η BP/Veba δεν θα διαθέτει πλέον προτιµησιακά
δικαιώµατα αναστολής και η επιρροή της θα µειωθεί στο επίπεδο των άλλων
µετόχων. Επιπλέον, η είσοδος νέων µετόχων στην εταιρεία ARG θα διευρύνει τα
διάφορα συµφέροντα που αντιπροσωπεύουν οι µέτοχοι της εταιρείας εξασφαλίζοντας
κατ� αυτόν τον τρόπο τον κοινό χαρακτήρα του αγωγού ARG, χωρίς να ωφελείται
ιδιαίτερα κάποιος συγκεκριµένος προµηθευτής ή πελάτης. Η προσωρινή δέσµευση
που αναλαµβάνει η BP/Veba θα οδηγήσει στην άµεση κατάργηση του δικαιώµατος
αρνησικυρίας της BP όσον αφορά τις βασικές συµφωνίες [�]*. Έτσι, η BP θα
µετατραπεί σε συνήθη µέτοχο έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης και,
κατά συνέπεια, θα αποµακρύνει τους ουσιαστικούς φόβους που απορρέουν από τον
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συνδυασµό των συµµετοχών  της BP/Veba στην εταιρεία ARG. Η δέσµευση
αποµακρύνει επίσης τυχόν ανησυχίες που απορρέουν από την συµµετοχή στην
Degussa, η οποία ανήκει στον όµιλο E.ON και δεν λαµβάνει µέρος στην παρούσα
πράξη.

(146) Εκτός από την κατάργηση της ισχυρής επιρροής της BP/Veba επί της υποδοµής, η
οποία ενισχύει την δύναµή της στην αγορά, η ανασύσταση του ARG ως κοινού
µεταφορικού δικτύου θα βελτιώσει σηµαντικά την κατάσταση ως προς τον
ανταγωνισµό στην περιοχή ARG και, ως εκ τούτου, θα αντισταθµίσει την θέση στην
αγορά των δύο νέων επιχειρήσεων. Πρώτον, θα ενισχύσει τον ανταγωνισµό µεταξύ
των υφιστάµενων προµηθευτών στην περιοχή ARG. Η ελεύθερη πρόσβαση στον
αγωγό σε ανταγωνιστικές τιµές θα επιτρέπει στους υπάρχοντες προµηθευτές να
ανταγωνίζονται ενεργά για πελάτες σε ολόκληρη την περιοχή ARG, θα αυξήσει την
επιλογή των πελατών όσον αφορά τους προµηθευτές και θα αφαιρέσει από τις δύο
νέες επιχειρήσεις την δυνατότητα να µοιράζονται τους πελάτες σύµφωνα µε τα
κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω στο σηµείο 95. ∆εύτερον, και εξίσου σηµαντικό,
η δέσµευση της Shell να ανοίξει την υποδοµή εισαγωγών θα είναι πλήρως επωφελής
για τον ανταγωνισµό µόνον αν εξασφαλισθεί ότι οι επιπλέον ποσότητες που
λαµβάνονται από ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές µπορούν να µεταφερθούν µε
συµφέροντες οικονοµικά όρους σε όλα τα σηµεία της περιοχής του ARG, έως το
ανατολικό του άκρο.

(147) Η δέσµευση της BP/Veba να παράσχει πρόσβαση σε προµήθειες µέσω του ARG σε
καταναλωτές αιθυλενίου [σε εγκατάσταση στην περιοχή Rhine/Ruhr]* (επί του
παρόντος [�]*) εξαλείφει την εναποµένουσα περιοριστική του ανταγωνισµού
υποδοµή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της BP/Veba. Καταργεί κάθε δυνατότητα της
BP/Veba να συνεχίσει να προστατεύεται από τον ανταγωνισµό που προέρχεται από
εναλλακτικούς προµηθευτές στην περιοχή ARG σε συνάρτηση µε τους εν λόγω
πελάτες. Η BP/Veba δεν θα µπορεί πλέον να αποκλείει τους πελάτες αυτούς από το
δίκτυο ARG µε το να αρνείται πρόσβαση στον ιδιόκτητο αγωγό που συνδέει τους
πελάτες µε το ARG. Τούτο θα επιτρέψει τον ανταγωνισµό επί ίσοις όροις  και για
τους αγοραστές αυτούς και θα αποµακρύνει ένα άλλο στοιχείο που διευκολύνει τον
σιωπηρό καταµερισµό τη αγοράς µεταξύ των δύο επιχειρήσεων. ∆εν υπάρχουν άλλοι
αγωγοί σύνδεσης στο ARG+ υπό τον έλεγχο των δύο δυοπωλιακών επιχειρήσεων οι
οποίοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να αποκόψουν τους καταναλωτές
αιθυλενίου από τις ανταγωνιστικές προµήθειες µέσω του δικτύου ARG.

3.4 Συµπέρασµα

(148) Συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα µέρη, εφόσον
συνδυασθούν, θα αποµακρύνουν έναν από τους παράγοντες επί των οποίων βασίζεται
η ισχύς τους στην αγορά. Οι δεσµεύσεις συνεπάγονται επαρκείς νέες υποχρεώσεις ως
προς τον ανταγωνισµό, οι οποίες (i) θα αντισταθµίζουν την θέση των δύο νέων
επιχειρήσεων στην αγορά, (ii) δεν θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να αποφεύγουν
να ανταγωνίζονται ενεργά στην αγορά και (iii) θα παρεµποδίζουν τον σιωπηρό
καταµερισµό της αγοράς. Πάνω σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα
δηµιουργηθεί συλλογική δεσπόζουσα θέση στην αγορά αιθυλενίου στο δίκτυο ARG+
και ότι παύουν να υφίστανται οι φόβοι ως προς τον ανταγωνισµό που εκφράσθηκαν
στην κοινοποίηση αιτιάσεων.

VII. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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(149) Σύµφωνα µε την πρώτη πρόταση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8, παράγραφος 2
του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, η απόφαση της Επιτροπής µπορεί να
συνοδεύεται από όρους και υποχρεώσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις θα τηρήσουν τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Επιτροπής
µε σκοπό να καταστήσουν την συγκέντρωση συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά.

(150) Η απαίτηση σχετικά µε την εφαρµογή κάθε µέτρου που οδηγεί σε διαρθρωτική
µεταβολή της αγοράς αποτελεί όρο, ενώ τα επιµέρους στάδια που είναι αναγκαία για
την επίτευξη του αποτελέσµατος αυτού γενικά αποτελούν υποχρεώσεις των µερών. Σε
περίπτωση µη τήρησης ενός όρου, η απόφαση της Επιτροπής µε την οποία η
συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά παύει να ισχύει. Αν οι
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις παραβούν έναν από τους όρους, η Επιτροπή µπορεί να
ανακαλέσει την απόφαση που εξέδωσε, κατ� εφαρµογή του άρθρου, 8, παράγραφος 5,
στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων. Εξάλλου, είναι δυνατόν να
επιβληθούν στα µέρη πρόστιµα ή περιοδικές χρηµατικές ποινές όπως προβλέπεται
στα άρθρα 14, παράγραφος 2, στοιχείο α) και 15, παράγραφος 2, στοιχείο α) του
κανονισµού περί συγκεντρώσεων19.

(151) Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η απόφαση της Επιτροπής στην παρούσα υπόθεση
πρέπει να εξαρτηθεί από την πλήρη τήρηση της δέσµευσης που συνίσταται στην
µεταβίβαση της συµµετοχής στην Aethylenrohrleitungsgesellschaft mbH & Co. KG
και της προσωρινής δέσµευσης σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου για
τις δύο από τις τρεις συµµετοχές που κατέχουν τα µέρη κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι
άλλοι µέτοχοι, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2, 3, 8 και 9 σε συνδυασµό µε
την παράγραφο 30 του παραρτήµατος I, επειδή οδηγούν σε διαρθρωτική µεταβολή
της αγοράς. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τη δέσµευση σχετικά µε την πρόσβαση στον
αγωγό [σε εγκατάσταση στην περιοχή Rhine/Ruhr]*, όπως αναφέρεται στις
παραγράφους 1 και 2 του παραρτήµατος ΙΙ. Από την άλλη πλευρά, τα άλλα σηµεία
των δεσµεύσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 4-7 και 10-29 του
παραρτήµατος I και την παράγραφο 3 του παραρτήµατος II, τα οποία αφορούν τις
διαδικασίες, θα αποτελέσουν υποχρεώσεις των µερών, δεδοµένου ότι αποσκοπούν
στην διαρθρωτική µεταβολή της αγοράς.

VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(152) Για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, και µε την επιφύλαξη της πλήρους
τήρησης των δεσµεύσεων που ανέλαβαν τα µέρη, µπορεί να υποτεθεί ότι η
προβλεπόµενη συγκέντρωση δεν δηµιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση η οποία θα
εµπόδιζε σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της.
Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και την
συµφωνία για τον ΕΟΧ, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 8
παράγραφος 2 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων και το άρθρο 57 της συµφωνίας
για τον ΕΟΧ, µε την επιφύλαξη της πλήρους τήρησης των δεσµεύσεων που
αναφέρονται στο παράρτηµα.

                                                

19 Πρβλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα που είναι αποδεκτά σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 447/98 της
Επιτροπής.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινοποιηθείσα πράξη βάσει της οποίας η BP, µαζί µε την E.ON, αποκτούν από κοινού τον
έλεγχο της Veba, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού
περί συγκεντρώσεων, κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη συµφωνία για τον
ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 υπόκειται στην πλήρη τήρηση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2,
3, 8 και 9 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 30 του παραρτήµατος I και στις παραγράφους 1
και 2 του παραρτήµατος II.

Άρθρο 3

Το άρθρο 1 υπόκειται στην πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις
παραγράφους 4 έως 7 και 10 έως 29 του παραρτήµατος I και στην παράγραφο 3 του
παραρτήµατος II.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

BP plc
Britannic House 
1 Finsbury Circus 
London EC2M 7BA
United Kingdom

E.ON Aktiengesellschaft
Beningsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf
Germany

Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή
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Mario MONTI
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Το πλήρες, αυθεντικό κείµενο των όρων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 2
και 3 είναι διαθέσιµο στην ιστοθέση της Επιτροπής στην ακόλουθη διεύθυνση:

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


