
Απόφαση της Επιτροπής

της 30ής Απριλίου 2003

που κηρύσσει µία πράξη συγκέντρωσης συµβατή µε την κοινή αγορά και τη
συµφωνία για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση COMP/M.2861 � Siemens/ Drägerwerk/ JV)

(Το κείµενο στη γερµανική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο,

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων

1
, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97
2
, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

την απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία στην παρούσα απόφαση,

τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής για τις συγκεντρώσεις
3
,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

                                                
1 ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1·διορθωτικό στην ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
2 ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1.
3 ΕΕ C [...]* της [...]* 2003, σ. [...]*.
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1. Στις 6 ∆εκεµβρίου 2002 κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 4
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (στο εξής «κανονισµός για
τον έλεγχο των συγκεντρώσεων»), προτεινόµενη συγκέντρωση, µέσω της οποίας οι
γερµανικές εταιρίες Siemens AG (στο εξής «Siemens») και Drägerwerk AG (στο
εξής «Dräger») θα αποκτήσουν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο β) του ανωτέρω κανονισµού, µε αγορά µετοχών, από κοινού τον έλεγχο της
επιχείρησης Dräger Medical AG & Co. KGaA Γερµανίας (στο εξής η «ΚΕ»), η
οποία επί του παρόντος ελέγχεται αποκλειστικά από την Dräger.

2. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την κοινοποίηση, διαπίστωσε στις 21 Ιανουαρίου 2003
κατ� αρχήν ότι η κοινοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και εγείρει σοβαρές αµφιβολίες ως
προς το συµβιβάσιµό της µε την κοινή αγορά. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή
αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο
γ) του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων.

3. Κατόπιν διεξοδικής έρευνας, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
προταθείσα συγκέντρωση ενδείκνυται µεν για την απόκτηση δεσπόζουσας θέσης
στην αγορά, µε αποτέλεσµα να παρακωλύεται σε σηµαντικό βαθµό η άσκηση
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού σε σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς, αλλά µε
τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα µέρη αίρονται οι σχετικές µε τον ανταγωνισµό
επιφυλάξεις για την εν λόγω συγκέντρωση.

4. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισµού
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Σύµφωνα µε αυτό, οι κατ� εφαρµογή του
άρθρου 8 παράγραφος 2 αποφάσεις σχετικά µε τις κοινοποιούµενες συγκεντρώσεις,
πρέπει να λαµβάνονται µόλις διαπιστωθεί ότι έχουν αρθεί οι σοβαρές αµφιβολίες
που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ιδίως λόγω των
τροποποιήσεων που επέφεραν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις. Στην προκειµένη
περίπτωση, οι έρευνες της Επιτροπής δεν είχαν ακόµη ολοκληρωθεί κατά τη
χρονική στιγµή της υποβολής των δεσµεύσεων. Οι έρευνες της Επιτροπής
επιβεβαίωσαν τα ευρήµατα των αρχικών µελετών της αγοράς, οι οποίες
δηµιούργησαν επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού
στις αγορές των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού, των συστηµάτων χορήγησης
αναισθητικών και των συστηµάτων παρακολούθησης σε πολλές εθνικές αγορές. Σε
όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ωστόσο, οι δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα
µέρη αρκούν για την άρση των σοβαρών αµφιβολιών που δηµιουργήθηκαν σχετικά
µε το συµβιβάσιµο της συγκέντρωσης µε την κοινή αγορά και, συνεπώς, δεν
τίθενται πλέον εµπόδια στην έκδοση µίας υπό όρους θετικής προς τη συγκέντρωση
απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 παράγραφος 2
του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων.

I. ΤΑ ΜΕΡΗ

5. Η Siemens προσφέρει διεθνώς προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως στους τοµείς της
πληροφορικής και επικοινωνίας, του αυτοµατισµού και οδήγησης, της παροχής
ενέργειας, των µεταφορών, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της τεχνολογίας φωτισµού,
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και των ακινήτων. Το τµήµα της επιχείρησης
«Medical Solutions» προσφέρει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων, υπηρεσιών και
ολοκληρωµένων λύσεων για κλινικές και ιατρεία.
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6. Η Dräger δραστηριοποιείται διεθνώς στους τοµείς της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της
τεχνολογίας ασφάλειας και των ειδών εξοπλισµού αεροσκαφών. Η ΚΕ, στο πλαίσιο
του οµίλου Dräger, δραστηριοποιείται στον τοµέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας.
Αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει διεθνώς ολοκληρωµένες λύσεις νοσοκοµειακής
περίθαλψης και παροχής υπηρεσιών υγείας. Επικεντρώνει, κυρίως, στον τοµέα της
εντατικής θεραπείας ασθενών, διαθέτοντας συστήµατα χορήγησης αναισθητικών
και ιατρικά µηχανήµατα αερισµού, καθώς και σχετικό βοηθητικό εξοπλισµό και
υλικό.

II. Η ΠΡΑΞΗ

7. Οι Siemens και Dräger επιθυµούν να συστήσουν κοινή επιχείρηση που θα παρέχει
το πλήρες φάσµα των υπηρεσιών του τοµέα της εντατικής φροντίδας («Critical
Care»). Η Siemens θα εισφέρει στην ΚΕ το τµήµα της «Electromedical Systems»,
το οποίο, κατά βάση, αποτελείται από τις παραγωγικές µονάδες «συστήµατα
διατήρησης ζωτικών λειτουργιών» και «παρακολούθηση ασθενούς», καθώς και τα
αντίστοιχα υποστηρικτικά τµήµατα µάρκετινγκ, υλικοτεχνικής υποστήριξης,
διάθεσης, εξυπηρέτησης και ελέγχου ποιότητας και θα λάβει ως αντάλλαγµα το
35% των µετοχών της κοινής κατά µετοχές ετερόρρυθµης εταιρίας.

III. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

8. Η Siemens αποκτά στην ΚΕ δικαιώµατα ψήφου που υπερβαίνουν την προστασία
που απολαµβάνουν συνήθως οι µέτοχοι µειοψηφίας και, µε τον τρόπο αυτό,
αποκτά, από κοινού µε την Dräger, τον έλεγχο της κοινής επιχείρησης. Η κοινή
επιχείρηση θα δραστηριοποιείται στις σχετικές αγορές µε τον τρόπο που το
πράττουν οι λοιπές, ανεξάρτητες επιχειρήσεις του αυτού αντικειµένου.
Συγκεκριµένα, η κοινή επιχείρηση θα διαθέτει αυτόνοµη διεύθυνση και επαρκείς
οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους. Η διάθεση των προϊόντων που θα
αναπτύσσει και θα παράγει η ΚΕ θα πραγµατοποιείται, κατά βάση, µέσω δικού της
δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. Ωστόσο, η ΚΕ θα µπορεί να
χρησιµοποιεί και τα δίκτυα διανοµής των Siemens και Dräger. Η συνεργασία της
κοινής επιχείρησης µε τις µητρικές της εταιρίες θα καθιστά δυνατή την παροχή
στους πελάτες της ολοκληρωµένων λύσεων βιοϊατρικής τεχνολογίας. Έτσι, η ΚΕ,
πέραν των δικών της προϊόντων και υπηρεσιών, θα προσφέρει και λύσεις
πληροφορικής (ολοκληρωµένη πληροφορική υποστήριξη νοσοκοµείων,
πληροφορική υποστήριξη λειτουργιών) της Siemens. Επιπλέον, σε ορισµένες
περιπτώσεις, η ΚΕ, πέραν των δικών της, θα διαθέτει, ως πράκτορας, και ορισµένα
υγειονοµικά προϊόντα της Siemens.

9. Συνεπώς, η πράξη αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων.
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IV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

10. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν σε διεθνή κλίµακα συνολικό
κύκλο εργασιών άνω των 5 δισεκατ. ευρώ

4 
(η Siemens 87.000 εκατ. ευρώ κατά το

οικονοµικό έτος από την 1η Οκτωβρίου 2000 έως την 30η Σεπτεµβρίου 2001 και η
Dräger 1.257 εκατ. ευρώ κατά το οικονοµικό έτος 2001). Τόσο η Siemens όσο και η
Dräger πραγµατοποιούν συνολικό κύκλο εργασιών εντός της Κοινότητας που
υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ (η Siemens [�]* εκατ. ευρώ κατά το οικονοµικό
έτος 2000/2001 και Dräger 733 εκατ. ευρώ κατά το οικονοµικό έτος 2001). Καµία
εκ των επιχειρήσεων δεν πραγµατοποίησε άνω των δύο τρίτων του συνολικού
κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα µόνο κράτος µέλος. Συνεπώς, η
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση.

V. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11. Η προτεινόµενη συγκέντρωση αφορά τον τοµέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Τα
σηµαντικότερα τµήµατα της εν λόγω αγοράς είναι το τµήµα των συστηµάτων
ιατρικής απεικόνισης, το τµήµα των συστηµάτων πληροφορικής για νοσοκοµεία και
το τµήµα της εντατικής θεραπείας ασθενών.

Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

12. Στον τοµέα της ιατρικής εντατικής θεραπείαςαλψης ασθενών εντάσσουν τα µέρη,
σε µια µη οριστική καταµέτρηση

5
, τις οµάδες προϊόντων που αφορούν τα

αναλώσιµα υλικά, τη διαχείριση υγρών (αντλίες εξίδρωσης κλπ.) τα συστήµατα
παρακολούθησης ασθενούς, τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών, τα ιατρικά
µηχανήµατα αερισµού, τα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών (IT) και την
καρδιολογία. Στον τοµέα της ιατρικής εντατικής θεραπείαςαλψης δεν
συγκαταλέγονται τα προϊόντα για τους τοµείς «Home care» (περίθαλψη κατ� οίκον)
και παροχής πρώτων βοηθειών/µεταφοράς.

13. Οι δραστηριότητες των µερών αλληλεπικαλύπτονται µόνο στον τοµέα της κλινικής
εντατικής θεραπείαςαλψης ασθενών και, κατά συνέπεια, οι τοµείς «Home care» και
παροχής πρώτων βοηθειών/µεταφοράς δεν λαµβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της
παρούσας. Ως ενδεχοµένως σχετικές και επηρεαζόµενες από τη συγκέντρωση
θεωρούνται οι ακόλουθες αγορές προϊόντων:

- των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού,
- των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών,
- των συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς,
- του βοηθητικού εξοπλισµού για ιατρικά µηχανήµατα αερισµού,
- του βοηθητικού εξοπλισµού για συστήµατα χορήγησης αναισθητικών.

                                                
4 Ο υπολογισµός του κύκλου εργασιών πραγµατοποιήθηκε βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του
κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και την κοινοποίηση της Επιτροπής σχετικά µε τον
υπολογισµό του κύκλου εργασιών (ΕΕ C 66 της 2.3.1998, σ. 25).

5 Κοινοποίηση µε το έντυπο CO, σ. 20.
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14. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας της αγοράς, δεν πρέπει να ληφθούν
υπόψη ευρύτερες αγορές προϊόντων από εκείνες που πρότειναν τα µέρη.

1. Ιατρικά µηχανήµατα αερισµού

15. Τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού (στο εξής και «ιατρικά µηχανήµατα αερισµού
εντατικής θεραπείαςαλψης») υποστηρίζουν ή υποκαθιστούν την αναπνοή του
ασθενούς. Τα κύρια συστατικά τους µέρη είναι τα ακόλουθα: εξαεριστές, ρυθµιστής
δοσολογίας οξυγόνου, σύστηµα παρακολούθησης εξαερισµού και βοηθητικός
εξοπλισµός λειτουργίας.

16. Ορισµένοι φορείς της αγοράς πρότειναν την περαιτέρω υποδιαίρεση κατά τοµείς
χρήσης και/ή επιδόσεις των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού. Ο διαχωρισµός των
εν λόγω µηχανηµάτων ανάλογα µε τις επιδόσεις και τη χρήση τους και η
κατηγοριοποίηση των µηχανηµάτων των διαφόρων κατασκευαστών ανάλογα µε τον
εάν επιτυγχάνουν υψηλή, µέτρια η χαµηλή απόδοση θα ήταν δυνατός. Στις
απαντήσεις τους στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 27ης
Ιανουαρίου 2003, τα µέρη συνέταξαν καταλόγους ανά χώρα, όπου κατονοµάζουν τα
µοντέλα ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού µεταξύ των οποίων θεωρούν ότι
υφίσταται έντονος ανταγωνισµός. Από τους καταλόγους αυτούς προκύπτει ότι
ανταγωνισµός παρατηρείται κυρίως µεταξύ συγκεκριµένων µοντέλων, ανάλογα µε
την απόδοσή τους.

17. Ωστόσο, τα διάφορα µεµονωµένα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού παρουσιάζουν
µεταξύ τους τόσο µεγάλες διαφορές, δεδοµένου ότι κατασκευάζονται και
διαµορφώνονται ειδικά, ανάλογα µε τις επιθυµίες του κάθε πελάτη, που
ενδεχόµενος περαιτέρω διαχωρισµός των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού θα
οδηγούσε σε σαφείς αλληλεπικαλύψεις, ανάλογα µε τη χρήση για την οποία το
νοσοκοµείο προορίζει κάθε µηχάνηµα και ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες
των ασθενών που το νοσοκοµείο σκοπεύει να καλύψει µε κάθε µηχάνηµα. Στο ίδιο
αποτέλεσµα θα οδηγούσε και κάθε προσπάθεια διαχωρισµού των µηχανηµάτων
ανάλογα µε το εάν απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, νεογνά ή πρόωρα βρέφη.

18. Επιπλέον, τα µέρη, όπως και οι σηµαντικότεροι ανταγωνιστές τους στις εκάστοτε
εθνικές αγορές, προσφέρουν µια ευρεία ποικιλία µοντέλων ιατρικών µηχανηµάτων
αερισµού, που προσφέρουν διαφορετικές επιδόσεις και προορίζονται για
διαφορετικές χρήσεις. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, κατόπιν συνολικής αξιολόγησης
των στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνα της αγοράς, καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω
οριοθέτησης της αγοράς προϊόντων. Ενδεχόµενος περαιτέρω διαχωρισµός των
προϊόντων κατά µοντέλο µηχανήµατος δεν θα επηρέαζε την εκτίµηση της υπόθεσης
από άποψη ανταγωνισµού.

19. Τα αποτελέσµατα των ερευνών της Επιτροπής επιβεβαιώνουν την ορθότητα της
πρότασης των µερών για την οριοθέτηση ως σχετικής αγοράς προϊόντων της αγοράς
των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού εντατικής θεραπείαςαλψης.

2. Συστήµατα χορήγησης αναισθητικών

20. Τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών έχουν ως αποστολή την χορήγηση στον
ασθενή αναισθητικών αερίων πριν από την εγχείριση, τη χορήγηση στον ασθενή
οξυγόνου κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, σε περίπτωση που χρειαστεί, την
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υποβοήθηση της αναπνοής του ασθενή και την παρακολούθησή του κατά τη
διάρκεια της νάρκωσης.

21. Όπως και τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού, και τα συστήµατα χορήγησης
αναισθητικών µπορούν να διαχωριστούν και να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε τις
επιδόσεις τους. Η έρευνα της αγοράς κατέδειξε, ωστόσο, ότι τα διάφορα
µεµονωµένα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών παρουσιάζουν τεράστιες
διαφορές µεταξύ τους, καθώς, όπως και τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού, δεν
τηρούνται σε απόθεµα, αλλά κατασκευάζονται και διαµορφώνονται ειδικά,
σύµφωνα µε τις εξειδικευµένες απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Οι πελάτες, ανάλογα
µε τα σχέδιά τους, καθορίζουν τις προδιαγραφές του κάθε µηχανήµατος ώστε να
καλύπτει συγκεκριµένες ανάγκες των δικών τους πελατών. Έτσι, και στην
περίπτωση αυτή, ενδεχόµενος περαιτέρω διαχωρισµός των συστηµάτων χορήγησης
αναισθητικών ανάλογα µε τις επιδόσεις τους θα οδηγούσε σε σηµαντικές
αλληλεπικαλύψεις. Στο ίδιο αποτέλεσµα θα οδηγούσε και κάθε προσπάθεια
διαχωρισµού των µηχανηµάτων ανάλογα µε το εάν απευθύνονται κυρίως σε παιδιά,
νεογνά ή πρόωρα βρέφη.

22. Κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της έρευνας της αγοράς, η Επιτροπή κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών στο σύνολό τους
αποτελούν σχετική αγορά προϊόντων.

3. Συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς

23. Τα συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς µετρούν τις ζωτικές λειτουργίες των
ασθενών (αρτηριακή πίεση, συχνότητα καρδιακών παλµών, αναπνευστικό ρυθµό
κλπ.) και τις παρουσιάζουν σε ειδική οθόνη. Χρησιµοποιούνται σε διάφορα
τµήµατα των νοσοκοµείων, όπως στο χειρουργείο, το τµήµα καρδιολογίας, τη
µονάδα εντατικής θεραπείαςαλψης, το παιδιατρικό τµήµα κλπ. Σε κάθε περίπτωση
χρήσης συστήµατος χορήγησης αναισθητικών ή µηχανήµατος αερισµού εντατικής
θεραπείαςαλψης, χρησιµοποιείται πάντοτε και µηχάνηµα παρακολούθησης
ασθενούς. Αντικείµενο της επίδικης πράξης αποτελούν µηχανήµατα
παρακολούθησης ασθενούς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα παραµέτρων
λειτουργίας.

24. Τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού και τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών (στο
εξής από κοινού: «θεραπευτικά µηχανήµατα») µπορούν, µέσω διεπαφών, να
συνδεθούν µε συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς, προκειµένου να υπάρχει ροή
δεδοµένων από τα θεραπευτικά µηχανήµατα στην οθόνη του συστήµατος
παρακολούθησης. Με τον τρόπο αυτό, µπορούν να απεικονίζονται σε οθόνη τα
ιατρικά δεδοµένα του ασθενούς που συλλέγουν τα θεραπευτικά µηχανήµατα. Για τη
σύνδεση µεταξύ θεραπευτικών µηχανηµάτων και οθόνης απαιτείται είτε ο
κατασκευαστής της οθόνης να γνωρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας των
θεραπευτικών µηχανηµάτων είτε ο προµηθευτής του συστήµατος πληροφορικής
του νοσοκοµείου (σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων) ή ο τρίτος κατασκευαστής των
µηχανηµάτων να γνωρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας της οθόνης. Ολοένα και
συχνότερα, απαιτούν πλέον οι πελάτες τη δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων και σε
άλλα µηχανήµατα ή στα συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων του νοσοκοµείου.
Εφόσον διασφαλιστεί η συµβατότητα των συστηµάτων, οι διάφοροι κατασκευαστές
τους, µε την επιτυχή ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου, εκδίδουν αντίστοιχο
πιστοποιητικό συµβατότητας. Πέραν της ηλεκτρονικής, απαιτείται και η
διασφάλιση της µηχανικής συµβατότητας της σύνδεσης µεταξύ οθόνης και
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θεραπευτικών µηχανηµάτων. Προκειµένου να αποφύγουν το ενδεχόµενο ευθύνης
τους έναντι των ασθενών τους (π.χ. λόγω ανεπαρκούς ευστάθειας σε
ανατροπή/σταθερότητας της συσκευής της οθόνης κλπ.), οι πελάτες απαιτούν τον
έλεγχο και την πιστοποίηση και της µηχανικής συµβατότητας.

25. Κατά συνέπεια, τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού και τα συστήµατα χορήγησης
αναισθητικών αφενός και τα συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς αφετέρου
αποτελούν αλληλοσυµπληρωµατικά προϊόντα. Στο µέτρο που υπάρχει σύνδεση
µεταβίβασης δεδοµένων µεταξύ των µηχανηµάτων, υπάρχει, επίσης, ένας κάθετος
διαρθρωτικός σύνδεσµος, χωρίς, ωστόσο, ο διαχωρισµός αυτός να έχει ιδιαίτερη
σηµασία για την εκτίµηση της υπόθεσης από άποψη ανταγωνισµού.

26. Τα συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς έχουν κατά µέσο όρο µικρότερη
διάρκεια ζωής από τα θεραπευτικά µηχανήµατα. Οι πελάτες δηλώνουν ότι
αντικαθιστούν τις οθόνες που χρησιµοποιούν στα τµήµατα εντατικής
θεραπείαςαλψης κάθε 8 έως 10 έτη. Τα θεραπευτικά µηχανήµατα έχουν διάρκεια
ζωής από 10 έως 15 έτη. Παρά τη διαφορά στη διάρκεια ζωής τους, τα θεραπευτικά
µηχανήµατα συχνά προσφέρονται και πωλούνται µαζί µε συστήµατα
παρακολούθησης ασθενούς.

27. Τα µέρη στηρίζουν τους ισχυρισµούς τους στην άποψη ότι η αγορά προϊόντων για
συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς είναι ανεξάρτητη. Ορισµένοι φορείς της
αγοράς προκρίνουν το διαχωρισµό σε περαιτέρω αγορές προϊόντων, ανάλογα µε τις
επιδόσεις και τη λειτουργία, τη χρήση και/ή την τεχνολογία στην οποία βασίζεται
κάθε σύστηµα.

28. Σε επίπεδο κατασκευής συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς, οι
δραστηριότητες των µερών δεν παρουσιάζουν αλληλεπικαλύψεις. Τέτοια
συστήµατα κατασκευάζει µόνο η Siemens. Η Dräger, βάσει σύµβασης διανοµής
που έχει συνάψει µε τη General Electrics («GE»), διαθέτει απλώς τα συστήµατα
παρακολούθησης ασθενούς της GE/Marquette, µαζί µε δικά της θεραπευτικά
µηχανήµατα σε πελάτες της. [�]* Κατά τα λοιπά, η Dräger κατασκευάζει
αποκλειστικά οθόνες για θεραπευτικά µηχανήµατα, οι οποίες τοποθετούνται σε
ιατρικά µηχανήµατα αερισµού και συστήµατα χορήγησης αναισθητικών. Η Dräger
δεν δραστηριοποιείται περαιτέρω στον εν λόγω τοµέα. Εποµένως, για την
αξιολόγηση της συναλλαγής από άποψη ανταγωνισµού, σηµασία έχει αποκλειστικά
ο συµπληρωµατικός ή κάθετος διαρθρωτικός σύνδεσµος των συστηµάτων
παρακολούθησης ασθενούς µε τα θεραπευτικά µηχανήµατα.

29. Κατά τη χρονική στιγµή της υποβολής των δεσµεύσεων των µερών σχετικά µε τον
ακριβή προσδιορισµό της αγοράς προϊόντων για τα συστήµατα παρακολούθησης
ασθενούς, δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί η έρευνα της αγοράς (βλ. αιτιολογική
σκέψη 4). Ωστόσο, ο ακριβής προσδιορισµός της αγοράς προϊόντων δεν είναι
απαραίτητος, καθώς η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εγείρει σοβαρές αµφιβολίες ως
προς το συµβιβάσιµό της µε την κοινή αγορά ακόµη και στην περίπτωση που
γίνουν δεκτές οι απόψεις των µερών και θεωρηθεί ότι η αγορά προϊόντων
συµπεριλαµβάνει το σύνολο των συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς.
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4.  Βοηθητικός εξοπλισµός για ιατρικά µηχανήµατα αερισµού και συστήµατα
χορήγησης αναισθητικών

30. Ο βοηθητικός εξοπλισµός αποτελείται, αφενός από εξαρτήµατα απαραίτητα για τη
λειτουργία των θεραπευτικών µηχανηµάτων και, αφετέρου από εξαρτήµατα που
χρησιµοποιούνται κατά τη χρήση του κυρίως µηχανήµατος. ∆ιατίθενται
εξαρτήµατα µίας και εξαρτήµατα πολλαπλών χρήσεων.

31. Ο βοηθητικός εξοπλισµός που προσφέρουν τα µέρη διατίθεται µε τη µορφή
συµπληρωµατικών στα θεραπευτικά µηχανήµατα, που ουσιαστικά αφορά η
συναλλαγή, προϊόντων, µολονότι ο κύριος όγκος του προσφερόµενου βοηθητικού
εξοπλισµού δεν είναι κατασκευής των µερών, αλλά τρίτων προµηθευτών τους. Η
διάθεση κάθε φορά από τα µέρη βοηθητικού εξοπλισµού των θεραπευτικών
µηχανηµάτων συνδέεται λειτουργικά µε την πώληση των θεραπευτικών
µηχανηµάτων.

32. Όπως και οι άλλοι κατασκευαστές θεραπευτικών µηχανηµάτων, τα µέρη
προµηθεύουν τους πελάτες τους µε βοηθητικό εξοπλισµό στο πλαίσιο της αρχικής
εγκατάστασης ενός λειτουργικού θεραπευτικού µηχανήµατος. Ο εν λόγω
εξοπλισµός παραδίδεται ταυτόχρονα µε το θεραπευτικό µηχάνηµα ή, εφόσον το
ζητήσει ο πελάτης, και µετά την παράδοση του µηχανήµατος. Σύµφωνα µε την
έρευνα αγοράς της Επιτροπής, τα µέρη δεν δραστηριοποιούνται ως ανεξάρτητοι
προµηθευτές βοηθητικού εξοπλισµού για µηχανήµατα τρίτων κατασκευαστών,
αλλά προµηθεύουν µε βοηθητικό εξοπλισµό αποκλειστικά πελάτες τους που
προβαίνουν στην αγορά νέων θεραπευτικών µηχανηµάτων. Τα µέρη θεωρούν ότι η
εν λόγω δραστηριότητά τους αποτελεί απαραίτητη, συµπληρωµατική στην κύρια
συναλλαγή, υπηρεσία προς τους πελάτες τους.

33. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η ανεξάρτητη εκτίµηση από άποψης ανταγωνισµού
των διαφόρων δραστηριοτήτων των µερών στις αγορές του βοηθητικού εξοπλισµού
για ιατρικά µηχανήµατα αερισµού και συστήµατα χορήγησης αναισθητικών. Η
θέση των µερών στις αγορές βοηθητικού εξοπλισµού εξαρτάται άµεσα από τη
ανταγωνιστική τους θέση σε σχέση µε τα θεραπευτικά µηχανήµατα.

5. Συνοπτικά περί της οριοθέτησης της αγοράς προϊόντων

34. Τα αποτελέσµατα της έρευνας της αγοράς επιβεβαίωσαν την άποψη των µερών
σχετικά µε την οριοθέτηση της αγοράς προϊόντων για ιατρικά µηχανήµατα
αερισµού και συστήµατα χορήγησης αναισθητικών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
αποδέχεται µια σχετική αγορά προϊόντων για ιατρικά µηχανήµατα αερισµού και µια
περαιτέρω σχετική αγορά προϊόντων για συστήµατα χορήγησης αναισθητικών.
Όσον αφορά τα συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς, η ακριβής οριοθέτηση της
αγοράς προϊόντων παρέλκει. Η διάθεση βοηθητικού εξοπλισµού αφενός για ιατρικά
µηχανήµατα αερισµού και αφετέρου για συστήµατα χορήγησης αναισθητικών,
συνδέεται εν προκειµένω άµεσα µε την πώληση κύριων µηχανηµάτων και, κατά
συνέπεια, η εκτίµηση της πράξης από άποψη ανταγωνισµού εξαρτάται από την
ανταγωνιστική θέση των µερών σε σχέση µε τα κύρια µηχανήµατα. Εποµένως, η
ακριβής οριοθέτηση της αγοράς βοηθητικού εξοπλισµού για ιατρικά µηχανήµατα
αερισµού και βοηθητικού εξοπλισµού για συστήµατα χορήγησης αναισθητικών
παρέλκει.



-9-

Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

35. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι οι σχετικές γεωγραφικές αγορές για τα ιατρικά
µηχανήµατα αερισµού, τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών και τα συστήµατα
παρακολούθησης ασθενούς καλύπτουν τουλάχιστον την επικράτεια του ΕΟΧ.
Ωστόσο, η έρευνα αγοράς της Επιτροπής κατέδειξε ότι, όσον αφορά τα συστήµατα
χορήγησης αναισθητικών και τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού, ως βάση πρέπει να
ληφθούν οι εθνικές αγορές. Ο ακριβής προσδιορισµός της σχετικής γεωγραφικής
αγοράς για τα συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς παρέλκει. Καλύπτει το
µέγιστο την επικράτεια του ΕΟΧ, ενώ ορισµένοι δείκτες συνηγορούν υπέρ της
ύπαρξης εθνικών αγορών.

1. Θεραπευτικά µηχανήµατα

Μερίδια αγοράς των κατασκευαστών θεραπευτικών µηχανηµάτων και παρουσία τους
στα επιµέρους κράτη µέλη του ΕΟΧ

36. Όσον αφορά τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού, το ποσοστό διείσδυσης των µερών
στην αγορά διαφέρει, κατά τους ισχυρισµούς τους, σηµαντικά σε κάθε κράτος
µέλος. Έτσι, η Siemens καταλαµβάνει υψηλό µερίδιο αγοράς, παραδείγµατος χάριν,
στην Πορτογαλία [55-65]* %), την Ιρλανδία [55-65]* %), τη Σουηδία [45-55%]*
και την Ιταλία [35-45]* %), ενώ σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως στη Γαλλία [5-
15]* %), τη Γερµανία [5-15]* %), την Αυστρία [5-15]* %) και τη Μεγάλη Βρετανία
[5-15]* %), η Siemens απολαµβάνει συγκριτικά χαµηλά µερίδια αγοράς. Η Dräger,
βάσει στοιχείων που παρέσχε η ίδια, απολαµβάνει στα διάφορα επιµέρους κράτη
µέλη µερίδια αγοράς που κυµαίνονται αφενός µεταξύ [65-75]*% στην Αυστρία,
[35-45]*% στο Βέλγιο, [35-45]*% στη ∆ανία και [35-45]* % στη Γερµανία και
αφετέρου µεταξύ [5-15]*% στην Ελλάδα και µεταξύ [15-25]*-[15-25]*% στην
Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Νορβηγία. Εάν αθροιστούν τα µερίδια των µερών
στην αγορά των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού, παρατηρείται µια εξαιρετικά
ανοµοιογενής εικόνα µεταξύ των αγορών των διαφόρων κρατών µελών, µε µερίδια
αγοράς των µερών που πλησιάζουν το [85-95]*% σε ορισµένα κράτη µέλη και
µερίδια που µόλις φθάνουν το [25-35]*% σε άλλα κράτη µέλη.

37. Περαιτέρω, τα µέρη αντιµετωπίζουν διαφορετικό ανταγωνισµό από άλλους
προµηθευτές ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού στα διάφορα επιµέρους κράτη µέλη.
Ενώ οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις Tyco/Puritan Benett, Viasys και Hamilton -
έκαστη µε πολύ διαφορετική παρουσία στην αγορά των επιµέρους κρατών µελών -
αντιπροσωπεύονται ευρέως σε ολόκληρη την επικράτεια του ΕΟΧ, όλοι οι
υπόλοιποι ανταγωνιστές των µερών, όπως, παραδείγµατος χάριν, οι εταιρίες
Stephan, Respironics, Taema, Kontron, Siare και Datex-Ohmeda,
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε ένα ή σε λίγα κράτη µέλη6.

38. Όσον αφορά τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών, η διάρθρωση της αγοράς
εµφανίζεται, επίσης, πολύ ανοµοιόµορφη. Σύµφωνα µε στοιχεία των µερών, τα
µερίδια αγοράς της Siemens στα επιµέρους κράτη µέλη κυµαίνονται από [45-55]*%
στη Σουηδία και [25-35]*% στην Πορτογαλία έως [0-5]*% στη Μεγάλη Βρετανία,
[0-5]*% στην Ισπανία και [0-5]* % στη Γερµανία. Η Dräger, επίσης, έχει

                                                
6 Απάντηση της Siemens στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 18.2.2003.
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διαφορετική παρουσία στα διάφορα επιµέρους κράτη µέλη, µε µερίδια αγοράς που
κυµαίνονται από [55-65]* % στη Γερµανία, [25-35]*% στο Βέλγιο και [25-35]*%
στην Αυστρία έως [0-5]*% στην Ιρλανδία και [5-15]* % στη Σουηδία. Ακόµη και
το άθροισµα των µεριδίων αγοράς των µερών εµφανίζει µεγάλες αποκλίσεις,
κυµαινόµενο µεταξύ [5-15]*% και [55-65]*% ανάλογα µε τη χώρα του ΕΟΧ.

39. Ο µοναδικός ανταγωνιστής των µερών που διαθέτει συστήµατα χορήγησης
αναισθητικών σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ είναι η εταιρία Datex-Ohmeda. Όλοι οι
υπόλοιποι κατασκευαστές δραστηριοποιούνται κατά βάση σε µία ή δύο χώρες7.

40. Η ανοµοιόµορφη παρουσία των κατασκευαστών ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού
και συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών στις επιµέρους αγορές και η, κατά
κανόνα, µη δραστηριοποίησή τους σε ολόκληρη την επικράτεια του ΕΟΧ,
οφείλονται στις διαφορετικές δοµές και µηχανισµούς των διαφόρων αγορών, όπως
αναλύεται στη συνέχεια της παρούσας. Η συνολική θεώρηση των εν λόγω
διαφορών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ως σχετικές γεωγραφικές αγορές πρέπει να
ληφθούν οι εθνικές αγορές.

∆ιάρθρωση των τµηµάτων διανοµής και εξυπηρέτησης θεραπευτικών µηχανηµάτων

41. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι, µολονότι οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις της αγοράς
διαθέτουν δικά τους δίκτυα διανοµής σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ, δεν πρέπει να
συναχθεί το συµπέρασµα ότι η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι ενιαία, καθώς, µάλιστα,
οι σηµαντικότεροι προµηθευτές διαθέτουν τα µηχανήµατα τους σε παγκόσµια
κλίµακα.

42. Σύµφωνα µε την έρευνα αγοράς της Επιτροπής, η επιτυχής διάθεση και
εξυπηρέτηση θεραπευτικών µηχανηµάτων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον
αντιπρόσωπο του κατασκευαστή των θεραπευτικών µηχανηµάτων στα νοσοκοµεία
και την ταχεία και πρόθυµη ανταπόκρισή του στα αιτήµατα των νοσοκοµείων για
εξυπηρέτηση. Οι προµηθευτές των µηχανηµάτων προσφέρουν υπηρεσίες
εξυπηρέτησης πελατών και συντήρησης των µηχανηµάτων, σε διαρκή βάση και από
κέντρα που βρίσκονται κοντά στους πελάτες τους, ενώ οι συµφωνίες παροχής των
εν λόγω υπηρεσιών, κατά κανόνα, συνάπτονται ήδη κατά την αγορά του
µηχανήµατος. Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργείται µια ιδιαίτερη σχέση εµπιστοσύνης
µεταξύ του συνεργάτη του κατασκευαστή που είναι αρµόδιος για τη διάθεση και
την εξυπηρέτηση του µηχανήµατος και του προσωπικού του νοσοκοµείου.

43. Οι αποφάσεις των αρµοδίων στελεχών των νοσοκοµείων για την αγορά ορισµένου
µηχανήµατος, καθώς και για τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί κάθε
µηχάνηµα για να συµµετάσχει σε σχετικό διαγωνισµό επηρεάζονται σε ιδιαίτερα
σηµαντικό βαθµό από την αναγνωρισιµότητα και τη φήµη του κατασκευαστή των
θεραπευτικών µηχανηµάτων8. Στα περισσότερα κράτη µέλη, η απόφαση για την
αγορά λαµβάνεται από την εµπορική διεύθυνση του νοσοκοµείου, µε τη σύµφωνη
γνώµη των ιατρών του τµήµατος εντατικής θεραπείας, οι οποίοι είναι εξοικειωµένοι
µε τα µηχανήµατα. Οι απαιτήσεις, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες χρήσης των

                                                
7.Υποσηµείωση 7, οπ. παρ.

8 Πληροφορίες από την έρευνα αγοράς και απάντηση της Siemens στην αίτηση παροχής πληροφοριών της
Επιτροπής της 13.2.2003.
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ιατρών επηρεάζουν σηµαντικά την απόφαση και αποτελούν την ουσιαστική βάση
αυτής9. Για τους λόγους αυτούς, οι κατασκευαστές παρουσιάζουν τα µηχανήµατα
θεραπείας τους σε εκθέσεις και ιατρικά συνέδρια και προσπαθούν να
δηµιουργήσουν επαφές µε ιατρούς για να τους προσελκύσουν ως πελάτες. Σύµφωνα
µε τη Dräger, η συµµετοχή ιατρών ως εµπειρογνωµόνων και συµβούλων ήδη από
το στάδιο της ανάπτυξης των µηχανηµάτων θεραπείας αποτελεί σύνηθες φαινόµενο
στην αγορά10. Η Siemens εξηγεί ότι τα νέα προϊόντα παρουσιάζονται στις
αποκαλούµενες «hospital evaluation teams» (οµάδες αξιολόγησης νοσοκοµείων).
Οι εν λόγω οµάδες αποτελούνται, κατά κανόνα, από ιατρούς του τµήµατος
εντατικής θεραπείαςαλψης, νοσοκόµες, τεχνικούς και στελέχη του τµήµατος
προµηθειών και επηρεάζουν σηµαντικά τις αποφάσεις για αγορές του
νοσοκοµείου11. [�]*

44. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν τα στοιχεία των µερών12, σύµφωνα µε
τα οποία οι απαιτήσεις των πελατών, όσον αφορά τις γνώσεις και την εξειδίκευση
των εργαζοµένων στα τµήµατα διάθεσης και εξυπηρέτησης των µηχανηµάτων,
αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, ενώ η µετάβαση από τις µηχανικές
λειτουργίες των θεραπευτικών µηχανηµάτων σε λειτουργίες που ελέγχονται µε
λογισµικό δηµιουργεί υψηλές απαιτήσεις τόσο προς τους κατασκευαστές των
µηχανηµάτων όσο και προς τους εργαζόµενους των νοσοκοµείων, µε αποτέλεσµα
να γεννάται η ανάγκη συµπληρωµατικής κατάρτισής τους από εξωτερικούς φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό, τα µέρη επιβεβαιώνουν ότι το κόστος διάθεσης των
κατασκευαστών έχει αυξηθεί.

45. Τα στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών που πραγµατοποιούν τα µέρη από την
παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης µηχανηµάτων καταδεικνύουν την αυξηµένη
σηµασία για τα µέρη, πέραν της πώλησης θεραπευτικών µηχανηµάτων, και του εν
λόγω τοµέα. Η Siemens εκτιµά ότι ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της από την
παροχή υπηρεσιών «After Sales Service» (εξυπηρέτησης µετά την πώληση) στον
τοµέα της εντατικής θεραπείας (ηλεκτροϊατρικά συστήµατα) ανήλθε το 2001 σε
[�]* ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σηµαντικό σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών ύψους
[�]* ευρώ που πραγµατοποίησε από την πώληση ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού
και [�]* ευρώ που πραγµατοποίησε από την πώληση συστηµάτων χορήγησης
αναισθητικών13. Το τµήµα «Service» (εξυπηρέτησης) της Dräger πραγµατοποίησε
το 2001 παγκόσµιο κύκλο εργασιών της τάξης των [�]* ευρώ, ενώ η Dräger
πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών ύψους [�]* ευρώ από την πώληση συστηµάτων
χορήγησης αναισθητικών και [�]* ευρώ από την πώληση ιατρικών µηχανηµάτων
αερισµού. Επίσης, [�]*, ότι ένα σηµαντικό µέρος [�]* του εκάστοτε µοναδιαίου

                                                
9 Πληροφορίες από τη έρευνα αγοράς της Επιτροπής και στοιχεία από την έκθεση T for G Market Report
2000: Monitors and Ventilators, παράγραφος 3.2.

10 Απάντηση στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 20.2.2003.

11 Απάντηση της Siemens στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 20.2.2003.

12 Κοινοποίηση µε το έντυπο CO, σ. 27.

* Ορισµένα σηµεία του κειµένου έχουν διαγραφεί, προκειµένου να µην αποκαλυφθούν εµπιστευτικές
πληροφορίες, και αντικατασταθεί µε αγκύλες που σηµειώνονται µε αστερίσκο.

13 Απάντηση της Siemens στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 27.1.2003, παράρτηµα 1.
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κόστους αναλογεί, αφενός σε δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης και, αφετέρου σε
δαπάνες διάθεσης και εξυπηρέτησης.

46. Τέλος, η περιγραφή των δικτύων διάθεσης σε κάθε επιµέρους κράτος µέλος, την
οποία παραθέτει η Dräger, καταδεικνύει ότι η αποτελεσµατική διάθεση και
εξυπηρέτηση µηχανηµάτων θεραπείας απαιτεί την σωστά διαρθρωµένη και ευρεία
παρουσία κατάλληλου προσωπικού. Η διάρθρωση των τµηµάτων διάθεσης και
εξυπηρέτησης µηχανηµάτων εµφανίζεται διαφορετική σε κάθε κράτος µέλος. Σε
κάθε περίπτωση, µολονότι η κλίµακα της ιεραρχίας διαφέρει από κράτος σε κράτος,
διευθυντές, σύµβουλοι πελατών, µηχανικοί, τεχνικοί, πωλητές και έµποροι
εξυπηρετούν µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιφέρεια ή έναν συγκεκριµένο
αριθµό νοσοκοµείων της χώρας. Ανάλογα µε το µέγεθος του κάθε κράτους µέλους
και τις ειδικές εθνικές προϋποθέσεις που ισχύουν σε αυτό, διαφοροποιείται και η
διάρθρωση των τµηµάτων διάθεσης και εξυπηρέτησης της Dräger, µε αποτέλεσµα
την διαφορετική διαίρεση σε υποτµήµατα και την διαφορετικού βαθµού
εξειδίκευση των ανωτέρω τµηµάτων σε κάθε κράτος µέλος. Στα περισσότερα κράτη
µέλη, οι, συνήθως ετήσιες, συµβάσεις εξυπηρέτησης και συντήρησης που
συνάπτονται κατά την αγορά του µηχανήµατος αποτελούν τον κύριο όγκο των
παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε άλλες χώρες, ωστόσο, όπως στη Σουηδία, δεν είθισται
να συνάπτονται συµβάσεις εξυπηρέτησης. Στις περισσότερες χώρες, το προσωπικό
των τµηµάτων διάθεσης και εξυπηρέτησης ανήκει στην Dräger. Σε ορισµένες
µεµονωµένες περιπτώσεις, παραδείγµατος χάριν στην Ιταλία, το δίκτυο της Dräger
υποστηρίζεται και από τρίτους εµπόρους14.

47. Οι έρευνες της Επιτροπής σχετικά µε το ρόλο που διαδραµατίζει ο τρόπος
διάρθρωσης των τµηµάτων διάθεσης και εξυπηρέτησης κατέληξαν στο συµπέρασµα
ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή παρουσία µίας επιχείρησης στην αγορά
κάποιου κράτους µέλους αποτελεί η ύπαρξη τοπικού δικτύου και η επί τόπου
απασχόληση από τον κατασκευαστή εξειδικευµένου προσωπικού που θα παρέχει τις
υπηρεσίες του τόσο πριν από την απόφαση αγοράς όσο και για την
παρακολούθηση, την εκπαίδευση και την εξυπηρέτηση των πελατών µετά την
αγορά κάποιου µηχανήµατος.

Αγορές µέσω διαγωνισµών, πρότυπα που ισχύουν σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και χαµηλό
κόστος µεταφοράς

48. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι περίπου το 75-80% των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού
και των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών διατίθενται µέσω διαγωνισµών και
ότι η ζήτηση για µηχανήµατα επηρεάζεται από την προσφορά που υπάρχει σε
ευρωπαϊκή κλίµακα. Επιπλέον, η συχνή δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των
διαγωνισµών διευκολύνει την προσπάθεια των πελατών να συγκρίνουν τις τιµές που
τους προσφέρονται. Τα µηχανήµατα πρέπει να πληρούν ενιαία πρότυπα για όλες τις
χώρες του ΕΟΧ, ενώ ορισµένες προσαρµογές που απαιτούνται, όπως,
παραδείγµατος χάριν, η προσαρµογή του λογισµικού για χρήση στη γλώσσα της
κάθε χώρας, δεν επιβάλλουν σηµαντικές επιβαρύνσεις. Το κόστος µεταφοράς είναι,
σε σύγκριση µε το υψηλό κόστος των µηχανηµάτων, αµελητέο, ενώ δεν τίθενται
περιορισµοί στο διασυνοριακό εµπόριο.

                                                
14 Απάντηση της Dräger στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 20.2.2003.
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49. Η έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε ότι ένα µεγάλο µέρος των θεραπευτικών
µηχανηµάτων που αποκτήθηκαν από νοσοκοµεία εντός του ΕΟΧ αγοράστηκε µέσω
διαγωνισµού. ∆εδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 43, οι
όροι των διαγωνισµών διαµορφώνονται σε σηµαντικό βαθµό από ιατρούς, οι οποίοι
και εργάζονται µε τα θεραπευτικά µηχανήµατα, οι προτιµήσεις των ιατρών παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην τελική επιλογή αγοράς. Οι ιατροί προτιµούν, κατά βάση, να
επιλέγουν την αγορά µηχανηµάτων που γνωρίζουν και εµπιστεύονται. Με τον
τρόπο αυτό, στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους µετατροπής των
µηχανηµάτων, δεδοµένου ότι τα θεραπευτικά µηχανήµατα διαφορετικών
κατασκευαστών λειτουργούν µε διαφορετικό τρόπο και, εποµένως, αυξάνονται οι
κίνδυνοι λαθών στη χρήση τους εκ µέρους του προσωπικού του νοσοκοµείου.
∆εδοµένου ότι η ασφάλεια στη χρήση των υπό εξέταση θεραπευτικών
µηχανηµάτων είναι εξαιρετικά κρίσιµη (καθώς κρίνονται ζητήµατα κυριολεκτικά
ζωής ή θανάτου), οι προτιµήσεις των χρηστών παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην
επιλογή µηχανήµατος και οι πιθανότητες επιλογής ενός άγνωστου µηχανήµατος
είναι ελάχιστες. Στην πράξη, οι ιατροί σπάνια επιλέγουν θεραπευτικά µηχανήµατα
µε τα οποία δεν έχουν προηγούµενη εµπειρία ή των οποίων τον κατασκευαστή δεν
γνωρίζουν τουλάχιστον από κάποιον άλλο κλινικό τοµέα. ∆ηλώθηκε, επίσης, στην
Επιτροπή ότι η «ορθή» λειτουργικότητα των θεραπευτικών µηχανηµάτων αποτελεί
ζήτηµα «πίστης» - ή απλώς σταθερής συνήθειας - και ότι κάθε επιλογή εν µέρει
αντανακλά διαφορετικές ιατρικές απόψεις.

50. Ωστόσο, ακόµη και εάν επιλεγεί κάποιο διαφορετικό µηχάνηµα, λόγω,
παραδείγµατος χάριν, πιο συµφέρουσας προσφοράς, ο κατασκευαστής θα πρέπει -
όπως προαναφέρθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 43 και 44 � να θέσει στη διάθεση
του αγοραστή κάποιον τοπικό εκπρόσωπό του, προκειµένου να παράσχει στον
αγοραστή επαρκή εκπαίδευση και αντίστοιχη εξυπηρέτηση.

51. Τέλος, το επικαλούµενο από τα µέρη γεγονός ότι σε ορισµένες χώρες του ΕΟΧ τα
αποτελέσµατα των διαγωνισµών δηµοσιεύονται βάσει νόµου, µολονότι συµβάλλει
κατ� αρχήν στην αύξηση της διαφάνειας υπέρ των πελατών, ωστόσο, είναι
προφανές ότι δεν επηρεάζει αισθητά τα προαναφερόµενα κριτήρια των
νοσοκοµείων για την επιλογή του µηχανήµατος που θα αγοράσουν. Εξάλλου, όπως
οµολογούν τα µέρη, ούτε η Siemens ούτε η Dräger συλλέγουν και αξιολογούν τα
στοιχεία που δηµοσιεύονται σχετικά µε διαγωνισµούς15. Προκύπτει, συνεπώς, µε
σαφήνεια ότι ούτε οι κατασκευαστές θεωρούν ότι τα αποτελέσµατα των
διαγωνισµών αποτελούν για τους πελάτες τους ουσιώδες κριτήριο επιλογής
µηχανήµατος και ότι οι κατασκευαστές δεν τα λαµβάνουν υπόψη κατά τη
διαµόρφωση της στρατηγικής τους για τη διάθεση των θεραπευτικών µηχανηµάτων
τους.

52. Η άποψη ότι ως βάση πρέπει να ληφθούν οι εθνικές αγορές δεν αντικρούεται ούτε
από το γεγονός ότι το κόστος µεταφοράς και οι εθνικοί ιατρικοί ή τεχνικοί κανόνες
δεν θέτουν σηµαντικά εµπόδια στη διασυνοριακή διάθεση θεραπευτικών
µηχανηµάτων και ότι, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της Siemens και της Dräger,
είναι δυνατή η µεταφορά των µηχανηµάτων στους πελάτες από ένα ή λίγα
εργοστάσια παραγωγής. Η Dräger διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Lübeck
της Γερµανίας, το Telford των ΗΠΑ και τη Σαγκάη της Κίνας. Η Siemens
κατασκευάζει τα θεραπευτικά µηχανήµατά της στη Solna της Σουηδίας και τα

                                                
15 Απάντηση των µερών στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 27.1.2003.
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συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς της στο Danvers των ΗΠΑ. Ούτε στο
διακρατικό εµπόριο υφίστανται ουσιώδεις περιορισµοί.

53. Από τα ανωτέρω, ως γενικό συµπέρασµα, προκύπτει ότι οι προσκλήσεις υποβολής
προσφορών και οι αποφάσεις αγοράς µηχανηµάτων στοχεύουν κυρίως στην
απόκτηση µηχανηµάτων µε φιλοσοφία χρήσης οικεία στους ιατρούς που θα τα
χειρίζονται και µε αναγνωρισιµότητα και φήµη µεταξύ των ιδίων ιατρών.

∆ιαφορές στις τιµές µεταξύ των επιµέρους κρατών µελών

54. Τα µέρη υποστηρίζουν ότι οι τιµές των µηχανηµάτων δεν παρουσιάζουν σηµαντικές
αποκλίσεις εντός της Κοινότητας και ότι ο τιµοκατάλογος σε ευρώ που
χρησιµοποιούν για τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού τους είναι κοινός για όλες τις
χώρες του ΕΟΧ. Οι διαφορές στις τιµές οφείλονται στις εξειδικευµένες απαιτήσεις
πελατών και τις διαφορές στις ποσότητες παραγγελίας. Ωστόσο, η Siemens
οµολογεί ότι οι τελικές τιµές πελάτη της καθορίζονται από τα περιφερειακά
υποκαταστήµατα ή τους τοπικούς πωλητές της.16

55. Σύµφωνα µε την έρευνα αγοράς της Επιτροπής, στην πράξη, τα θεραπευτικά
µηχανήµατα κατασκευάζονται ανάλογα µε τις εξειδικευµένες απαιτήσεις και
επιθυµίες του κάθε πελάτη και, εποµένως, οι τιµοκατάλογοι διαδραµατίζουν γενικά
δευτερεύοντα ρόλο.

56. Ορισµένοι ανταγωνιστές που ερωτήθηκαν, δήλωσαν σχετικά ότι, στο µέτρο που
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες χώρες, οι διαφορές στις τιµές είναι
αναπόφευκτες. Ορισµένοι δήλωσαν ότι, µετά την εισαγωγή του ευρώ,
παρατηρήθηκε µια τάση σύγκλισης των τιµών.

57. Τα νοσοκοµεία που ερωτήθηκαν, δεν γνώριζαν, κατά κανόνα, τις τιµές στο
εξωτερικό και δήλωσαν ότι προµηθεύονται µηχανήµατα από το εθνικό δίκτυο
διάθεσης των µηχανηµάτων. Ορισµένα νοσοκοµεία της Ολλανδίας δήλωσαν ότι
γνώριζαν πως οι τιµές των θεραπευτικών µηχανηµάτων στη Γερµανία είναι αισθητά
χαµηλότερες από εκείνες της χώρας τους. Επίσης, διατυπώθηκε η άποψη ότι οι
τιµές στις µεγάλες χώρες είναι χαµηλότερες από ό,τι στις µικρότερες. Περαιτέρω,
υπήρξαν αιτιάσεις ότι τα νοσοκοµεία ωθούνται να αγοράζουν προϊόντα από τους
τοπικούς εκπροσώπους των κατασκευαστών και ότι αντιµετωπίζουν δυσκολίες να
προβούν σε αγορές από το εξωτερικό.

58. Από τις εν λόγω συνεντεύξεις κατέστη σαφές ότι οι πελάτες αγοράζουν ιατρικά
µηχανήµατα αερισµού και συστήµατα χορήγησης αναισθητικών στη χώρα τους,
από τοπικούς κατασκευαστές ή αντιπροσώπους ξένων κατασκευαστών. Ακόµη και
οι εν µέρει κοινοί τιµοκατάλογοι σε ευρώ που χρησιµοποιούνται στη ζώνη του ΕΟΧ
δεν οδηγούν τους αγοραστές σε διασυνοριακές αγορές.

∆ιαφορές στις προτιµήσεις των πελατών

59. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν τα
σχετικά προϊόντα κατά παρόµοιο τρόπο και µε παρόµοιες ιδιότητες, τουλάχιστον
στην αγορά των χωρών του ΕΟΧ.

                                                
16 Απάντηση της Siemens στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 20.3.2003.
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60. Η έρευνα της αγοράς κατέδειξε, ωστόσο, ότι οι πελάτες από διαφορετικές χώρες
θέτουν διαφορετικές απαιτήσεις, παραδείγµατος χάριν λόγω διαφορών στις
µεθόδους αναισθησίας και υποβοήθησης της αναπνοής που ακολουθούνται σε κάθε
χώρα, και ζητούν αντίστοιχα διαµορφωµένα θεραπευτικά µηχανήµατα.

61. Η νάρκωση πραγµατοποιείται κατά κανόνα µε τη βοήθεια ενός µηχανήµατος
εισπνοής-εκπνοής ή ενός µηχανήµατος εισπνοής. Το µηχάνηµα εισπνοής-εκπνοής
επιστρέφει στον ασθενή τον αέρα που εκπνέει, χωρίς διοξείδιο του άνθρακα και
αφού τον εµπλουτίσει µε καθαρό οξυγόνο. Το µηχάνηµα εισπνοής αποβάλλει τον
αέρα που εκπνέει ο ασθενής, ενώ για την παράταση της νάρκωσης απαιτείται η
χορήγηση πρόσθετων αναισθητικών αερίων. Η δεύτερη από τις ανωτέρω µεθόδους
απαιτεί σηµαντικά υψηλότερη κατανάλωση αερίων σε σχέση µε την πρώτη.

62. Η έρευνα αγοράς κατέδειξε ότι η επιλογή της µιας ή της άλλης από τις ανωτέρω
µεθόδους εξαρτάται και από εθνικές προτιµήσεις, συµπέρασµα που προκύπτει και
από τα στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη17. Στη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και την
Ολλανδία η επιλογή του µηχανήµατος εισπνοής εµφανίζεται αρκετά διαδεδοµένη.

63. ∆ιαφορετικές εθνικές προτιµήσεις παρατηρούνται και σε σχέση µε τις µεθόδους
υποβοήθησης της αναπνοής. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται, κατά τα τελευταία
έτη, ολοένα και εντονότερη η τάση να κατασκευάζονται ιατρικά µηχανήµατα
αερισµού που να µπορούν εναλλακτικά να υποστηρίζουν διάφορες µεθόδους
υποβοήθησης της αναπνοής.

64. Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη, η επονοµαζόµενη µέθοδος
της υποβοηθούµενης αναπνοής ελεγχόµενου όγκου χρησιµοποιείται κυρίως στην
Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα, ενώ η επονοµαζόµενη
µέθοδος της υποβοηθούµενης αναπνοής ελεγχόµενης πίεσης χρησιµοποιείται
κυρίως στο Βέλγιο, τη ∆ανία, τη Γερµανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη
Σουηδία. Η αυτόνοµη υποστήριξη αναπνοής για τη µέθοδο της υποβοηθούµενης
αναπνοής ελεγχόµενου όγκου εµφανίζεται το ίδιο δηµοφιλής στα διάφορα κράτη
µέλη.

65. Προκύπτει, συνεπώς, ότι τα θεραπευτικά µηχανήµατα που διατίθενται σε κάποιο
κράτος µέλος δεν µπορούν να διατεθούν από τον προµηθευτή τους µε την ίδια
επιτυχία και στις εθνικές αγορές άλλων κρατών µελών, µεταξύ άλλων, και για
λόγους που σχετίζονται µε την τεχνική διαµόρφωση και τη φιλοσοφία της
λειτουργίας κάθε µηχανήµατος.

2. Συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς

66. Τα µέρη ισχυρίζονται ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για τα συστήµατα
παρακολούθησης ασθενούς ταυτίζεται µε την επικράτεια του ΕΟΧ. Ωστόσο, τα
µερίδια της Siemens στις αγορές των συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς των
διαφόρων χωρών του ΕΟΧ, επίσης, παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές. Τα µέρη
εκτιµούν ότι το συνολικό µερίδιο αγοράς τους εντός του ΕΟΧ ανέχεται στο [15-
25]*%. Σε ορισµένες επιµέρους χώρες του ΕΟΧ η Siemens καταλαµβάνει, κατά τις
εκτιµήσεις της, µερίδιο αγοράς που ανέρχεται έως το [35-45]*%.

                                                
17 Απαντήσεις στην αίτηση παροχής πληροφοριών της Επιτροπής της 27.1.2003.
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67. Η έρευνα της αγοράς κατέδειξε, περαιτέρω, ότι οι τιµές των συστηµάτων
παρακολούθησης ασθενούς διαφέρουν µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών και ότι
η διάρθρωση των τµηµάτων διάθεσης και εξυπηρέτησης των εταιριών είναι
παρόµοια µε τη διάρθρωση των αντίστοιχων τµηµάτων τους που εξυπηρετούν
θεραπευτικά µηχανήµατα, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 41 έως 47.
Εξάλλου, όσα αναφέρθηκαν σε σχέση µε τα θεραπευτικά µηχανήµατα ισχύουν και
όσον αφορά τον τρόπο επιλογής και τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι ιατροί κατά τη
λήψη της απόφασης αγοράς συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς. Η έρευνα
αγοράς κατέδειξε σαφώς ότι ως γεωγραφικές αγορές πρέπει να οριοθετηθούν οι
αντίστοιχες εθνικές.

68. Στην προκειµένη περίπτωση, η ακριβής γεωγραφική οριοθέτηση της αγοράς των
συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς παρέλκει, δεδοµένου ότι, ανεξάρτητα από
τον εάν θα ληφθεί ως βάση η συνολική αγορά του ΕΟΧ ή οι επιµέρους εθνικές
αγορές, η εκτίµηση της πράξης από άποψης ανταγωνισµού δεν διαφοροποιείται.

3. Συνοπτικά περί της οριοθέτησης της γεωγραφικής αγοράς

69. Η έρευνα αγοράς της Επιτροπής κατέδειξε ότι ως γεωγραφικές αγορές των ιατρικών
µηχανηµάτων αερισµού και των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών πρέπει να
θεωρηθούν οι αντίστοιχες εθνικές. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι τα µερίδια
αγοράς των µερών στις διάφορες εθνικές αγορές των χωρών του ΕΟΧ
παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους, καθώς και το γεγονός ότι τα
µέρη αντιµετωπίζουν διαφορετικούς ανταγωνιστές σε κάθε επιµέρους εθνική αγορά.
Η πλειοψηφία των ανταγωνιστών των µερών στον τοµέα της κατασκευής
θεραπευτικών µηχανηµάτων δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε µια ή δύο χώρες
του ΕΟΧ. Οι έρευνες που διεξήχθησαν κατέδειξαν την καθοριστική σηµασία της
ύπαρξης τοπικών δικτύων διάθεσης και εξυπηρέτησης µηχανηµάτων για µια
επιτυχή πορεία στην αγορά. Τα θεραπευτικά µηχανήµατα πωλούνται, κατά βάση,
µέσω διαγωνισµών, στο πλαίσιο των οποίων σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι
προτιµήσεις των πελατών. Οι ιατροί των τµηµάτων εντατικής θεραπείαςαλψης, οι
οποίοι και χειρίζονται τα θεραπευτικά µηχανήµατα, τείνουν συνήθως προς την
επιλογή µηχανηµάτων που γνωρίζουν και µε τη φιλοσοφία λειτουργίας των οποίων
είναι εξοικειωµένοι. Η τάση εισαγωγής ενιαίων τιµοκαταλόγων σε ευρώ και η
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών, όπως, εξάλλου, και η εφαρµογή
κοινών προτύπων σε επίπεδο ΕΟΧ και το χαµηλό σχετικά κόστος µεταφοράς των
θεραπευτικών µηχανηµάτων, δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη ζήτηση και τη
συµπεριφορά των πελατών. Αντίθετα, παρατηρείται ενίσχυση των συντηρητικών
επιλογών των πελατών, οι οποίες οφείλονται στις εθνικές προτιµήσεις που ακόµη
υφίστανται και αφορούν συγκεκριµένες µεθόδους υποβοήθησης της αναπνοής µέσω
ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού και συγκεκριµένους τρόπους χορήγησης των
αναισθητικών αερίων µέσω συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών.

70. Όσον αφορά τα συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς, η ακριβής οριοθέτηση της
αγοράς παρέλκει. Σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα όρια του ΕΟΧ, ενώ
ορισµένοι δείκτες συνηγορούν υπέρ της οριοθέτησης σε επίπεδο εθνικών αγορών.
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Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

71. Η συγκέντρωση οδηγεί σε σηµαντική συνάθροιση µεριδίων αγοράς στις
περισσότερες εθνικές αγορές ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού και συστηµάτων
χορήγησης αναισθητικών.

72. Τα µηχανήµατα εντατικής θεραπείαςαλψης που αφορά η συγκέντρωση διαφέρουν
µεταξύ τους σε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό. Οι πελάτες προτιµούν κατά κανόνα κάποιο
συγκεκριµένο µηχάνηµα και εξετάζουν το ενδεχόµενο να στραφούν σε κάποιο
ανταγωνιστικό προϊόν µόνο σε περίπτωση ουσιώδους, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο
βαθµό, ανόδου (σε σχέση µε τον ανταγωνισµό) της τιµής του προϊόντος που
προτιµούν. Έτσι, σηµαντικό στοιχείο του ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά, το
οποίο καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την ισχύ του κάθε προµηθευτή σε αυτήν,
αποτελεί το κατά πόσον οι πελάτες εκλαµβάνουν τα διάφορα προϊόντα που
διατίθενται στην αγορά ως σχετικά «όµοια», δηλαδή το κατά πόσον θεωρούν ότι
µπορούν να υποκαταστήσουν κάποιο προϊόν µε κάποιο άλλο. Αυτό ισχύει και στις
περιπτώσεις των νοσοκοµείων που καλύπτουν τις ανάγκες τους σε µηχανήµατα
εντατικής θεραπείαςαλψης µέσω διαγωνισµών, δεδοµένου ότι και σε αυτή την
περίπτωση εκφράζονται οι προτιµήσεις για συγκεκριµένα προϊόντα, µέσω του
καθορισµού λεπτοµερών τεχνικών προδιαγραφών που περιορίζουν τον κύκλο των
υποψήφιων προς επιλογή µηχανηµάτων, σε αντιστοιχία µε τις προτιµήσεις του
πελάτη. Σύµφωνα µε την έρευνα της Επιτροπής, καθοριστικό ρόλο στην επιλογή
θεραπευτικών µηχανηµάτων από τα νοσοκοµεία διαδραµατίζουν οι
αναισθησιολόγοι και οι ιατροί των τµηµάτων εντατικής θεραπείαςαλψης, λόγω του
εξαιρετικά κρίσιµου από άποψης ασφάλειας ρόλου των εν λόγω µηχανηµάτων.

73. Αντίθετα, οι αποφάσεις των προµηθευτών σχετικά µε την τιµή και την ποσότητα
των διατιθέµενων µηχανηµάτων δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από τους
ενδεχόµενους περιορισµούς στις δυνατότητες των µηχανηµάτων.

74. Τα µερίδια αγοράς κάθε εταιρίας αποτελούν µια πρώτη ένδειξη της σχετικής θέσης
που, κατά την άποψη των πελατών, απολαµβάνει στην αγορά.

75. Οι Siemens/ Dräger ισχυρίζονται ότι δεν διατίθενται «επίσηµα στατιστικά στοιχεία»
για τις σχετικές αγορές. Ως εκ τούτου, τα µέρη βασίζουν τις εκτιµήσεις τους
σχετικά µε την κατανοµή των µεριδίων της αγοράς σε στοιχεία που, κατά τους
ισχυρισµούς τους, άντλησαν από «τράπεζες δεδοµένων αναλυτών, οικονοµικές
καταστάσεις εταιριών, δηµοσιεύσεις στο ∆ιαδίκτυο, καθώς και ίδιες έρευνες και
εκτιµήσεις»18. Σχετικά µε τις κοινοτικές αγορές υποβλήθηκαν επιπλέον µελέτες των
Frost & Sullivan («F&S») και T for G. Περαιτέρω, τα µέρη αναφέρουν ως πηγές
τους τρεις εκθέσεις της IHS που αφορούν διάφορες αγορές των ΗΠΑ, µε τους
τίτλους «The World Medical Market Fact File 1997» της MDIS, «Respiratory
Devices World Markets 1998» της Clinica Reports, καθώς και µια έρευνα της
επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ Bear Stearns για την Viasys (2/2002).

                                                
18 Έντυπο CO, σ. 57.
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1. Ιατρικά µηχανήµατα αερισµού

Μερίδια αγοράς
76. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτουν τα µέρη στο έντυπο CO, η συγκέντρωση

θα οδηγούσε στα ακόλουθα µερίδια αγοράς όσον αφορά τα ιατρικά µηχανήµατα
αερισµού:
Ιατρικά µηχανήµατα αερισµού: στοιχεία των µερών στο έντυπο CO

2001 επί
%

ΕΟΧ B DK D FI F GR GB Irl I NL A P E S N

Siemens [15-
25]*

[15-
25]*

[35-
45]*

[5-15]* [5-15]* [5-15]* [15-
25]*

[15-
25]*

[55-
65]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[5-
15]*

[55-
65]*

[15-
25]*

[45-
55]*

[25-
35]*

Dräger [25-
35]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[5-15]* [25-
35]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[65-
75]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

Σύνολο [45-
55]*

[65-
75]*

[75-
85]*

[45-
55]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[45-
55]*

[65-
75]*

[65-
75]*

[45-
55]*

[85-
95]*

[75-
85]*

[35-
45]*

[65-
75]*

[45-
55]*

Tyco/
Puritan
Bennett

[5-
15]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[5-15]* [15-
25]*

[15-
25]*

[0-5]* [5-
15]*

[5-15]* [0-
5]*

[5-15]* [15-
25]*

[5-
15]*

[15-
25]*

Viasys [5-
15]*

[5-
15]*

[0-
5]*

[5-15]* [15-
25]*

[5-15]* [5-15]* [5-15]* [0-5]* [0-
5]*

[5-15]* [0-
5]*

[5-15]* [5-15]* [0-
5]*

[0-
5]*

Hamilton [5-
15]*

[5-
15]*

[5-
15]*

[5-15]* [15-
25]*

[5-15]* [15-
25]*

[5-15]* [5-15]* [5-
15]*

[5-15]* [0-
5]*

[0-5]* [5-15]* [5-
15]*

[5-
15]*

Άλλοι [5-15]* [25-
35]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[0-
5]*

[0-5]*

Υπόλοιπ
ο

[15-
25]*

[5-
15]*

[15-
25]*

[5-15]* [25-
35]*

[5-15]* [25-
35]*

[0-5]* [5-15]* [0-
5]*

[15-
25]*

[0-
5]*

[0-5]* [25-
35]*

[15-
25]*

[25-
35]*

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, οι Siemens/Dräger εκτιµούν ότι το 2001
απέσπασαν από κοινού στο σύνολο του ΕΟΧ µερίδιο αγοράς της τάξης του [45-
55]*%, έναντι [45-55]*% το 2000 και [45-55]*% το 1999, ενώ ένα σηµαντικό
τµήµα της αγοράς ([15-25]*%) δεν αποδίδεται σε κανέναν ανταγωνιστή. Σύµφωνα
µε τα εν λόγω στοιχεία, τα µερίδια αγοράς στα επιµέρους κράτη µέλη εµφανίζονται
εν µέρει αρκετά υψηλότερα, µολονότι τα µερίδια αγοράς (όχι όµως και η ταυτότητα
των σηµαντικότερων ανταγωνιστών) παρουσιάζουν στις µικρότερες χώρες του
ΕΟΧ σηµαντικές διακυµάνσεις κατ� έτος.

77. Στο πλαίσιο εµβάθυνσης της έρευνας αγοράς, ζητήθηκε από τα µέρη να
κατονοµάσουν τους ανταγωνιστές τους που καταλαµβάνουν τα µερίδια αγοράς που
δεν αποδίδονται σε κάποια εταιρία ή να εξηγήσουν τους λόγους ύπαρξης της εν
λόγω διαφοράς. Η Dräger απάντησε στην ερώτηση ως εξής: «Η διαφορά προέκυψε
κατά την προσπάθεια υπολογισµού του συνολικού κύκλου εργασιών των
ανταγωνιστών στα επιµέρους κράτη µέλη. Ο εκτιµώµενος όγκος της αγοράς είναι
συχνά µικρότερος (sic) από το άθροισµα των κύκλων εργασιών του ανταγωνιστή.»
Έτσι, η διαφορά παρέµεινε ουσιαστικά ανεξήγητη.

78. Οι εταιρίες που κατονόµασε ως ανταγωνιστές η Siemens, χωρίς, ωστόσο, να
παραθέσει περαιτέρω ποσοτικά στοιχεία (Pulmonetic Systems, Bunell, Chirana-
Prema, Cardiopulmonary Corp., Sechrist Industries, VersaMed, Takaoka, Tim
Göttingen, e-vent, MÜFA AG και Medec), δεν κατονοµάστηκαν ως φορείς της
σχετικής αγοράς ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού εντατικής θεραπείαςαλψης ούτε
από τους πελάτες ούτε από τους ανταγωνιστές που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της
έρευνας αγοράς. Ως εκ τούτου, στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα, βάσει των
εκτιµήσεων των µερών, µερίδια αγοράς, µετά την αφαίρεση των µεριδίων που δεν
αποδίδονται σε κάποια εταιρία:
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Ιατρικά µηχανήµατα αερισµού: Προσαρµοσµένα στοιχεία των µερών

2001 επί
%

ΕΟΧ B DK D FI F GR GB Irl I NL A P E S N

Siemens [15-
25]*

[15-
25]*

[35-
45]*

[5-15]* [15-
25]*

[5-15]* [15-
25]*

[15-
25]*

[65-
75]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[5-15]* [55-
65]*

[15-
25]*

[55-
65]*

[35-
45]*

Dräger [35-
45]*

[35-
45]*

[45-
55]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[25-
35]*

[65-
75]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[25-
35]*

[15-
25]*

Σύνολο [55-
65]*

[65-
75]*

[85-
95]*

[45-
55]*

[45-
55]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[45-
55]*

[75-
85]*

[65-
75]*

[55-
65]*

[85-
95]*

[75-
85]*

[45-
55]*

[75-
85]*

[55-
65]*

Tyco/
Puritan
Bennett

[15-
25]*

[0-5]* [0-5]* [15-
25]*

[15-
25]*

[5-15]* [25-
35]*

[15-
25]*

[5-15]* [5-15]* [5-15]* [0-5]* [5-15]* [25-
35]*

[5-15]* [15-
25]*

Viasys [5-15]* [15-
25]*

[0-5]* [5-15]* [15-
25]*

[5-15]* [5-15]* [5-15]* [0-5]* [0-5]* [5-15]* [0-5]* [5-15]* [5-15]* [5-15]* [0-5]*

Hamilton [5-15]* [5-15]* [5-15]* [5-15]* [5-15]* [5-15]* [15-
25]*

[5-15]* [5-15]* [5-15]* [5-15]* [0-5]* [0-5]* [5-15]* [5-15]* [5-15]*

Άλλοι [0-5]* [0-5]* [0-5]* [15-
25]*

[0-5]* [25-
35]*

[0-5]* [15-
25]*

[0-5]* [15-
25]*

[0-5]* [0-5]* [0-5]* [0-5]* [0-5]* [0-5]*

79. Όσον αφορά τις µελέτες τρίτων που επικαλούνται τα µέρη, η F&S19 εκτιµά ότι το
µερίδιο αγοράς που καταλαµβάνουν αθροιστικά οι Siemens/ Dräger σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ανέρχεται στο 54% (2000). Ωστόσο, τα µέρη ισχυρίζονται ότι τα εν λόγω
στοιχεία δεν είναι συγκρίσιµα, επειδή η F&S οριοθέτησε την αγορά σε διαφορετική
βάση, συγκαταλέγοντας στην αγορά των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού και τον
εξοπλισµό υποβοήθησης της αναπνοής των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών.
Στην πράξη, η F&S κατατάσσει την Datex-Ohmeda (θυγατρική της φινλανδικής
εταιρίας Instrumentarium Oyj) στους σηµαντικούς ανταγωνιστές της αγοράς των
ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού, µολονότι η εν λόγω εταιρία, παρότι
κατασκευάζει συστήµατα χορήγησης αναισθητικών, δεν παρουσιάζει αξιόλογη
δραστηριότητα στον τοµέα της κατασκευής ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού
εντατικής θεραπείαςαλψης.

80. Η T for G20 εκτιµά ότι το µερίδιο που καταλαµβάνουν αθροιστικά οι Siemens/
Dräger στην ευρωπαϊκή αγορά ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού εντατικής
θεραπείαςαλψης ανέρχεται στο 70%. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της εν λόγω
εταιρίας, η επόµενη σηµαντικότερη εταιρία της εν λόγω αγοράς είναι η Tyco/
Puritan Bennett, µε µερίδιο αγοράς της τάξης του 13%. Η T for G παραθέτει επίσης
στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή των µεριδίων στις ακόλουθες εθνικές αγορές:

Ιατρικά µηχανήµατα αερισµού εντατικής θεραπείαςαλψης: T for G

Επί % Ευρώπη D F UK I E NL
Siemens 33 33 14 8 54 52 69
Dräger 37 37 39 41 22 41 31
Σύνολο 70 70 53 49 76 93 100
Tyco/ Puritan
Bennett

17 17 17 42 15 5

Taema 6 6 21 <1 7 -
Viasys 2 2 7 <1 1 -
Hamilton 2 2 - 9 <1 2

81. Το τµήµα Electromedical Systems της Siemens προβαίνει σε ορισµένα εσωτερικά
του έγγραφα στις εξής εκτιµήσεις [�]*

                                                
19 European Anaesthesia and Respiratory Equipment Markets Report, 2001.

20 T for G Market Report: Monitors and Ventilators, ∆εκέµβριος 2000, [�]*
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82. Έτσι, τα µέρη, στις εκτιµήσεις τους σχετικά µε τα µερίδια αγοράς που υπέβαλαν µε
το έντυπο CO, εµφανίζουν εαυτούς να κατέχουν σαφώς ασθενέστερη θέση στην
αγορά από αυτή που τους αναγνωρίζεται στις µελέτες σχετικά µε την αγορά του
ΕΟΧ, µελέτες που τελούν στη διάθεση της Επιτροπής και που συντάχθηκαν από
οργανισµούς την εγκυρότητα των οποίων τα ίδια τα µέρη επικαλούνται. [�]*

83. Εξάλλου, η Επιτροπή προέβη και σε ίδιες εκτιµήσεις σχετικά µε τα µερίδια αγοράς,
βάσει στοιχείων σχετικά µε τους κύκλους εργασιών των σηµαντικότερων εταιριών
του εν λόγω τοµέα. Ο ακόλουθος πίνακας συντάχθηκε βάσει στοιχείων που
υπέβαλαν οι εταιρίες Siemens, Dräger, Tyco, Viasys, Hamilton, Respironics,
Taema, Penlon και Stephan σχετικά µε τους κύκλους εργασιών τους. Τα µερίδια
αγοράς των Kontron, Newport και Siare δεν είχαν επαληθευτεί έως τη στιγµή της
υποβολής των δεσµεύσεων και βασίζονται στις εκτιµήσεις που υπέβαλαν τα µέρη
µε το έντυπο CO.

Εξ αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ιατρικά µηχανήµατα αερισµού: έρευνα της Επιτροπής *)

2001 επί % ΕΟΧ B DK D FI F GR GB Irl I NL A P E S N
Siemens [15-25]* [25-35]* [35-45]* [15-25]* [5-

15]*
[5-15]* [25-

35]*
[15-25]* [35-45]* [35-45]* [35-45]* [15-

25]*
[55-
65]*

[25-
35]*

[55-
65]*

[35-
45]*

Dräger [35-45]* [55-65]* [45-55]* [55-65]* [25-
35]*

[35-45]* [15-
25]*

[35-45]* [5-15]* [25-35]* [25-35]* [75-
85]*

[15-
25]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[25-
35]*

Σύνολο [65-75]* [85-95]* [85-95]* [65-75]* [35-
45]*

[45-55]* [45-
55]*

[45-55]* [45-55]* [55-65]* [65-75]* [95-
100]*

[75-
85]*

[65-
75]*

[85-
95]*

[65-
75]*

Tyco/Purita
n Bennett
Viasys#

Hamilton
Respironics
Taema
Penlon
Stephan
Kontron [0-5]* [5-15]*
Newport [0-5]* [5-15]*
Siare [0-5]* [15-25]*

*) Τα στοιχεία σχετικά µε τους κύκλους εργασιών των εταιριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της
έρευνας αγοράς εµπίπτουν στο επιχειρηµατικό απόρρητο της κάθε εταιρίας.
# Σύµφωνα µε την εταιρία, ένα «µικρό» τµήµα του κύκλου εργασιών οφείλεται σε πωλήσεις
βοηθητικού εξοπλισµού.

84. Στην κοινή επιχείρηση θα συµµετείχαν ο µεγαλύτερος και ο δεύτερος µεγαλύτερος
προµηθευτής ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού στον ΕΟΧ. Το αθροιστικό µερίδιο
αγοράς των εν λόγω εταιριών θα υπερέβαινε κατά πολύ το µερίδιο κάθε
ανταγωνιστή τους σε όλες τις εθνικές αγορές. Η Tyco θα αποτελούσε τον µοναδικό
ανταγωνιστή των µερών που θα διέθετε στην αγορά ευρεία γκάµα προϊόντων
βιοϊατρικής τεχνολογίας, έστω και εάν επικεντρώνεται στη διάθεση προϊόντων
χαµηλότερης συγκριτικά τεχνολογίας και κόστους (π.χ. αναλώσιµα υλικά και
βοηθητικός εξοπλισµός). [�]* Αυτό προκύπτει και από την, κατά τις εκτιµήσεις
των µερών, υποχώρηση του µεριδίου αγοράς της (ΕΟΧ, 2001: [5-15]*%, 2000: [15-
25]*%, 1999: [15-25]*%). Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει και η Siemens
στο επιχειρηµατικό της σχέδιο του έτους 2001 για το τµήµα των Electromedical
Systems: [�]* οι Hamilton, Viasys και Taema δραστηριοποιούνται σε
περισσότερες εθνικές αγορές, καταλαµβάνουν, ωστόσο, µικρά µερίδια αγοράς.
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85. Περαιτέρω, στα περιθώρια των αγορών δραστηριοποιούνται και ορισµένοι τοπικοί
ανταγωνιστές, οι οποίοι όµως καταλαµβάνουν µερίδια αγοράς αποκλειστικά σε ένα
ή σε λίγα κράτη µέλη, ενώ οι πελάτες στις υπόλοιπες εθνικές αγορές σχεδόν δεν
τους γνωρίζουν. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η οικογενειακή επιχείρηση
Stephan (Γερµανία), Respironics (Γερµανία), Kontron (Γαλλία), Newport (Μεγάλη
Βρετανία) και Siare (Ιταλία). Ορισµένες από αυτές τις εταιρίες δραστηριοποιούνται
σε εξειδικευµένα τµήµατα της αγοράς, διαθέτοντας µηχανήµατα, τα οποία δεν
αποτελούν άµεσα υποκατάστατα για τα µηχανήµατα των µερών. Στην κατηγορία
αυτή ανήκουν για παράδειγµα η Stephan (υποβοηθούµενη αναπνοή νεογνών) και η
Kontron (υποβοηθούµενη αναπνοή εκτός του τοµέα εντατικής θεραπείαςαλψης).
Στις µελέτες που εκπονούν εσωτερικά τα µέρη σχετικά µε τις αγορές των ιατρικών
µηχανηµάτων αερισµού εντατικής θεραπείαςαλψης, οι εν λόγω περιθωριακοί
ανταγωνιστές δεν λαµβάνονται καν υπόψη.

86. Σε περίπτωση συνεπώς που γίνει δεκτό ότι τα µερίδια αγοράς των Siemens/Dräger
και των σηµαντικότερων ανταγωνιστών τους αντανακλούν τις απόψεις των πελατών
σχετικά µε τη θέση που καταλαµβάνουν οι εν λόγω εταιρίες στην αγορά και το εάν
τα µηχανήµατά τους µπορούν να υποκατασταθούν από µηχανήµατα ανταγωνιστών
τους, θα πρέπει να γίνει επίσης δεκτό ότι µόνα τα µερίδια αγοράς των µερών
αρκούν για να δηµιουργούν σοβαρές υπόνοιες ότι τα µέρη κατέχουν δεσπόζουσα
θέση στις αγορές ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού του Βελγίου, της ∆ανίας, της
Γερµανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της
Αυστρίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας.

87. Περαιτέρω, η έρευνα αγοράς κατέδειξε ότι οι πελάτες θεωρούν τα ιατρικά
µηχανήµατα αερισµού της Dräger ως το καταλληλότερο, από άποψη ποιότητας
προϊόντος, θέσης στην αγορά και φήµης παρασκευαστή, υποκατάστατο των
αντίστοιχων µηχανηµάτων της Siemens και αντίστροφα, γεγονός που ενισχύει τη
θέση των µερών στην αγορά. Η έρευνα αγοράς βασίστηκε στα εξής στοιχεία: (i) σε
πληροφορίες που παρείχαν πελάτες και ανταγωνιστές, (ii) σε εσωτερικά έγγραφα
των µερών και (iii) σε έγγραφα σχετικά µε διαγωνισµούς που υπέβαλαν τα µέρη.

(i) Πληροφορίες από πελάτες και ανταγωνιστές

88. Στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς, ζητήθηκε από πελάτες και ανταγωνιστές να
κατονοµάσουν έκαστος τρία υποκατάστατα των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού
(«1./2./3. Εναλλακτικά προϊόντα») των Dräger, Siemens ή Tyco/ Puritan Bennett.
Από τους πελάτες ζητήθηκε να λάβουν ως βάση τα µοντέλα που χρησιµοποιούν επί
του παρόντος, ενώ οι ανταγωνιστές έλαβαν ένα κατάλογο µε τα πιο σηµαντικά
µηχανήµατα των µερών (Dräger: Evita XL, Evita 4, Evita 2 dura, Savina· Siemens:
Servo 300, Servo 300A, Servo 900c, Servo-i Basic, Servo-i Universal). Η
πλειοψηφία των πελατών από όλες τις εθνικές αγορές και σχεδόν όλοι οι πελάτες
από τις γερµανόφωνες χώρες, τη ∆ανία, τη Σουηδία και την Πορτογαλία
αξιολόγησαν την Dräger ως τον καταλληλότερο προµηθευτή εναλλακτικών
προϊόντων για τα εκάστοτε προϊόντα της Siemens και αντίστροφα. Επίσης, οι
Dräger και Siemens κατονοµάστηκαν ως οι καταλληλότεροι προµηθευτές
υποκατάστατων µοντέλων της Tyco (µοντέλα PB 840 και PB 760). Ωστόσο, οι
περισσότεροι πελάτες δεν απάντησαν στη σχετική ερώτηση, πιθανότατα λόγω
έλλειψης γνώσεων σχετικά µε τα µηχανήµατα της Tyco. Συνεπώς, κατά την άποψη
των πελατών που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς, τα µηχανήµατα της
Dräger αποτελούν το καταλληλότερο υποκατάστατο των αντίστοιχων µηχανηµάτων
της Siemens στο εκάστοτε τµήµα της αγοράς και αντίστροφα.
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89. Περαιτέρω, οι πελάτες ρωτήθηκαν ποια αύξηση της τιµής θα τους ωθούσε στην
αγορά εναλλακτικών µηχανηµάτων. Πολλοί πελάτες δεν έδωσαν απάντηση ή
δήλωσαν ότι η τιµή διαδραµατίζει δευτερεύοντα ρόλο (π.χ. έναντι της ποιότητας και
της εξυπηρέτησης πελατών) κατά την επιλογή προϊόντων. Οι πελάτες που
απάντησαν στην ερώτηση αναφέρθηκαν σε αυξήσεις της τάξεως του 10% έως 30%.
Ένα αυστριακό νοσοκοµείο δήλωσε ότι θα προτιµούσε άλλον προµηθευτή µόνο σε
περίπτωση αύξησης της τάξης του 50%.

90. Οι απαντήσεις των ανταγωνιστών στο ερώτηµα περί του καταλληλότερου κάθε
φορά υποκατάστατου προϊόντος δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο.
Ορισµένοι ανταγωνιστές συµφωνούν µε τις εκτιµήσεις των πελατών (τα προϊόντα
των Dräger/ Siemens αλληλοϋποκαθίστανται µε τον καλύτερο τρόπο), άλλοι
θεωρούν τα δικά τους προϊόντα ως τα καταλληλότερα υποκατάστατα για τα
µηχανήµατα των µερών, ενώ κάποιοι ανταγωνιστές δεν περιλαµβάνουν καν τα
προϊόντα τους στις τρεις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις.

(ii) Εσωτερικά έγγραφα των µερών

91. Αµφότερα τα µέρη, στα επιχειρηµατικά τους σχέδια και τις αναλύσεις που
εκπόνησαν στο στάδιο της προετοιµασίας της συναλλαγής, αναλύουν τα διάφορα
ιατρικά µηχανήµατα αερισµού που εµπορεύονται η Siemens, η Dräger και οι
ανταγωνιστές τους. Τα µέρη συµπίπτουν στην εκτίµηση ότι τα µηχανήµατά τους
κατατάσσονται στην ανώτερη κατηγορία τιµής / απόδοσης και ότι τα µηχανήµατα
των ανταγωνιστών τους ανήκουν στην πλειοψηφία τους σε κατώτερες κατηγορίες.

92. Η Siemens [�]*

93. Η Dräger [�]*

(iii) Έγγραφα διαγωνισµών

94. Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής, η Siemens και η Dräger υπέβαλαν µε
την κοινοποίησή τους κατάλογο των διαγωνισµών για ιατρικά µηχανήµατα
αερισµού στους οποίους είχαν συµµετάσχει. Τα µέρη ανέφεραν σχετικά ότι δεν
διέθεταν κάποια ενηµερωµένη έκθεση που να παρουσιάζει τα στοιχεία που ζήτησε
η Επιτροπή και ότι δεν τηρούσαν κάποια διαδικασία συλλογής και καταχώρισης
των σχετικών στοιχείων σε κάποια τράπεζα δεδοµένων. Αντίθετα, τα στοιχεία που
υποβλήθηκαν στην Επιτροπή συλλέχθηκαν εκ των υστέρων από το προσωπικό που
ασχολήθηκε µε τον κάθε διαγωνισµό και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι ελλιπή
και να παρουσιάζουν λανθασµένη εικόνα του ανταγωνισµού (σύµφωνα µε τα µέρη
προς όφελος των Siemens και Dräger).

95. Οι κατάλογοι που ζητήθηκαν περιέχουν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά µε
τον οργανισµό που ανέθεσε το έργο, την ποσότητα των ζητούµενων προϊόντων, το
ύψος του έργου, τα στοιχεία των συµµετεχόντων ανταγωνιστών, τα στοιχεία των
εταιριών που ανέλαβαν το έργο, καθώς και, εφόσον διατίθενται, τα στοιχεία των
προηγούµενων αναδόχων του έργου.

96. Στο πλαίσιο εµβάθυνσης της έρευνας αγοράς, ζητήθηκε από τα µέρη να υποβάλουν
πρόσθετα έγγραφα διαγωνισµών, προκειµένου να διευρυνθεί ο αριθµός των προς
εξέταση διαγωνισµών. Τα δεδοµένα που υποβλήθηκαν αποδείχθηκαν σε µεγάλο
βαθµό µη αξιοποιήσιµα, καθώς δεν κατονοµάζουν κανέναν ανταγωνιστή. Η
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ακόλουθη αξιολόγηση αφορά, κατά συνέπεια, µόνο τα δεδοµένα που υποβλήθηκαν
κατά την κοινοποίηση.

97. Η ακόλουθη αξιολόγηση περιλαµβάνει στοιχεία από ολόκληρο τον ΕΟΧ. Λόγω του
µικρού µεγέθους του δείγµατος και της, κατά πάσα πιθανότατα, ανεπαρκούς
αντιπροσωπευτικότητας των περιπτώσεων δεν πραγµατοποιήθηκε ξεχωριστή
αξιολόγηση ανά κράτος µέλος.

98. Όσον αφορά τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού, η Siemens υπέβαλε µε την
κοινοποίησή της έγγραφα σχετικά µε [�]* διαγωνισµούς στους οποίους έλαβε
µέρος και στους οποίους κατονοµάζονται οι ανταγωνιστές που συµµετείχαν στη
διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε [�]* από αυτούς τους διαγωνισµούς
συµµετείχε και η Dräger ως ανταγωνιστής. Από τους [�]* διαγωνισµούς που δεν
συµµετείχε η Dräger, σε [�]* δεν παρουσιάστηκαν ανταγωνιστές. Οι συνηθέστερα
συµµετέχοντες τρίτοι ανταγωνιστές ήταν οι Tyco/ Puritan Bennett ([�]*
συµµετοχές), Hamilton ([�]* ), Taema ([�]*) και Viasys/ Bird ([�]*).

99. Σε [�]* διαγωνισµούς κατονοµάζεται τόσο ο ανάδοχος του έργου όσο και ο
προηγούµενος ανάδοχος. Σε [�]* περιπτώσεις το έργο κατακυρώθηκε στον
προηγούµενο ανάδοχο ή πρόκειται για κατασκευή νέου νοσοκοµείου. Από τους
[�]* διαγωνισµούς που είχαν ως αποτέλεσµα την αλλαγή προµηθευτή (εν µέρει ή
ολικά), τις περισσότερες φορές ([�]*φορές) ο πελάτης επέλεξε την Dräger αντί της
Siemens ή αντίστροφα.

100. Σύµφωνα µε τα έγγραφα σχετικά µε διαγωνισµούς που υπέβαλε η Siemens, ο
ανταγωνιστής που, στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, είχε η Siemens να
αντιµετωπίσει ήταν η Dräger, ενώ, στις περιπτώσεις που ο πελάτης άλλαξε
προµηθευτή, αυτό πραγµατοποιήθηκε στο [�]* των περιπτώσεων µεταξύ των
Siemens και Dräger. Λαµβανοµένου υπόψη ότι οι εταιρίες λαµβάνουν κατά βάση
µέρος µόνο σε διαγωνισµούς στους οποίους έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες
επιτυχίας, συνάγεται ότι αµφότερες οι ανωτέρω παρατηρήσεις ενισχύουν το
συµπέρασµα, που προέκυψαν από τις απαντήσεις των πελατών και από τη µελέτη
των εσωτερικών εγγράφων των µερών, ότι τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού της
Siemens αποτελούν το καταλληλότερο στην αγορά υποκατάστατο των αντίστοιχων
µηχανηµάτων της Dräger και αντίστροφα.

101. Παρόµοια ανάλυση µε αυτή της Siemens πραγµατοποιήθηκε και για τα στοιχεία
που υπέβαλε η Dräger. Η Dräger υπέβαλε [�]* έγγραφα σχετικά µε διαγωνισµούς
που προκηρύχθηκαν για την αγορά µηχανηµάτων αερισµού σε διάφορες χώρες του
ΕΟΧ και για τους οποίους κατονοµάζονται οι ανταγωνιστές που συµµετείχαν. Σε
[�]* από αυτές τις περιπτώσεις ο ανταγωνιστής ήταν η Siemens. Σε [�]* δεν
υπήρχαν ανταγωνιστές. Οι κύριοι τρίτοι ανταγωνιστές ήταν οι Hamilton ([�]*
συµµετοχές), Tyco/ Puritan Bennett [�]*, Taema [�]* και Viasys/ Bird [�]* .

102. Σε [�]* διαγωνισµούς αναγνωρίζεται η ταυτότητα τόσο των τελευταίων αναδόχων
όσο και των προηγούµενων. Σε [�]* περιπτώσεις το νέο έργο κατακυρώθηκε στον
προηγούµενο προµηθευτή ή πρόκειται για κατασκευή νέου νοσοκοµείου. Σε [�]*
από τους διαγωνισµούς στους οποίους πραγµατοποιήθηκε αλλαγή προµηθευτή (εν
µέρει ή ολικά), τις περισσότερες φορές ([�]*φορές) ο πελάτης επέλεξε την Dräger
αντί της Siemens ή αντίστροφα. Η ανάλυση των δεδοµένων της Dräger οδηγεί,
συνεπώς, στο ίδιο συµπέρασµα, δηλαδή, ότι τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού της
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Siemens αποτελούν το καταλληλότερο στην αγορά υποκατάστατο των αντίστοιχων
µηχανηµάτων της Dräger και αντίστροφα.

Συµπέρασµα

103. Η αναζήτηση πληροφοριών από τους πελάτες, τα εσωτερικά έγγραφα των µερών
και τα στοιχεία από τους διαγωνισµούς επιβεβαιώνουν την εκτίµηση που βασίστηκε
στα µερίδια αγοράς, ότι για τους πελάτες οι Siemens και Dräger κατασκευάζουν τα
πιο παρεµφερή υποκατάστατα. Η συνένωση της γκάµας προϊόντων των δύο
επιχειρήσεως στην κοινή επιχείρηση θα σήµαινε ότι τα µέρη είναι πλέον σε θέση να
επιβάλλουν υψηλότερες τιµές στην αγορά, καθώς ένας µεγάλος αριθµός πελατών
που λόγω της αύξησης τιµών θα απορρίψει τα προϊόντα του ενός θα προτιµήσει τα
προϊόντα του άλλου µέρους. Ο αποκλεισµός των πιο σηµαντικών ανταγωνιστών
λόγω της συγκέντρωσης θα επιτρέψει, κατά συνέπεια, στις Siemens/Dräger να
διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό ελεύθερα τις τιµές, ανεξάρτητα από τους πελάτες
και τους ανταγωνιστές.

104. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρίνουν ως ιδιαίτερα µεγάλα τα
εµπόδια για την είσοδο στην αγορά, καθώς οι πελάτες δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση
σε δοκιµασµένα προϊόντα και κατασκευαστές. Επιπλέον, η έρευνα της Επιτροπής
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ένα ορθά οργανωµένο δίκτυο διάθεσης και
εξυπηρέτησης αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά. Επιπλέον, η
χρησιµοποίηση των προϊόντων που ήδη διαθέτει ο πελάτης ως βάση, τουλάχιστον
για τους συναφείς κλινικούς τοµείς, διευκολύνει σηµαντικά την είσοδο στην αγορά.
Η είσοδος στην αγορά απαιτεί σηµαντική µείωση του κόστους έρευνας και
ανάπτυξης καθώς και τη σύσταση δικτύου διάθεσης και εξυπηρέτησης πελατών.

105. Ωστόσο, η κατάκτηση από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές θέσης συγκρίσιµης µε
εκείνη της κοινής επιχείρησης δεν µοιάζει ρεαλιστικό σενάριο. Η Tyco, ο
µεγαλύτερος ανταγωνιστής µετά τις Siemens/ Dräger, κατέχει επί του παρόντος
µόνο ένα ποσοστό του αθροιστικού µεριδίου των µερών και, από πλευράς πελάτη, η
τοποθέτηση των προϊόντων του καθώς και το δίκτυο διάθεσης και εξυπηρέτησης
πρέπει να αναπτυχθούν σηµαντικά. Μέσα στο χρονικό περιθώριο του ενός έως δύο
ετών που αφορά η εκτίµηση από άποψη ανταγωνισµού, τουλάχιστον σύµφωνα µε
την έως τώρα εξέλιξη της αγοράς, δεν αναµένεται κάτι παρόµοιο. Αντιθέτως, η
θέση της Tyco στην αγορά τα τελευταία χρόνια σηµειώνει µάλλον πτωτικές τάσεις.
Πολλοί από τους υπόλοιπους περιθωριακούς ανταγωνιστές εκφράζουν ανησυχίες
ότι µέσα στα επόµενα έτη η θέση τους στην αγορά θα χειροτερέψει εν όψει της
µεγάλης γκάµας προϊόντων της ΚΕ, ειδικότερα η θέση στην κάθετη αγορά για τα
συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς. Η ΚΕ θα οδηγήσει, εποµένως, σε αύξηση
και όχι σε περιορισµό των εµποδίων για την επέκταση των περιθωριακών
ανταγωνιστών.

106. ∆εδοµένου του πολύ υψηλού αθροιστικού µεριδίου αγοράς των Dräger και Siemens
στις αγορές ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού στο Βέλγιο, τη ∆ανία, τη Γερµανία,
τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την
Αυστρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία, της απουσίας
συγκρίσιµων ανταγωνιστών και του γεγονότος ότι τα µέρη της συγκέντρωσης από
πλευράς πελατών κατασκευάζουν τα πιο παρεµφερή υποκατάστατα, η έρευνα της
αγοράς επιβεβαιώνει τις σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την πιθανή δηµιουργία
δεσπόζουσας θέσης για την ΚΕ λόγω της συγκέντρωσης στις εν λόγω εθνικές
αγορές.
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2. Συστήµατα χορήγησης αναισθητικών

Μερίδια αγοράς

107. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτουν τα µέρη στο έντυπο CO, η συγκέντρωση
θα οδηγούσε στα ακόλουθα µερίδια αγοράς σε ό,τι αφορά τα συστήµατα χορήγησης
αναισθητικών:

Συστήµατα χορήγησης αναισθητικών: στοιχεία των µερών στο έντυπο CO
2001 επί

%
ΕΟΧ B DK D FI F GR GB Irl I NL A P E S N

Siemens [5-
15]*

[5-
15]*

[0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[5-15]* [0-5]* [0-5]* [5-15]* [15-
25]*

[0-5]* [5-15]* [25-
35]*

[15-
25]*

[45-
55]*

[0-
5]*

Dräger [25-
35]*

[25-
35]*

[25-
35]*

[55-
65]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[5-15]* [0-5]* [15-
25]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[5-
15]*

[25-
35]*

Σύνολο [35-
45]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[55-
65]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[5-15]* [5-15]* [35-
45]*

[25-
35]*

[35-
45]*

[45-
55]*

[25-
35]*

[55-
65]*

[25-
35]*

Datex-
Ohmeda

[35-
45]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[55-
65]*

[25-
35]*

[45-
55]*

[45-
55]*

[45-
55]*

[35-
45]*

[45-
55]*

[25-
35]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[15-
25]*

[45-
55]*

Άλλοι [5-
15]*

[5-15]* [0-
5]*

[5-15]* [5-15]* [15-
25]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[5-15]* [5-15]* [5-
15]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[5-
15]*

Υπόλοιπο [15-
25]*

[5-
15]*

[5-15]* [5-
15]*

[5-15]* [25-
35]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[5-15]* [15-
25]*

[25-
35]*

[0-
5]*

[15-
25]*

[0-
5]*

[5-
15]*

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, οι Siemens/Dräger εκτιµούν ότι το αθροιστικό
µερίδιο αγοράς τους εντός του ΕΟΧ ανέρχεται σε [35-45]*%, περίπου το ίδιο µε
την Datex-Ohmeda.

108. Κατά συνέπεια, οι Dräger, Siemens και Datex-Ohmeda αποτελούν τους µοναδικούς
προµηθευτές µε σηµαντική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Παράλληλα, τα
µέρη κατονόµασαν και άλλους προµηθευτές («Άλλοι»), οι οποίοι κατέχουν µερίδια
αγοράς µόνο σε ένα ή σε γειτονικά κράτη µέλη (π.χ. GB/ IRL, E/P κλπ.). Σε αυτούς
τους προµηθευτές ανήκουν οι Dameca και Anmedic (Σκανδιναβία), Taema (F),
AMS (GR), Penlon και Blease (GB/ IRL), Siare (I,A), Medec (B, NL), καθώς και οι
Hersill και Temel (E, P). Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Frost & Sullivan («F&S»),
οι προαναφερθέντες προµηθευτές διαθέτουν σε ευρωπαϊκή κλίµακα µερίδια αγοράς
της τάξης του 3% και κάτω. Για το µερίδιο της αγοράς που υπολείπεται ανά χώρα
(«υπόλοιπο»), τα µέρη δεν κατονοµάζουν τους ανταγωνιστές που το
καταλαµβάνουν.

109. Στο πλαίσιο εµβάθυνσης της έρευνας αγοράς, ζητήθηκε από τα µέρη να
κατονοµάσουν τους ανταγωνιστές τους που καταλαµβάνουν τα µερίδια αγοράς που
δεν αποδίδονται σε κάποια εταιρία ή να εξηγήσουν τους λόγους ύπαρξης της εν
λόγω διαφοράς. Η Dräger απάντησε στην ερώτηση ως εξής: «Η διαφορά προέκυψε
κατά την προσπάθεια υπολογισµού του συνολικού κύκλου εργασιών των
ανταγωνιστών στα επιµέρους κράτη µέλη. Ο εκτιµώµενος όγκος της αγοράς είναι
συχνά µικρότερος (sic) από το άθροισµα των κύκλων εργασιών του ανταγωνιστή.»
Έτσι, η διαφορά παρέµεινε ουσιαστικά ανεξήγητη.

110. Αντιθέτως, η Siemens κατονόµασε τους ακόλουθους ανταγωνιστές, οι οποίοι
ισχυρίζονται ότι διαθέτουν µερίδια αγοράς της τάξης του 1-2% στις χώρες που
παρατίθενται στις παρενθέσεις: Heyer (D, A), Heinen & Löwenstein (D,A), EKU
(D, A), Stephan (D), Smith Industries (GB, IRL), Samed (I) και Normeca (N).
Ορισµένες από τις επιχειρήσεις αυτές κατονοµάστηκαν από πελάτες ενώπιον της
Επιτροπής ως συµµετέχουσες στην αγορά, ωστόσο, τοποθετήθηκαν σε κατώτερη
κατηγορία σε ό,τι αφορά την ποιότητα και, εποµένως, δεν αποτελούν άµεσους
ανταγωνιστές των µέρων. Σύµφωνα µε έρευνα της T for G, τα µηχανήµατα των εν
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λόγω επιχειρήσεων δεν τοποθετούνται στο χειρουργείο αλλά στο θάλαµο
ανάνηψης. Κατά τη χρονική στιγµή υποβολής των δεσµεύσεων, η έρευνα της
αγοράς δεν είχε ολοκληρωθεί ώστε να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα εάν ένας
νεοεισαχθείς ανταγωνιστής πρέπει να συνυπολογιστεί στη σχετικά αγορά
προϊόντων. Ελλείψει αποδείξεων για το αντίθετο, οι νεοεισαχθέντες προµηθευτές
λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της εν λόγω απόφασης (βλ. αιτιολογική
σκέψη 4).

111. Ο ακόλουθος πίνακας, παροµοίως µε την αιτιολογική σκέψη 78 για τα ιατρικά
µηχανήµατα αερισµού, προσαρµόζει τα στοιχεία σχετικά µε τα µερίδια αγοράς των
µερών, αφαιρώντας τα υπόλοιπα των κύκλων εργασιών που δεν αποδίδονται σε
κάποια επιχείρηση. Πρόσθετοι ανταγωνιστές, τους οποίους κατονόµασε η Siemens,
χωρίς να παραθέσει περαιτέρω ποσοτικά στοιχεία (Acoma, Kontron, B. Braun,
Chenwei, Chirana-Prema, Megamed, Royal Medical και Tacoma), και οι οποίοι δεν
αναγνωρίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς ούτε από πελάτες ούτε από
ανταγωνιστές ως συµµετέχοντες στην σχετική αγορά για συστήµατα χορήγησης
αναισθητικών, δεν λαµβάνονται υπόψη. Κατά συνέπεια, στον ακόλουθο πίνακα
παρατίθενται τα µερίδια αγοράς, σύµφωνα µε τα µέρη, αφαιρώντας τα µερίδια
αγοράς που δεν αποδίδονται σε κάποια επιχείρηση:

Συστήµατα χορήγησης αναισθητικών: προσαρµοσµένα στοιχεία των µερών

2001 επί
%

ΕΟΧ B DK D FI F GR GB Irl I NL A P E S N

Siemens [5-15]* [5-
15]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[5-
15]*

[5-
15]*

[0-5]* [5-15]* [15-
25]*

[5-
15]*

[5-
15]*

[25-
35]*

[0-
5]*

[45-
55]*

[0-5]*

Dräger [25-
35]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[55-
65]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[25-
35]*

[5-15]* [0-5]* [15-
25]*

[25-
35]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[5-
15]*

[25-
35]*

Σύνολο [35-
45]*

[45-
55]*

[35-
45]*

[55-
65]*

[35-
45]*

[45-
55]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[5-15]* [35-
45]*

[25-
35]*

[45-
55]*

[45-
55]*

[25-
35]*

[65-
75]*

[25-
35]*

Datex-
Ohmeda

[35-
45]*

[45-
55]*

[45-
55]*

[25-
35]*

[55-
65]*

[35-
45]*

[45-
55]*

[55-
65]*

[55-
65]*

[35-
45]*

[55-
65]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[45-
55]*

[15-
25]*

[55-
65]*

Penlon [0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[5-15]* [15-
25]*

[0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-5]*

Siare [0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-5]* [0-5]* [15-
25]*

[0-
5]*

[5-
15]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-5]*

Taema [0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[5-
15]*

[0-
5]*

[0-5]* [0-5]* [0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-5]*

Blease [0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[5-15]* [5-15]* [0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-5]*

Άλλοι (<1%
ΕΟΧ)

[5-15]* [5-
15]*

[15-
25]*

[5-
15]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[5-
15]*

[0-5]* [0-5]* [0-5]* [5-
15]*

[5-
15]*

[5-
15]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[5-15]*

112. Αντιθέτως, σύµφωνα µε τις παραποµπές των µερών σε εκθέσεις τρίτων, η F&S21

εκτιµά ότι τα αθροιστικά µερίδια αγοράς των µερών εντός του ΕΟΧ (2000)
ανέρχονται σε 49% (Dräger 39%, Siemens 10%), ενώ το µερίδιο αγοράς της Datex-
Ohmeda εκτιµάται στο 38%. Η ένσταση των µερών ότι τα στοιχεία των F&S δεν
βασίζονται σε µια συγκρίσιµα οριοθετηµένη αγορά, καθώς τα τµήµατα
υποβοηθούµενης αναπνοής των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών
συγκαταλέγονται στην αγορά για µηχανήµατα αερισµού εντατικής θεραπείαςαλψης,
δεν θα πρέπει να επηρεάσει εκ των προτέρων τους υπολογισµούς µεριδίων αγοράς
για τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών, διότι η στρέβλωση στην εν λόγω
αγορά επηρεάζει αναλογικά όλους τους ανταγωνιστές. (Τα συστήµατα χορήγησης
αναισθητικών αποτελούνται κυρίως από µια µονάδα υποβοηθούµενης αναπνοής και

                                                
21 European Anaesthesia and Respiratory Equipment Markets Report, 2001.
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έναν αναµίκτη αερίων, ωστόσο η µονάδα υποβοηθούµενης αναπνοής δεν είναι
απολύτως συγκρίσιµη µε ένα ιατρικό µηχάνηµα αερισµού εντατικής
θεραπείαςαλψης.)

113. Η έκθεση της T for G που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 80 περιέχει και
στοιχεία για τα µερίδια στην αγορά των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών. Η T
for G εκτιµά ότι το αθροιστικό µερίδιο αγοράς των µερών για αντίστοιχα
µηχανήµατα σε ευρωπαϊκή κλίµακα ανέρχεται σε 65% (Dräger 56%, Siemens 9%).
Σύµφωνα µε την έκθεση, η Datex-Ohmeda διαθέτει µερίδιο αγοράς της τάξης του
22%. Ειδικότερα, η T for G αναφέρει τα ακόλουθα µερίδια αγοράς:

Συστήµατα χορήγησης αναισθητικών: T for G
Ευρώπη D F UK I E NL

Siemens 9 9 17 4 µ.δ. µ.δ. 32
Dräger 56 56 38 12 µ.δ. µ.δ. 30
Σύνολο 65 65 55 16 µ.δ. µ.δ. 62
Datex-
Ohmeda

22 22 23 48 µ.δ. µ.δ. 32

Taema 5 5 15 µ.δ. µ.δ.
Blease 3 3 21 µ.δ. µ.δ.
Penlon 3 3 15 µ.δ. µ.δ.
Άλλοι 2 2 7 <1 µ.δ. µ.δ. 6

114. Το τµήµα Electromedical Systems της Siemens, σε εσωτερικά του έγγραφα [�]*,
εκτιµά τα µερίδια αγοράς των µερών και των ανταγωνιστών ως εξής: [�]*

115. Τα µέρη, στις εκτιµήσεις τους σχετικά µε τα µερίδια αγοράς που υπέβαλαν µε το
έντυπο CO, ισχυρίζονται ότι κατέχουν σαφώς ασθενέστερη θέση στην αγορά από
αυτή που τους αναγνωρίζεται στις µελέτες σχετικά µε την αγορά του ΕΟΧ, µελέτες
που τελούν στη διάθεση της Επιτροπής και που συντάχθηκαν από οργανισµούς την
εγκυρότητα των οποίων τα ίδια τα µέρη επικαλούνται. [�]*

116. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή πραγµατοποίησε δικούς της υπολογισµούς για τα
µερίδια αγοράς βάσει στοιχείων για τους κύκλους εργασιών των σηµαντικότερων
ανταγωνιστών. Ο ακόλουθος πίνακας προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσαν οι
επιχειρήσεις Siemens, Dräger, Datex-Ohmeda, Taema, Stephan και Penlon για τους
κύκλους εργασιών τους. Τα µερίδια αγοράς των λοιπών ανταγωνιστών βασίζονται
σε µεταγενέστερα στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη στο πλαίσιο εµβάθυνσης της
έρευνας αγοράς (βλ. αιτιολογική σκέψη 4) και δεν µπόρεσαν να επαληθευτούν έως
την χρονική στιγµή της υποβολής δεσµεύσεων.
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Συστήµατα χορήγησης αναισθητικών: έρευνες της Επιτροπής*)

2001 επί % ΕΟΧ B DK D FI F GR GB Irl I NL A P E S N
Siemens [5-15]* [5-15]* [15-25]* [0-5]* [0-5]* [15-

25]*
[5-15]* [0-5]* [5-15]* [25-

35]*
[5-15]* [5-15]* [35-

45]*
[0-5]* [35-45]* [0-5]*

Dräger [45-55]* [35-
45]*

[55-65]* [75-
85]*

[65-
75]*

[45-
55]*

[35-45]* [15-25]* [0-5]* [25-
35]*

[45-
55]*

[25-
35]*

[25-
35]*

[35-
45]*

[5-15]* [75-
85]*

Σύνολο [55-65]* [45-
55]*

[75-85]* [75-
85]*

[65-
75]*

[65-
75]*

[45-55]* [15-25]* [5-15]* [45-
55]*

[45-
55]*

[35-
45]*

[55-
65]*

[35-
45]*

[45-55]* [75-
85]*

Datex-Ohmeda
Taema
Stephan
Penlon
Medec [0-5]* [5-15]* [5-15]*
Heyer [0-5]* [0-5]* [0-5]*
H&L [0-5]* [0-5]* [0-5]*
EKU [0-5]* [0-5]* [0-5]*
AMS [0-5]* [5-15]*
Blease [0-5]* [5-15]* [5-15]*
Dameca [0-5]* [5-15]* [0-5]* [5-15]*
Anmedic [5-15]* [5-15]* [0-5]* [5-15]* [5-15]*
Siare [0-5]* [15-

25]*
[5-15]*

Hersill [0-5]* [5-15]* [5-15]*
Smith Industries [0-5]* [0-5]* [0-5]*
Samed [0-5]* [0-5]*
Temel [0-5]* [5-15]* [5-15]*
Normeca [0-5]* [0-5]*

*) Τα στοιχεία σχετικά µε τους κύκλους εργασιών των εταιριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας
αγοράς εµπίπτουν στο επιχειρηµατικό απόρρητο της κάθε εταιρίας.

117. Οι Dräger και Datex-Ohmeda κατέχουν στις περισσότερες εθνικές αγορές τις δύο
ηγετικές θέσεις για την προµήθεια συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών. Σύµφωνα
µε υπολογισµούς της Επιτροπής καθώς και σύµφωνα µε την F&S, T for G και
Siemens EM, η Dräger είναι ο µεγαλύτερος εκ των δύο προµηθευτών σε ευρωπαϊκή
κλίµακα. Αµφότερες οι επιχειρήσεις διαθέτουν σηµαντικά µερίδια αγοράς σε όλες
τις εθνικές αγορές, µε εξαίρεση τη Σουηδία και την Ιρλανδία, όπου η Dräger
κατέχει µικρό µερίδιο αγοράς.

118. Σε ευρωπαϊκή κλίµακα, η Siemens αποτελεί τον τρίτο µεγαλύτερο προµηθευτή,
έστω κι εάν η απόσταση που την χωρίζει από τους δύο ηγέτες της αγοράς είναι
µεγάλη. Ωστόσο, η θέση της στην αγορά διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στη Σουηδία,
που αποτελεί την έδρα της Siemens Electromedical Systems, η επιχείρηση ηγείται
της αγοράς. Η Siemens εισήχθη µόλις το 1997 στην αγορά συστηµάτων χορήγησης
αναισθητικών, µε το µοντέλο Kion. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
εργασίας µε ενσωµατωµένο σύστηµα παρακολούθησης ασθενούς. Σύµφωνα µε τους
φορείς της αγοράς [�]*, το καινοτόµο αυτό σύστηµα παρουσίαζε κατά τα πρώτα
χρόνια λειτουργίας του σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα. Μεταξύ άλλων, οι οδηγίες
χειρισµού θεωρήθηκαν αρχικά ασαφείς και περίπλοκες. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν
προβλήµατα τεχνικής αξιοπιστίας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα τεχνικά
προβλήµατα έχουν εν τω µεταξύ αντιµετωπιστεί, ωστόσο, σύµφωνα µε την
Επιτροπή, η φήµη της εταιρίας σε πολλούς πελάτες δεν έχει αποκατασταθεί [�]*.
Η T for G διαπιστώνει το ίδιο και για τα θεραπευτικά µηχανήµατα: «Οι απόψεις για
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την Siemens διίστανται ανάλογα µε τη χώρα και το τµήµα. [�]* Η εικόνα της
Dräger είναι πολύ καλή σε ολόκληρη την Ευρώπη.»22

119. Αντίθετα µε τους προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένα µόνο
τµήµατα της αγοράς, η Siemens διαθέτει ένα ιδιαίτερα οργανωµένο δίκτυο διάθεσης
σε ευρωπαϊκή κλίµακα και, λόγω της ευρείας γκάµας των ιατρικών προϊόντων της
για συναφείς κλινικούς τοµείς, έχει πολύ καλή φήµη, γεγονός που της επιτρέπει να
εισάγει στην αγορά νέα προϊόντα αναισθησιολογίας. Μέσα σε πέντε µόλις χρόνια
από την είσοδό της στην αγορά, η Siemens κατόρθωσε να εδραιωθεί στις
περισσότερες χώρες του ΕΟΧ ως ένας από τους σηµαντικότερους προµηθευτές
συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών. Στη Σουηδία µάλιστα κατόρθωσε να
καταλάβει ηγετική θέση.

120. Κατά συνέπεια, η κοινοποιηθείσα ΚΕ θα συνενώσει στις περισσότερες εθνικές
αγορές τον ηγέτη της αγοράς (την Dräger ή, στη Σουηδία, την Siemens) µε τον
τρίτο µεγαλύτερο ανταγωνιστή (την Siemens, ή στη Σουηδία, την Dräger). Στο
Βέλγιο, τη ∆ανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την
Πορτογαλία τα µεγάλα αθροιστικά µερίδια αγοράς και οι οριζόντιες
αλληλοεπικαλύψεις οδηγούν από µόνα τους στην υποψία δηµιουργίας δεσπόζουσας
θέσης.

121. Όπως και προηγουµένως στα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού, ακολουθεί µελέτη
σχετικά µε το εάν τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών της Dräger αποτελούν
παρεµφερή υποκατάστατα για τα µηχανήµατα της Siemens και, συνεπώς, εάν
περιορίζουν τα περιθώρια καθορισµού τιµών, ιδίως της Siemens. Όπως και
προηγουµένως, η µελέτη στηρίζεται (i) σε πληροφορίες που παρείχαν πελάτες και
ανταγωνιστές, (ii) σε εσωτερικά έγγραφα των µερών και (iii) σε έγγραφα σχετικά µε
διαγωνισµούς που υπέβαλαν τα µέρη.

122. Επιπλέον, η Siemens, λόγω του χαµηλότερου µεριδίου αγοράς που καταλαµβάνει
ως ανεξάρτητος προµηθευτής, θα είχε περισσότερα κίνητρα από τις Dräger και
Datex-Ohmeda να χαράξει µια επιθετική στρατηγική απόκτησης µεγαλύτερων
µεριδίων αγοράς, προκειµένου να επιτύχει οικονοµίες κλίµακας και να αποκτήσει
σταθερή πελατεία. Η δηµιουργία της ΚΕ, συνεπώς, θα απέκλειε έναν ενδεχοµένως
ιδιαίτερα σκληρό ανταγωνιστή. Η θέση αυτή εξετάζεται βάσει των επιχειρηµατικών
σχεδίων και εγγράφων στρατηγικής της Siemens.

(i) Πληροφορίες από πελάτες και ανταγωνιστές

123. Όπως και στην περίπτωση των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού, ζητήθηκε στο
πλαίσιο της έρευνας αγοράς από πελάτες και ανταγωνιστές να κατονοµάσουν
έκαστος τρία υποκατάστατα («1./2./3. εναλλακτικά προϊόντα») για τα συστήµατα
χορήγησης αναισθητικών των Dräger, Siemens ή Datex-Ohmeda. Από τους πελάτες
ζητήθηκε να λάβουν ως βάση τα µοντέλα που χρησιµοποιούν επί του παρόντος, ενώ
οι ανταγωνιστές έλαβαν έναν κατάλογο µε τα πιο σηµαντικά µηχανήµατα των
µερών (Dräger: Cicero, Cato, Primus· Siemens: Kion). Η σαφής πλειοψηφία του
συνόλου των ερωτηθέντων πελατών, ιδίως των πελατών στη Γερµανία, τη ∆ανία, το
Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία, αλλά και π.χ. στην Αυστρία και τη
Σουηδία, αξιολόγησαν τα προϊόντα της Dräger ως τα καλύτερα εναλλακτικά

                                                
22 T for G Market Report: Monitors and Ventilators, ∆εκέµβριος 2000, σ. 28.
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προϊόντα για το µηχάνηµα Kion της Siemens, λαµβανοµένου υπόψη ότι η γκάµα
προϊόντων της Siemens για συστήµατα χορήγησης αναισθητικών περιορίζεται σε
αυτό µόνο το µηχάνηµα. Οι απαντήσεις στην ερώτηση που αφορά στα
υποκατάστατα της Dräger δεν είναι τόσο σαφείς. Τόσο η Datex-Ohmeda όσο και η
Siemens κατονοµάζονται ως οι καλύτεροι προµηθευτές εναλλακτικών προϊόντων.
Οι πελάτες που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς ισχυρίζονται ότι τα
προϊόντα της Dräger παρέχουν τα πιο παρεµφερή υποκατάστατα για τους πελάτες
της Siemens, ενώ αντιστρόφως οι απαντήσεις δεν ήταν τόσο κατηγορηµατικές.

124. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς, οι πελάτες θεωρούν τα
µηχανήµατα των προµηθευτών που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένα µόνο
τµήµατα της αγοράς ως χαµηλότερης ποιότητας από εκείνα των τριών ηγετών της
αγοράς. Αρκετά νοσοκοµεία δήλωσαν ότι τα µηχανήµατα που κατασκευάζουν οι εν
λόγω προµηθευτές είναι απαρχαιωµένης τεχνολογίας και χρησιµοποιούνται
επικουρικά.

125. Περαιτέρω, οι πελάτες ρωτήθηκαν ποια αύξηση της τιµής θα τους ωθούσε στην
αγορά του εκάστοτε εναλλακτικού µηχανήµατος. Πολλοί πελάτες δεν έδωσαν
απάντηση ή δήλωσαν ότι η τιµή διαδραµατίζει δευτερεύοντα ρόλο (π.χ. έναντι της
ποιότητας και της εξυπηρέτησης πελατών) κατά την επιλογή προϊόντων. Οι πελάτες
που απάντησαν στην ερώτηση αναφέρθηκαν σε αυξήσεις της τάξεως του 10% έως
30%. Ένα αυστριακό νοσοκοµείο δήλωσε ότι θα προτιµούσε άλλον προµηθευτή
µόνο σε περίπτωση αύξησης της τάξης του 50%. Στην ερώτηση σχετικά µε την
ετοιµότητα αλλαγής προµηθευτή δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ
ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού και συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών.

126. Μόνο λίγοι ανταγωνιστές συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών απάντησαν
λεπτοµερώς στην ερώτηση σχετικά µε τα υποκατάστατα. Οι απαντήσεις δεν
επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.

(ii) Εσωτερικά έγγραφα των µερών

127. Αµφότερα τα µέρη, στα επιχειρηµατικά τους σχέδια και τις αναλύσεις που
εκπόνησαν στο στάδιο της προετοιµασίας της συναλλαγής, αναλύουν την
τοποθέτηση στην αγορά των διαφόρων συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών που
εµπορεύονται η Siemens, η Dräger και οι ανταγωνιστές τους. Το µοντέλο Kion της
Siemens µαζί µε πολλά προϊόντα της Dräger κατατάσσονται στην ανώτερη
κατηγορία τιµής / απόδοσης. Η Datex-Ohmeda καλύπτει επίσης ευρύ φάσµα
προϊόντων.

128. Η Siemens [�]*

129. Η Dräger [�]*

130. Η Siemens, στα επιχειρηµατικά της σχέδια για την περίοδο 1999-2002, αναφέρεται
και στην επιχειρηµατική στρατηγική της για τον τοµέα Electromedical Systems.
[�]*

131. [�]* Κατά συνέπεια, η ΚΕ αποκλείει έναν συγκριτικά σκληρό ανταγωνιστή της
Dräger (και τον δεύτερο µεγαλύτερο προµηθευτή την Datex-Ohmeda).
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(iii) Έγγραφα διαγωνισµών

132. Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Επιτροπής, η Siemens και η Dräger υπέβαλαν µε
την κοινοποίησή τους κατάλογο των διαγωνισµών για συστήµατα χορήγησης
αναισθητικών στους οποίους είχαν συµµετάσχει. Και σε αυτή την περίπτωση, τα
µέρη ανέφεραν σχετικά ότι δεν διέθεταν κάποια ενηµερωµένη έκθεση που να
παρουσιάζει τα στοιχεία που ζήτησε η Επιτροπή και ότι δεν τηρούσαν κάποια
διαδικασία συλλογής και καταχώρισης των σχετικών στοιχείων σε κάποια τράπεζα
δεδοµένων. Αντίθετα, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή συλλέχθηκαν
εκ των υστέρων από το προσωπικό που ασχολήθηκε µε τον κάθε διαγωνισµό και,
ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι ελλιπή και να παρουσιάζουν λανθασµένη εικόνα
του ανταγωνισµού (σύµφωνα µε τα µέρη προς όφελος των Siemens και Dräger).

133. Οι κατάλογοι που ζητήθηκαν περιέχουν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά µε
τον οργανισµό που ανέθεσε το έργο, την ποσότητα των ζητούµενων προϊόντων, το
ύψος του έργου, τα στοιχεία των συµµετεχόντων ανταγωνιστών, τα στοιχεία των
εταιριών που ανέλαβαν το έργο, καθώς και, εφόσον διατίθενται, τα στοιχεία των
προηγούµενων αναδόχων του έργου.

134. Στο πλαίσιο εµβάθυνσης της έρευνας αγοράς, ζητήθηκε από τα µέρη να υποβάλουν
πρόσθετα έγγραφα διαγωνισµών, προκειµένου να διευρυνθεί ο αριθµός των προς
εξέταση διαγωνισµών. Τα δεδοµένα που υποβλήθηκαν αποδείχθηκαν σε µεγάλο
βαθµό µη αξιοποιήσιµα, καθώς δεν κατονοµάζουν κανέναν ανταγωνιστή. Η
ακόλουθη αξιολόγηση αφορά, κατά συνέπεια, µόνο τα δεδοµένα που υποβλήθηκαν
κατά την κοινοποίηση.

135. Η ακόλουθη αξιολόγηση περιλαµβάνει στοιχεία από ολόκληρο τον ΕΟΧ. Λόγω του
µικρού µεγέθους του δείγµατος και της, κατά πάσα πιθανότατα, ανεπαρκούς
αντιπροσωπευτικότητας των περιπτώσεων δεν πραγµατοποιήθηκε ξεχωριστή
αξιολόγηση ανά κράτος µέλος.

136. Όσον αφορά τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών, η Siemens υπέβαλε µε την
κοινοποίησή της έγγραφα σχετικά µε [�]* διαγωνισµούς στους οποίους έλαβε
µέρος και στους οποίους κατονοµάζονται οι ανταγωνιστές που συµµετείχαν στη
διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε [�]* από αυτούς τους διαγωνισµούς
συµµετείχε και η Dräger ως ανταγωνιστής. Σε [�]* συµµετείχε µόνο η Datex-
Ohmeda (στις P, IRL [�]*, GR και E), σε [�]* µόνο η Taema (στη F) και σε [�]*
µόνο η Iberdata (στη P). Σε περισσότερους από [�]* συµµετείχαν εκτός από την
Dräger και η Datex-Ohmeda [�]*, η Dameca [�]* , αποκλειστικά στη Σουηδία), η
Taema/ Air Liquide ([�]* , [�]* ) και η Themel ([�]* στην Ισπανία). Οι Dräger
και Datex αποτελούν, συνεπώς, µε διαφορά τους σηµαντικότερους ανταγωνιστές
της Siemens για τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών.

137. Σε [�]* διαγωνισµούς κατονοµάζεται τόσο ο ανάδοχος του έργου όσο και ο
προηγούµενος ανάδοχος. Σε [�]* περιπτώσεις το νέο έργο κατακυρώθηκε στον
προηγούµενο προµηθευτή. Από τους [�]* διαγωνισµούς που είχαν ως αποτέλεσµα
την αλλαγή προµηθευτή (εν µέρει ή ολικά), τις περισσότερες φορές ([�]*φορές) ο
πελάτης επέλεξε την Datex-Ohmeda αντί της Dräger ή αντίστροφα. [�]* αλλαγές
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των Siemens και Datex-Ohmeda και [�]* αλλαγές
µεταξύ των Dräger και Siemens. (Πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλές καταµετρήσεις
καθώς ορισµένα έργα κατακυρώθηκαν σε περισσότερους προµηθευτές.) Οι
συσχετισµοί αλλαγών ανταποκρίνονται χονδρικά στη θέση του κατασκευαστή στην
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αγορά. Ωστόσο ο περιορισµένος (και πιθανότητα µη αντιπροσωπευτικός) αριθµός
δειγµάτων δηµιουργεί αµφιβολίες ως προς την εγκυρότητα του αποτελέσµατος.

138. Παρόµοια ανάλυση µε αυτή της Siemens πραγµατοποιήθηκε και για τα στοιχεία
που υπέβαλε η Dräger. Η Dräger υπέβαλε έγγραφα σχετικά µε [�]* διαγωνισµούς
για την αγορά συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών σε διάφορες χώρες του ΕΟΧ
στους οποίους έλαβε µέρος και στους οποίους κατονοµάζονται οι ανταγωνιστές που
συµµετείχαν στη διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε [�]* από τους
διαγωνισµούς αυτούς δεν συµµετείχαν ανταγωνιστές. Στις περιπτώσεις που
υπήρχαν ανταγωνιστές, οι Datex-Ohmeda [�]* και Siemens [�]*
πραγµατοποίησαν τις περισσότερες συµµετοχές. Οι υπόλοιποι ανταγωνιστές
συµµετείχαν σε διαγωνισµούς µόνο εντός αυστηρών γεωγραφικών ορίων: Penlon
[�]* , Taema [�]* και Anmedic [�]*. Όλοι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές
πραγµατοποίησαν λιγότερες από [�]*προσφορές.

139. Σε [�]* από τους διαγωνισµούς που υπέβαλε η Dräger κατονοµάζεται τόσο ο
ανάδοχος του έργου όσο και ο προηγούµενος ανάδοχος. Σε [�]* περιπτώσεις το
νέο έργο κατακυρώθηκε στον προηγούµενο προµηθευτή ή επρόκειτο για κατασκευή
νέας κλινικής (νέος διαγωνισµός). Από τους [�]* διαγωνισµούς που είχαν ως
αποτέλεσµα την αλλαγή προµηθευτή (εν µέρει ή ολικά), τις περισσότερες φορές
([�]*φορές) ο πελάτης επέλεξε την Datex-Ohmeda αντί της Dräger ή αντίστροφα.
[�]* αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των Siemens και Datex-Ohmeda και
[�]* αλλαγές µεταξύ των Dräger και Siemens. (Πραγµατοποιήθηκαν πολλαπλές
καταµετρήσεις καθώς ορισµένα έργα κατακυρώθηκαν σε περισσότερους
προµηθευτές.) Οι συσχετισµοί αλλαγών ανταποκρίνονται χονδρικά στη θέση του
κατασκευαστή στην αγορά. Ωστόσο ο περιορισµένος (και πιθανότητα µη
αντιπροσωπευτικός) αριθµός δειγµάτων δηµιουργεί αµφιβολίες ως προς την
εγκυρότητα του αποτελέσµατος.

140. Τα έγγραφα σχετικά µε διαγωνισµούς που υπέβαλαν οι Siemens και Dräger
πιστοποιούν ότι οι Dräger, Datex-Ohmeda και Siemens είναι µε διαφορά οι πιο
σηµαντικοί προµηθευτές των τµηµάτων της αγοράς, στα οποία δραστηριοποιούνται.
Οι προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένα τµήµατα της αγοράς και
στους οποίους αναφέρθηκαν τα µέρη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
υπολογισµού των µεριδίων αγοράς, δεν αποτελούν πρακτικά ουσιαστικούς
ανταγωνιστές.

Συµπέρασµα

141. Η αναζήτηση στοιχείων από τους πελάτες, τα εσωτερικά έγγραφα των µερών και τα
στοιχεία από τους διαγωνισµούς, επιβεβαιώνουν την εκτίµηση που βασίστηκε στα
µερίδια αγοράς ότι, κατά την άποψη των πελατών, οι Siemens και Dräger
κατασκευάζουν παρεµφερή υποκατάστατα στην αγορά για από τεχνικής άποψης
προηγµένα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών. Με το µοντέλο Kion, η Siemens
καλύπτει µόνο ένα τµήµα της ευρείας γκάµας προϊόντων της Dräger. Ειδικότερα,
για ένα µεγάλο τµήµα των πελατών της Siemens αποτελεί η Dräger την πιο
σηµαντική εναλλακτική λύση, π.χ. στην περίπτωση που η Siemens προσπαθήσει να
επιβάλει υψηλότερες τιµές στην αγορά. Η συνένωση της γκάµας προϊόντων των δύο
επιχειρήσεων στην κοινή επιχείρηση θα σήµαινε ότι τα µέρη θα ήταν σε θέση να
επιβάλλουν υψηλότερες τιµές, ειδικότερα στους πελάτες για τους οποίους οι Dräger
και Siemens αποτελούν την πρώτη και δεύτερη επιλογή, καθώς ένα µεγάλο τµήµα
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των πελατών που λόγω της αύξησης τιµών θα απορρίψει τα προϊόντα του ενός θα
προτιµήσει τα προϊόντα του άλλου µέρους.

142. Όπως προκύπτει από τα επιχειρηµατικά σχέδια, η ΚΕ θα απέκλειε έναν
ανταγωνιστή, συγκεκριµένα, τη Siemens, ο οποίος λόγω του χαµηλού του µεριδίου
αγοράς θα είχε ένα οικονοµικό κίνητρο να χαράξει µια συγκριτικά επιθετική
στρατηγική για την απόκτηση µεγαλύτερων µεριδίων αγοράς. Ο αποκλεισµός, µέσω
της συγκέντρωσης, της Siemens ως ανεξάρτητου ανταγωνιστή από την αγορά των
συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών, θα επέτρεπε σε µεγάλο βαθµό στην κοινή
επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα από πελάτες και ανταγωνιστές σε ό,τι αφορά
τον καθορισµό τιµών.

143. Σύµφωνα µε την έρευνα της αγοράς, οι φορείς της αγοράς κρίνουν ως ιδιαίτερα
µεγάλα τα εµπόδια για την είσοδο στην αγορά συστηµάτων χορήγησης
αναισθητικών, καθώς οι πελάτες δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση σε δοκιµασµένα
προϊόντα και κατασκευαστές. Επιπλέον, η έρευνα της Επιτροπής καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι ένα άρτια οργανωµένο δίκτυο διάθεσης και εξυπηρέτησης πελατών
αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά. Επίσης, η χρησιµοποίηση των
προϊόντων που ήδη διαθέτει ο πελάτης ως βάση, τουλάχιστον για τους συναφείς
κλινικούς τοµείς, διευκολύνει σηµαντικά την είσοδο στην αγορά. Η είσοδος στην
αγορά απαιτεί σηµαντική µείωση του κόστους έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τη
σύσταση δικτύου διάθεσης και εξυπηρέτησης πελατών. Κατά την άποψη των
πελατών, η Siemens κατέχει σηµαντική θέση ως αποτελεσµατικός ανταγωνιστής
στην αγορά των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών. Σύµφωνα µε την έρευνα
αγοράς, το γεγονός αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αισθητή παρουσία της σε
άλλους τοµείς βιοϊατρικής τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των ιατρικών
µηχανηµάτων αερισµού και των συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς, γεγονός
που, επίσης, συνέβαλε στην επιτυχή είσοδό της στην αγορά.

144. Ωστόσο, η κατάκτηση από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές θέσης συγκρίσιµης µε
εκείνη των Siemens, Dräger ή Datex-Ohmeda δεν µοιάζει ρεαλιστικό σενάριο. Οι
επόµενοι µεγαλύτεροι ανταγωνιστές δραστηριοποιούνται σε έναν πολύ
περιορισµένο γεωγραφικό χώρο. Η επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές απαιτεί
τη δηµιουργία δικτύου διάθεσης και εξυπηρέτησης, καθώς και την σταδιακή
οικοδόµηση καλής φήµης στους πελάτες, γεγονός που εξισούται πρακτικά µε την
είσοδο σε νέα αγορά. Μέσα στο χρονικό περιθώριο του ενός έως δύο ετών που
αφορά η εκτίµηση από άποψη ανταγωνισµού, τουλάχιστον σύµφωνα µε την έως
τώρα εξέλιξη της αγοράς, δεν αναµένεται κάτι παρόµοιο. Πολλοί από τους
ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στο περιθώριο της αγοράς εκφράζουν
ανησυχίες ότι µέσα στα επόµενα χρόνια η θέση τους στην αγορά θα χειροτερέψει εν
όψει της µεγάλης γκάµας προϊόντων της ΚΕ, ειδικότερα η θέση τους στην κάθετη
αγορά των συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς. Η ΚΕ θα οδηγήσει, εποµένως,
σε αύξηση και όχι σε περιορισµό των εµποδίων για την επέκταση των
περιθωριακών ανταγωνιστών.

145. ∆εδοµένου του πολύ υψηλού αθροιστικού µεριδίου αγοράς των Dräger και Siemens
στις αγορές των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών του Βελγίου, της ∆ανίας,
της Γερµανίας, τη Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας, του γεγονότος ότι τα
µέρη προσφέρουν δύο παρεµφερή υποκατάστατα και του γεγονότος ότι η Siemens
έχει ένα σηµαντικά µεγαλύτερο κίνητρο από τις Dräger και Datex-Ohmeda να
χαράξει µία επιθετική στρατηγική για την απόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς,
η έρευνα της αγοράς επιβεβαιώνει τις σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την πιθανή
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δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης για την ΚΕ λόγω της συγκέντρωσης στις εν λόγω
εθνικές αγορές.

146. Κατά τη χρονική στιγµή υποβολής των δεσµεύσεων, η έρευνα αγοράς για τις
υπόλοιπες εθνικές αγορές δεν είχε ακόµη ολοκληρωθεί (βλ. αιτιολογική σκέψη 4).
Ωστόσο, µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα µέρη αίρονται οι σχετικές µε τον
ανταγωνισµό επιφυλάξεις για ενδεχόµενη δεσπόζουσα θέση της ΚΕ στις αγορές
αυτές.

Γ2. ΚΑΘΕΤΕΣ/ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ

3. Συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς

Μερίδια αγοράς

147. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των µερών, τα µερίδιά τους στην αγορά των
συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς: στοιχεία των µερών στο έντυπο CO

2001 επί
%

ΕΟ
Χ

B DK D FI F GR GB Irl I NL A P E S N

Siemens [15-
25]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[15-
25]*

[0-
5]*

[5-
15]*

[5-
15]*

[5-15]* [25-
35]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[0-5]*

Dräger
(µέσω GE)

[5-
15]*

[5-
15]*

[5-15]* [5-
15]*

[0-
5]*

[0-
5]*

- [5-15]* [0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[5-
15]*

- [5-15]* - -

Σύνολο [25-
35]*

[45-
55]*

[35-
45]*

[35-
45]*

[0-
5]*

[5-
15]*

[5-
15]*

[5-15]* [25-
35]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[45-
55]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[0-5]*

Philips/
Agilent

[15-
25]*

[15-
25]*

[5-15]* [15-
25]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[25-
35]*

GE/
Marquette

[5-
15]*

[5-
15]*

[0-5]* [5-
15]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[5-15]* [5-15]* [5-
15]*

[5-
15]*

[0-
5]*

[5-15]* [5-15]* [15-
25]*

[15-
25]*

GE
συµπ.
Dräger;

[15-
25]*

[15-
25]*

[5-15]* [15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[5-15]* [5-
15]*

[5-
15]*

[15-
25]*

[5-15]* [15-
25]*

[5-
15]*

[15-
25]*

Datex-
Ohmeda/
Spacelabs

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[35-
45]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[25-
35]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

Nihon
Kohden

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[5-15]* [0-5]* [0-
5]*

[0-
5]*

[0-
5]*

[0-5]* [0-5]* [0-
5]*

[0-5]*

Υπόλοιπο [15-
25]*

[0-
5]*

[15-
25]*

[5-
15]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[15-
25]*

[25-
35]*

[5-
15]*

[0-
5]*

[25-
35]*

[5-15]* [15-
25]*

[25-
35]*

148. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς τους, τα µέρη διαθέτουν εντός του ΕΟΧ έναν µέσο
όρο µεριδίων αγοράς της τάξης του [25-35]*%. Στις αγορές αρκετών κρατών
µελών, εν µέρει µε σαφώς µεγαλύτερα µερίδια αγοράς, κατέχουν ηγετική θέση. Ένα
σηµαντικό τµήµα της αγοράς, της τάξης του ([15-25]*)% σε επίπεδο ΕΟΧ και
µεγαλύτερο του ([15-25]*%) σε ορισµένες εθνικές αγορές, δεν αποδίδεται σε
κανέναν ανταγωνιστή. Ωστόσο, σε κάθε κράτος µέλος δραστηριοποιούνται άλλοι
τρεις ανταγωνιστές µε σηµαντικά µερίδια αγοράς και έντονη παρουσία στον τοµέα
της βιοϊατρικής τεχνολογίας: οι Philips, General Electric (GE) και Datex-Ohmeda.
Η Dräger δεν κατασκευάζει συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς, αλλά στο
πλαίσιο συµφωνίας συνεργασίας, προµηθεύεται µηχανήµατα από την GE, τα οποία
εγκαθιστά στη συνέχεια σε ολοκληρωµένα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών ή
αερισµού. [�]* Προφανώς, η ΚΕ θα χρησιµοποιεί κυρίως προϊόντα της Siemens
αντί για τα µηχανήµατα της GE. Ο αριθµός των πραγµατικών ανταγωνιστών στην
αγορά των συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς, ωστόσο, δεν θα µεταβληθεί,
καθώς η Dräger δεν δραστηριοποιείται ούτε τώρα σε επίπεδο παραγωγής στην
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αγορά των συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς. Έτσι, από τις έρευνες της
Επιτροπής, προκύπτει ότι η σύσταση της ΚΕ δεν οδηγεί, από οριζόντια άποψη, σε
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των συστηµάτων
παρακολούθησης ασθενούς.

149. Ανεξαρτήτως των οριζοντίων επιπτώσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στις
αιτιολογικές σκέψεις 71 έως 146, η ΚΕ θα διεύρυνε σαφώς την γκάµα των
προϊόντων που µπορεί να προσφέρει η Siemens ως ολοκληρωµένες λύσεις για
νοσοκοµεία. Εκτός από τα προαναφερθέντα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών,
ιατρικά µηχανήµατα αερισµού και συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς, οι
δραστηριότητες παραγωγής των οποίων θα µεταφερθούν στην ΚΕ, η Siemens
δραστηριοποιείται και σε άλλες αγορές βιοϊατρικής τεχνολογίας, πιο συγκεκριµένα
στην αγορά των εξελιγµένων, ακριβών συστηµάτων απεικόνισης (υπέρηχοι,
αξονικές τοµογραφίες µε υπολογιστή, ακτίνες ρέντγκεν, µαγνητικός συντονισµός
κλπ.) και των συστηµάτων διαχείρισης πληροφοριών για νοσοκοµεία. Ιδίως η GE
και η Philips ακολουθούν παρόµοια στρατηγική, ωστόσο, η Siemens θα αποκτήσει
µαζί µε την ΚΕ πρόσβαση στην µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων όλων των
ανταγωνιστών της αγοράς και, εποµένως, θα είναι σε θέση να προσφέρει τις πιο
συγκεντρωτικές λύσεις µε «ενιαία κέντρα επαφής». Λόγω των ισχυρών θέσεων των
µερών στην αγορά και της µεγάλης συµπληρωµατικότητας των µηχανηµάτων, οι
κάθετες πτυχές που αφορούν τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών και τα
ιατρικά µηχανήµατα αερισµού αφενός και τα συστήµατα παρακολούθησης
ασθενούς αφετέρου, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκτίµηση από άποψη
ανταγωνισµού της κοινοποιηθείσας ΚΕ.

150. Για την αναγκαία ενοποίηση των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών και των
ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού αφενός και των συστηµάτων παρακολούθησης
ασθενούς αφετέρου, τεχνικοί λόγοι επιβάλλουν τη συνεργασία των εκάστοτε
κατασκευαστών, προκειµένου τα δεδοµένα που συλλέγουν τα µηχανήµατα και τα
αντίστοιχα στοιχεία των ασθενών να απεικονίζονται στην οθόνη και/ή να
καταχωρούνται στο σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών του νοσοκοµείου. Τα µέρη
ισχυρίζονται πως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διεπαφές δεν είναι
τυποποιηµένες και, εποµένως, απαιτείται η συνεργασία και η ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των συµµετεχόντων κατασκευαστών για να αναπτυχθούν
αποτελεσµατικές λύσεις διεπαφών. Επιπροσθέτως, οι ανταγωνιστές δηλώνουν ότι οι
οθόνες αναβαθµίζονται τεχνολογικά ταχύτερα από τα συστήµατα χορήγησης
αναισθητικών και τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού, µε αποτέλεσµα να διατηρείται
η ευελιξία στην ανταλλαγή επιµέρους εξαρτηµάτων, προκειµένου να διατίθενται
µηχανήµατα µε τον καλύτερο δυνατό συνδυασµό που µπορεί να προσφέρει η
αγορά.

151. Παρόλο που οι πελάτες επικροτούν τη µεγαλύτερη ενοποίηση των διαφορετικών
εξαρτηµάτων, οι δεσπόζουσες θέσεις που θα κατακτήσει η ΚΕ στις αγορές των
συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών και των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού ως
αποτέλεσµα των οριζόντιων επιπτώσεων που περιγράφονται στις αιτιολογικές
σκέψεις 71 έως 146, θα επιτρέψουν στην ΚΕ να αποκλείσει τους ανταγωνιστές
κατασκευαστές συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς από την αποτελεσµατική
πρόσβαση σε συστήµατα χορήγησης αναισθητικών και ιατρικά µηχανήµατα
αερισµού, για παράδειγµα, καθιστώντας πιο δύσκολη την πρόσβασή τους σε
διεπαφές ή διαµορφώνοντας τα προαναφερθέντα µηχανήµατα µε τρόπο που να
επιτρέπει την ολοκλήρωσή τους αποκλειστικά µε µηχανήµατα παρακολούθησης
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ασθενούς της Siemens. Κατά συνέπεια, τα νοσοκοµεία δεν θα έχουν πλέον (ή θα
έχουν µόνο υπό πολύ δύσκολές συνθήκες) τη δυνατότητα να συνδυάσουν τα
καλύτερα για κάθε περίπτωση εξαρτήµατα των διαφόρων κατασκευαστών που
κυκλοφορούν στην αγορά.

152. Παρόλο που η έρευνα της αγοράς δεν είχε ολοκληρωθεί κατά τη χρονική στιγµή
υποβολής των δεσµεύσεων από τα µέρη, εξακολουθούν να ισχύουν οι εξ αρχής
δεδηλωµένες σοβαρές επιφυλάξεις, ότι ο αποκλεισµός της αγοράς, όπως
περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 151, θα οδηγήσει σε δεσπόζουσα θέση της
ΚΕ στην αγορά των συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς τόσο σε επίπεδο ΕΟΧ
όσο και ιδίως σε εκείνες τις χώρες του ΕΟΧ, στις οποίες η ΚΕ θα κατέχει ηγετική
θέση στις αγορές των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών και των ιατρικών
µηχανηµάτων αερισµού. Επιπλέον, δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η
δεσπόζουσα θέση που θα αποκτήσει η ΚΕ στις αγορές των συστηµάτων χορήγησης
αναισθητικών και των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού να οδηγήσει παράλληλα
στην ενίσχυση της θέσης της στην αγορά των συστηµάτων παρακολούθησης
ασθενούς.

153. Οι δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα µέρη να προβούν στην πώληση που περιγράφεται
ειδικότερα στο ακόλουθο κεφάλαιο, στις αιτιολογικές σκέψεις 154, 155 και 156,
ακυρώνουν τις οριζόντιες αλληλοεπικαλύψεις που θα προέκυπταν στις αγορές των
συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών και τα ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού.
Στην ΚΕ θα ενταχθούν αποκλειστικά οι δραστηριότητες κατασκευής θεραπευτικών
µηχανηµάτων της Dräger. Ωστόσο, και µόνη της η Dräger κατέχει σε πολλές χώρες
του ΕΟΧ µερίδια αγοράς που από µόνα τους δηµιουργούν σοβαρές επιφυλάξεις
σχετικά µε το ενδεχόµενο δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης. Όσον αφορά τα ιατρικά
µηχανήµατα αερισµού, αυτό ισχύει κυρίως για το Βέλγιο (µερίδιο αγοράς [55-
65]*%), τη ∆ανία ([45-55]*%), τη Γερµανία ([55-65]*%) και την Αυστρία ([75-
85]*%). Όσον αφορά τα συστήµατα χορήγησης αναισθητικών, οι χώρες που
επηρεάζονται είναι η ∆ανία ([55-65]*%), η Γερµανία ([75-85]*%), η Φινλανδία
([65-75]*%), η Γαλλία ([45-55]*%), η Ολλανδία ([45-55]*%) και η Νορβηγία ([75-
85]*%). Κατά συνέπεια, οι σοβαρές αµφιβολίες που εγείρονται ως προς το
συµβιβάσιµό της συγκέντρωσης µε την κοινή αγορά δεν αίρονται απόλυτα µε την
απάλειψη των οριζόντιων πτυχών.

VI. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

154. Προκειµένου να αρθούν οι επιφυλάξεις της Επιτροπής σχετικά µε το ζήτηµα του
ανταγωνισµού, τα κοινοποιούντα µέρη υπέβαλαν, µε επιστολή της 6ης Μαΐου 2003,
τις ακόλουθες δεσµεύσεις κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 2 του
κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Οι εν λόγω δεσµεύσεις
τροποποιήθηκαν επουσιωδώς µε επιστολή της 14ης Μαΐου 2003.

155. Οι δεσµεύσεις περιλαµβάνουν κυρίως τα ακόλουθα: τα µέρη δεσµεύονται ότι η
Siemens θα πωλήσει σε ανεξάρτητο από τα µέρη αγοραστή ολόκληρο το τµήµα της
«Life Support Systems (LSS)», δηλαδή το σύνολο των παγκόσµιων
δραστηριοτήτων της στον τοµέα της υποβοηθούµενης αναπνοής και των
συστηµάτων αναισθησίας. Στις εν λόγω δραστηριότητες περιλαµβάνονται, µεταξύ
άλλων, η έρευνα και ανάπτυξη, η παραγωγή, το µάρκετινγκ, η διάθεση και η
συντήρηση/εξυπηρέτηση συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών και ιατρικών
µηχανηµάτων αερισµού. Οι προαναφερθείσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες
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διενεργούνται επί του παρόντος από τη Siemens Elema AB, που εδρεύει στη Solna
της Σουηδίας, αλλά και από αρκετές περιφερειακές εκµεταλλεύσεις της Siemens.
Το τµήµα θα διατεθεί ως τρέχουσα εκµετάλλευση, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων
όλων των υφιστάµενων κατά τη χρονική στιγµή υποβολής της παρούσας δέσµευσης
υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού του, καθώς και του
συνόλου του προσωπικού του. Η Siemens δεσµεύεται να διατηρήσει πλήρως τη
βιωσιµότητα και την ανταγωνιστικότητα του προς πώληση τµήµατος. Επιπλέον, τα
µέρη δεσµεύονται να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο έως τη
χρονική στιγµή της πώλησης.

156. Προκειµένου να αρθούν οι επιφυλάξεις της Επιτροπής σχετικά µε τις κάθετες
πτυχές της συγκέντρωσης, οι οποίες σχετίζονται µε τη διαλειτουργικότητα των
συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών και των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού
αφενός και των συστηµάτων παρακολούθησης ασθενούς αφετέρου, καθώς και τη
διαλειτουργικότητα των µηχανηµάτων µε τα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών
των νοσοκοµείων, τα µέρη ανέλαβαν, εκτός από την δέσµευση πώλησης του
ανωτέρω τµήµατος, και πρόσθετες δεσµεύσεις σχετικά µε τη διατήρηση της
διαλειτουργικότητας των µηχανηµάτων τους. Οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν την
υποχρέωσή τους να διατηρούν ανοιχτές και προσβάσιµες όλες τις υφιστάµενες και
τις µελλοντικές διεπαφές και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας όλων των υφιστάµενων
και µελλοντικών µηχανηµάτων τους, ώστε να καθίστανται συµβατά µε τα
συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς εντατικής θεραπείαςαλψης τρίτων
προµηθευτών και να είναι δυνατή η σύνδεσή τους µε συστήµατα διαχείρισης
πληροφοριών νοσοκοµείων τρίτων προµηθευτών. Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε
τις διεπαφές και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας θα διατίθενται σε τρίτους εφόσον
ζητηθούν ή αυτοµάτως εφόσον πραγµατοποιούνται τροποποιήσεις. Σε αµφότερες
τις περιπτώσεις, η διάθεση θα πραγµατοποιείται χωρίς καθυστέρηση, άνευ
διακρίσεων και αδάπανα για τους τρίτους (µε την εξαίρεση των δαπανών
δηµιουργίας αντιγράφων). Τεχνικές επεξηγήσεις σχετικά µε τις πληροφορίες θα
παρέχονται, εφόσον ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου. Επιπλέον, τα µέρη, εφόσον
τους ζητηθεί από τον τρίτο προµηθευτή ή κάποιον πελάτη, θα υποχρεούνται να
παρέχουν τη συνδροµή τους προς τον σκοπό της πιστοποίησης της µηχανικής και
ηλεκτρικής διαλειτουργικότητας των µηχανηµάτων τους µε τα συστήµατα
παρακολούθησης ασθενούς (ή τα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών) του τρίτου
προµηθευτή.

VII. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΡΩΝ

157. Οι δεσµεύσεις υποβλήθηκαν σε πελάτες και ανταγωνιστές στο πλαίσιο εξέτασης
της αγοράς. Οι προαναφερθέντες έκριναν τη δήλωση για το τµήµα LSS της Siemens
αποτελεσµατικό µέτρο ώστε να αποφευχθεί η ενίσχυση της θέσης της Dräger στην
αγορά στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης. Οι πελάτες και οι ανταγωνιστές
αναγνώρισαν, επίσης, ότι το ζήτηµα της διαλειτουργικότητας αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο των δεσµεύσεων και ότι η παροχή πρόσβασης στις διεπαφές και τα
πρωτόκολλα επικοινωνίας και η συνδροµή των µερών για την πιστοποίηση του
συνδυασµού µηχανηµάτων ή συστηµάτων θα εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα
των διαφόρων µηχανηµάτων. Ωστόσο, ένας ανταγωνιστής εξέφρασε την άποψη ότι,
παρά τις δεσµεύσεις των µερών, η ΚΕ θα εξακολουθήσει να διαθέτει ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη διασύνδεση συστηµάτων
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παρακολούθησης ασθενούς µε νέες διεπαφές, ιδίως, διότι η ΚΕ ενδέχεται να µην
παρέχει έγκαιρα τα απαιτούµενα στοιχεία.

158. Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν τα µέρη, οι πληροφορίες σχετικά µε τις
διεπαφές και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας θα διατίθενται χωρίς καθυστέρηση
εφόσον ζητηθούν ή αυτοµάτως σε περίπτωση τροποποιήσεων, ακόµη και πριν την
κοινοποίηση τους στην αγορά. Ειδικότερα, ενόψει των σχετικά µεγάλων κύκλων
προϊόντος των θεραπευτικών µηχανηµάτων και των συστηµάτων παρακολούθησης
ασθενούς και της διάρκειας των διαγωνισµών, η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις
σχετικές επιφυλάξεις, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, σε ό,τι αφορά την έγκαιρη
παροχή πρόσβασης στις διεπαφές, η έγκαιρη πληροφόρηση των ανταγωνιστών
διασφαλίζεται επαρκώς µε τις δεσµεύσεις.

159. Η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι δεσµεύσεις των µερών, που
περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 154, 155 και 156, αρκούν για την άρση των
επιφυλάξεών της σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις αγορές των συστηµάτων
χορήγησης αναισθητικών και των ιατρικών µηχανηµάτων αερισµού, όπως, επίσης,
για την άρση των επιφυλάξεών της σχετικά µε τον ανταγωνισµό που οφείλονται στις
κάθετες πτυχές της συγκέντρωσης. Ιδίως η δέσµευση που αναλήφθηκε για την
πώληση του προαναφερθέντος τµήµατος ακυρώνει το ενδεχόµενο να αποκτήσει η
ΚΕ τα αθροιστικά µερίδια των µερών στις αγορές των ιατρικών µηχανηµάτων
αερισµού και των συστηµάτων χορήγησης αναισθητικών. Οι δεσµεύσεις που
αναλήφθηκαν για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των µηχανηµάτων
εξασφαλίζουν ότι και µελλοντικά τα συστήµατα παρακολούθησης ασθενούς τρίτων
κατασκευαστών θα µπορούν να συνδέονται χωρίς προβλήµατα µε τα συστήµατα
χορήγησης αναισθητικών και τα ιατρικά µηχανήµατα αερισµού της κοινής
επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για τη διασύνδεση των θεραπευτικών µηχανηµάτων
και των συστηµάτων παρακολούθησης µε τα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών
των νοσοκοµείων.

VIII. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

160. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο 2 πρώτη περίοδος του κανονισµού
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, η Επιτροπή µπορεί να συνοδεύσει την
απόφασή της µε όρους και υποχρεώσεις, για να εξασφαλισθεί ότι οι ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις θα τηρήσουν τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Επιτροπής,
µε σκοπό να καταστήσουν τη συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή αγορά.

161. Μέτρα που οδηγούν σε διαρθρωτική µεταβολή της αγοράς είναι όροι, ενώ τα
απαραίτητα προς τούτο µέτρα εφαρµογής αποτελούν υποχρεώσεις που
επιβάλλονται στα ενδιαφερόµενα µέρη. Εάν δεν πληρούται κάποιος όρος,
ανακαλείται η απόφαση µε την οποία η Επιτροπή κήρυξε τη συγκέντρωση συµβατή
µε την κοινή αγορά. Εάν τα µέρη παραβούν κάποιον από τους όρους που
συνοδεύουν την απόφαση, η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την απόφαση
απαλλαγής βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 5, στοιχείο β) του κανονισµού για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων. Εκτός τούτου, µπορούν να επιβληθούν πρόστιµα και
χρηµατικές ποινές σύµφωνα µε το άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο α) και το
άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισµού για τον έλεγχο των
συγκεντρώσεων.
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162. Λαµβάνοντας υπόψη τη βασική διάκριση που γίνεται στις αιτιολογικές σκέψεις 160
και 161, η Επιτροπή συνοδεύει την απόφασή της µε τον όρο της πλήρους τήρησης
των ακόλουθων δεσµεύσεων:

(α) της δέσµευσης σχετικά µε την πώληση ως τρέχουσας εκµετάλλευσης εντός της
παραταθείσας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παραρτήµατος, προθεσµίας

(β) της δέσµευσης της Siemens να πωλήσει σε κατάλληλο αγοραστή ολόκληρο το
τµήµα της «Life Support Systems (LSS)», δηλαδή όλες τις δραστηριότητές της στον
τοµέα της υποβοηθούµενης αναπνοής και των συστηµάτων αναισθησίας κλινικής
θεραπείαςαλψης που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος,

(γ) των δεσµεύσεων σχετικά µε τη διατήρηση της βιωσιµότητας και της
ανταγωνιστικότητας, καθώς και της εµπορευσιµότητας σύµφωνα µε την παράγραφο
5 του παραρτήµατος, όπως επίσης και σχετικά µε την χωριστή διαχείριση των
επιχειρήσεων και τη ροή πληροφοριών σύµφωνα µε τις παραγράφους 6, 7 και 8 του
παραρτήµατος,

(δ) της δέσµευσης σχετικά µε την απαγόρευση απόσπασης στελεχών σύµφωνα µε
την παράγραφο 9 του παραρτήµατος,

(ε) της δέσµευσης σχετικά µε τον κατάλληλο αγοραστή σύµφωνα µε τις
παραγράφους 13, 14 και 15 του παραρτήµατος,

(στ) της δέσµευσης για εφαρµογή των µέτρων που έχει ορίσει ο εµπιστευµατοδόχος
επιτήρησης και τα οποία ο ίδιος θεωρεί απαραίτητα για τη διασφάλιση της τήρησης
των δεσµεύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 23, στοιχείο γ) του παραρτήµατος,

(ζ) των δεσµεύσεων σχετικά µε την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σύµφωνα
µε τις παραγράφους 35, 36, 37, 38 και 39 του παραρτήµατος.

163. Όλα τα υπόλοιπα µέρη της δήλωσης υποχρεώσεων και, ιδίως, η υποχρέωση
προσωρινής διατήρησης και χωριστής διαχείρισης του προς πώληση τµήµατος,
καθώς και οι λεπτοµέρειες που αφορούν τον εµπιστευµατοδόχο που θα ορίσουν τα
µέρη, αποτελούν υποχρεώσεις που θα διασφαλίσουν απλώς την εφαρµογή των
προαναφερθέντων όρων.

IX. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

164. Για τους λόγους αυτούς και µε την επιφύλαξη της πλήρους εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων που ανέλαβαν τα µέρη, µπορεί να θεωρηθεί ότι η προταθείσα
συγκέντρωση δεν δηµιουργεί ούτε ενισχύει δεσπόζουσα θέση ως αποτέλεσµα της
οποίας να παρακωλύεται σε σηµαντικό βαθµό ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός
στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της. Η συγκέντρωση, συνεπώς, µε την
επιφύλαξη της πλήρους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιέχονται στο
παράρτηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2 και το άρθρο 8, παράγραφος 2
του κανονισµού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, καθώς και µε το άρθρο 57 της
συµφωνίας για τον ΕΟΧ, πρέπει να κηρυχθεί συµβατή µε την κοινή αγορά και τη
συµφωνία για τον ΕΟΧ.�
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, µε την οποία οι εταιρίες Siemens AG και Drägerwerk
AG αποκτούν τον κοινό έλεγχο της εταιρίας Dräger Medical AG & Co. KgaA κατά την
έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89
του Συµβουλίου, κηρύσσεται συµβατή µε την κοινή αγορά και τη συµφωνία για τον ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 ισχύει υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν στο ακέραιο οι δεσµεύσεις που
ανέλαβαν οι Siemens AG και Drägerwerk AG στις παραγράφους 1, 4, 5 έως 9, 13, 14, 15,
23 στοιχείο γ) και 35 έως 39 του παραρτήµατος.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται µε την υποχρέωση της πλήρους τήρησης των λοιπών
δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι Siemens AG και Drägerwerk AG στις παραγράφους 2, 3,
10, 11, 12, 16 έως 22, 23 στοιχείο α), 23 στοιχείο β), 23 στοιχείο δ) έως στ), 24 έως 34 και
40 έως 43 σύµφωνα µε το παράρτηµα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις:

Βρυξέλλες, 30.04.2003

Για την Επιτροπή

 (υπογραφή)

Mario MONTI
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

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


