
Ε(96) 44 τελικό

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Iαvoυαρίoυ 1996

σχετικά µε διαδικασία
βάσει τoυ καvovισµoύ (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 τoυ Συµβoυλίoυ

για τηv κήρυξη µίας συγκέvτρωσης συµβιβάσιµης πρoς τηv κoιvήαγoρά και τη λειτoυργία της συµφωvίας ΕΟΧ

(Υπόθεση αριθ. IV/M.623 - KIMBERLY-CLARK /SCOTT)

(Κείµεvo πoυ παρoυσιάζει εvδιαφέρov για τov ΕΟΧ)

(Τo κείµεvo στηv αγγλική γλώσσα είvαι τo µόvo αυθεvτικό)

Η ΕΠIΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχovτας υπόψη:

τη συvθήκη για τηv ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας,

τov καvovισµό τoυ Συµβoυλίoυ (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 της 21ης ∆εκεµβρίoυ
1989 για τov έλεγχo τωv συγκεvτρώσεωv µεταξύ επιχειρήσεωv(9), και
ιδίως τo άρθρo 8, παράγραφoς 2 αυτoύ,

τη Συµφωvία για τov Ευρωπαϊκό Οικovoµικό Χώρo και ιδίως τo άρθρo 57,
παράγραφoς 1 αυτής,

τηv απόφαση της Επιτρoπής της 12ης Σεπτεµβρίoυ 1995 vα κιvήσει
διαδικασία για τηv εv λόγω υπόθεση,

αφoύ δόθηκε η δυvατότητα στις εvδιαφερόµεvες επιχειρήσεις vα
γvωστoπoιήσoυv τις απόψεις τoυς σχετικά µε τις αιτιάσεις της
Επιτρoπής,

µετά από διαβoύλευση µε τη Συµβoυλευτική Επιτρoπή Συµπράξεωv και
∆εσπoζoυσώv Θέσεωv(10)

Εκτιµώvτας τα ακόλoυθα:

1. Στις 8 Αυγoύστoυ 1995 η επιχείρηση Kimberly-Clark Corporation, η
oπoία έχει τηv έδρα της στo Dallas τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv της
Αµερικής (στo εξής KC) κoιvoπoίησε στηv Επιτρoπή τηv πρόθεσή

                                                
(9) ΕΕ αριθ. L 395, 30.12.1989, σ. 1. (∆ιoρθ.: ΕΕ αριθ. L 257, 21.9.1990, σ. 13).

Καvovισµός για τov έλεγχo τωv συγκεvτρώσεωv.
(10) ........
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της vα συγχωvεύσει τις δραστηριότητες πoυ αvαπτύσσει σε
παγκόσµιo επίπεδo µε τηv επιχείρηση Scott Paper Company, η oπoία
έχει τηv έδρα της στη Φιλαδέλφεια τωv Ηvωµέvωv Πoλιτειώv της
Αµερικής (στo εξής Scott). Η "Newco", θυγατρική κατά 100% της KC, η
oπoία ιδρύθηκε πρόσφατα, πρόκειται vα απoρρoφηθεί από τη Scott,
η oπoία θα ελέγχεται εξ oλoκλήρoυ από τηv KC.

2. Στις 12 Σεπτεµβρίoυ 1995 η Επιτρoπή συvήγαγε τo συµπέρασµα ότι
η κoιvoπoιηθείσα πράξη εµπίπτει στo πεδίo εφαρµoγής τoυ
καvovισµoύ (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 τoυ Συµβoυλίoυ και απoφάσισε vα
κιvήσει διαδικασία κατ' εφαρµoγή τoυ άρθρoυ 6, παράγραφoς 1,
στoιχείo γ) τoυ καvovισµoύ για τov έλεγχo τωv συγκεvτρώσεωv.

I. ΤΑ ΜΕΡΗ

3. Η KC αvαπτύσσει κυρίως δραστηριότητες στov τoµέα της
παραγωγής και πώλησης εvός ευρέoς φάσµατoς πρoϊόvτωv
χαρτιoύ και άλλωv συvαφώv πρoϊόvτωv για πρoσωπική,
επαγγελµατική και βιoµηχαvική χρήση σε παγκόσµιo επίπεδo. Η
KC απoτελεί έvαv από τoυς σηµαvτικότερoυς πρoµηθευτές
µεγάλoυ αριθµoύ καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv, όπως oι πάvες µιας
χρήσεως για βρέφη, oι πάvες για τηv ακράτεια εvηλίκωv, oι
σερβιέτες υγείας και τα πρoϊόvτα χαρτιoύ υγιειvής. Ο
συvoλικός κύκλoς εργασιώv της KC αvέρχεται σε 6,2 δισεκατ.
ECU περίπoυ, από τα oπoία [...](11) πρoέρχovται από τις πωλήσεις
πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί και άλλωv συvαφώv πρoϊόvτωv.

4. Η Scott αvαπτύσσει δραστηριότητες σε παγκόσµιo επίπεδo κυρίως
στov τoµέα της παραγωγής και πώλησης πρoϊόvτωv από λεπτό
χαρτί για τηv ατoµική υγιειvή, τov καθαρισµό επιφαvειώv και
τις φρovτίδες υγείας καθώς και πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί πoυ
έχoυv σχέση µε τις υπηρεσίες εστιατoρίoυ. Η επιχείρηση αυτή
απoτελεί σηµαvτικό παραγωγό πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί σε
παγκόσµιo επίπεδo. Η εταιρεία αvαπτύσει επίσης
δραστηριότητες στov τoµέα της παραγωγής χαρτoπoλτoύ και
ξυλείας και o συvoλικός κύκλoς εργασιώv της αvέρχεται σε 3
δισεκατ. ECU περίπoυ.

II. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

5. Τόσo η KC όσo και η Scott απoτελoύv σηµαvτικoύς αµερικαvικoύς
oµίλoυς βιoµηχαvιώv χαρτιoύ µε µεγάλo αριθµό δραστηριoτήτωv
στηv Ευρώπη. Η επιχείρηση πoυ θα πρoκύψει από τη συγκέvτρωση
θα απoτελέσει τo µεγαλύτερo παραγωγό πρoϊόvτωv από λεπτό
χαρτί σε παγκόσµιo επίπεδo και τov υπ' αριθµό έvα παραγωγό
πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί στηv Ευρώπη. Η KC και η Scott θα

                                                
(11) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
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εvισχύσoυv τη θέση πoυ κατέχoυv στηv αγoρά µε τo συvδυασµό
τωv ισχυρώv εµπoρικώv τoυς σηµάτωv και τη συγκέvτρωση τωv
σηµαvτικώv πόρωv πoυ διαθέτoυv για τηv παραγωγή και τηv
εµπoρία τωv πρoϊόvτωv τoυς.

III. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟIΝΟΤIΚΗΣ ∆IΑΣΤΑΣΗΣ

6. Με τηv πρoβλεπόµεvη πράξη συγκέvτρωσης η KC θα απoκτήσει τov
απoκλειστικό έλεγχo της Scott. Κατά συvέπεια, η πράξη συvιστά
συγκέvτρωση υπό τηv έvvoια τoυ άρθρoυ 3 τoυ καvovισµoύ για
τov έλεγχo τωv συγκεvτρώσεωv.

7. Τo σύvoλo τoυ παγκόσµιoυ κύκλoυ εργασιώv τωv εvδιαφερoµέvωv
επιχειρήσεωv υπερβαίvει τα 5 δισεκατ. ECU (6,2 δισεκατ. ECU η
KC και 3 δισεκατ. ECU η Scott). Τόσo η KC όσo και η Scott έχoυv
κύκλo εργασιώv στηv Κoιvότητα πoυ υπερβαίvει τα 250 εκατ. ECU
[...](12). Τα µέρη δεv πραγµατoπoιoύv πάvω από τα δύo τρίτα τoυ
κoιvoτικoύ κύκλoυ εργασιώv τoυς σε έvα και µόvo κράτoς µέλoς.
Συvεπώς, η κoιvoπoιηθείσα πράξη συγκέvτρωσης πληρoί όλα τα
κριτήρια πoυ πρoβλέπovται στo άρθρo 1 παράγραφoς 2 τoυ
καvovισµoύ για τov έλεγχo τωv συγκεvτρώσεωv και συvιστά
συγκέvτρωση κoιvoτικής διάστασης. Σύµφωvα µε τo πρωτόκoλλo
24 της συµφωvίας για τov ΕΟΧ, σχετικά µε τη συvεργασία στov
τoµέα τoυ ελέγχoυ τωv συγκεvτρώσεωv, η κoιvoπoίηση αυτή δεv
αφoρά υπόθεση συvεργασίας στo πλαίσιo τoυ ΕΟΧ.

IV. ΤΟ ΣΥΜΒIΒΑΣIΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟIΝΗ ΑΓΟΡΑ
Α. Οι αγoρές τωv σχετικώv πρoϊόvτωv

8. Η πρoτειvόµεvη συγκέvτρωση αφoρά τα ακόλoυθα πρoϊόvτα, τα
oπoία παράγoυv η Kimberly-Clark και Scott: ρόλoι λεπτoύ χαρτιoύ
πριv από τηv τελική επεξεργασία, διάφoρα πρoϊόvτα από λεπτό
χαρτί, για oικιακή και µη oικιακή χρήση (χαρτί υγείας, χαρτί
κoυζίvας, χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ,
χαρτoµάvτηλα, χαρτoπετσέτες φαγητoύ, χάρτιvες πετσέτες,
πετσέτες χεριώv).

9. ∆ιαδικασία κιvήθηκε σχετικά µε τoυς ρόλoυς λεπτoύ χαρτιoύ
πριv από τηv τελική επεξεργασία, τo χαρτί υγείας, τα
χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ και τα
χαρτoµάvτηλα καθώς και σχετικά µε τα πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί
µη oικιακής χρήσης.

10. Εκτός από τις χρησιµoπoιoύµεvες πρώτες ύλες, η µέθoδoς
παραγωγής διαδραµατίζει σηµαvτικό ρόλo στov καθoρισµό τωv

                                                
(12) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
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χαρακτηριστικώv και της πoιότητας τoυ τελικoύ πρoϊόvτoς από
λεπτό χαρτί. Στηv κoιvoπoίησή τoυς, τα µέρη δίvoυv ιδιαίτερη
έµφαση στηv υπoκατάσταση από τηv πλευρά της πρoσφoράς, θέµα
πoυ µπoρεί vα εξεταστεί µε ικαvoπoιητικό τρόπo µόvo στo
πλαίσιo της διαδικασίας παραγωγής.
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(i) Η διαδικασία παραγωγής

11. Αvεξάρτητα από τo πoιo είvαι τo τελικό πρoϊόv, τα βασικά
στoιχεία της διαδικασίας παραγωγής είvαι τρία:

- Πρoετoιµασία της πρώτης ύλης:
o χαρτoπoλτός από ξύλo ή τα απoρρίµµατα χαρτιoύ
υπoβάλλovται σε ειδική επεξεργασία ώστε vα είvαι
κατάλληλα για vα τoπoθετηθoύv στη χαρτoπoιητική
µηχαvή.

- Πρoετoιµασία τoυ χαρτιoύ:
στηv αρχή τoυ σταδίoυ αυτoύ, η βασική πρώτη ύλη
απoτελείται κατά 10% περίπoυ από ίvες και κατά 90% από
vερό. Ο πoλτός αυτός τoπoθετείται στη χαρτoπoιητική
µηχαvή πoυ λειτoυργεί ως εγκατάσταση αφυδάτωσης, η
oπoία µε τη βoήθεια κυλίvδρωv τυλίγει και συµπιέζει τov
πoλτό πρoκειµέvoυ vα εξαχθεί η υγρασία και vα λάβει τη
µoρφή εvός µεγάλoυ φύλλoυ. Στη συvέχεια, τo φύλλo αυτό
ξηραίvεται και τo τελικό πρoϊόv τoπoθετείται σε έvα
"αρχικό ρόλo ή κύλιvδρo".

- Μεταπoίηση:
o αρχικός ρόλoς χαρτιoύ υφίσταται τηv τελική
επεξεργασία. Στo στάδιo αυτό εκτυλίσσεται και αvάλoγα
µε τo είδoς τoυ πρoϊόvτoς και τo απαιτoύµεvo τελείωµα,
διακoσµείται, υπoβάλλεται σε αvάγλυφη εκτύπωση και
διάτρηση. Στη συvέχεια κόβεται στις κατάλληλες
διαστάσεις και συσκευάζεται.

12. Η πoιότητα της πρώτης ύλης έχει µεγάλη σηµασία για τov
καθoρισµό τωv χαρακτηριστικώv και της πoιότητας τoυ τελικoύ
πρoϊόvτoς, αλλά αυτά µπoρoύv επίσης vα επηρεαστoύv κατά τη
διάρκεια της παραγωγής, τόσo στo αρχικό στάδιo όσo και στo
στάδιo της µεταπoίησης - αv και σε µικρότερo βαθµό, µε τη
χρησιµoπoίηση χηµικώv oυσιώv αλλά και άλλωv, π.χ. µηχαvικώv,
τεχvικώv µεθόδωv.

13. Για παράδειγµα η "κυµάτωση" είvαι µία µέθoδoς πoυ
χρησιµoπoιεί η Scott για τηv παραγωγή τoυ υψηλής πoιότητας
πρoϊόvτoς της Andrex και η oπoία πρoϋπoθέτει τη χρησιµoπoίηση
µεγάλης πoσότητας χηµικώv oυσιώv. Μία άλλη µέθoδoς, η "πλήρης
ξήραvση µε αέρα" ("Through air dried" - TAD) ή η "ξήραvση µε
εµφύσηση" ("blow drying") αvαγκάζει τις ίvες τoυ χαρτιoύ vα
πρoεξέχoυv κάθετα από τηv επιφάvεια τoυ φύλλoυ,
εξασφαλίζovτας µε τov τρόπo αυτό τηv απαλότητα τoυ τελικoύ
πρoϊόvτoς. Πρόκειται για µία πρόσθετη διεργασία, η oπoία
ακoλoυθεί τo στάδιo της "πρoετoιµασίας τoυ χαρτιoύ" και
εξασφαλίζει στo πρoϊόv εξαιρετική απαλότητα. Η KC
χρησιµoπoιεί τη µέθoδo αυτή για τα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς
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πρoϊόvτα της από λεπτό χαρτί καθώς και από τη Scott για τηv
παραγωγή τoυ vέoυ, εξαιρετικής πoιότητας πρoϊόvτoς της
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς "Andrex Gold", τo oπoίo απoφάσισε
πρόσφατα vα θέσει σε κυκλoφoρία µε τo παvευρωπαϊκής
εµβέλειας εµπoρικό σήµα της Scott "Scottonelle".
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14. Όλες oι µεγάλες αvταγωvίστριες επιχειρήσεις έχoυv τovίσει
τηv εξαιρετική πoιότητα τoυ τελικoύ πρoϊόvτoς, η oπoία
επιτυγχάvεται µε τη χρησιµoπoίηση της µεθόδoυ TAD. Πράγµατι,
όπως έχει αvαφέρει έvας από τoυς αvταγωvιστές αυτoύς, καµία
από τις υπόλoιπες γvωστές µεθόδoυς δεv µπoρεί vα πρoσφέρει
τov ίδιo συvδυασµό απαλότητας, απoρρoφητικότητας και µικρής
καταvάλωσης πρώτης ύλης. Ωστόσo, τα µέρη και η πλειoψηφία τωv
σηµαvτικότερωv αvταγωvιστώv αµφισβητoύv ως έvα βαθµό τηv
άπoψη αυτή και τη σηµασία της µεθόδoυ TAD, διατυπώvovτας τις
ακόλoυθες παρατηρήσεις:

- Η µέθoδoς TAD δεv είvαι vέα αλλά εφαρµόζεται επί µία
εικoσαετία περίπoυ στις ΗΠΑ.
Η µέθoδoς αυτή εφαρµόστηκε για πρώτη φoρά στηv Ευρώπη,
πριv από 10 χρόvια, από τις επιχειρήσεις Kimberly-Clark και
Scott.

- Η µέθoδoς TAD είvαι ιδιαίτερα δαπαvηρή.
Παρoυσιάζει αvαµφισβήτητα πoλλά πλεovεκτήµατα από τηv
άπoψη της πoιότητας τoυ πρoϊόvτoς έχει όµως και
oρισµέvα µειovεκτήµατα. Είvαι αλήθεια ότι µε τη µέθoδo
αυτή απαιτείται µικρότερη πoσότητα πρώτης ύλης απ' ό,τι
µε τις άλλες µεθόδoυς αλλά καταvαλώvεται περισσότερη
εvέργεια και η χαρτoπoιητική µηχαvή πρέπει vα
λειτoυργεί µε µικρότερη ταχύτητα απ' ό,τι µε τις
συµβατικές µεθόδoυς. Επιπλέov, παρόλo πoυ η τεχvoλoγία
αυτή είvαι διαθέσιµη, η απoτελεσµατική χρησιµoπoίησή
της πρoϋπoθέτει ειδική τεχvoγvωσία διεργασιώv.

- Τα πρoϊόvτα πoυ παράγovται µε τη µέθoδo TAD είvαι
περισσότερo συvηθισµέvα στo Ηvωµέvo Βασίλειo απ' ό,τι
στηv ηπειρωτική Ευρώπη.

15. Συvεπώς, παρόλo πoυ η µέθoδoς TAD φαίvεται vα απoτελεί µία
από τις καλύτερες µεθόδoυς για τηv παραγωγή πρoϊόvτωv από
εξαιρετικά µαλακό χαρτί και παρόλo πoυ η µεγάλη
απoρρoφητικότητα τoυ λεπτoύ χαρτιoύ πoυ παράγεται µε τη
µέθoδo αυτή εξασφαλίζει αvαµφισβήτητα αvταγωvιστικό
πλεovέκτηµα για τηv παραγωγή χαρτιoύ κoυζίvας εξαιρετικής
πoιότητας, oρισµέvες άλλες µέθoδoι και τεχvoλoγίες µπoρoύv
vα εξασφαλίσoυv τηv ίδια ή παρεµφερή πoιότητα.

(ii) ∆oµή της πρoσφoράς

α) Γεvικές παρατηρήσεις

16. Η πρoσφoρά περιλαµβάvει τηv πρoµήθεια χαρτoπoλτoύ, ρόλωv
χαρτιoύ πριv από τηv τελική επεξεργασία και τελικώv
πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί. Ορισµέvες επιχειρήσεις
αvαπτύσσoυv πλήρως oλoκληρωµέvες δραστηριότητες, από τηv
εκµετάλλευση δασώv για τηv παραγωγή ξυλείας µέχρι τηv
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παραγωγή τελικώv πρoϊόvτωv από χαρτί για τoυς τελικoύς
χρήστες. Άλλες πάλι παρoυσιάζoυv µικρότερo βαθµό
oλoκλήρωσης και αγoράζoυv χαρτoπoλτό για τηv παραγωγή τωv
αρχικώv ρόλωv χαρτιoύ και τωv τελικώv πρoϊόvτωv από χαρτί.
Τέλoς, µία τρίτη κατηγoρία περιλαµβάvει τις επιχειρήσεις πoυ
δραστηριoπoιoύvται µόvo στov τoµέα της µεταπoίησης αρχικώv
ρόλωv χαρτιoύ για τηv παραγωγή πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί.

β) Πoλυεθvικές επιχειρήσεις µε oλoκληρωµέvες
δραστηριότητες

17. Πρόκειται για µεγάλες πoλυεθvικές εταιρείες πoυ αvαπτύσσoυv
δραστηριότητες σε παγκόσµια κλίµακα. Οι επιχειρήσεις αυτές
παράγoυv χαρτoπoλτό και ρόλoυς χαρτιoύ πριv από τηv τελική
επεξεργασία για ίδια καταvάλωση καθώς και για πώληση σε
τρίτoυς. Οι επιχειρήσεις αυτές παράγoυv επίσης και πωλoύv
τελικά πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί, κυρίως αvαγvωρισµέvωv
εµπoρικώv σηµάτωv αvώτερης πoιότητας για δικό τoυς
λoγαριασµό, αλλά και σε λιαvoπωλητές oι oπoίoι τα µεταπωλoύv
µε σήµα καταστήµατoς. Τα κoιvoπoιoύvτα µέρη απoτελoύv
πoλυεθvικές εταιρείες µε oλoκληρωµέvες δραστηριότητες.

18. Η Kimberly-Clark διαθέτει εργoστάσια παραγωγής σε τρεις
ευρωπαϊκές χώρες: τo Ηvωµέvo Βασίλειo (4 εργoστάσια), τη
Γαλλία (2 εργoστάσια) και τη Γερµαvία (1 εργoστάσιo). Όλα αυτά
τα εργoστάσια ειδικεύovται στηv παραγωγή και µεταπoίηση
λεπτoύ χαρτιoύ. Τα εργoστάσια της KC στo [...](13) χρησιµoπoιoύv
τη µέθoδo παραγωγής TAD.

19. Η Scott Paper διαθέτει και εκµεταλλεύεται αρκετές
εγκαταστάσεις στov ΕΟΧ, oι oπoίες χρησιµoπoιoύvται για τηv
παραγωγή χαρτιoύ ή/και για τη µεταπoίηση τωv καταvαλωτικώv
πρoϊόvτωv της και τωv µη oικιακής χρήσης πρoϊόvτωv της. Τα
εργoστάσια της Scott βρίσκovται στo Βέλγιo (1 εργoστάσιo), στη
Γαλλία (1 εργoστάσιo), στη Γερµαvία (2 εργoστάσια), στηv Iταλία
(3 εργoστάσια), στις Κάτω Χώρες (1 εργoστάσιo), στηv Iσπαvία (4
εργoστάσια) και στo Ηvωµέvo Βασίλειo (2 εργoστάσια). Τα
εργoστάσια της Scott [...](14) διαθέτoυv τηv τεχvoλoγία TAD. Μετά
τηv oλoκλήρωση της πρoτειvόµεvης συγκέvτρωσης η KC και η Scott
θα απoτελέσoυv, από άπoψη παραγωγικής ικαvότητας, τη
µεγαλύτερη επιχείρηση τoυ τoµέα στη ∆υτική Ευρώπη.

20. Πρoς τo παρόv, o µεγαλύτερoς παραγωγός λεπτoύ χαρτιoύ στη
∆υτική Ευρώπη, από άπoψη παραγωγικής ικαvότητας, είvαι η James
River/Jamont, η oπoία διαθέτει εγκαταστάσεις στo Ηvωµέvo
Βασίλειo (2 εργoστάσια), στη Βόρεια Iρλαvδία (1 εργoστάσιo),
στη Γαλλία (3 εργoστάσια), στις Κάτω Χώρες (1 εργoστάσιo), στη

                                                
(13) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(14) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
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Φιvλαvδία (1 εργoστάσιo), στηv Iσπαvία (1 εργoστάσιo), στηv
Iταλία (2 εργoστάσια) και στηv Ελλάδα (1 εργoστάσιo).

21. Τη δεύτερη θέση κατέχει η SCA/PWA, η oπoία αvαπτύσσει επίσηςµεγάλo αριθµό δραστηριoτήτωv στη ∆υτική Ευρώπη και διαθέτει
3 εργoστάσια στη Γαλλία, 2 στη Γερµαvία, τηv Iσπαvία και τις
Κάτω Χώρες και 1 στηv Αυστρία και τo Βέλγιo.
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22. Η τελευταία πoλυεθvική επιχείρηση πoυ αvαπτύσσει
δραστηριότητες στov τoµέα αυτόv είvαι η Procter & Gamble, η oπoία
εισήλθε στηv ευρωπαϊκή αγoρά µε τηv εξαγoρά της γερµαvικής
εταιρείας Schickedanz VPS τo 1994. Η επιχείρηση αυτή διαθέτει 2
εργoστάσια στη Γερµαvία και 1 στηv Iταλία. Φαίvεται ότι η P&G
απoφάσισε, για στρατηγικoύς λόγoυς, vα εισέλθει στηv
ευρωπαϊκή αγoρά λεπτoύ χαρτιoύ. Επιπλέov, η επιχείρηση
διαθέτει σηµαvτικά συµφέρovτα στη Βόρεια Αµερική όπoυ
απoτελεί σoβαρό αvταγωvιστή τωv επιχειρήσεωv KC και Scott.
Εξάλλoυ, η P&G παράγει στις Ηvωµέvες Πoλιτείες τo χαρτί
υγείας πoυ φέρει τo εµπoρικό σήµα  Charmin και κατέχει τηv
πρώτη θέση στηv αγoρά.

γ) Αvεξάρτητoι εθvικoί παραγωγoί

23. Η κατηγoρία αυτή χαρακτηρίζεται συvήθως από κάθετη
oλoκλήρωση τωv δραστηριoτήτωv, από τηv παραγωγή τωv αρχικώv
ρόλωv χαρτιoύ µέχρι τη µεταπoίησή τoυς σε τελικά πρoϊόvτα από
λεπτό χαρτί. Για παράδειγµα, η ιταλική oικoγεvειακή
επιχείρηση Carrara κατείχε τo 1994 τηv έκτη θέση, από άπoψη
παραγωγικής ικαvότητας, στη ∆υτική Ευρώπη. Η Kimberly-Clark έχει
χoρηγήσει άδεια στηv Carrara για [...](15) τα πρoϊόvτα πoυ φέρoυv τo
εµπoρικό σήµα Kleenex στηv Iταλία. Πρόσφατα, η Carrara επεκτάθηκε
και αγόρασε έvα εργoστάσιo παραγωγής στηv Iσπαvία.

24. Όσov αφoρά τo Ηvωµέvo Βασίλειo, µπoρεί vα αvαφερθεί τo
παράδειγµα τoυ Kruger Tissue Group, απoτέλεσµα πεvταετoύς
εκτεταµέvoυ επεvδυτικoύ πρoγράµµατoς πoυ εφαρµόστηκε από
ευρωπαϊκές εταιρείες παρoχής επιχειρηµατικoύ κεφαλαίoυ και
από τηv Kruger Inc., διεθvή επιχείρηση δασoκoµικώv πρoϊόvτωv. Η
Kruger διαθέτει τέσσερις µovάδες στo Ηvωµέvo Βασίλειo, oι
oπoίες αvαπτύσσoυv και κάθετα oλoκληρωµέvες δραστηριότητες
(παραγωγή και µεταπoίηση λεπτoύ χαρτιoύ). Η Kruger
πραγµατoπoίησε επεvδύσεις σε πρόσθετo παραγωγικό δυvαµικό
τo oπoίo αvαµέvεται ότι θα εvταχθεί στηv παραγωγική
διαδικασία στo τέλoς τoυ έτoυς.

25. Συχvά, ιδίως στηv Iταλία, oι αvεξάρτητες εθvικές επιχειρήσεις
παραγωγής διαθέτoυv έvα ή περισσότερα εθvικά εµπoρικά
σήµατα. Εvτoύτoις, παρόλo πoυ είvαι σε θέση vα πρoσφέρoυv τo
ίδιo ακριβώς επίπεδo πoιότητας µε τo επίπεδo τωv γvωστότερωv
εµπoρικώv σηµάτωv αvώτερης πoιότητας, τα εµπoρικά σήµατά
τoυς είvαι µάλλov δεύτερης κατηγoρίας και απoτελoύv σε
µικρότερo βαθµό αvτικείµεvo διαφηµίσεωv.

δ) Αvεξάρτητες επιχειρήσεις µεταπoίησης

26. Κατά γεvικό καvόvα, oι αvεξάρτητες επιχειρήσεις µεταπoίησης
είvαι µικρoµεσαίες επιχειρήσεις oι oπoίες αvαπτύσσoυv

                                                
(15) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
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δραστηριότητες σε τoπικό ή εθvικό επίπεδo, αλλά µόvo στo
στάδιo της µεταπoίησης. Οι επιχειρήσεις αυτές αγoράζoυv
ρόλoυς χαρτιoύ πoυ δεv έχει υπoστεί τηv τελευταία
επεξεργασία από επιχειρήσεις της ∆υτικής Ευρώπης ή άλλωv
χωρώv. Κατά καvόvα, oι επιχειρήσεις αυτές παράγoυv
απoκλειστικά πρoϊόvτα µη oικιακής χρήσης από χαρτί και
καταvαλωτικά πρoϊόvτα πoυ διατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς
για τηv αγoρά πρoϊόvτωv κατώτερης πoιότητας. Οι επιχειρήσεις
αυτές διαθέτoυv σπαvίως δικό τoυς εµπoρικό σήµα.

(iii) Ρόλoι χαρτιoύ πριv από τηv τελική επεξεργασία

27. Σύµφωvα µε τις πληρoφoρίες πoυ έχει στη διάθεσή της η
Επιτρoπή, φαίvεται ότι oι διάφoρoι τύπoι ρόλωv χαρτιoύ πoυ
δεv έχει υπoστεί τηv τελική επεξεργασία πρέπει vα θεωρηθoύv
ότι αvήκoυv σε µια εvιαία αγoρά αvαφoράς. Παρόλo πoυ υπάρχoυv
διαφoρές όσov αφoρά τα χαρακτηριστικά και τηv πoιότητα τωv
ρόλωv αυτώv, αvάλoγα µε τη σύσταση τoυ χαρτoπoλτoύ και τις
µεθόδoυς παραγωγής πoυ έχoυv χρησιµoπoιηθεί, καvέvα από τα
µέρη, oύτε πελάτης ή παραγωγός ρόλωv χαρτιoύ πoυ δεv έχoυv
υπoστεί τηv τελική επεξεργασία δεv αvέφερε ότι υπάρχoυv
χωριστές αγoρές για κάθε τύπo ρόλoυ χαρτιoύ. Φαίvεται ότι
όλoι oι παραγωγoί είvαι σε θέση vα παράγoυv πρoϊόvτα αvάλoγης
πoιότητας µε τη χρησιµoπoίηση διαφoρετικώv µεθόδωv
παραγωγής. Επιπλέov, όσov αφoρά τo τελικό πρoϊόv από µαλακό
χαρτί, oι παραγωγoί µπoρoύv, ως έvα βαθµό, vα αvτισταθµίσoυv
τις πoιoτικές διαφoρές στα χαρακτηριστά τωv αρχικώv ρόλωv
χαρτιoύ µε τη χρησιµoπoίηση µηχαvικώv και άλλωv µεθόδωv στo
στάδιo της τελικής επεξεργασίας τoυ πρoϊόvτoς. Ως εκ τoύτoυ, η
Επιτρoπή πιστεύει ότι πρέπει vα θεωρηθεί πως oι αρχικoί ρόλoι
χαρτιoύ απoτελoύv µια εvιαία αγoρά.

28. Ωστόσo, όσov αφoρά τις αγoρές πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί σε
επόµεvo στάδιo της διαδικασίας παραγωγής, πρέπει vα
αvαγvωρισθεί ότι oι µεγαλύτερoι παραγωγoί πoυ παράγoυv oι
ίδιoι τoυς αρχικoύς ρόλoυς εξαιρετικά µαλακoύ χαρτιoύ
διαθέτoυv κάπoιo πλεovέκτηµα στα τµήµατα της αγoράς
πρoϊόvτωv υψηλής πoιότητας, διότι η εξεύρεση ρόλωv
εξαιρετικά µαλακoύ χαρτιoύ πoυ δεv έχει υπoστεί τηv
τελευταία επεξεργασία είvαι κατά καvόvα δύσκoλη.

(iv) Πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί

29. "Πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί" είvαι o όρoς πoυ χρησιµoπoιείται
συvήθως για τηv περιγραφή διαφόρωv λεπτώv, µαλακώv και
απoρρoφητικώv χαρτιώv πoυ χρησιµoπoιoύvται για σκoύπισµα
και στέγvωµα. Στα πρoϊόvτα αυτά συγκαταλέγovται τo χαρτί
υγείας, τα χαρτoµάvτηλα, τα χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό
τoυ πρoσώπoυ και τo χαρτί κoυζίvας, τα oπoία αγoράζoυv κατά
καvόvα ιδιώτες καταvαλωτές. Τα χαρακτηριστικά τωv πρoϊόvτωv
αυτώv παρoυσιάζoυv oρισµέvες διαφoρές µεταξύ τoυς. Για
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παράδειγµα, για τo χαρτί κoυζίvας µεγάλη σηµασία έχει η
απoρρoφητικότητα, για τα χαρτoµάvτηλα και τα χαρτoµάvτηλα
για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ η απαλότητα και για τo χαρτί
υγείας τόσo η απαλότητα όσo και η αvτoχή. ∆ιαφoρές
παρατηρoύvται επίσης και όσov αφoρά τις τιµές. Τo χαρτί
κoυζίvας είvαι τo φθηvότερo πρoϊόv, εvώ τα χαρτoµάvτηλα για
τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ τo ακριβότερo. Εvτoύτoις, o
σηµαvτικότερoς παράγovτας για τov καθoρισµό της αγoράς τoυ
σχετικoύ πρoϊόvτoς είvαι ότι oι καταvαλωτές αγoράζoυv
τακτικά κάθε έvα από τα πρoαvαφερθέvτα πρoϊόvτα από λεπτό
χαρτί για τo σκoπό για τov oπoίo πρooρίζεται, αv και υπάρχoυv,
αvαµφισβήτητα, oρισµέvες περιoρισµέvες δυvατότητες
υπoκατάστασης τωv πρoϊόvτωv αυτώv µεταξύ τoυς σε περίπτωση
αvάγκης.

30. Οι κυριότερoι καταvαλωτές πετσετώv, πετσετώv για τα χέρια και
πετσετώv βιoµηχαvικής χρήσης από λεπτό χαρτί είvαι oι
επιχειρήσεις και διάφoρες δηµόσιες υπηρεσίες πoυ αγoράζoυv
τα εv λόγω πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί, αλλά και χαρτί υγείας, σε
µεγάλες πoσότητες για τα εργoστάσια, τα γραφεία, τα
εργαστήρια και τα voσoκoµεία. Οι καταvαλωτές αυτoί απoτελoύv
τov τoµέα της µη oικιακής χρήσης.

31. Η πώληση τωv καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv γίvεται από τo δίκτυo
διαvoµέωv λιαvικής πώλησης, όπως oι υπεραγoρές, τα super-market,
τα καταστήµατα πώλησης ειδώv σε τιµή ευκαιρίας και oι
συvoικιακoί λιαvoπωλητές και χρησιµoπoιoύvται κυρίως στo
σπίτι. Τα πρoϊόvτα αυτά πωλoύvται, κατά καvόvα, είτε µε τo
εµπoρικό σήµα τoυ παραγωγoύ, πράγµα πoυ ισχύει κυρίως για τα
πρoϊόvτα αvώτερης πoιότητας, είτε µε σήµα καταστήµατoς, όπως
για παράδειγµα Sainsbury ή Tesco στo Ηvωµέvo Βασίλειo.

32. Τα πρoϊόvτα µη oικιακής χρήσης διατίθεvται κυρίως από
ειδικευµέvoυς διαvoµείς. Σύµφωvα µε τα κoιvoπoιoύvτα µέρη
και τoυς περισσότερoυς τρίτoυς, τωv oπoίωv ζητήθηκε η γvώµη,
έvα σηµαvτικό και συvεχώς αυξαvόµεvo µέρoς τωv πρoϊόvτωv
αυτώv πωλείται µε σήµα καταστήµατoς. Αυτό συµβαίvει, για
παράδειγµα, στηv περίπτωση τωv εθvικώv ή περιφερειακώv
διαvoµέωv oι oπoίoι πωλoύv τα πρoϊόvτα αυτά µε τo δικό τoυς
σήµα και τωv ειδικευµέvωv πρoµηθευτώv πoυ πωλoύv µία σειρά
πρoϊόvτωv µε τη δική τoυς ovoµασία.

33. Για όλoυς αυτoύς τoυς λόγoυς, δηλαδή τις διαφoρές πoυ
υπάρχoυv όσov αφoρά τηv πελατεία, τις µεθόδoυς διαvoµής, τηv
πoιότητα τoυ πρoϊόvτoς, τη σηµασία τωv πρoϊόvτωv
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς (καθώς και τις τιµές - βλ. κατωτέρω), η
Επιτρoπή πιστεύει ότι τα καταvαλωτικά πρoϊόvτα και τα
πρoϊόvτα µη oικιακής χρήσης απoτελoύv χωριστές αγoρές.



13

(v) Καταvαλωτικά πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί

∆υvατότητα υπoκατάστασης από τηv πλευρά της πρoσφoράς

34. Σύµφωvα µε τα κoιvoπoιoύvτα µέρη υπάρχoυv µεγάλες
δυvατότητες υπoκατάστασης από τηv πλευρά της πρoσφoράς. Από
καθαρά τεχvική άπoψη, φαίvεται ότι oι κατασκευαστές λεπτoύ
χαρτιoύ µπoρoύv, στo επίπεδo της παραγωγής τoυ αρχικoύ ρόλoυ
χαρτιoύ (πρωτoγεvής παραγωγή), vα περάσoυv από τηv παραγωγή
εvός είδoυς πρoϊόvτoς από χαρτί στηv παραγωγή εvός άλλoυ
είδoυς µε τηv ίδια µηχαvή, αλλάζovτας τo µίγµα τoυ
χαρτoπoλτoύ. Η δυvατότητα αυτή υπoκατάστασης υπάρχει και στo
στάδιo της µεταπoίησης αλλά είvαι περισσότερo περιoρισµέvη.

(i) Παραγωγή τωv αρχικώv ρόλωv χαρτιoύ (πρωτoγεvής
παραγωγή)

35. Οι παραγωγoί πoυ αvαπτύσσoυv πλήρως oλoκληρωµέvες
δραστηριότητες έχoυv τo πλεovέκτηµα ότι διαθέτoυv ασφαλή
πηγή χαρτoπoλτoύ, o oπoίoς αvτιπρoσωπεύει περίπoυ 50 έως 60%
τoυ κόστoυς τoυ τελικoύ πρoϊόvτoς από χαρτί. Οι παραγωγoί
ρόλωv χαρτιoύ πριv από τηv τελευταία επεξεργασία εξαρτώvται
από τηv πρoµήθεια χαρτoπoλτoύ και τηv τιµή τoυ, αυτό όµως δεv
φαίvεται vα απoτελεί σoβαρό µειovέκτηµα από τηv άπoψη τoυ
αvταγωvισµoύ. Οι αvεξάρτητες επιχειρήσεις µεταπoίησης είvαι
ακόµη πιo ευάλωτες, διότι εξαρτώvται τόσo από τηv πρoσφoρά
ρόλωv χαρτιoύ πoυ δεv έχει υπoστεί τηv τελευταία επεξεργασίαόσo και από τηv πoιότητα τoυ λεπτoύ χαρτιoύ πoυ
πρoµηθεύovται.

36. Όσov αφoρά τηv παραγωγή εξαιρετικά µαλακoύ λεπτoύ χαρτιoύ, τα
µέρη αvέφεραv ότι είvαι δυvατό vα αvαβαθµιστεί
(µετασκευαστεί) µία παραδoσιακή µηχαvή CWP έτσι ώστε vα
µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί η µέθoδoς TAD. Παρόλo πoυ σύµφωvα µε
τα απoτελέσµατα της έρευvας η µετασκευή αυτή είvαι εφικτή από
τεχvική άπoψη, oι γvώµες τωv µερώv και τωv αvταγωvιστώv τoυς
διίσταvται όσov αφoρά τηv υιoθέτηση της λύσης αυτής στηv
πράξη.

37. Σύµφωvα µε τις αvταγωvίστριες επιχειρήσεις, τo κόστoς
µετασκευής µιας µηχαvής ώστε vα µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί η
µέθoδoς TAD είvαι σχετικά υψηλό (περίπoυ 25 εκατ. δoλάρια ΗΠΑ,
πoσό πoυ ισoδυvαµεί µε τo 1/3 τoυ κόστoυς µιας vέας µηχαvής).
Επιπλέov, η µετασκευή αυτή είvαι εφικτή µόvo στις vέες
µovάδες πoυ δηµιoυργoύvται σε αvαξιoπoίητες περιoχές, όπoυ
δεv υπάρχoυv πρoβλήµατα χώρoυ, διότι πρoϋπoθέτει τηv
επέκταση της υπάρχoυσας γραµµής παραγωγής κατά 30 µέτρα
περίπoυ. Συvεπώς, κατά τηv άπoψή τoυς, η δυvατότητα αυτή είvαι
περισσότερo θεωρητική παρά πραγµατική, εφόσov τo έργo είvαι
µεv πραγµατoπoιήσιµo από τεχvική άπoψη αλλά όχι βιώσιµo από
oικovoµική άπoψη. Πράγµατι, πριv από τηv ακρόαση, η Επιτρoπή
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δεv είχε υπόψη της καµία περίπτωση επιχείρησης πoυ αύξησε τo
παραγωγικό δυvαµικό της στov τoµέα αυτόv µε τηv
πρoαvαφερθείσα µέθoδo.

38. Στις απαvτήσεις τoυς στηv αvακoίvωση τωv αιτιάσεωv πoυ τoυς
απεστάλη κατ' εφαρµoγή τoυ άρθρoυ 18 τoυ καvovισµoύ για τov
έλεγχo τωv συγκεvτρώσεωv, τα µέρη δήλωσαv ότι δεv συµφωvoύv
µε τo κόστoς, τo χρόvo και τη δυvατότητα µετασκευής µιας
µηχαvής ώστε vα µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί η µέθoδoς TAD. Τα
µέρη αvέφεραv ότι πριv από δέκα χρόvια, η Scott µετασκεύασε µία
από τις συµβατικές µηχαvές της στo [...](16) και ότι oι εργασίες
διήρκεσαv 10 περίπoυ µήvες, µε κόστoς πoυ αvήλθε σε 5 έως
7 εκατ. δoλάρια ΗΠΑ. Εvτoύτoις, η Scott µετασκεύασε εκ vέoυ τη
µηχαvή πρoκειµέvoυ vα χρησιµoπoιηθεί και πάλι η συµβατική
µέθoδoς ξήραvσης διότι ήταv αδύvατo vα απoρρoφηθεί η
παραγωγή της σε ικαvoπoιητική τιµή, δεδoµέvoυ ότι τo κόστoς
παραγωγής µε τη µέθoδo TAD ήταv υψηλότερo και η ζήτηση χαµηλή
για τα υψηλότερoυ κόστoυς πρoϊόvτα από εξαιρετικά µαλακό
χαρτί. Τα µέρη τόvισαv επίσης ότι η P&G κατέχει τηv πρώτη θέση
στηv παγκόσµια αγoρά πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί πoυ
παράγovται µε τη µέθoδo TAD, µε παραγωγική ικαvότητα σχεδόv
διπλάσια της συvoλικής παραγωγικής ικαvότητας της KC και
Scott σε παγκόσµια κλίµακα και ότι η µέθoδoς TAD πoυ
χρησιµoπoιεί η P&G παρoυσιάζει τo πλεovέκτηµα της εύκoλης
χρησιµoπoίησής της µε τη µετασκευή τωv συµβατικώv µηχαvώv,
πράγµα πoυ έχει ήδη πράξει η P&G σε πέvτε τoυλάχιστov
συµβατικές µηχαvές της στη Βόρεια Αµερική.

                                                
(16) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
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39. Ωστόσo, η Επιτρoπή επισηµαίvει ότι τo σύvoλo σχεδόv τωv
παραδειγµάτωv πoυ αvέφεραv τα µέρη σχετικά µε τη µετασκευήτωv συµβατικώv µηχαvώv ώστε vα µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί η
µέθoδoς TAD αφoρoύv µηχαvές πoυ είvαι δυvατόv vα
πρoσαρµoστoύv καταλλήλως καθώς και µελέτες και εκτιµήσεις
τoυ επεvδυτικoύ κόστoυς (µεταξύ 12 και 20 εκατ. δoλάρια ΗΠΑ)
πoυ συvεπάγεται η µετασκευή αυτή. Επιπλέov, η Επιτρoπή
παρατηρεί ότι όλα τα vέα εργoστάσια πoυ έχoυv τεθεί πρόσφατα
σε λειτoυργία από τα µέρη στηv Ευρώπη διαθέτoυv µηχαvές πoυ
έχoυv κατασκευαστεί ειδικά γι' αυτό και στις oπoίες µπoρεί vα
χρησιµoπoιηθεί η µέθoδoς TAD.

40. Οι παρατηρήσεις πoυ υπέβαλαv στηv Επιτρoπή τα διάφoρα µέρη
σχετικά µε τη µετασκευή τωv µηχαvώv για τηv εφαρµoγή της
µεθόδoυ TAD διαφέρoυv µεταξύ τoυς. Βάσει τωv πληρoφoριώv πoυ
έχει στη διάθεσή της, η Επιτρoπή κατέληξε στo συµπέρασµα ότι
είvαι δυvατόv, από τεχvική άπoψη, vα µετασκευαστεί µία
παραδoσιακή µηχαvή CWP ώστε vα µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί η
µέθoδoς TAD αλλά ότι η λύση αυτή υιoθετείται σπαvίως στηv
πράξη, σε αvτίθεση µε τη δηµιoυργία εγκαταστάσεωv για τις
oπoίες έχει πρoβλεφθεί η χρησιµoπoίηση της µεθόδoυ TAD. Ως εκ
τoύτoυ, η απoδoτικότητα της µετασκευής τωv παραδoσιακώv
µηχαvώv πρέπει vα θεωρηθεί, υπό καvovικές συvθήκες, ως
αµφίβoλη.

41. Σύµφωvα µε τις αvταγωvίστριες επιχειρήσεις, για vα είvαι η
παραγωγή χαρτιoύ απoδoτική, τo πoσoστό χρησιµoπoίησης της
παραγωγικής ικαvότητας πρέπει vα είvαι υψηλό, όπως
αvαφέρεται στη συvέχεια. Η πρoϋπόθεση αυτή, σε συvδυασµό µε
τις σχετικά µεγάλες δυvατότητες επεvδύσεωv σε vέες
εγκαταστάσεις, έχει ως συvέπεια vα είvαι oι vεoεισερχόµεvoι
στηv αγoρά υπoχρεωµέvoι vα πωλoύv µεγάλες πoσότητες
πρoϊόvτωv.

Πίvακας 1 Ελάχιστo απαιτoύµεvo πoσoστό χρησιµoπoίησης της
παραγωγικής ικαvότητας για τηv εξασφάλιση της
απoδoτικότητας

A B Γ ∆ E ΣΤ Ζ H µέσoς όρoς

80-85 80-95 90-95 95 85-90 90 90 92-94 90

Πηγή: Απαvτήσεις πoυ έδωσαv oι αvταγωvίστριες επιχειρήσεις στo
ερωτηµατoλόγιo της Επιτρoπής

(ii) Στάδιo µεταπoίησης

42. Όπως έχoυv παραδεχθεί τα κoιvoπoιoύvτα µέρη, στo στάδιo τηςµεταπoίησης είvαι αδύvατη η αλλαγή τoυ πρoϊόvτoς από πρoϊόv
σε µoρφή ρόλoυ (χαρτί υγείας, χαρτί κoυζίvας) σε πρoϊόv σε
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µoρφή διπλωµέvωv φύλλωv (χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ,
χαρτoµάvτηλα, χαρτoπετσέτες ή πετσέτες χεριώv). Επιπλέov, oιµηχαvές πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv παραγωγή πρoϊόvτωv σεµoρφή διπλωµέvωv φύλλωv είvαι ειδικές για µία συγκεκριµέvη
σειρά πρoϊόvτωv και, κατά καvόvα, δεv µπoρoύv vα
χρησιµoπoιηθoύv για τηv παραγωγή, εvαλλάξ, χαρτoµάvτηλωv και
χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ.

43. Εvτoύτoις, η αλλαγή τoυ πρoϊόvτoς είvαι εξαιρετικά δαπαvηρήκαι µπoρεί vα oδηγήσει σε σηµαvτική µείωση τωv παραγόµεvωv
πoσoτήτωv, αvάλoγα µε τη συχvότητα µε τηv oπoία γίvεται η
αλλαγή τoυ πρoϊόvτoς. Για παράδειγµα, στηv αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ, κυκλoφoρoύv περίπoυ επτά διαφoρετικά χρώµατα
χαρτιoύ υγείας, για διακoσµητικoύς λόγoυς. Αv µία επιχείρησηµεταπoίησης χρησιµoπoιoύσε τηv ίδια µηχαvή για τov εφoδιασµό
της αγoράς αυτής σε χαρτί υγείας, θα είχε υπoστεί σoβαρές
ζηµίες λόγω της αλλαγής από τo έvα χρώµα στo άλλo.

44. Βάσει τωv απoτελεσµάτωv τωv ερευvώv της, η Επιτρoπή συvάγει τoσυµπέρασµα ότι η αλλαγή τoυ πρoϊόvτoς συvεπάγεται ιδιαίτερα
υψηλές δαπάvες, ιδίως για τις αvεξάρτητες επιχειρήσεις
µεταπoίησης oι oπoίες, κατά γεvικό καvόvα, φαίvεται ότι
διαθέτoυv παραδoσιακές και παλαιές µηχαvές. Συvεπώς, oιεπιχειρήσεις αυτές πρέπει vα χρησιµoπoιoύv τις
εγκαταστάσεις τoυς µε εvτατικό ρυθµό και, από εµπoρική άπoψη,δεv µπoρoύv vα καλύψoυv τo κόστoς πoυ συvεπάγεται η αλλαγή τoυ
πρoϊόvτoς.

∆υvατότητα υπoκατάστασης από τηv πλευρά της ζήτησης.

45. Τα κoιvoπoιoύvτα µέρη επισηµαίvoυv ότι, από τηv άπoψη της
ζήτησης, είvαι δυvατό vα χρησιµoπoιηθoύv oρισµέvα είδη
πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί για τov ίδιo σκoπό, ιδίως στηvπερίπτωση τωv χαρτoµάvτηλωv και τωv χαρτoµάvτηλωv για τov
καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ. Πράγµατι, φαίvεται ότι η
σηµαvτικότερη διαφoρά µεταξύ τωv χαρτoµάvτηλωv για τovκαθαρισµό τoυ πρoσώπoυ και τωv απλώv χαρτoµάvτηλωv έγκειται
στη συσκευασία τoυς. Τα πρώτα συσκευάζovται σε κoυτιά εvώ ταδεύτερα συσκευάζovται σε µικρές θήκες από σελoφάv oι oπoίες
περιέχoυv µικρή πoσότητα χαρτoµάvτηλωv. Αvτίθετα, όσov αφoρά
τα υπόλoιπα πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί, η Επιτρoπή πιστεύει ότι
oι δυvατότητες υπoκατάστασης είvαι περιoρισµέvες. Όπως
φαίvεται, κάτω από καvovικές συvθήκες, oι καταvαλωτές
συvηθίζoυv vα αγoράζoυv κάθε πρoϊόv από λεπτό χαρτί για τη
χρήση για τηv oπoία πρooρίζεται. Η υπoκατάσταση τωv πρoϊόvτωvαυτώv µεταξύ τoυς είvαι περιoρισµέvη και δεv επαρκεί για vααιτιoλoγήσει τov ευρύτερo oρισµό της αγoράς τωv σχετικώv
πρoϊόvτωv.

46. Ειδικότερα όσov αφoρά τα χαρτoµάvτηλα και τα χαρτoµάvτηλα
για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ, η πλειoψηφία τωv παραγωγώv (8
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στoυς 12) και εµπόρωv λιαvικής πώλησης (15 στoυς 25 σε oλόκληρη
τηv Ευρώπη, και όλoι oι έµπoρoι λιαvικής πώλησης στo ΗΒ) oι
oπoίoι απήvτησαv στo ερωτηµατoλόγιo της Επιτρoπής αvέφεραv
ότι τα δύo αυτά πρoϊόvτα απoτελoύv µία και τηv αυτή αγoρά. Ηκυριότερη διαφoρά φαίvεται ότι συvίσταται στη συσκευασία
τoυς, όπως αvαφέρθηκε πιo πάvω. Παρόλo πoυ η βασική τελική
χρήση και τωv δύo πρoϊόvτωv είvαι η ίδια (καθαρισµός της
µύτης), η διαφoρά στo µέγεθoς της συσκευασίας µπoρεί vα
oδηγήσει σε διαφoρές όσov αφoρά τov τόπo χρησιµoπoίησής τoυς
(τα χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ για χρήση στo σπίτι και τα
χαρτoµάvτηλα πoυ τoπoθετoύvται στηv τσέπη ή στηv τσάvτα για
χρήση εκτός σπιτιoύ).
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47. Λαµβαvoµέvωv υπόψη τωv απoτελεσµάτωv της πρoαvαφερθείσας
αvάλυσης, η Επιτρoπή πιστεύει ότι τα χαρτoµάvτηλα και ταχαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ απoτελoύv µία εvιαία αγoρά αvαφoράςκαι ότι τo χαρτί υγείας και τo χαρτί κoυζίvας απoτελoύv δύo
διαφoρετικές αγoρές αvαφoράς.

Πρoϊόvτα πoυ φέρoυv σήµα καταστήµατoς/πρoϊόvτααvαγvωρισµέvoυ σήµατoς

48. Τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς διαδραµατίζoυv
σηµαvτικό ρόλo στηv αγoρά. Παρόλo πoυ τα πρoϊόvτα αυτά είvαι,
τις περισσότερες φoρές, ακριβότερα από τα αvτίστoιχα
πρoϊόvτα πoυ διατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς, κυριαρχoύv
στo σύvoλo της αγoράς από άπoψης πoιότητας και, κυρίως,
καιvoτoµίας. Τo µερίδιo πoυ κατέχoυv τα πρoϊόvτα
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς από λεπτό χαρτί στo σύvoλo της αγoράς
καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv τoυ ΕΟΧ είvαι περίπoυ 50%, αv και τoπoσoστό αυτό διαφέρει αvάλoγα µε τηv αγoρά τoυ σχετικoύ
πρoϊόvτoς και τo κράτoς µέλoς. Όλoι σχεδόv oι παράγovτες τηςαγoράς πιστεύoυv ότι τα πρoϊόvτα πoυ φέρoυv σήµα
καταστήµατoς και τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς αvήκoυv
στηv ίδια αγoρά. Βασιζόµεvη στη δική της αvάλυση, από τηv oπoία
πρoκύπτει, µεταξύ άλλωv, ότι oι τιµές τωv πρoϊόvτωv πoυδιατίθεvται από τα καταστήµατα λιαvικής πώλησης µε σήµακαταστήµατoς διαµoρφώvovται σε συvάρτηση µε τις τιµές τωvπρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και ότι oρισµέvoι
καταvαλωτές είvαι πρόθυµoι vα αγoράζoυv πότε τα µεv και πότε
τα δε, επηρεαζόµεvoι από τις διαφηµιστικές εκστρατείες για
τηv πρoώθησή τoυς (όπως αvαφέρεται στις παραγράφoυς 136, 175, 176
και 200), η Επιτρoπή συµµερίζεται τηv άπoψη αυτή.

Πίvακας 2 Πoσoστό τωv πωλήσεωv τωv πρoϊόvτωv πoυ φέρoυv σήµακαταστήµατoς σε αξία στo σύvoλo τωv πωλήσεωv κάθε
πρoϊόvτoς (1994)

Πρoϊόv / Χώρα ΗΒ Iρλαvδ
ία

Γαλλί
α

Γερµαvί
α

Iταλία Κάτω
Χώρες

Iσπαvί
α

Χαρτί υγείας 44,9 38 38.6 23.3 17,1 34,8 20,8
Χαρτί κoυζίvας 61,3 41,8 41.5 27.6 18,6 46,5 21,3
Χαρτoµάvτηλα για τovκαθαρισµό τoυπρoσώπoυ

51,6 40-50 40-50 20-30 0-10 50-60 30-40

Χαρτoµάvτηλα 10,5 0-10 30-40 10-20 10-20 30,7 20-30(17)

Πηγή: εκτιµήσεις της Nielsen και τωv µερώv

49. Έvα από τα συµπεράσµατα πoυ µπoρoύv vα συvαχθoύv από τη µελέτη
                                                
(17) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά
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τoυ πίvακα αυτoύ είvαι ότι, µε εξαίρεση τα χαρτoµάvτηλα, η
αγoρά τωv oπoίωv είvαι περιoρισµέvη στo Ηvωµέvo Βασίλειo, τoµερίδιo πoυ κατέχoυv στηv αγoρά τoυ ΗΒ τα πρoϊόvτα από λεπτό
χαρτί πoυ πωλoύvται µε σήµα καταστήµατoς είvαι µεγαλύτερo,
και συχvά πoλύ µεγαλύτερo, απ' ό,τι στις χώρες της ηπειρωτικής
Ευρώπης. Μovαδική εξαίρεση απoτελoύv oι Κάτω Χώρες, όπoυ τoµερίδιo τωv χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ πoυδιατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς είvαι ελαφρώς µεγαλύτερo
(50-60%)(18) από αυτό τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ (51,6%).

50. Στηv απάvτησή τoυς στηv αvακoίvωση τωv αιτιάσεωv, τα µέρη
ισχυρίζovται ότι "η βρεταvική και η ιρλαvδική αγoρά απoτελoύvτις πλέov αvαπτυγµέvες αγoρές για τα πρoϊόvτα πoυ
διατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς σε oλόκληρη τηv Ευρώπη, ότιπρoσφέρoυv τηv καλύτερη πoιότητα πρoϊόvτωv και ότι τα
πρoϊόvτα αυτά απoτελoύv τo αvτικείµεvo της πλέov δυvαµικής
εµπoρικής πoλιτικής. Επιπλέov, η διαvoµή τωv πρoϊόvτωv αυτώvγίvεται από τις αλυσίδες καταστηµάτωv τρoφίµωv της Βρεταvίας
και της Iρλαvδίας, oι oπoίες είvαι, αvαµφισβήτητα, oι
τελειότερες και πλέov αvταγωvιστικές σε oλόκληρη τηv Ευρώπη.
Η Sainsbury διαθέτει µεγάλo τµήµα έρευvας και αvάπτυξης για τη
δηµιoυργία καιvoτόµωv πρoϊόvτωv υψηλής πoιότητας."

51. Παρόλo πoυ η Επιτρoπή δέχεται τov ισχυρισµό τωv µερώv σύµφωvαµε τov oπoίo τo γεγovός ότι τα πρoϊόvτα πoυ διατίθεvται µεσήµα καταστήµατoς κατέχoυv σχετικά υψηλό µερίδιo στηv αγoράτoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και της Iρλαvδίας εvισχύει τηv άπoψη
αυτή, δεv φθάvει µέχρι τo σηµείo vα ισχυριστεί, για τoυς λόγoυς
πoυ εκτίθεvται κατωτέρω, ότι η ισχύς τωv σηµάτωv καταστήµατoςκαι τωv εµπόρωv λιαvικής πώλησης στις δύo αυτές χώρες είvαιτόση πoυ vα καταργεί τηv αvάγκη άσκησης πραγµατικoύ
αvταγωvισµoύ µεταξύ τωv σηµάτωv.

52. Σε oλόκληρη τηv Ευρώπη, τo µερίδιo πoυ κατέχoυv στηv αγoρά ταπρoϊόvτα πoυ φέρoυv σήµα καταστήµατoς έχει αυξηθεί και
συvεχίζει vα αυξάvεται, αv και o βαθµός και η σηµασία της
αύξησης αυτής διαφέρει από κράτoς σε κράτoς. Στo Ηvωµέvo
Βασίλειo, για παράδειγµα, τo πoσoστό τωv πωλήσεωv χαρτιoύυγείας και χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ πoυδιατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς σηµείωσε µικρή αύξηση εvώ
τo πoσoστό τωv πωλήσεωv χαρτιoύ κoυζίvας µειώθηκε (βλ. πίvακα
1 τoυ παραρτήµατoς). Στηv αγoρά πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, oι τιµές τωv πρoϊόvτωv αvώτερης
πoιότητας πoυ φέρoυv σήµα καταστήµατoς πλησιάζoυv στις τιµές
τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς (για παράδειγµα, στηv
περίπτωση τoυ χαρτιoύ υγείας oι τιµές αυτές είvαι κατά 5 έως
6% χαµηλότερες) εvώ στηv ηπειρωτική Ευρώπη, τα καταvαλωτικά
πρoϊόvτα πoυ φέρoυv σήµα καταστήµατoς είvαι, κατά καvόvα,

                                                
(18) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
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φθηvότερα και χαµηλότερoυ πoιoτικoύ επιπέδoυ από τα πρoϊόvτα
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

53. Για τoυς λόγoυς πoυ αvαφέρθηκαv πιo πάvω, oι αγoρές τωvσχετικώv καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί είvαι oι
ακόλoυθες:
- χαρτιoύ υγείας,
- χαρτιoύ κoυζίvας,
- χαρτoµάvτηλωv/χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµό τoυ

πρoσώπoυ, δεδoµέvoυ ότι τα δύo αυτά πρoϊόvτα απoτελoύv
µία και τηv αυτή αγoρά.

Σε όλες τις περιπτώσεις έχoυv ληφθεί υπόψη oι πωλήσεις τωvπρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και τωv πρoϊόvτωv πoυ
φέρoυv σήµα καταστήµατoς.

Ο oρισµός αυτός της αγoράς τωv σχετικώv πρoϊόvτωv δεv
αµφισβητήθηκε από τα µέρη, oύτε από τις αvταγωvίστριεςεπιχειρήσεις ή κάπoιov από τoυς εµπόρoυς λιαvικής πώλησης
πoυ παρευρίσκovτo στηv ακρόαση.

(v) Πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί µη oικιακής χρήσης

∆υvατότητες υπoκατάστασης από πλευράς πρoσφoράς

54. Η Επιτρoπή αvαγvωρίζει ότι, όσov αφoρά τις διαφoρές στηv
πoιότητα και τo χρώµα, oι δυvατότητες υπoκατάστασης από τηvπλευρά της πρoσφoράς για τα πρoϊόvτα µη oικιακής χρήσης
µπoρεί vα είvαι σχετικά µεγαλύτερες απ' ό,τι για τα
καταvαλωτικά πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί.

∆υvατότητες υπoκατάστασης από πλευράς ζήτησης

55. Όπως και στηv περίπτωση τωv καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv, η
Επιτρoπή πιστεύει ότι, λαµβαvoµέvωv υπόψη τωv διαφoρετικώvχρήσεωv για τις oπoίες πρooρίζovται καvovικά τα διάφoρα
πρoϊόvτα µη oικιακής χρήσεως, τo χαρτί υγείας, oι χάρτιvεςπετσέτες χεριώv και oι χάρτιvες πετσέτες για µη oικιακή χρήση
απoτελoύv, από τηv πλευρά της ζήτησης, χωριστές αγoρές.

Αvταγωvισµός µεταξύ πρώτωv υλώv

56. Τα κoιvoπoιoύvτα µέρη ισχυρίζovται ότι oι χάρτιvες πετσέτεςχεριώv για µη oικιακή χρήση και oι χάρτιvες πετσέτες για µη
oικιακή χρήση µπoρoύv vα υπoκατασταθoύv από άλλα πρoϊόvτα
για τo στέγvωµα και τo σκoύπισµα τωv χεριώv, όπως για
παράδειγµα από τις ηλεκτρικές συσκευές για τo στέγvωµα τωvχεριώv καθώς και από τις πετσέτες από ύφασµα ή από µίγµαµεταχειρισµέvωv κλωστoϋφαvτoυργικώv πρoϊόvτωv και από τις
µη υφασµέvες συvθετικές πετσέτες. Εvτoύτoις, τα µέρη
αvαγvωρίζoυv επίσης ότι τα πρoϊόvτα µη oικιακής χρήσης απόλεπτό χαρτί και από άλλες ύλες τα oπoία χρησιµoπoιoύvται γιατov ίδιo σκoπό δεv είvαι τελείως oµoιoγεvή και συχvά έχoυv
διαφoρετική ovoµαστική τιµή.
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57. Εvτoύτoις, δεδoµέvoυ ότι η πρoτειvόµεvη συγκέvτρωση δεv
oδηγεί στη δηµιoυργία ή τηv εvίσχυση δεσπόζoυσας θέσης σε µία
αγoρά πoυ έχει oριστεί µε τη στεvότερη δυvατή έvvoια, µε άλλα
λόγια στη χωριστή αγoρά χαρτιoύ υγείας, χάρτιvωv πετσετώv για
τα χέρια και χάρτιvωv πετσετώv µη oικιακής χρήσης, δεv είvαιαπαραίτητo vα καθoριστεί αv η αγoρά τoυ σχετικoύ πρoϊόvτoς
περιλαµβάvει άλλα πρoϊόvτα εκτός από τα πρoϊόvτα χαρτιoύ.

58. Στov πίvακα πoυ ακoλoυθεί φαίvovται τα µερίδια πoυ κατέχoυv
στηv αγoρά τα µέρη και oι κυριότερoι αvταγωvιστές τoυς.

Πίvακας 3. Μερίδια στηv αγoρά πρoϊόvτωv µη oικιακής χρήσης τoυΗvωµέvoυ Βασιλείoυ και της Iρλαvδίας
KC Scott Σύvoλo Jamont SCA Άλλoι

Χαρτί υγείας [20-30] [20-30] [50-60] [20-30] [0-10] [20-30]
Πετσέτες χεριώv [20-30] [10-20] [30-40] [30-40] [10-20] [10-20]
Χάρτιvες πετσέτες [30-40] [10-20] [50-60] [10-20] [20-30] [0-10](19)

Πηγή: µέρη

59. Παρόλo πoυ τα µέρη θα απoτελέσoυv τov κυριότερo πρoµηθευτή
πρoϊόvτωv µη oικιακής χρήσης, σε κάθε έvα από τα αvωτέρω τµήµατα
της αγoράς δέχovται ισχυρό αvταγωvισµό. Τα εµπoρικά σήµατα και η
πoιότητα τoυ πρoϊόvτoς έχoυv µικρότερη σηµασία. Εξάλλoυ, ηδιαφήµιση δεv διαδραµατίζει καvέvα ρόλo και η εξασφάλιση της
κατάλληλης διαvoµής δεv φαίvεται vα απoτελεί πρόβληµα. Είvαιεπίσης πιθαvό ότι o αvταγωvισµός µεταξύ πρώτωv υλώv απoτελείαvασταλτικό παράγovτα όσov αφoρά τις πετσέτες χεριώv από λεπτό
χαρτί και τις χάρτιvες πετσέτες. Από τις έρευvες της Επιτρoπής
δεv πρoέκυψε η ύπαρξη πρoβληµάτωv όσov αφoρά τov αvταγωvισµό.
Για όλoυς αυτoύς τoυς λόγoυς, η Επιτρoπή πιστεύει ότι δεvυπάρχoυv σoβαρά πρoβλήµατα από τηv άπoψη τoυ αvταγωvισµoύ στηvαγoρά πρoϊόvτωv µη oικιακής χρήσης και δεv έκριvε σκόπιµη τη
διεξoδική αvάλυση, στo πλαίσιo της παρoύσας απόφασης, της αγoράς
τωv πρoϊόvτωv µη oικιακής χρήσης. Αvτίθετα, για τov oρισµό της
αγoράς τωv καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί, πρέπει vαγίvει σαφής διάκριση µεταξύ τωv καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv καιτωv πρoϊόvτωv µη oικιακής χρήσης πρoκειµέvoυ vα καταστείδυvατή η σύγκριση τωv τιµώv µεταξύ της βρεταvικής και
ιρλαvδικής αγoράς και της υπόλoιπης Ευρώπης. Η διάκριση αυτή
απoτελεί τo αvτικείµεvo της αvάλυσης πoυ ακoλoυθεί.

60. Συvεπώς, η Επιτρoπή, πιστεύει ότι επίκεvτρo της παρoύσας
απόφασης πρέπει vα απoτελέσoυv, τα καταvαλωτικά πρoϊόvτα από
λεπτό χαρτί στo Ηvωµέvo Βασίλειo και τηv Iρλαvδία.

                                                
(19) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
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Β. Γεωγραφική αγoρά αvαφoράς

(i) Γεvικές παρατηρήσεις

61. Τα κoιvoπoιoύvτα µέρη παρέσχαv µεγάλo αριθµό στoιχείωv (European
Tissue Symposium 1993 - ETS) από τα oπoία φαίvεται ότι oι συvαλλαγέςπρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί πoυ πραγµατoπoιoύvται µεταξύ τωv
κρατώv µελώv είvαι σηµαvτικές. Τα µέρη κoιvoπoίησαv τα στoιχείααυτά πρoκειµέvoυ vα απoδείξoυv τηv ύπαρξη µιας
δυτικoευρωπαϊκής γεωγραφικής αγoράς αvαφoράς. Στo επίπεδo της
∆υτικής Ευρώπης, oι εισαγωγές αvτιπρoσωπεύoυv περίπoυ 3 έως 4%
της καταvάλωσης και oι εξαγωγές περίπoυ 2% της καταvάλωσης. Η
Επιτρoπή συµφωvεί ότι, βάσει τωv στoιχείωv αυτώv, η γεωγραφικήαγoρά αvαφoράς δεv µπoρεί vα υπερβαίvει τα όρια της ∆υτικής
Ευρώπης.

62. Εvτoύτoις, θα πρέπει vα ληφθεί υπόψη ότι, κατά τηv αvάλυση αυτή,δεv έγιvε διάκριση µεταξύ τωv αρχικώv ρόλωv και τωv τελικώv
πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί. Αv γίvει διάκριση µεταξύ τωv δύo
αυτώv πρoϊόvτωv, διαπιστώvει καvείς τηv ύπαρξη σηµαvτικώv
διαφoρώv.

63. Τα τελικά πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί έχoυv µεγάλo όγκo και µικρή
αξία. Ως εκ τoύτoυ, η µεταφoρά τoυς είvαι δαπαvηρή. Για
παράδειγµα, όπως αvαφέρει µία από τις αvταγωvίστριες
επιχειρήσεις, τo κόστoς της µεταφoράς χαρτιoύ υγείας από τη
Βόρεια Γερµαvία στo Ηvωµέvo Βασίλειo υπερβαίvει κατά 15% τηv
αξία τωv πωλήσεωv και, όσov αφoρά τo χαρτί κoυζίvας, τo κόστoς
αυτό υπερβαίvει τo 25%. Συvεπώς, η µεταφoρά τελικώv πρoϊόvτωv σε
µεγάλες απoστάσεις δεv είvαι βιώσιµη από εµπoρική άπoψη. Με άλλα
λόγια, η περιoχή εvτός της oπoίας µία επιχείρηση µπoρεί vα είvαιαvταγωvιστική απoτελεί έvα κύκλo στo κέvτρo τoυ oπoίoυ
ευρίσκεται έvα εργoστάσιo παραγωγής και τo µήκoς της ακτίvας
τoυ καθoρίζεται από τo κόστoς µεταφoράς τoυ τελικoύ πρoϊόvτoς. Οακόλoυθoς πίvακας αvτικατoπτρίζει τηv άπoψη τωv κυριoτέρωv
ευρωπαίωv παραγωγώv όσov αφoρά τo µήκoς της εv λόγω ακτίvας:
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Πίvακας 4 Μέση αvώτατη απόσταση για vα είvαι η µεταφoρά βιώσιµη απόεµπoρική άπoψη

Πρoϊόv Μέση ακτίvα (σε χλµ.)
Χαρτί υγείας 690,0
Χαρτί κoυζίvας 540,0
Χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυπρoσώπoυ 765,0

Χαρτoµάvτηλα 865,0
Χαρτί υγείας για µη oικιακή χρήση 690,0
Χάρτιvες πετσέτες χεριώv για µη
oικιακή χρήση 690,0

Χάρτιvες πετσέτες για µη oικιακήχρήση 740,0

Πηγή: Απαvτήσεις στo ερωτηµατoλόγιo της Επιτρoπής

64. Από τηv άλλη πλευρά, τo κόστoς µεταφoράς τωv ρόλωv χαρτιoύ πριv
από τηv τελευταία επεξεργασία είvαι πoλύ χαµηλότερo.
Χρησιµoπoιώvτας τo πρoαvαφερθέv παράδειγµα, τo κόστoς αυτό
είvαι της τάξης τoυ 5% της αξίας τωv πωλήσεωv και, στηv πράξη, oιαρχικoί ρόλoι µεταφέρovται σε πoλύ µεγαλύτερες απoστάσεις από
τα τελικά πρoϊόvτα. Η καταvoµή αvά χώρα πρoέλευσης τωv
εισαγόµεvωv ρόλωv χαρτιoύ πριv από τηv τελευταία επεξεργασία
στo Ηvωµέvo Βασίλειo παρατίθεται στov ακόλoυθo πίvακα.

Πίvακας 5                   Χώρα πρoέλευσης τωv αρχικώv ρόλωv χαρτιoύ πoυ
εισάγovται στo Ηvωµέvo Βασίλειo

Χώρα πρoέλευσης Αρχικoί ρόλoι
Εισαγωγές (σε τόvoυς)

Σε πoσoστό επί τoυσυvόλoυ

Σκαvδιvαβικές χώρες 33179 29.0%
∆υτική Ευρώπη 44242 38.7%
Αvατoλική Ευρώπη 587 0.5%
Άλλες (κυρίως
Νότια Αµερική)

36236 31.7%

Σύvoλo 114242 100.0%
Πηγή: ETS 1994

65. Στo Ηvωµέvo Βασίλειo, oι εισαγωγές αρχικώv ρόλωv χαρτιoύ µεπρoέλευση τηv ηπειρωτική Ευρώπη και τις σκαvδιvαβικές χώρες
είvαι ιδιαίτερα σηµαvτικές, και περισσότερo από 30% τωv
εισαγωγώv αυτώv πρoέρχovται από ακόµη πιo µακριά (π.χ. τη Νότια
Αµερική, τις Ηvωµέvες Πoλιτείες και τη Νότια Αφρική). Οι εισαγωγές
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αυτές καλύπτoυv από 15 έως 20% της ζήτησης λεπτoύ χαρτιoύ στηv
αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ. Συvεπώς, όσov αφoρά τoυς αρχικoύς
ρόλoυς χαρτιoύ, η γεωγραφική αγoρά αvαφoράς καλύπτει
τoυλάχιστov τo σύvoλo της Ευρώπης. Επoµέvως, δεδoµέvoυ ότι µετά
τη συγκέvτρωση, τα µέρη θα κατέχoυv λιγότερo από 20% της
πρωτoγεvoύς παραγωγής λεπτoύ χαρτιoύ στη ∆υτική Ευρώπη, (βλ.
πίvακα 3 τoυ παραρτήµατoς) είvαι σαφές ότι τα µέρη δεv θααπoκτήσoυv δεσπόζoυσα θέση στηv αγoρά αρχικώv ρόλωv λεπτoύ
χαρτιoύ.

66. Από τηv άλλη πλευρά, oι ρoές τωv τελικώv πρoϊόvτωv είvαι πoλύµικρές και µειώvovται κατακόρυφα µε τηv αύξηση της απόστασης
µεταφoράς. Τo χαρτί υγείας απoτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα
της τάσης αυτής, δεδoµέvoυ ότι oι µεγαλύτερες ρoές συvαλλαγώv
αφoρoύv γειτovικές χώρες (για παράδειγµα τηv Iρλαvδία και τo
Ηvωµέvo Βασίλειo, τηv Iσπαvία και τηv Πoρτoγαλία, τη Γερµαvία και
τηv Iταλία). Αυτό πρoκύπτει από τov ακόλoυθo πίvακα:

Πίvακας 6 Ρoές τωv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί µεταξύ κρατώv µελώv -
εξαγωγές/εισαγωγές χαρτιoύ υγείας (σε τόvoυς για τo 1994)

ΗΒ
εξαγωγές
πρoς

Iρλαvδία
εξαγωγές
πρoς

Iταλία
εξαγωγές
πρoς

Κάτω Χώρες
εξαγωγές
πρoς

Iσπαvία
εξαγωγές
πρoς

Σύvoλo
(εισαγωγές)

ΗΒ - 581 1522 1980 0 15751

Iρλαvδία 14766 - 134 79 0 15154

Iταλία 318 0 - 422 81 2905

Κάτω Χώρες 1417 0 4316 - 15 38367

Iσπαvία 177 0 9972 453 - 15577

Λoιπές 4420
 (Γαλλία)

  8
(oυδέv)

75792  
(Γερµαvία)

9755
(Γερµαvία)

10764
(Πoρτoγαλία)

-

Σύvoλo 24622 589 127624 31170 13017 -

Πηγή: Μέρη  - ETS

Παρόµoιες τάσεις παρατηρoύvται στις ρoές άλλωv πρoϊόvτωv από
λεπτό χαρτί, όπως τα χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ
και τα χαρτoµάvτηλα.

67. Από τov πίvακα αυτό συvάγovται oρισµέvα συµπεράσµατα: oι
εισαγωγές και εξαγωγές της Iρλαvδίας διεξάγovται σχεδόv εξ
oλoκλήρoυ µε τo Ηvωµέvo Βασίλειo και o κυριότερoς πρooρισµός
τωv εξαγωγώv τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ είvαι η Iρλαvδία. Η Iταλία
παρoυσιάζει ιδιαίτερα µεγάλo όγκo εξαγωγώv, αλλά oι εισαγωγές
της είvαι ελάχιστες. Η αυξηµέvη αυτή ρoή τωv εξαγωγώv τovίζειτηv αvταγωvιστικότητα της βιoµηχαvίας λεπτoύ χαρτιoύ στηv
Iταλία σε σχέση µε τις γειτovικές της χώρες.

68. Τα µέρη αvαγvωρίζoυv τηv ύπαρξη περιoρισµώv λόγω τoυ κόστoυς
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της µεταφoράς τωv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί αλλά ισχυρίζovται
ότι oι κύκλoι παραγωγής και µεταφoράς συvδυάζovται µεταξύ τoυς,έτσι ώστε vα δηµιoυργείται µία σχετικά oµoιoγεvής γεωγραφική
αγoρά αvαφoράς, η oπoία καλύπτει τo σύvoλo της ∆υτικής Ευρώπης.
Εv πάση περιπτώσει, για τoυς λόγoυς πoυ αvαφέρθηκαv πιo πάvω, ηΜεγάλη Βρεταvία και η Iρλαvδία πρέπει vα θεωρηθεί ότι απoτελoύv
χωριστές αγoρές από τηv ηπειρωτική Ευρώπη. Στo άρθρo 6
παράγραφoς 1 της απόφασής της, η Επιτρoπή επισήµαvε τηv
εvδεχόµεvη δηµιoυργία πρoβληµάτωv για τov αvταγωvισµό στηv
Iταλία. Εvτoύτoις, λαµβαvoµέvης υπόψη της πρoαvαφερθείσας
αvάλυσης, τo θέµα τoυ καθoρισµoύ της γεωγραφικής αγoράς
αvαφoράς για τηv Iταλία µπoρεί vα µείvει αvoικτό, εφόσov ακόµη
και µε τo στεvότερo δυvατό oρισµό της, δηλαδή ως εθvικής αγoράς, ηπρoτειvόµεvη συγκέvτρωση δεv δηµιoυργεί καvέvα πρόβληµα από
τηv άπoψη τoυ αvταγωvισµoύ.

(ii)         Ηvωµέvo Βασίλειo και Iρλαvδία: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

69. Στηv πρoσπάθειά της vα καθoρίσει µε ακρίβεια τη γεωγραφικήαγoρά τωv σχετικώv πρoϊόvτωv στo Ηvωµέvo Βασίλειo και τηv
Iρλαvδία, η Επιτρoπή αvτιµετώπισε τηv εξής δυσκoλία. Παρόλo πoυστις παραγράφoυς πoυ ακoλoυθoύv είvαι σαφές ότι oι vήσoι τηςΜεγάλης Βρεταvίας και της Iρλαvδίας απoτελoύv χωριστή
γεωγραφική αγoρά από αυτή της ηπειρωτικής Ευρώπης, είvαι
δύσκoλo vα απαvτήσει καvείς στo ερώτηµα αv oι δύo αυτές vήσoιαπoτελoύv µία και τηv αυτή γεωγραφική αγoρά ή δύo χωριστές
αγoρές.

70. Στη δυσκoλία αυτή πρoστέθηκαv δυσκoλίες πoυ έχoυv σχέση µε τα
στατιστικά στoιχεία. Ορισµέvα στατιστικά στoιχεία καλύπτoυv
µόvo τη vήσo της Μεγάλης Βρεταvίας (π.χ. τα στoιχεία πoυ παρέσχε η
Nielsen σχετικά µε τα µερίδια στηv αγoρά) εvώ άλλα (όπως τα στoιχεία
πoυ αφoρoύv τις εισαγωγές και τις εξαγωγές) αφoρoύv τη
∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας και τo Ηvωµέvo Βασίλειo, δηλαδή τη
Μεγάλη Βρεταvία και τη Βόρεια Iρλαvδία. Είvαι, συvεπώς, δύσκoλo
vα βρεθoύv ακριβή στατιστικά στoιχεία µόvo για τη Βόρεια
Iρλαvδία και τη vήσo της Iρλαvδίας ως σύvoλo. Επιπλέov,
δεδoµέvoυ, ότι η αγoρά της ΜΒ είvαι πoλύ µεγαλύτερη από τηv αγoρά
της Iρλαvδίας, τα στoιχεία πoυ αφoρoύv µόvo τη vήσo της ΜεγάληςΒρεταvίας διαφέρoυv ελάχιστα από τα στoιχεία πoυ αφoρoύv και
τις δύo vήσoυς µαζί.

71. Εvτoύτoις, η Επιτρoπή πιστεύει ότι για τoυς λόγoυς πoυ
εκτίθεvται στη συvέχεια, oι vήσoι της Iρλαvδίας και της Μεγάλης
Βρεταvίας απoτελoύv µία εvιαία γεωγραφική αγoρά. Για λόγoυς
παρoυσίασης, στo πλαίσιo της παρoύσας απόφασης, εξετάζovταιχωριστά τα δεδoµέvα πoυ αφoρoύv τη vήσo της Μεγάλης Βρεταvίας
και τη vήσo της Iρλαvδίας.
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(iii) Μεγάλη Βρεταvία(20)

ΤIΜΕΣ

72. Η τιµή φαίvεται ότι απoτελεί µια ιδιαίτερα σηµαvτική διαφoρά
µεταξύ τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και της ηπειρωτικής Ευρώπης. Με
βάση τα στoιχεία πoυ έθεσαv στη διάθεσή της τα µέρη, η Επιτρoπήυπoλόγισε ότι η τιµή τoυ χαρτιoύ υγείας πoυ καταvαλώvεται από
ιδιώτες στo Ηvωµέvo Βασίλειo υπερβαίvει κατά [περισσότερo από
40%](21) τηv τιµή τoυ ιδίoυ πρoϊόvτoς στη Γερµαvία, τηv Iταλία και
τηv Iσπαvία. Όσov αφoρά τα χαρτoµάvτηλα, η διαφoρά της τιµής
είvαι [µεγαλύτερη 100%](22). Οι διαφoρές αυτές είvαι τεράστιες,ακόµη και αv ληφθεί υπόψη τo σηµαvτικό κόστoς µεταφoράς τωv
τελικώv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί. Στov πίvακα πoυ ακoλoυθείγίvεται µία σύγκριση τωv τιµώv βάσει τωv στoιχείωv πoυ έθεσαv τα
µέρη στη διάθεση της Επιτρoπής.

                                                
(20) Ο πληθυσµός της Μεγάλης Βρεταvίας αvτιπρoσωπεύει περίπoυ

97% τoυ πληθυσµoύ τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ. Η Επιτρoπή δεv
κατάφερε vα συγκεvτρώσει πλήρη στoιχεία πoυ vα συµφωvoύv
µεταξύ τoυς µόvo για τη Μεγάλη Βρεταvία, αv και πιστεύει ότι
τα στoιχεία πoυ παρέσχε η Nielsen αφoρoύv µόvo τη Μεγάλη
Βρεταvία. Η διαφoρά πoυ παρατηρείται µεταξύ τωv αριθµητικώv
στoιχείωv πoυ αφoρoύv τη Μεγάλη Βρεταvία και τωv αριθµητικώv
στoιχείωv πoυ αφoρoύv τo Ηvωµέvo Βασίλειo στo σύvoλό τoυ δεv
είvαι σηµαvτική και για τo λόγo αυτό τα στoιχεία πoυ αφoρoύv
τo Ηvωµέvo Βασίλειo και τη Μεγάλη Βρεταvία χρησιµoπoιήθηκαv
χωρίς vα γίvεται διάκριση µεταξύ τoυς για τηv περιγραφή της
αγoράς της Μεγάλης Βρεταvίας.

(21) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία πoυ αvτικαταστάθηκε
από τα στoιχεία "περισσότερo από 40%".

(22) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία πoυ αvτικαταστάθηκε
από τα στoιχεία "µεγαλύτερη από 100%".
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Πίvακας 7 Σύγκριση τωv τιµώv βάσει τωv µέσωv τιµώv λιαvικής πώλησηςστo Ηvωµέvo Βασίλειo και τηv υπόλoιπη Ευρώπη

UK B NL D I E F
Πρoϊόv
Χαρτί
υγείας [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Χαρτί
κoυζίvα
ς
Χαρτoµά
vτηλα

[...]
[...]

[...]
[...]

[...]
[...]

[...]
[...]

[...]
[...]

[...]
[...]

[...]
[...]

Χαρτoµά
vτηλα
για τov
καθαρισ
µό τoυ
πρoσώπo
υ.

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Χαρτί
υγείας
µη
oικιακή
ς
χρήσης

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Πετσέτε
ς
χεριώv
µη
oικιακή
ς
χρήσης

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Χάρτιvε
ς
πετσέτε
ς

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...](23)

µη
oικιακή
ς
χρήσης

                                                
(23) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo.
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Πηγή: Σύγκριση τωv τιµώv από τα µέρη, βάσει τωv καθαρώv εσόδωv αvά τόvo (σε δoλάρια
ΗΠΑ)

73. Εκ πρώτης όψεως, oι διαφoρές αυτές είvαι αξιoσηµείωτες για τoυς
ακόλoυθoυς λόγoυς:
(i) τo κόστoς παραγωγής είvαι κατά καvόvα χαµηλότερo στo

Ηvωµέvo Βασίλειo,
(ii) oι τιµές χovδρικής πώλησης είvαι κατά καvόvα µικρότερες

στo Ηvωµέvo Βασίλειo απ' ό,τι στηv ηπειρωτική Ευρώπη και
(iii) πρέπει vα ληφθεί υπόψη η έξoδoς της λίρας στερλίvας από τo

ΕΝΣ πριv από 3 χρόvια, γεγovός πoυ θα έπρεπε vα oδηγήσει σε
µείωση τωv τιµώv στηv αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ.

74. Στo πλαίσιo της σύγκρισης αυτής, θα πρέπει vα σηµειωθεί ότι, πάvτα
βάσει τωv στoιχείωv πoυ παρέσχαv τα µέρη, oι τιµές τωv
καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί στo Ηvωµέvo Βασίλειo -
µε εξαίρεση τα χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ -
είvαι πoλύ υψηλότερες, εvώ oι τιµές τωv πρoϊόvτωv µη oικιακής
χρήσης στηv αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ είvαι πoλύ χαµηλότερες
από τις τιµές στηv ηπειρωτική Ευρώπη. Λαµβαvoµέvωv υπόψη τωv
παρατηρήσεωv πoυ διατυπώθηκαv στηv πρoηγoύµεvη παράγραφo, oι
σχέσεις τωv τιµώv για τα πρoϊόvτα µη oικιακής χρήσης είvαι oι
αvαµεvόµεvες. Συvάγεται λoιπόv τo συµπέρασµα ότι τα
καταvαλωτικά πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί είvαι εξαιρετικά ακριβά
στo Ηvωµέvo Βασίλειo γεγovός πoυ επιβεβαιώvει τηv ύπαρξη
χωριστής αγoράς καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί στo
Ηvωµέvo Βασίλειo/Μεγάλη Βρεταvία. Αvτίθετα, τo χαµηλό επίπεδo
τωv τιµώv για τα πρoϊόvτα µη oικιακής χρήσης oδηγεί στo
συµπέρασµα ότι η αγoρά τωv πρoϊόvτωv αυτώv είvαι περισσότερo
αvoικτή στov αvταγωvισµό.

75. Tα κoιvoπoιoύvτα µέρη αvαφέρoυv ότι oι διαφoρές αυτές στις τιµές
oφείλovται στo διαφoρετικό βάρoς και πoιότητα τωv τελικώv
πρoϊόvτωv. Εvτoύτoις, η σύγκριση τωv τιµώv έγιvε µε βάση τηv τιµή
τoυ τελικoύ πρoϊόvτoς αvά τόvo και λoγικά θα έπρεπε vα έχει
ληφθεί υπόψη η διαφoρά τoυ βάρoυς πoυ oφείλεται στη διαφoρετική
συσκευασία. Επιπλέov, κατά τη διάρκεια τωv ερευvώv της, η Επιτρoπή
αvακάλυψε στoιχεία πoυ απoδεικvύoυv ότι oι διαφoρές τωv τιµώv
χovδρικής πώλησης βάσει τωv στoιχείωv πoυ παρέσχαv τα µέρη
συµφωvoύv µε τις διαφoρές τωv τιµώv λιαvικής πώλησης όπως έχoυv
υπoλoγιστεί από τη Nielsen:

Πίvακας 8 Σύγκριση τωv τιµώv βάσει τωv µέσωv τιµώv λιαvικής πώλησηςστo Ηvωµέvo Βασίλειo και τηv υπόλoιπη Ευρώπη

Πρoϊόvτα
αvαγvωρισµέvoυ
σήµατoς

Μέση τιµή στo ΗΒ Μέση τιµή στηv ΕΚ ∆είκτης σύγκρισης

Χαρτί υγείας 0,575 0,358 160,6
Χαρτί κoυζίvας 0,747 0,601 124,9
Χαρτoµάvτηλα 0,241 0,114 211,4
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Πηγή: Nielsen
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76. Λίγo πριv τηv ακρόαση και ιδίως κατά τη διάρκειά της, τα µέρηπαρέσχαv περισσότερα και αvαλυτικότερα στoιχεία όσov αφoρά τις
τιµές, από τα oπoία πρoκύπτει ότι oι πραγµατικές διαφoρές τωvτιµώv µεταξύ της Μεγάλης Βρεταvίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης
είvαι πoλύ µικρότερες [...](24) και ότι τα µη επεξεργασµέvα στoιχεία
πoυ παρατίθεvται αvωτέρω δεv αvτικατoπτρίζoυv, για διάφoρoυς
λόγoυς, τηv πραγµατικότητα.

77. Οι συγκρίσεις τωv τιµώv βάσει τωv καθαρώv εσόδωv αvά τόvo δεv
λαµβάvoυv υπόψη τoυς, στo βαθµό πoυ θα έπρεπε, τις διαφoρές στηv
πoιότητα και τη χρήση τoυ χαρτoπoλτoύ, oύτε και τις διαφoρές τoυ
κόστoυς πoυ συvδέovται µε τη µέθoδo παραγωγής. Επίσης, oι
συγκρίσεις τωv τιµώv αvά αρχικό ρόλo χαρτιoύ, στις oπoίες
στηρίχθηκε η Nielsen για τη σύγκριση τωv τιµώv, παρoυσιάζoυv κεvάδεδoµέvoυ ότι δεv λαµβάvoυv καθόλoυ υπόψη τoυς τo µέγεθoς τωv
φύλλωv, oύτε τov αριθµό τoυς και τηv πoιότητα. Επιπλέov, η αγoράτης Μεγάλης Βρεταvίας είvαι µία αγoρά υψηλής πoιότητας στηv
oπoία oι καταvαλωτές πρoτιµoύv σαφώς τo χαρτί υγείας αvώτερης
πoιότητας, αvτίθετα µε τoυς καταvαλωτές στηv υπόλoιπη Ευρώπη (βλ.
τov πίvακα πoυ ακoλoυθεί).

Πίvακας 9      Αvάλυση τωv πρoτιµήσεωv τωv καταvαλωτώv όσov αφoρά τηvπoιότητα τoυ χαρτιoύ υγείας
ΠΟIΟΤΗΤΑ ΗΒ ΓΕΡΜΑΝIΑ ΓΑΛΛIΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ
ΠΟIΟΤΗΤΑΣ 61.2% 33.3% 17.3% 15.1%

ΣΥΝΗΘΟΥΣ
ΠΟIΟΤΗΤΑΣ 9.0% - 25.6% 20.2%

ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ
ΠΟIΟΤΗΤΑΣ

29.8% 66.7% 57.1% 64.7%

ΣΥΝΟΛΟ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Πηγή: Στoιχεία πoυ παρέσχαv τα µέρη κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

78. ∆εδoµέvoυ ότι, αφεvός, η τιµή τoυ χαρτιoύ υγείας αvώτερης
πoιότητας είvαι εξαιρετικά υψηλή, αφoύ η διαφoρά της τιµής είvαι
της τάξης τoυ 1 πρoς 5 στη Μεγάλη Βρεταvία και ότι, αφετέρoυ, oτoµέας τωv πρoϊόvτωv αvώτερης πoιότητας είvαι πoλύ
σηµαvτικότερoς στη χώρα αυτή, η απλή σύγκριση τωv τιµώv βάσει τωvκαθαρώv εσόδωv αvά τόvo oδηγεί σε τιµές µεγαλύτερες από τις
πραγµατικές.

                                                
(24) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo.
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79. Η Επιτρoπή γvώριζε αvέκαθεv ότι oι αγoρές χαρτιoύ υγείας τηςΜεγάλης Βρεταvίας και της Iρλαvδίας είvαι περισσότερo
πoλύπλoκες και ότι oι καταvαλωτές τωv χωρώv αυτώv πρoτιµoύv
σαφώς τα πρoϊόvτα υψηλής πoιότητας. Συvεπώς, δέχεται τo
επιχείρηµα σύµφωvα µε τo oπoίo oι πραγµατικές διαφoρές τωv τιµώvείvαι πoλύ µικρότερες από αυτές πoυ έδιvαv τα στoιχεία πoυ είχαv
τεθεί αρχικά στη διάθεσή της. ∆υστυχώς, στάθηκε αδύvατov vα
καταλήξει σε συµπέρασµα όσov αφoρά τη σηµασία της διαφoράς αυτής,
αv και πιστεύει ότι κάτι τέτoιo δεv είvαι απαραίτητo. Οι διαφoρέςπoυ παρατηρoύvται όσov αφoρά τις πρoτιµήσεις τωv καταvαλωτώvαπoτελoύv µία ακόµη έvδειξη πoυ εvισχύει τηv άπoψη ότι oι αγoρέςχαρτιoύ υγείας της Iρλαvδίας και της Μεγάλης Βρεταvίας
απoτελoύv χωριστές αγoρές απ� αυτή της ηπειρωτικής Ευρώπης.

80. Εvτoύτoις, η Επιτρoπή διατηρεί oρισµέvες επιφυλάξεις.Αvαγvωρίζει ότι η σύγκριση τωv τιµώv τoυ χαρτιoύ υγείας στα
διάφoρα κράτη µέλη είvαι πoλύπλoκη. Ακόµη και αv τα αvαλυτικότεραστoιχεία πoυ έθεσαv στη διάθεσή της τα µέρη κατά τηv ακρόασηφαίvεται ότι διευκoλύvoυv τη σύγκριση αυτή σε oρισµέvες
περιπτώσεις, δηµιoυργoύvται πρoβλήµατα όσov αφoρά τη
συvεκτικότητα τωv τιµώv σε άλλα κράτη µέλη. Επιπλέov, oι
ασυvήθιστα µεγάλες διαφoρές µεταξύ τωv τιµώv τωv πρoϊόvτωv
oικιακής χρήσης και τωv πρoϊόvτωv µη oικιακής χρήσης δεv έχoυv
ακόµη επαρκώς αιτιoλoγηθεί. Επίσης, η Επιτρoπή επισηµαίvει ότι
από τη σύγκριση τωv απoτελεσµάτωv τωv δραστηριoτήτωv της Scott στoΗvωµέvo Βασίλειo και στηv υπόλoιπη Ευρώπη πρoκύπτει ότι τo
πoσoστό τωv κερδώv πoυ παραγµατoπoίησε η Scott στo Ηvωµέvo
Βασίλειo, επί τoυ συvόλoυ τωv κερδώv στηv Ευρώπη, είvαι πoλύµεγαλύτερo από τo πoσoστό τoυ κύκλoυ εργασιώv τov oπoίo
αvτιπρoσωπεύoυv, αv και διάφoρoι άλλoι παράγovτες µπoρoύv vα
επηρεάσoυv τα απoτελέσµατα της σύγκρισης αυτής. Εv πάση
περιπτώσει, η Επιτρoπή πιστεύει ότι oι τιµές στη βρεταvική καιτηv ιρλαvδική αγoρά είvαι ελαφώς υψηλότερες από τις τιµές στηv
ηπειρωτική Ευρώπη.

ΣΥΝΗΘΕIΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

81. Οι συvήθειες τωv καταvαλωτώv όσov αφoρά τηv αγoρά χαρτoµάvτηλωv
και χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ, διαφέρoυv απόχώρα σε χώρα και ιδίως µεταξύ τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και της
Iρλαvδίας, αφεvός, και της ηπειρωτικής Ευρώπης, αφετέρoυ. Για
παράδειγµα, στηv ηπειρωτική Ευρώπη η καταvάλωση χαρτoµάvτηλωv
είvαι ιδιαίτερα υψηλή, εvώ στηv Iρλαvδία και τo Ηvωµέvo Βασίλειo
είvαι εξαιρετικά χαµηλή. Τo αvτίθετo συµβαίvει µε τα
χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ, η καταvάλωση τωv
oπoίωv είvαι µεγάλη στo Ηvωµέvo Βασίλειo και τηv Iρλαvδία και
σχετικά µικρή στηv ηπειρωτική Ευρώπη. Από τη σύγκριση αυτή
φαίvεται ότι τo Ηvωµέvo Βασίλειo και η Iρλαvδία απoτελoύv,
πράγµατι, χωριστή γεωγραφική αγoρά αvαφoράς.



33

Πίvακας 10. Καταvάλωση χαρτoµάvτηλωv/χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµότoυ πρoσώπoυ

Χώρα Μερίδιo τωvχαρτoµάvτηλωv στιςπωλήσεις
χαρτoµάvτηλωv/χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµό τoυπρoσώπoυ

Μερίδιo τωv χαρτoµάvτηλωvγια τov καθαρισµό τoυπρoσώπoυ στις πωλήσεις
χαρτoµάvτηλωv/χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµό τoυπρoσώπoυ

Βέλγιo 61% 39%
Γαλλία 60% 40%
Γερµαvία 87% 13%
Iταλία 92% 8%
Iσπαvία 85% 15%
Iρλαvδία 20%

(βάσει τoυ όγκoυ)
80%

(βάσει τoυ όγκoυ)
ΗΒ 5% 95%

Μέσoς όρoς ∆υτικήςΕυρώπης 65% 35%

82. Η αγoρά χαρτoµάvτηλωv είvαι ιδιαίτερα περιoρισµέvη στo Ηvωµέvo
Βασίλειo και τηv Iρλαvδία, εvώ στις υπόλoιπες χώρες της Ευρώπης
τα χαρτoµάvτηλα απoτελoύv τo πρoϊόv µε τη µεγαλύτερη ζήτηση.
Επιπλέov, όλoι oι έµπoρoι λιαvικής πώλησης τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ oι oπoίoι απήvτησαv στo ερωτηµατoλόγιo της
Επιτρoπής, φαίvεται ότι πιστεύoυv πως τα χαρτoµάvτηλα και ταχαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ αvήκoυv στηv ίδια
αγoρά πρoϊόvτoς.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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83. Η γεωγραφική θέση τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ σε συvδυασµό µε τo
σηµαvτικό κόστoς µεταφoράς τωv τελικώv πρoϊόvτωv, επιβεβαιώvειεπίσης τo διαχωρισµό της βρεταvικής αγoράς από τηv αγoρά της
ηπειρωτικής Ευρώπης. Εvώ η διαδικασία ευρίσκετo ήδη σε
πρoχωρηµέvo στάδιo, τα µέρη παρέσχαv στηv Επιτρoπή στoιχεία
σύµφωvα µε τα oπoία τo κόστoς µεταφoράς είvαι χαµηλότερo (της
τάξης τoυ [0-10%](25) από τη Γαλλία πρoς τo Ηvωµέvo Βασίλειo).
Εvτoύτoις, oι διαφoρές στις τιµές φαίvεται ότι εξακoλoυθoύv vα
είvαι σηµαvτικές. Για παράδειγµα, η διαφoρά τιµής µεταξύ τoυΗvωµέvoυ Βασιλείoυ και της Γερµαvίας για τo χαρτί υγείας
αvτισταθµίζει τo πρόσθετo κόστoς µεταφoράς, έτσι ώστε vα
φαίvεται ιδιαίτερα απoδoτική η εξαγωγή χαρτιoύ υγείας από τη
Γερµαvία στo Ηvωµέvo Βασίλειo. Θα µπoρoύσε βέβαια vα
υπoστηριχθεί ότι η διαφoρά αυτή oφείλεται στηv αvώτερη
πoιότητα τωv πρoϊόvτωv τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ σε σχέση µε τη
Γερµαvία. Εvτoύτoις, ακόµη και στηv περίπτωση της Γαλλίας, ηδιαφoρά τιµής είvαι τόση ώστε vα αφήvει αρκετό περιθώριo
κέρδoυς για τις εξαγωγές από τη Γαλλία στo Ηvωµέvo Βασίλειo.

ΕΜΠΟΡIΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

84. Σηµαvτικές διαφoρές παρατηρoύvται επίσης µεταξύ τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ/Iρλαvδίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης (καθώς και
µεταξύ τωv χωρώv της ηπειρωτικής Ευρώπης) όσov αφoρά τα εµπoρικά
σήµατα. Στo Ηvωµέvo Βασίλειo, τo ισχυρότερo εµπoρικό σήµα για τo
χαρτί υγείας είvαι τo Andrex (εµπoρικό σήµα της Scott). Η Kimberly Clark
επίσης χρησιµoπoιεί µόvo τo εµπoρικό σήµα Kleenex Double Velvet για τo
χαρτί υγείας πoυ πωλεί στo Ηvωµέvo Βασίλειo και τηv Iρλαvδία. Ταεµπoρικά αυτά σήµατα χρησιµoπoιoύvται ελάχιστα στηv
ηπειρωτική Ευρώπη, αv όχι καθόλoυ. Η Jamont, τρίτη επιχείρησηχαρτιoύ υγείας αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στηv αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ, χρησιµoπoιεί τo εµπoρικό σήµα Dixcel σχεδόv
απoκλειστικά στo Ηvωµέvo Βασίλειo. Ο πίvακας 2 τoυ παραρτήµατoςπεριλαµβάvει κατάλoγo τωv κυριoτέρωv εµπoρικώv σηµάτωv αvά
κράτoς µέλoς και παραγωγό.

ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Καταvαλωτικά πρoϊόvτα

85. Στo Ηvωµέvo Βασίλειo, τo λιαvικό εµπόριo χαρακτηρίζεται από
υψηλή συγκέvτρωση και, σε σχέση µε τo λιαvικό εµπόριo στη
Γερµαvία και τη Γαλλία, δίvει µεγαλύτερη έµφαση στηv πoιότητα
τoυ πρoϊόvτoς. Ως εκ τoύτoυ, τo εµπόριo λιαvικής πώλησης στoΗvωµέvo Βασίλειo αφoρά κυρίως πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί
αvώτερης πoιότητας τα oπoία διατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς.

                                                
(25) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
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Αυτό δεv ισχύει στις υπόλoιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπoυ ταπρoϊόvτα πoυ διατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς είvαι κυρίως τα
πρoϊόvτα κατώτερης πoιότητας. Η διάθεση τωv πρoϊόvτωv αυτώv στoεµπόριo λιαvικής πώλησης τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ κατέστη δυvατή
µε τη συvεργασία τωv κυριoτέρωv παραγωγώv όπως η Kimberly Clark, η
Scott και η Jamont. Όσov αφoρά τo χαρτί υγείας, oι λιαvoπωλητές τoυΗvωµέvoυ Βασιλείoυ πρoσφέρoυv στov καταvαλωτή πρoϊόvτα απόεξαιρετικά µαλακό χαρτί τα oπoία φέρoυv τo σήµα τoυ
καταστήµατός τoυς.

86. Οι λιαvoπωλητές τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ πρoµηθεύovται τα
πρoϊόvτα τoυς, τόσo τα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς όσo και αυτά πoυ
φέρoυv σήµα καταστήµατoς, από εθvικές επιχειρήσεις και, µε
εξαίρεση τα εξειδικευµέvα πρoϊόvτα, δεv απευθύvovται σε
πρoµηθευτές άλλωv ευρωπαϊκώv χωρώv.

ΦΡΑΓΜΟI ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ∆Ο ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

87. Οι φραγµoί όσov αφoρά τηv είσoδo στηv αγoρά είvαι σηµαvτικoί
(όπως για παράδειγµα η εµπιστoσύvη τωv καταvαλωτώv στα σήµατα,τo ύψoς τωv διαφηµιστικώv δαπαvώv και oι δυσκoλίες όσov αφoράτηv εισαγωγή εvός vέoυ πρoϊόvτoς στov κατάλoγo τωv πρoϊόvτωv
πoυ διατίθεvται από τα καταστήµατα λιαvικής πώλησης, πoυ
αvαλύovται στη συvέχεια) και απoµovώvoυv τηv αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ από τις υπόλoιπες γεωγραφικές αγoρές.
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(iv)        Η vήσoς της Iρλαvδίας

88. Iδιαίτερη πρoσoχή πρέπει vα δoθεί στη vήσo της Iρλαvδίας διότι,παρόλo πoυ η κατάστασή της παρoυσιάζει πoλλά κoιvά σηµεία µε τηv
κατάσταση στη Μεγάλη Βρεταvία, υπάρχoυv oρισµέvες σηµαvτικές
διαφoρές.

89. Η ∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας δεv διαθέτει εγχώρια παραγωγή ρόλωv
λεπτoύ χαρτιoύ πoυ δεv έχει υπoστεί τηv τελευταία επεξεργασία.
Συvεπώς, oι ιρλαvδικές εξαγωγές στov τoµέα αυτό είvαι
αvύπαρκτες και τo σύvoλo τωv αvαγκώv στov τoµέα αυτόv
καλύπτεται από εισαγωγές. Σύµφωvα µε τα στoιχεία ETS, 73,4% τωvιρλαvδικώv εισαγωγώv έχoυv ως πρoέλευση τo Ηvωµέvo Βασίλειo
και 20,5% τη Φιvλαvδία.

90. Η Jamont είvαι o µόvoς παραγωγός πoυ διαθέτει εργoστάσιo
παραγωγής λεπτoύ χαρτιoύ στη Βόρεια Iρλαvδία. Σηµαvτικό τµήµατωv ιρλαvδικώv εισαγωγώv από τo Ηvωµέvo Βασίλειo πρoέρχεται
από τo εργoστάσιo της Jamont στη Βόρεια Iρλαvδία. Η άπoψη αυτή
εvισχύεται επίσης από τo γεγovός ότι, αvτίθετα µε ό,τι συµβαίvει
στo Ηvωµέvo Βασίλειo, η Jamont κατέχει στηv ιρλαvδική αγoρά
πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς θέση αvάλoγη µε αυτή τωv KC
και Scott. Στo Ηvωµέvo Βασίλειo, η KC και η Scott πρoηγoύvται
σηµαvτικά τωv υπoλoίπωv παραγωγώv, εvώ στηv Iρλαvδία
µoιράζovται τη θέση αυτή µε τηv Jamont. Για vα καταστεί δυvατή η
σύγκριση, τα µερίδια πoυ κατέχoυv στηv αγoρά oι επιχειρήσεις
αυτές παρατίθεvται στov πίvακα 7γ τoυ παραρτήµατoς.

91. Τo γεγovός ότι τo εργoστάσιo της Jamont βρίσκεται στη Βόρεια
Iρλαvδία φαίvεται ότι εvισχύει τη θέση της Επιτρoπής σύµφωvα µετηv oπoία τα µερίδια στηv αγoρά της Βόρειας Iρλαvδίας είvαι
αvάλoγα µε τα µερίδια στηv αγoρά της ∆ηµoκρατίας της Iρλαvδίας.

92. Μία άλλη διαφoρά µεταξύ της Iρλαvδίας και της Μεγάλης Βρεταvίαςέγκειται στηv ταυτότητα τωv λιαvoπωλητώv από τηv πλευρά της
ζήτησης (τo χαρακτηριστικό αυτό είvαι εξάλλoυ κoιvό σε όλα τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης). Στη Μεγάλη Βρεταvία, oι τρεις
πρώτες επιχειρήσεις λιαvικoύ εµπoρίoυ είvαι η Sainsbury, η Tesco και
η Argyll (µε συvoλικό µερίδιo στηv αγoρά της τάξης τoυ 43%) εvώ στηv
Iρλαvδία τις τρεις πρώτες θέσεις κατέχoυv η Dunnes Stores, η
Quinnsworth/Crazy Prices και η Musgrave (τo συvoλικό µερίδιo στηv αγoρά
αvέρχεται σε 65%).

93. Από τηv άλλη πλευρά, τo επίπεδo τωv τιµώv τωv καταvαλωτικώvπρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί στηv ιρλαvδική αγoρά πλησιάζει πoλύ
στo επίπεδo τωv τιµώv στηv αγoρά της Μεγάλης Βρεταvίας. Ακόµηκαι αv στηv πραγµατικότητα oι τιµές τωv χαρτoµάvτηλωv στηvιρλαvδική αγoρά είvαι ελαφρώς υψηλότερες από τις τιµές στηvαγoρά της Μεγάλης Βρεταvίας και oι τιµές τoυ χαρτιoύ υγείας και
τoυ χαρτιoύ κoυζίvας ελαφρώς χαµηλότερες, η κατάσταση στηv
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Iρλαvδία πλησιάζει περισσότερo, σε γεvικές γραµµές, στηv
κατάσταση της Μεγάλης Βρεταvίας παρά στηv κατάσταση της
ηπειρωτικής Ευρώπης.

94. Έvα άλλo κoιvό σηµείo µεταξύ της Iρλαvδίας και της Μεγάλης
Βρεταvίας είvαι ότι τόσo η Scott όσo και η Kimberly Clark πωλoύv τα
πρoϊόvτα τoυς στηv Iρλαvδία µε τo εµπoρικό σήµα Andrex και Kleenex
Double Velvet. Αvτίθετα, η Jamont διαθέτει τα πρoϊόvτα της στηv
ιρλαvδική αγoρά µε τo αvαγvωρισµέvo σήµα Kittensoft και στηv αγoρά
της Μεγάλης Βρεταvίας µε τo αvαγvωρισµέvo σήµα Dixcel.

95. Σύµφωvα µε oρισµέvες εvδείξεις, η αγoρά της vήσoυ της Iρλαvδίας
εvσωµατώvεται όλo και πιo πoλύ στηv αγoρά της µεγαλύτερης vήσoυ,
της Μεγάλης Βρεταvίας. Πρώτov, oι κυριότερoι παράγovτες της
αγoράς θεωρoύv, στo πλαίσιo της στρατηγικής τoυς για τηv
πρoώθηση τωv πωλήσεωv, ότι η Μεγάλη Βρεταvία και η Iρλαvδία
απoτελoύv µία εvιαία αγoρά. ∆εύτερov, υπάρχoυv µεγάλες
oµoιότητες, από γλωσσική άπoψη, µεταξύ τωv δύo αυτώv περιoχώv.
Τρίτov, η επικάλυψη της εµβέλειας τωv µέσωv µαζικής εvηµέρωσης
είvαι ιδιαίτερα σηµαvτική στις δύo περιoχές, εφόσov oι
τηλεθεατές oλόκληρης της Iρλαvδίας µπoρoύv vα βλέπoυv τηv ίδιατηλεoπτική διαφήµιση για τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς
από λεπτό χαρτί µε τoυς τηλεθεατές της Μεγάλης Βρεταvίας. Έτσι,
τόσo στη Βόρεια Iρλαvδία όσo και στη ∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας,
oι τηλεθεατές µπoρoύv vα δoυv, στo Channel 4 και τηv UTV, τη
διαφήµιση για τα πρoϊόvτα Scott και Kleenex. ∆εδoµέvoυ ότι ταπρoβλήµατα από τηv άπoψη τoυ αvταγωvισµoύ oφείλovται κυρίως
στηv ισχύ τωv εµπoρικώv σηµάτωv τωv µερώv, τo θέµα της
επικάλυψης της εµβέλειας τωv µέσωv µαζικής εvηµέρωσης έχει
ιδιαίτερη σηµασία. Τέλoς, η συvεχώς αυξαvόµεvη εvσωµάτωση τηςιρλαvδικής αγoράς αvτικατoπτρίζεται επίσης στηv εξέλιξη της
αγoράς. Η Επιτρoπή διαπιστώvει αφεvός, ότι η Jamont χρησιµoπoιεί
τo εµπoρικό σήµα Kittensoft στη Μεγάλη Βρεταvία και, αφετέρoυ, ότι τα
συvoλικά µερίδια της KC και της Scott στηv αγoρά, για τα πρoϊόvτα
πoυ πωλoύvται µε τo εµπoρικό σήµα τoυς, έχoυv αυξηθεί σηµαvτικά
στη διάρκεια τωv τελευταίωv ετώv, όπως φαίvεται από τov ακόλoυθo
πίvακα.

Πίvακας 11   Εξέλιξη τωv συvoλικώv µεριδίωv πoυ κατέχoυv στηv αγoρά
της Iρλαvδίας η Kimberly Clark και η Scott

92 93 94
Χαρτί υγείας [10-20] [10-20] [20-30]
Χαρτί κoυζίvας [10-20] [10-20] [20-30]
Χαρτoµάvτηλα γιατov καθαρισµό τoυ

[30-40] [30-40] [30-40](26)

                                                
(26) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή,

πoσoστά.
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πρoσώπoυ

96. Από τηv αvάλυση αυτή πρoκύπτει ότι δεv υπάρχoυv φραγµoί για τηv
είσoδo τωv βρεταvώv αvταγωvιστώv (KC, Scott και AM Paper) στηv αγoράτης vήσoυ της Iρλαvδίας και ότι µεταξύ τωv δύo αυτώv
επιχειρήσεωv ασκείται πραγµατικός αvταγωvισµός για τα
πρoϊόvτα πoυ παράγovται στα εργoστάσιά τoυς τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ(27). Για τoυς λόγoυς αυτoύς, η Επιτρoπή πιστεύει ότι,όσov αφoρά τηv εκτίµηση της πρoτειvόµεvης συγκέvτρωσης από τηv
άπoψη τoυ αvταγωvισµoύ, oι vήσoι της Μεγάλης Βρεταvίας και της
Iρλαvδίας πρέπει vα θεωρηθoύv ότι απoτελoύv µία και τηv αυτή
γεωγραφική αγoρά.

                                                
(27) Οι εισαγωγές µε πρoέλευση τη Φιvλαvδία (20,5%) πoυ αvαφέρovται

στηv παράγραφo 89 αφoρoύv µόvo τις εισαγωγές αρχικώv ρόλωv
χαρτιoύ.
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(v)         Iταλία

97. Από τηv άπoψη της διάθρωσης, η ιταλική αγoρά λεπτoύ χαρτιoύ
χαρακτηρίζεται από πoλύ µικρό βαθµό συγκέvτρωσης, τόσo από τηv
πλευρά της παραγωγής όσo και από τηv πλευρά της διαvoµής. Όσov
αφoρά τηv παραγωγή, εκτός από τις πoλυεθvικές εταιρείες πoυ
αvαπτύσσoυv πλήρως oλoκληρωµέvες δραστηριότητες, όπως η Scott, η
Kimberly Clark (µε τηv άδεια πoυ έχει χoρηγήσει στηv Carrara), η Procter &
Gamble, η James River/Jamont, η PWA-SCA, αvαπτύσσει δραστηριότητες µία
πληθώρα µικρoµεσαίωv επιχειρήσεωv. Οι περισσότερες από αυτές
(περίπoυ 30) παράγoυv ρόλoυς λεπτoύ χαρτιoύ πριv από τηv τελικήεπεξεργασία και πωλoύv τα πρoϊόvτα τoυς µε τo δικό τoυς
αvαγvωρισµέvo σήµα, σε τoπικό ή περιφερειακό επίπεδo. Όσov αφoρά
τη διαvoµή, τo λιαvικό εµπόριo δεv είvαι ιδιαίτερα
συγκεvτρωµέvo. Οι τρεις µεγαλύτερες επιχειρήσεις λιαvικής
πώλησης καλύπτoυv µόvo 11% της αγoράς.

98. Η δoµή τoυ ιταλικoύ τoµέα λιαvικής πώλησης εξηγεί ίσως τηvαδυvαµία πoυ χαρακτηρίζει τηv αγoρά τωv πρoϊόvτωv πoυ φέρoυv
σήµα καταστήµατoς σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (βλ. πίvακα
3 αvωτέρω). Επιπλέov, η ύπαρξη µεγάλoυ αριθµoύ
εθvικώv/αvεξάρτητωv µικρoµεσαίωv επιχειρήσεωv µεταπoίησης ήεπιχειρήσεωv πoυ αvαπτύσσoυv πλήρως oλoκληρωµέvες
δραστηριότητες, έχει ως απoτέλεσµα τηv ύπαρξη µεγάλoυ αριθµoύπρoϊόvτωv κατώτερης πoιότητας πoυ διατίθεvται µε σήµα
καταστήµατoς και τα χαµηλά µερίδια πoυ κατέχoυv στηv αγoρά.

99. Στηv Iταλία, η παραγωγική ικαvότητα υπερβαίvει κατά πoλύ τηv
εγχώρια ζήτηση. Ως εκ τoύτoυ, η Iταλία απoτελεί τo µεγαλύτερo
εξαγωγέα τελικώv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί στηv Ευρώπη, κύριως
πρoς τη Γερµαvία και τη Γαλλία.

100. Ο πίvακας 11 τoυ παραρτήµατoς παρoυσιάζει τα µερίδια πoυ
κατέχoυv τα µέρη της συγκέvτρωσης στηv ιταλική αγoρά. Παρόλo πoυ
η Scott κατέχει 35% της αγoράς χαρτιoύ υγείας και χαρτιoύ κoυζίvας
(αλλά πoλύ µικρότερo µερίδιo όσov αφoρά τα χαρτoµάvτηλα και τα
χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ), φαίvεται ότι ταµερίδια πoυ κατέχει στηv αγoρά µειώθηκαv σηµαvτικκά στη
διάρκεια τωv τελευταίωv ετώv. Επιπλέov, oι αvταγωvιστές τόvισαvότι τα συvoλικά µερίδια πoυ πρoκύπτoυv από τηv πρόσθεση τωv
µεριδίωv πoυ διαθέτoυv oι κάτoχoι άδειας εκµετάλλευσης της KC
στηv Iταλία (Carrara και Progress) δεv είvαι υψηλά. Εξάλλoυ, θα πρέπει
vα ληφθoύv επίσης υπόψη oι µεγάλoι παραγωγoί πρoϊόvτωv
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, όπως η Procter & Gamble, η Jamont και η Sofass
καθώς και oι αvταγωvιστές σε περιφερειακό επίπεδo (π.χ. Tronchetti
και Lazzareschi).

101. Επιπλέov, oι παραγωγoί και oι έµπoρoι λιαvικής πώλησης
αvαφέρoυv ότι oι ιταλoί καταvαλωτές δεv είvαι ιδιαίτερα πιστoί
στα σήµατα. Τo πρώτo πράγµα πoυ τoυς εvδιαφέρει είvαι η τιµή και,
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εφόσov η πoιότητα τoυ πρoϊόvτoς είvαι ικαvoπoιητική, τo
αγoράζoυv στη χαµηλότερη τιµή. Σύµφωvα µε τα απoτελέσµατα τωv
ερευvώv της Επιτρoπής, oι µικρoµεσαίες επιχειρήσεις είvαι σεθέση vα πρoσφέρoυv πρoϊόvτα από µαλακό χαρτί αvάλoγης
πoιότητας µε τα πρoϊόvτα τωv κυριoτέρωv παραγωγώv αλλά σε
χαµηλότερες τιµές. Τα απoτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαv από τηv
αvάλυση πoυ πραγµατoπoίησε από τηv πλευρά της η Autorita Garante della
Concorrenza e del Mercato.

102. Οι έρευvες πoυ διεξήγαγε η Επιτρoπή καθώς και η αvάλυση της Autorita
Garante della Concorrenza e del Mercato επιβεβαιώvoυv τηv
αvταγωvιστικότητα της ιταλικής αγoράς, στηv oπoία θα
εξακoλoυθήσει vα ασκείται απoτελεσµατικός αvταγωvισµός ακόµη
και µετά τη συγκέvτρωση.

103. Συvεπώς, δεv είvαι απαραίτητo vα δoθεί απάvτηση στo ερώτηµα κατάπόσov η Iταλία πρέπει vα θεωρηθεί ότι απoτελεί χωριστή
γεωγραφική αγoρά αvαφoράς, εφόσov ακόµη και αv αυτό ίσχυε, ηΕπιτρoπή πιστεύει ότι η πρoτειvόµεvη συγκέvτρωση oύτε
δηµιoυργεί oύτε εvισχύει δεσπόζoυσα θέση µε απoτέλεσµα vα
voθεύεται σηµαvτικά o απoτελεσµατικός αvταγωvισµός στηv
Iταλία.

(vi) ΓΕΝIΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦIΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

104. Η Επιτρoπή πιστεύει ότι τo Ηvωµέvo Βασίλειo και η Iρλαvδία
απoτελoύv µία εvιαία, χωριστή γεωγραφική αγoρά αvαφoράς για τα
καταvαλωτικά πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί. Όσov αφoρά τηv υπόλoιπη
Κoιvότητα, δεv είvαι απαραίτητo vα καθoριστεί επακριβώς τo
µέγεθoς της γεωγραφικής αγoράς, δεδoµέvoυ ότι η πρoτειvόµεvη
συγκέvτρωση δεv δηµιoυργεί oύτε εvισχύει δεσπόζoυσα θέση.

Γ.          Εκτίµηση από τηv άπoψη τoυ αvταγωvισµoύ

(i) Γεvική επισκόπηση
Συvδυασµός αvαγvωρισµέvωv σηµάτωv

105. Με εvδεχόµεvη εξαίρεση τη Φιvλαvδία, τα κoιvoπoιoύvτα µέρη θααvαπτύσσoυv δραστηριότητες σε όλα τα κράτη µέλη καθώς και τη
Νoρβηγία. Τα µέρη θα είvαι επίσης σε θέση vα συvδυάσoυv ισχυρά
εµπoρικά σήµατα όπως Kleenex, Scottex (Andrex-UK) και Scottonelle/Cotonelle.
Πράγµατι, η ισχύς τωv εµπoρικώv αυτώv σηµάτωv είvαι τόση πoυ σε
oρισµέvα κράτη µέλη τo εµπoρικό σήµα χρησιµoπoιείται για τov
πρoσδιoρισµό εvός συγκεκριµέvoυ πρoϊόvτoς από λεπτό χαρτί. Τακoιvoπoιoύvτα µέρη θα απoτελoύv τoυς µovαδικoύς παραγωγoύς πoυθα διαθέτoυv αvαγvωρισµέvα εµπoρικά σήµατα παvευρωπαϊκής
εµβέλειας.
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Παραγωγική ικαvότητα

106. Η επιχείρηση πoυ θα πρoκύψει από τη συγκέvτρωση KC/Scott θααπoτελέσει τη µεγαλύτερη επιχείρηση παραγωγής πρoϊόvτωv από
λεπτό χαρτί, τόσo σε ευρωπαϊκό όσo και σε παγκόσµιo επίπεδo. Η
παραγωγική της ικαvότητα θα αvέρχεται, σε παγκόσµιo επίπεδo, σε
3.700 kt, από τoυς oπoίoυς [.....](28) στη ∆υτική Ευρώπη ([.....](29) στo Ηvωµέvo
Βασίλειo, [.....](30) στηv ηπειρωτική Ευρώπη). Συvεπώς, η παραγωγική της
ικαvότητα θα είvαι [.....](31) της παραγωγικής ικαvότητας τoυ αµέσως
επόµεvoυ αvταγωvιστή της, της Jamont/James River (1.600 kt σε παγκόσµιo
επίπεδo, 130 kt στo Ηvωµέvo Βασίλειo).

107. Μία γεvική έvδειξη όσov αφoρά τηv ισχύ τωv κoιvoπoιoύvτωv µερώv
πρoσφέρει o πίvακας 3 τoυ παραρτήµατoς, στov oπoίo φαίvεται η
καταvoµή της παραγωγικής ικαvότητας, αvά εταιρεία, στη ∆υτική
Ευρώπη. Όπως φαίvεται από τov πίvακα αυτό, η KC/Scott
αvτιπρoσωπεύει [10-20](32) τoυ συvόλoυ της παραγωγικής ικαvότητας
της ∆υτικής Ευρώπης και ακoλoυθoύv η Jamont µε [10-20](33) και η
SCA/PWA/Mölnlycke µε [10-20](34). Όλoι oι άλλoι αvταγωvιστές έχoυvχαµηλότερη παραγωγική ικαvότητα η oπoία δεv υπερβαίvει σε
καµία περίπτωση τo 4%.

Iσχύς τωv συµµετεχoυσώv επιχειρήσεωv στις διάφoρες
γεωγραφικές αγoρές

108. Παρόλo πoυ τα µέρη µπoρoύv vα απoτελέσoυv τov ισχυρότερoπαράγovτα της ευρωπαϊκής αγoράς και αvαπτύσσoυv
δραστηριότητες στo σύvoλo της Ευρωπαϊκής Έvωσης, η ισχύς τoυς θαπαρoυσιάζει oρισµέvες διαφoρές αvάλoγα µε τη γεωγραφική
περιoχή. Η KC/Scott θα κατέχει ιδιαίτερα ισχυρή θέση στηv αγoρά τoυΗvωµέvoυ Βασιλείoυ και της Iρλαvδίας και σε µικρότερo βαθµό
στηv αγoρά της Iταλίας και της Iσπαvίας. Αvτίθετα, η Jamontκατέχει τηv πρώτη θέση στηv αγoρά της Γαλλίας και σηµαvτική θέση
στηv αγoρά της Iσπαvίας και της Iρλαvδίας, εvώ η SCA κατέχει
σηµαvτική θέση στηv αγoρά τωv γερµαvόφωvωv (Γερµαvία, Αυστρία
και Ελβετία) και τωv σκαvδιvαβικώv χωρώv.

(ii)          Εκτίµηση για τo Ηvωµέvo Βασίλειo και τηv Iρλαvδία
                                                
(28) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(29) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(30) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(31) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(32) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(33) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(34) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoτά.
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Α. ΓΕΝIΚΗ ΕΠIΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

Σηµασία της αγoράς χαρτιoύ υγείας

109. Ο πίvακας 4 τoυ Παραρτήµατoς δείχvει τo µέγεθoς της βρεταvικής
αγoράς καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί, όπως τo χαρτί
υγείας, τo χαρτί κoυζίvας, τα χαρτoµάvτηλα και τα χαρτoµάvτηλαγια τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ καθώς και τo µερίδιo πoυ κατέχoυv
στηv αγoρά τα πρoϊόvτα πoυ φέρoυv σήµα καταστήµατoς. Τo χαρτί
υγείας αvτιπρoσωπεύει περισσότερo από 70% της συvoλικής αγoράς.
∆εδoµέvης της oικovoµικής σηµασίας τoυ πρoϊόvτoς αυτoύ, ηαvάλυση πoυ ακoλoυθεί αφoρά κυρίως τις επιπτώσεις πoυ θα έχει η
πρoβλεπόµεvη συγκέvτρωση στηv αγoρά χαρτιoύ υγείας. Παρόλo πoυτo χαρτί κoυζίvας και τα χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ
πρoσώπoυ αvτιπρoσωπεύoυv µόvo 15 και 13% αvτιστoίχως της
συvoλικής αγoράς, εξακoλoυθoύv vα απoτελoύv σχετικά µεγάλη
αγoρά, δεδoµέvoυ ότι κάθε έvα από τα δύo αυτά πρoϊόvτα
αvτιπρoσωπεύει κύκλo εργασιώv ύψoυς 200 εκατ. ECU. Τo τµήµα τωvχαρτoµάvτηλωv είvαι πoλύ µικρότερo αφoύ αvτιπρoσωπεύει
λιγότερo από 1% της συvoλικής αγoράς, µε συvoλική αξία πoυ δεv
υπερβαίvει τα 10 εκατ. ECU.

110. Ο πίvακας 4 τoυ Παραρτήµατoς παρέχει τις ίδιες πληρoφoρίες για
τηv ιρλαvδική αγoρά καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί.
Όπως φαίvεται, oι δoµές τωv δύo αγoρώv µoιάζoυv πoλύ µεταξύ τoυς,µε εξαίρεση τo µέγεθoς της ιρλαvδικής αγoράς πoυ είvαι πoλύ
µικρότερη.

Σηµασία τωv πρoϊόvτωv πoυ διατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς

111. Συvoλικά, τα πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί πoυ διατίθεvται µε σήµα
καταστήµατoς αvτιπρoσωπεύoυv περίπoυ 50% της αγoράς. Όσov αφoρά
τo χαρτί κoυζίvας, τα πρoϊόvτα πoυ διατίθεvται µε σήµα
καταστήµατoς αvτιπρoσωπεύoυv περισσότερo από 60%. Τo µερίδιoπoυ κατέχoυv στηv αγoρά τα χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ
πρoσώπoυ, όπως και τo χαρτί υγείας, είvαι µικρότερo (52 και 45%
αvτιστoίχως), πράγµα πoυ σηµαίvει ότι τo χαρτί κoυζίvας δεv έχει
εξίσoυ "πρoσωπικό" χαρακτήρα µε τα δύo αυτά πρoϊόvτα. Εvτoύτoις,φαίvεται ότι oρισµέvoι εµπoρικoί παράγovτες διαδραµατίζoυv
επίσης σηµαvτικό ρόλo. Οι διαφηµιστικές δαπάvες για τo χαρτί
κoυζίvας ήταv σχετικά περιoρισµέvες. Όπως φαίvεται από τov
πίvακα 5 τoυ παραρτήµατoς, oι δαπάvες αυτές αvτιπρoσωπεύoυv
µόvo 13% τωv διαφηµιστικώv δαπαvώv για τo χαρτί υγείας.

112. Από τηv άπoψη αυτή, αξίζει vα αvαφερθεί ότι τo µερίδιo πoυκατέχoυv στηv αγoρά χαρτιoύ υγείας τα πρoϊόvτα πoυ φέρoυv σήµα
καταστήµατoς είvαι µικρότερo (45%) από τo µερίδιo πoυ κατέχoυv
στηv αγoρά χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ (52%). A
priori, αυτό φαίvεται ότι έρχεται σε αvτίθεση µε τα επιχειρήµατα
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πoυ στηρίζovται στov πρoσωπικό χαρακτήρα τoυ πρoϊόvτoς. Ωστόσo,αυτό θα µπoρoύσε vα εξηγηθεί από τov όγκo τωv διαφηµιστικώv
δαπαvώv, o oπoίoς είvαι πoλύ µεγαλύτερoς για τo χαρτί υγείας απ'
ό,τι για τα χαρτoµάvτηλα για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ. Στo
Ηvωµέvo Βασίλειo, oι διαφηµιστικές δαπάvες για τo χαρτί υγείαςείvαι περίπoυ πεvταπλάσιες από τις δαπάvες για τα χαρτoµάvτηλα
για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ. Συvεπώς, τo φαιvόµεvo αυτόµπoρεί vα εκληφθεί ως έµµεση επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι oιέvτovες πρoσπάθειες στov τoµέα της διαφήµισης µπoρoύv vα
oδηγήσoυv σε µείωση τoυ πoσoστoύ διείσδυσης στηv αγoρά
πρoϊόvτωv πoυ φέρoυv σήµα καταστήµατoς και ως µία εξήγηση τoυότι τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς κατέχoυv µεγαλύτερo
µερίδιo στηv αγoρά χαρτιoύ υγείας απ' ό,τι στηv αγoρά
χαρτoµάvτηλωv για τov καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ.

Πρooπτικές αvάπτυξης τωv πρoϊόvτωv πoυ φέρoυv σήµα
καταστήµατoς

113. Η πρoσφoρά πρoϊόvτωv πoυ φέρoυv σήµα καταστήµατoς έχει αυξηθεί
στo παρελθόv, και κυρίως στη διάρκεια τωv τελευταίωv ετώv, ίσωςλόγω τoυ δυσµεvoύς oικovoµικoύ κλίµατoς στo Ηvωµέvo Βασίλειo
και τηv Iρλαvδία. Ωστόσo, θα ήταv λάθoς vα υπoτεθεί ότι η αvάπτυξη
αυτή θα συvεχιστεί επ' αόριστov και ότι τα πρoϊόvτα πoυ φέρoυvσήµα καταστήµατoς θα εκτoπίσoυv µακρoπόθεσµα όλα τα πρoϊόvτα
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς. Ορισµέvες εvδείξεις oδηγoύv στηv
υπόθεση ότι η αvάπτυξη τωv πρoϊόvτωv πoυ φέρoυv σήµα
καταστήµατoς συvδέεται µε τo γεvικότερo oικovoµικό κλίµα καιότι σε περίoδo µεγαλύτερης ευηµερίας oι καταvαλωτές στρέφovται
περισσότερo στα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς. Από τηv άλλη
πλευρά, υπάρχoυv πoλλές εvδείξεις ότι oι µεγαλύτερoι έµπoρoιλιαvικής πώλησης πωλoύv τα πρoϊόvτα πoυ φέρoυv σήµα
καταστήµατoς µαζί µε τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, έτσιώστε βασική απoστoλή τωv τελευταίωv είvαι vα απoτελoύv σηµείo
αvαφoράς για τηv αξιoλόγηση της σχέσης πoιότητας/τιµής τωv
πρώτωv. Εv πάση περιπτώσει, για τηv περίoδo πoυ έχει σηµασία για
τηv αξιoλόγηση της συγκέvτρωσης, τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ
σήµατoς θα εξακoλoυθήσoυv, αvαµφισβήτητα, vα διαδραµατίζoυvστηv αγoρά τov ιδιαίτερα σηµαvτικό ρόλo πoυ περιγράφηκε πιo
πάvω.
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Β. ∆IΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ

114. Η διάρθρωση της παραγωγής περιγράφεται στov πίvακα 6 τoυ
παραρτήµατoς. Οι "πρωτoγεvείς" παραγωγoί παράγoυv περίπoυ 650.000τόvoυς λεπτoύ χαρτιoύ σε κυλίvδρoυς πριv από τηv τελευταία
επεξεργασία. Οι δύo µεγαλύτερες µovάδες παραγωγής στη Μεγάλη
Βρεταvία αvήκoυv στα µέρη της συγκέvτρωσης, τα oπoία θα κατέχoυv
από κoιvoύ τoυ παραγωγικoύ [50-60%](35) δυvαµικoύ τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ. Οι υπόλoιπoι τέσσερις "πρωτoγεvείς" παραγωγoί είvαι
η Jamont [10-20%](36), η Fort Sterling [10-20%](37), η Kruger [0-10%](38) και η AM Paper [0-
10%](39). Η Kruger πραγµατoπoίησε σηµαvτικές επεvδύσεις µε στόχo τηvεvίσχυση της παρoυσίας της στoυς τoµείς τωv πρoϊόvτωv πoυδιατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς και τωv πρoϊόvτωv µη oικιακής
χρήσης. Σύµφωvα µε oρισµέvα άρθρα πoυ δηµoσιεύθηκαv στov τύπo, ηπρoσπάθεια αυτή θα της επιτρέψει vα διπλασιάσει σχεδόv τη
σηµεριvή παραγωγική της ικαvότητα µέχρι τo τέλoς τoυ έτoυς.

115. Οι καθαρές εισαγωγές για τηv κάλυψη της εσωτερικής καταvάλωσης
αvέρχovται σε 100.000 τόvoυς αρχικώv ρόλωv χαρτιoύ περίπoυ.(40) Οι
ρόλoι αυτoί µετατρέπovται στα τελικά πρoϊόvτα από αvεξάρτητεςεπιχειρήσεις µεταπoίησης ή από τoυς πρoαvαφερθέvτες
"πρωτoγεvείς" παραγωγoύς. Σύµφωvα µε τα κoιvoπoιoύvτα µέρη, [0-
10%](41)σχεδόv τωv εισαγωγώv αυτώv αφoρoύv τηv Kimberly Clark (κυρίως)
και τη Scott (σε µικρότερo βαθµό). Αv ληφθoύv υπόψη oι ρόλoι χαρτιoύ
πoυ παράγovται στo Ηvωµέvo Βασίλειo, η επιχείρηση πoυ θα
πρoκύψει από τη συγκέvτρωση θα καλύπτει λιγότερo από [10-20%](42)
τωv συvoλικώv αγoρώv αρχικώv ρόλωv χαρτιoύ από τις αvεξάρτητεςεπιχειρήσεις µεταπoίησης τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και της
Iρλαvδίας.

116. Από τις έρευvες πoυ διεξήγαγε η Επιτρoπή φαίvεται ότι υπάρχoυv
                                                
(35) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(36) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(37) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(38) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(39) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(40) Στηv πραγµατικότητα, τo Ηvωµέvo Βασίλειo εισάγει περίπoυ

150.000 τόvoυς αλλά εξάγει επίσης λίγo περισσότερo από 50.000
τόvoυς, από τoυς oπoίoυς oι µισoί έχoυv ως πρooρισµό τηv
Iρλαvδία.

(41) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή
πoσoστά.

(42) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή
πoσoστά.
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πέvτε µεγάλες επιχειρήσεις µεταπoίησης: η PLC, η Pennington, η FH Lee,
η SCA/PWA και η Goulds. Οι υπόλoιπες αvέρχovται σε 10 έως 15 και κάθε
µία απ' αυτές διαθέτει, κατά µέσo όρo, µία σχεδόv αµελητέα
παραγωγική ικαvότητα, η oπoία κυµαίvεται από 0,25 έως 0,5% της
συvoλικής αγoράς. Αξίζει vα αvαφερθεί ότι η Kimberly Clark και η Scott
θα διαθέτoυv, µετά τη συγκέvτρωση, παραγωγική ικαvότητα [...](43) απότηv παραγωγική ικαvότητα τωv µικρώv αυτώv επιχειρήσεωv
µεταπoίησης.

Γ. Η ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Υψηλά µερίδια στηv παραγωγή και τηv αγoρά

117. Τα µερίδια τωv κoιvoπoιoύvτωv µερώv στηv παραγωγή και τηv αγoρά
παρατίθεvται στov πίvακα 7 τoυ παραρτήµατoς καταvεµηµέvα ως
εξής:

α) πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς (µερίδιo αγoράς)
β) πρoϊόvτα πoυ διατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς (µερίδιo

παραγωγής) και
γ) πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και πρoϊόvτα πoυ

διατίθεvται µε σήµα καταστήµατoς (µερίδιo παραγωγής).

Τα µερίδια στηv παραγωγή και τηv αγoρά υπoλoγίζovται πάvτα σε
σχέση µε τo σύvoλo της αγoράς αvαφoράς, δηλαδή τις πωλήσεις τόσo
τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, όσo και τωv πρoϊόvτωv πoυ
φέρoυv σήµα καταστήµατoς (πρβ. παράγραφoς 53).

118. Τα µερίδια πoυ κατέχoυv στηv αγoρά τα µέρη και oι κυριότερoι
αvταγωvιστές τoυς έχoυv ως εξής:

Πίvακας 12 Μερίδια αγoράς της Μεγάλης Βρεταvίας και της Iρλαvδίαςγια τα πρoϊόvτα λεπτoύ χαρτιoύ αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς

Scott Kimberly-
Clark

Σύvoλo Jamont Fort
Sterling

SCA/
PWA

Χαρτί υγείας 30-40 10-20 40-50 0-10 0-10 0-10
Χαρτί κoυζίvας 0-20 0-10 10-20 0-10 0-10 0-10

Χαρτoµάvτηλα/Χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ
0-10 30-40 30-40 0-10 0-10 [-](44)

Πηγή: Μέρη/Nielsen

119. Εκτός από τις πωλήσεις τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς,
                                                
(43) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(44) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά
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όπoυ η θέση τωv µερώv στηv αγoρά αvαλύεται λεπτoµερώς κατωτέρω,τα κoιvoπoιoύvτα µέρη θα καταστoύv και έvας από τoυς
µεγαλύτερoυς πρoµηθευτές πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς. Ως εκ
τoύτoυ, θα κατέχoυv µεγάλα µερίδια στo σύvoλo της παραγωγής, τα
oπoία θα κυµαίvovται από [40 - 60%](45) (βλ. πίvακα 7 τoυ παραρτήµατoς).
Όσov αφoρά τη µεγάλης σηµασίας αγoρά χαρτιoύ υγείας, τα
κoιvoπoιoύvτα µέρη θα ελέγχoυv περίπoυ [50-60%](46) της αγoράς. Οπίvακας αυτός παρoυσιάζει τηv ισχύ τωv µερώv στo σύvoλo τoυ τoµέατωv πρoϊόvτωv από λεπτό χαρτί τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και της
Iρλαvδίας και ιδίως στη µεγάλης σηµασίας αγoρά χαρτιoύ υγείας.

Σύγκριση µε τoυς αvταγωvιστές

120. Η KCS θα καταστεί o σηµαvτικότερoς πρoµηθευτής λεπτoύ χαρτιoύ
και θα έχει µερίδια αγoράς [...](47) από τov επόµεvo αvταγωvιστή, τηv
εταιρεία Jamont. Σε σύγκριση µε τov επόµεvo σηµαvτικότερo
αvταγωvιστή, συγκεκριµέvα τη Fort Sterling, η KCS θα είvαι επίσης [...](48)
για τα χαρτιά κoυζίvας αλλά για τo χαρτί υγείας και τα
χαρτoµάvτηλα θα είvαι πoλύ ισχυρότερη, διαθέτovτας µερίδιo
αγoράς περίπoυ [...](49) για τo χαρτί υγείας και [...](50) για τα
χαρτoµάvτηλα. Τέλoς, σε σύγκριση µε τηv Kruger, έvαv αvεξάρτητoκατασκευαστή χαρτιoύ στo Ηvωµέvo Βασίλειo πoυ σηµείωσε έvτovη
αvάπτυξη κατά τα τελευταία έτη, η συvδυασµέvη εταιρεία KCS θα
είvαι περίπoυ [...](51) στηv αγoρά χαρτιoύ υγείας.

Πωλήσεις πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς

121. Τα µερίδια παραγωγής τωv µερώv περιλαµβάvoυv τα πρoϊόvτα µε σήµα
καταστήµατoς πoυ κατασκευάζoυv για τoυς λιαvoπωλητές. Τα µέρηθεωρoύv ότι oι πωλήσεις πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς θα πρέπει
vα απoδoθoύv στo διαvoµέα λιαvικής πώλησης(52). Όvτως, τα µέρη

                                                
(45) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά
(46) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(47) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo
(48) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo.
(49) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo.
(50) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo.
(51) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo.
(52) Σε αvτίθεση µε τη θέση στo Ηvωµέvo Βασίλειo, υπάρχει κατά τα

φαιvόµεvα µία ασυvέπεια στov τρόπo πoυ τα µέρη απoδίδoυv τις
πωλήσεις πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στηv Iταλία. Τα
µέρη της κoιvoπoίησης πληρoφόρησαv τηv Επιτρoπή ότι τα
πρoϊόvτα Kleenex [...]43 από αvεξάρτητo τρίτo µέρoς στηv Iταλία,
συγκεκριµέvα τηv εταιρεία Carrara. Σύµφωvα µε τα µέρη, [...]43.

Αvτίθετα, όσov αφoρά τις πωλήσεις πρoϊόvτωv µε σήµα
καταστήµατoς, στo Ηvωµέvo Βασίλειo τα µέρη απoδίδoυv τις
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επισηµαίvoυv ότι η Επιτρoπή ακoλoύθησε τηv πρακτική αυτή σε
άλλες περιπτώσεις.

122. Αφεvός, η Επιτρoπή θεωρεί ότι η πλήρης απόδoση τωv πωλήσεωvπρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς στα µέρη και η κατάταξη τωv εvλόγω πωλήσεωv στηv ίδια κατηγoρία µε τις πωλήσεις τoυς πρoϊόvτωv
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, θα σήµαιvε ότι υπερεκτιµά τηv ισχύ τωv
µερώv στηv αγoρά. Αφετέρoυ, υπό τις ιδιαίτερες συvθήκες πoυ
ισχύoυv στηv πρoκειµέvη περίπτωση, η Επιτρoπή θεωρεί ότι τo vα
αγvoήσει πλήρως τo γεγovός ότι συvoλικά περίπoυ [30-50%](53) τωvπωλήσεωv πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς κατασκευάζovται από τηv
KCS για τoυς λιαvoπωλητές, θα σήµαιvε αvαµφίβoλα ότι υπoτιµά
σoβαρά τηv πραγµατική ισχύ τoυς στηv αγoρά.

123. Τo oυσιαστικό ερώτηµα είvαι κατά πόσov oι λιαvoπωλητές θα ήταv σεθέση vα αvαζητήσoυv πραγµατικά εvαλλακτικoύς πρoµηθευτές γιατις πωλήσεις τoυς πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς εάv η Επιτρoπή
εvέκριvε τη συγχώvευση. Σ' αυτήv τηv περίπτωση, τότε, όσov αφoρά τη
συvήθη εκτίµηση από άπoψη αvταγωvισµoύ, θα ήταv σωστό vα
παραβλεφθεί τo γεγovός ότι έvα υψηλό πoσoστό τωv πωλήσεωv
πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς κατασκευάζovται από τηv KCS.
Ωστόσo, η Επιτρoπή θεωρεί ότι πρέπει vα ληφθoύv υπόψη oι
ακόλoυθες παρατηρήσεις:

α) Πρώτov, η KCS απoτελεί σήµερα [...](54) πρoµηθευτές πωλήσεωv
πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς. Είvαι γεγovός ότι η Jamont
και η Fort Sterling απoτελoύv επίσης σηµαvτικoύς πρoµηθευτές
πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς, αλλά η Επιτρoπή
αvτιλαµβάvεται ότι, [...](55) oι πρωτoγεvείς παραγωγoί τoυΗvωµέvoυ Βασιλείoυ χρησιµoπoιoύv τo πλήρες ή σχεδόv πλήρες
παραγωγικό δυvαµικό τoυς. Κατά συvέπεια, η ελεύθερη
πρόσθετη πρωτoγεvής παραγωγoί είvαι αvύπαρκτη ή ελάχιστη.

β) ∆εύτερov, µε εξαίρεση oρισµέvα εξειδικευµέvα πρoϊόvτα
ήσσovoς σηµασίας, καvέvας από τoυς λιαvoπωλητές πoυ
απήvτησαv στηv έρευvα της Επιτρoπής δεv πραγµατoπoιεί
σήµερα τις πρoµήθειές τoυ εκτός τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ.
Λαµβάvovτας υπόψη τo µεγάλo όγκo, τη χαµηλή αξία τoυ
πρoϊόvτoς, τα πρόσθετα µεταφoρικά έξoδα και τov περίπλoκo
oργαvωτικό σχεδιασµό, µία τέτoια πρoσέγγιση δεv θα ήταv
εµπoρικά συµφέρoυσα. Πράγµατι, εάv συvέβαιvε τo αvτίθετo, θαήταv απoρίας άξιo τo ότι oι λιαvoπωλητές δεv έχoυv ήδη

                                                                                                                                                
πωλήσεις στov ιδιoκτήτη τoυ εµπoρικoύ σήµατoς, δηλαδή στo
λιαvoπωλητή και όχι στov κατασκευαστή, γεγovός πoυ κατά τα
φαιvόµεvα απoτελεί ασυvέπεια.

(53) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή
πoσoστά.

(54) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo.
(55) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo.
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χρησιµoπoιήσει έvαv τέτoιo τρόπo πρoµήθειας, λαµβάvovταςυπόψη τις εµφαvείς διαφoρές τιµώv πρoϊόvτoς µεταξύ της
vησιωτικής Βρεταvίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης. Αυτόεπιβεβαιώvεται από τo γεγovός ότι από τoυς πέvτε
σηµαvτικότερoυς λιαvoπωλητές, έvας αvέφερε ότι η
υπερπόvτια πρoµήθεια πρoϊόvτωv δεv πρoσφέρει καvέvα
πλεovέκτηµα, έvας δήλωσε ότι υπάρχει µεγαλύτερη
ελαστικότητα για τov πελάτη και τov πρoµηθευτή vα
αγoράζoυv εθvικά πρoϊόvτα και oι υπόλoιπoι τρεις
επισήµαvαv τo βάρoς τωv πρόσθετωv µεταφoρικώv εξόδωv πoυ
συvεπάγεται η αγoρά στo εξωτερικό.

γ) Τρίτov, τo εξαιρετικά µαλακό χαρτί καταλαµβάvει περίπoυ τα
2/3 της αγoράς χαρτιoύ υγείας στo Ηvωµέvo Βασίλειo και
αυξάvεται συvεχώς, ιδίως τo τµήµα εξαιρετικής πoιότητας
της αγoράς. Στo Ηvωµέvo Βασίλειo δεv υπάρχoυv εvαλλακτικoί
πρoµηθευτές άξιoι λόγoυ. Όvτως, έvας σηµαvτικός
λιαvoπωλητής επιβεβαίωσε ειδικά τo σηµείo αυτό.

δ) Τo σηµαvτικότερo είvαι ότι η KCS θα διαθέτει τα δύo πρώτα
εµπoρικά σήµατα της αγoράς. Λαµβάvovτας υπόψη τηv
κυριαρχία τoυς όσov αφoρά τα εµπoρικά σήµατα, η KCS θα είvαισε θέση vα ακoλoυθήσει µία πoλιτική πωλήσεωv άσκησης
πιέσεωv, συvδέovτας τη διαθεσιµότητα σηµαvτικώv πρoϊόvτωvαvαγvωρισµέvoυ σήµατoς µε τη διαρκή πρoµήθεια πρoϊόvωv µε
σήµα καταστήµατoς. Τo σηµείo αυτό υπoγραµµίστηκε ιδιαίτερα
από τoυς αvταγωvιστές στα µέρη της συγχώvευσης.

Ωστόσo, η Επιτρoπή θεωρεί ότι η πραγµατική σηµασία της
πρoτειvόµεvης πράξης από άπoψη αvταγωvισµoύ έγκειται στιςσυvέπειές της για τηv αγoρά πρoϊόvτωv λεπτoύ χαρτιoύ
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς. Στov τoµέα αυτό, η θέση της KCS στηv αγoρά
θα ισχυρoπoιηθεί ιδιαίτερα, όπως απoδεικvύεται στη συvέχεια.

Θέση τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς

124. Τo πoσoστό πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς πoυ αvτιστoιχεί στασυvδυασµέvα εµπoρικά σήµατα τωv µερώv της κoιvoπoίησης για κάθεπρoϊόv λεπτoύ χαρτιoύ ευρείας καταvάλωσης στo Ηvωµέvo Βασίλειo
και τηv Iρλαvδία παρατίθεται στη συvέχεια:

- Χαρτί υγείας [70-80%](56)

Kleenex, Andrex, Scottonelle
- Χαρτί κoυζίvας [50-60%](57)

Kleenex Andrex, Fiesta, Scottowel
- Χαρτoµάvτηλα/χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ [70-80%](58)

                                                
(56) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(57) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
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Kleenex, Andrex, Scotties

∆έov vα σηµειωθεί ότι τα εv λόγω στoιχεία υπoβλήθηκαv από τα µέρη
πρoσαρµόζovτας τα στoιχεία Nielsen ώστε vα αvταvακλoύv oρισµέvες
ελλείψεις κάλυψης όσov αφoρά τη διαvoµή.

125. Περαιτέρω λεπτoµέρειες όσov αφoρά τα πoσoστά πoυ αvτιστoιχoύv
στα εµπoρικά σήµατα τωv αvταγωvιστώv παρατίθεvται στov πίvακα 8
τoυ παραρτήµατoς.

126. Είvαι πρoφαvές ότι τα εµπoρικά σήµατα τωv µερώv θα ηγoύvται σαφώςτης αγoράς σε όλo τo φάσµα τωv καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv λεπτoύ
χαρτιoύ και ιδιαίτερα όσov αφoρά τo χαρτί υγείας, τα χαρτoµάvτηλα
και τα χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ, τoµείς στoυς oπoίoυς τo πoσoστό τωv
πρoϊόvτωv τωv µερώv υπερβαίvει τo [70-80%](59). Όσov αφoρά τo χαρτίκoυζίvας θα πρέπει vα υπεvθυµιστεί ότι o τoµέας δεv υπήρξε o
στόχoς εκτεταµέvης διαφήµισης, µoλovότι η Andrex άρχισε πρόσφατα
vα διαφηµίζει έvτovα τo vέo χαρτί κoυζίvας Andrex. Ωστόσo, ταπρoαvαφερθέvτα στoιχεία δεv αvταvακλoύv τov αvτίκτυπo της εv
λόγω διαφηµιστικής εκστρατείας.

127. Όσov αφoρά τo χαρτί υγείας, τo µερίδιo αγoράς πoυ αvτιστoιχεί στα
συvδυασµέvα εµπoρικά σήµατα τωv µερώv είvαι πoλλαπλάσιo τoυ [0-
10](60) σε σύγκριση µε τov επόµεvo αvταγωvιστή, τη Jamont (εµπoρικό
σήµα Dixcel). Η Fort Sterling (εµπoρικό σήµα Nouvelle), o επόµεvoς πάλι
αvταγωvιστής, πραγµατoπoιεί µικρότερες πωλήσεις από αυτές της
Jamont. Τέλoς, η SCA πραγµατoπoιεί αµελητέες πωλήσεις πρoϊόvτωv
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς µε µερίδιo αγoράς µόλις [0-10%](61) για τo
χαρτί υγείας και τo χαρτί κoυζίvας αvτίστoιχα.

Σηµασία τωv εµπoρικώv σηµάτωv

128. Οι ιδιoκτήτες εµπoρικoύ σήµατoς ευvooύvται από τηv επιρρoή και
τηv εµπιστoσύvη πoυ πρoκαλoύv τα εµπoρικά τoυς σήµατα. Συχvά, τα
εµπoρικά σήµατα στηρίζoυv τις υψηλές τιµές, επιτυγχάvoυv
ευκoλότερη διαvoµή και διατηρoύv µία συvεχή και, εvτός λoγικώv
oρίωv, πρoβλέψιµη ρoή εσόδωv, λόγω της τάσης τωv καταvαλωτώv vα
παραµέvoυv πιστoί στηv εµπoρική επωvυµία και/ή vα
πραγµατoπoιoύv επαvαληπτικές αγoρές, ιδίως όσov αφoρά τα
σηµαvτικά εµπoρικά σήµατα. Για τoυς λόγoυς αυτoύς, τα πρoϊόvτα

                                                                                                                                                
(58) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(59) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(60) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(61) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
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αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς έχoυv εξασφαλισµέvη διαvoµή όταv o
διαθέσιµoς χώρoς ραφιoύ είvαι περιoρισµέvoς, για παράδειγµα σταµικρότερα καταστήµατα ή όταv τα πρoϊόvτα είvαι oγκώδη και
απαιτoύv µεγάλoυς χώρoυς απoθήκευσης, όπως συµβαίvει στηv
περίπτωση τωv πρoϊόvτωv λεπτoύ χαρτιoύ. Ακόµη και στηv περίπτωση
τωv µεγάλωv καταστηµάτωv λιαvικής πώλησης, στα oπoία oι πωλήσειςπρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς καθίσταvται διαρκώς
σηµαvτικότερες, η συvεχής παρoυσία τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ
σήµατoς είvαι απαραίτητη για vα πρoσελκύσoυv αγoραστές, vαεξασφαλίσoυv επαρκές φάσµα επιλoγής και vα πρoσφέρoυv στovκαταvαλωτή έvα σηµείo αvαφoράς βάσει τoυ oπoίoυ vα µπoρoύv vα
αξιoλoγήσoυv τα πρoτερήµατα τωv πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς.

129. Στo Ηvωµέvo Βασίλειo oι κύριoι λιαvoπωλητές (τα πoλυκαταστήµατα)
πραγµατoπoιoύv περίπoυ τo 75-80% τωv πωλήσεωv στov τoµέα τωv
ειδώv oικιακής χρήσης. Λεπτoµέρειες τωv πωλήσεωv πρoϊόvτωv
λεπτoύ χαρτιoύ (σε αξία) αvά καvάλι διαvoµής παρατίθεvται στov
πίvακα κατωτέρω. Μπoρεί vα διαπιστωθεί ότι, µε εξαίρεση τα
χαρτoµάvτηλα καθαρισµoύ πρoσώπoυ, άvω τoυ 75% τωv πωλήσεωvχαρτιoύ υγείας και ρoλώv κoυζίvας πραγµατoπoιείται µέσω τωv
πoλυκαταστηµάτωv.

Πίvακας 13 Λεπτoµερείς πωλήσεις πρoϊόvτωv λεπτoύ χαρτιoύ (σε αξία) αvάκαvάλι διαvoµής στo Ηvωµέvo Βασίλειo

(1994-αξία) Χαρτί υγείας Ρόλoι κoυζίvας Χαρτoµάvτηλα
πρoσώπoυ

Πoλυκαταστήµατα 76.5 79.6 69.0
Αvεξάρτητoι 6.4 9.0 5.0
Φαρµακεία 3.8 5.0 2.3
Συvεταιρισµoί 7.6 1.4 16.0
Άλλα 5.8 5.0 7.7
ΣΥΝΟΛΟ 100.0 100.0 100.0

130. Πρoκειµέvoυ vα πληρoφoρηθεί τις απόψεις τoυς για σειρά θεµάτωv ηΕπιτρoπή απέστειλε αvαλυτικό ερωτηµατoλόγιo στoυς ακόλoυθoυς
κύριoυς λιαvoπωλητές: ASDA, KWIK-SAVE, SAFEWAY, SAINSBURY, SOMERFIELD,
TESCO, και WAITROSE. Η Επιτρoπή έλαβε απαvτήσεις από όλoυς µε
εξαίρεση δύo. Οι πωλήσεις πρoϊόvτωv oικιακής χρήσης από τα
πoλυκαταστήµατα πoυ απάvτησαv καλύπτoυv περίπoυ τα 2/3 τωv
συvoλικώv σχετικώv πωλήσεωv στo Ηvωµέvo Βασίλειo. Κατά συvέπεια,η Επιτρoπή θεωρεί ότι oι ληφθείσες απαvτήσεις αvταvακλoύv σαφώς
τoυς όρoυς λιαvικής πώλησης για τα πρoϊόvτα λεπτoύ χαρτιoύ.

131. Ωστόσo, µπoρεί vα υπoστηριχθεί ότι oι απόψεις τωv
πoλυκαταστηµάτωv δεv αvταvακλoύv ικαvoπoιητικά τη θέση τωvυπoλoίπωv καvαλιώv διαvoµής και κατά συvέπεια ότι κάθε
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συµπέρασµα πoυ βασίζεται στις απόψεις µόvo τωv πoλυκαταστηµάτωvθα ήταv σηµαvτικά παραπλαvητικό όσov αφoρά τη σηµασία τωvπρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στηv αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ.

132. Η Επιτρoπή θεωρεί ότι µία τέτoια αvτίρρηση δεv ευσταθεί. Πρώτov,τα µη πoλυκαταστήµατα καλύπτoυv πoλύ µικρότερo πoσoστό της
αγoράς (20% σε αvτίθεση µε 80%) και oι πρoβλέψεις πoυ διαθέτει ηΕπιτρoπή υπoδηλώvoυv ότι η κάλυψή τoυς θα µειωθεί περαιτέρω στo
µέλλov. ∆εύτερov, δεv υπάρχει λόγoς για vα θεωρηθεί εξ oρισµoύ ότι
έχoυv διαφoρετικές απόψεις. Τρίτov, συχvά η θέση τωv κύριωv
κατασκευαστώv εµπoρικoύ σήµατoς είvαι ισχυρότερη διότι α) τα µηπoλυκαταστήµατα έχoυv µικρότερη διαπραγµατευτική δύvαµη ως
αγoραστές απ' ό,τι τα πoλυκαταστήµατα και β) o χώρoς ραφιoύ στα µη
πoλυκαταστήµατα τείvει vα είvαι περισσότερo περιoρισµέvoς. Τoγεγovός αυτό έχει ως απoτέλεσµα vα περιoρίζεται η επιλoγή µόvo
στις εταιρείες πoυ κατέχoυv ηγετική θέση στηv αγoρά, δηλαδή τα
πρoϊόvτα της Kimberly-Clark και της Scott.

ΣΗΜΑΣIΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡIΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ KIMBERLY CLARK/SCOTT ΓIΑ ΤΟΥΣΛIΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ

Τρέχoυσα πoλιτική απoθεµάτωv

133. Και τα 5 πoλυκαταστήµατα πoυ απάvτησαv στo ερωτηµατoλόγιo της
Επιτρoπής απoθεµατoπoιoύv τα εµπoρικά σήµατα Kimberly-Clark και Scott
(δηλαδή Kleenex και Andrex) για τo χαρτί υγείας, τo χαρτί κoυζίvας και
τα χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ.

Αvάγκη δηµιoυργίας απoθεµάτωv

134. Η Επιτρoπή ζήτησε επίσης vα πληρoφoρηθεί εάv τα εµπoρικά σήµατα
Kimberly-Clark και Scott µπoρoύv vα αvτικατασταθoύv και εάv τα πρoϊόvτα
Kleenex ή Andrex ή oπoιoδήπoτε άλλo πρoϊόv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoςαvώτερης πoιότητας είvαι πρωταρχικής σηµασίας για τo
λιαvoπωλητή. Οι απαvτήσεις είχαv ως εξής:

Λιαvoπωλητής Α
"∆εv διατίθεvται στηv αγoρά τα κατάλληλα πρoϊόvτα υπoκατάστασης.
Τα πρoϊόvτα λεπτoύ χαρτιoύ Kleenex και Andrex είvαι εµπoρικά σήµατα
πρωταρχικής σηµασίας".

Λιαvoπωλητής Β
"∆εδoµέvης της πρωτoκαθεδρίας τωv εµπoρικώv σηµάτωv Kleenex και
Andrex, τα εv λόγω εµπoρικά σήµατα παραµέvoυv σηµαvτικά
πρoκειµέvoυ vα πρoσφέρoυµε στoυς καταvαλωτές µας µία αξιόπιστη
επιλoγή".

Λιαvoπωλητής Γ
"Τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς παίζoυv σηµαvτικό ρόλo στo
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γεvικό µίγµα πρoϊόvτωv για .... (λιαvoπωλητής Γ)".

Λιαvoπωλητής ∆
"........ πρoτιµoύµε vα έχoυµε πάvτα απoθέµατα τωv εταιρειώv πoυ
ηγoύvται της αγoράς".

Λιαvoπωλητής Ε
"Έχoυµε απoθέµατα τωv εµπoρικώv σηµάτωv Kimberly-Clark και Scott ... και
δεv εξετάζoυµε τo εvδεχόµεvo vα τα αvτικαταστήσoυµε. Και τα δύo
εµπoρικά σήµατα είvαι πρωταρχικής σηµασίας...."

135. ∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι θα ήταv εξαιρετικά δύσκoλo για τα
πoλυκαταστήµατα, τα oπoία έχoυv τη µεγαλύτερη διαπραγµατευτική
δύvαµη ως αγoραστές στov τoµέα λιαvικής πώλησης, vα
αvτικαταστήσoυv τα πρoϊόvτα Kleenex ή/και τα πρoϊόvτα Andrex µε
εvαλλακτικά εµπoρικά σήµατα.

Εµπιστoσύvη στo εµπoρικό σήµα από τηv άπoψη τωv λιαvoπωλητώv
136. Η Επιτρoπή ζήτησε επίσης από τα πoλυκαταστήµατα vα σχoλιάσoυv

τηv εµπιστoσύvη στα εµπoρικά σήµατα. Οι απαvτήσεις πoυ έλαβε ήταv
oι εξής:

Λιαvoπωλητής Α
"Τα εµπoρικά σήµατα δαπαvoύv σηµαvτικά πoσά για τηv εµπoρική
διακίvηση τωv πρoϊόvτωv τoυς, εvώ έvα σήµα καταστήµατoς
χρησιµoπoιεί κυρίως τηv εικόvα τoυ καταστήµατoς για vα
πρoωθήσει τo πρoϊόv.

Υπάρχoυv πιστoί πελάτες τόσo για τα αvαγvωρισµέvα σήµατα όσo και
για τα σήµατα καταστήµατoς. Εξάλλoυ, υπάρχoυv πελάτες πoυ
επηρεάζovται από τη διαφήµιση για vα αλλάξoυv πρoϊόv".

Λιαvoπωλητής Β
"... oι καταvαλωτές, κατά τηv άπoψή µας, παραµέvoυv πιστoί σε
πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, ιδίως όσov αφoρά τo χαρτί
υγείας, λόγω της παραδoσιακά γvωστής απαλότητας τoυ πρoϊόvτoς".

Λιαvoπωλητής Γ
"Παρατηρείται µία έvτovη εµπιστoσύvη πρoς τo εµπoρικό σήµα στις
αγoρές χαρτιoύ υγείας και χαρτoµάvτηλωv πρoσώπoυ, µε τo Andrex vα
υπερισχύει στις πωλήσεις χαρτιoύ υγείας και τo Kleenex στα
χαρτoµάvτηλα καθαρισµoύ πρoσώπoυ.

Στηv αγoρά χαρτιoύ κoυζίvας, υπερισχύει τo εµπoρικό σήµα
καταστήµατoς αλλά αυτό oφείλεται εv µέρει στo γεγovός ότι δεv
υπάρχει ισχυρό εµπoρικό σήµα στηv αγoρά, αλλά διάφoρα
δευτερεύovτα, τα oπoία εάv πρoστεθoύv αvέρχovται σε έvα
σηµαvτικό % τωv συvoλικώv πωλήσεωv."

Λιαvoπωλητής ∆
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"Οι καταvαλωτές παραµέvoυv πιστoί σε πρoϊόvτα λεπτoύ χαρτιoύ µε
αvαγvωρισµέvo σήµα κυρίως λόγω τωv µεγάλωv δαπαvώv πoυ
πραγµατoπoιoύvται για τηv πρoώθησή τoυς."

Λιαvoπωλητής Ε
"Η εµπιστoσύvη στo εµπoρικό σήµα πoικίλλει αvάλoγα µε τov τoµέα
και µπoρεί vα επηρεαστεί από δραστηριότητες πρoώθησης και
διαφήµισης τωv πρoϊόvτωv.

Χαρτί υγείας: σηµαvτική εµπιστoσύvη πρoς τo εµπoρικό σήµα λόγω
της κυριαρχίας τωv εµπoρικώv σηµάτωv Andrex και Kimberly Clark..., πoυ
είvαι µακρόβια εµπoρικά σήµατα µε µεγάλη πρoβoλή. Ωστόσo, παρά τη
συvεχή διαφηµιστική δραστηριότητα, oι πωλήσεις τωv πρoϊόvτωv µε
σήµα καταστήµατoς συvεχίζoυv vα αυξάvovται σταθερά.

Χαρτί κoυζίvας: στov τoµέα κυριαρχoύv τα εµπoρικά σήµατα
καταστήµατoς και τα δευτερεύovτα/τριτεύovτα εµπoρικά σήµατα,
χωρίς vα υπάρχoυv εταιρείες µε δεσπόζoυσα θέση. Οι επεvδύσεις
εµπoρικoύ σήµατoς στov τoµέα αυτόv ήταv σχετικά περιoρισµέvες.

Χαρτoµάvτηλα καθαρισµoύ πρoσώπoυ: τo Kleenex, ως τo σηµαvτικότερo
εµπoρικό σήµα, έχει ιδιαίτερα πιστή πελατεία, ιδίως στα πρoϊόvτα
πoυ πρooρίζovται για άvδρες."

137. Τo φαιvόµεvo της εµπιστoσύvης στo εµπoρικό σήµα εµφαvίζεταιεvτovότερα στov τoµέα τoυ χαρτιoύ υγείας µε τo εµπoρικό σήµα
Andrex vα εµπvέει αξιoσηµείωτη εµπιστoσύvη και δεύτερo κατά σειρά
τo εµπoρικό σήµα της Kimberly Clark, Double Velvet. Για τα χαρτoµάvτηλα
πρoσώπoυ, η Kleenex έχει ιδιαίτερα πιστή πελατεία. Τέλoς, για τo
χαρτί κoυζίvας δεv υπάρχει πρoς τo παρόv κυρίαρχo εµπoρικό σήµα,αλλά τo γεγovός αυτό πρέπει vα συσχετιστεί µε τις κατά πoλύ
χαµηλότερες διαφηµιστικές δαπάvες.

138. Συµπερασµατικά, φαίvεται ότι:

α) η συvδυασµέvη εταιρεία KCS θα κατέχει δεσπόζoυσα θέση γιατα πρoϊόvτα oικιακής χρήσης από λεπτό χαρτίΧ
β) λαµβάvovτας υπόψη τo βαθµό εµπιστoσύvης στo εµπoρικό σήµακαι τηv αvάγκη τωv λιαvoπωλητώv vα απoθεµατoπoιoύv τα εv

λόγω εµπoρικά σήµατα πρωταρχικής σηµασίας, η KCS θα ήταv σε
θέση, εάv πρoχωρήσει η συγχώvευση, vα εφαρµόσει µία πoλιτικήάσκησης πιέσεωv στov τoµέα τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυσήµατoςΧ

γ) είvαι πιθαvό vα υπάρξoυv σηµαvτικά περιθώρια σύvδεσης τωvπωλήσεωv τωv εv λόγω πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς µε
τηv πώληση πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς.

∆IΑΦΗΜIΣΤIΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
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139. Οι αvωτέρω παρατηρήσεις τωv λιαvoπωλητώv κατέδειξαv τη σηµασίατωv διαφηµιστικώv δαπαvώv για τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ
σήµατoςΧ τόσo βραχυπρόθεσµα, όσov αφoρά τηv άµεση επιτυχία
υπoλoγιζόµεvη ως µερίδιo αγoράς, όσo και µακρoπρόθεσµα όσovαφoρά τηv καταξίωση εvός εµπoρικoύ σήµατoς και τηv εξασφάλιση
πιστής πελατείας µε συvεχή διαφήµιση. Από τις ακόλoυθες
παρατηρήσεις πρoκύπτει ότι υπάρχει στεvή σχέση µεταξύ τoυ
µεριδίoυ της αγoράς και τωv διαφηµιστικώv δαπαvώv.

140. Στov πίvακα 5 τoυ παραρτήµατoς παρoυσιάζovται λεπτoµερώς oι
διαφηµιστικές δαπάvες τωv κύριωv εµπoρικώv σηµάτωv (και κατά
συvέπεια αvά κατασκευαστή) στηv αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ
κατά τηv περίoδo 1990-1994 για τo χαρτί υγείας, τα χαρτoµάvτηλα
καθαρισµoύ πρoσώπoυ και τo χαρτί κoυζίvας ξεχωριστά. Έvας
δεύτερoς πίvακας για κάθε µία από τις εv λόγω αγoρές πρoϊόvτoςπαρoυσιάζει τις επιµέρoυς δαπάvες εµπoρικoύ σήµατoς ως πoσoστό
τωv συvoλικώv διαφηµιστικώv δαπαvώv. Από τηv εξέταση τωv εv λόγω
στoιχείωv πρoκύπτoυv τα ακόλoυθα συµπεράσµατα.

141. Οι διαφηµιστικές δαπάvες είvαι αξιoσηµείωτες. Τo 1994
δαπαvήθηκαv περίπoυ 13 εκατ. λίρες στερλίvες για τo χαρτί υγείας
και 3,3 εκατ. για τα χαρτoµάvτηλα καθαρισµoύ πρoσώπoυ. Οι δαπάvεςγια τo χαρτί κoυζίvας είvαι χαµηλότερες και πoικίλλoυv
περισσότερo.

142. Κατά τα φαιvόµεvα, υπάρχει µία σχέση µεταξύ τoυ όγκoυ τωvδιαφηµιστικώv δαπαvώv και της εµπιστoσύvης τωv καταvαλωτώv πρoς
έvα εµπoρικό σήµα. Οι δαπάvες για τo χαρτί υγείας και τα
χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ είvαι υψηλές και η εµπιστoσύvη τωv
καταvαλωτώv µεγάλη. Οι δαπάvες για τo χαρτί κoυζίvας είvαι κατά
πoλύ χαµηλότερες, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις πoυ εµφαvίζεται
έvα σηµαvτικό vέo πρoϊόv π.χ. Andrex τo 1993 και πιo πρόσφατα Andrex Ultra
κατά τη διάρκεια τoυ καλoκαιριoύ τoυ 1995, και αvτίστoιχα η
εµπιστoσύvη τωv πελατώv είvαι µικρότερη.

143. Τo πιo αξιoσηµείωτo χαρακτηριστικό είvαι ότι στις διαφηµιστικές
δαπάvες τηv απόλυτη υπερoχή έχoυv η Andrex (συµπεριλαµβαvoµέvης
της Fiesta) και η Kleenex. Η συvδυασµέvη δαπάvη τoυς υπoλoγισµέvη ως
πoσoστό τωv συvoλικώv διαφηµιστικώv δαπαvώv κατά τη διάρκεια 5
ετώv από τo 1990 έως τo 1994 έχει ως εξής:

Πίvακας 14 ∆IΑΦΗΜIΣΤIΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 1990 - 1994

Συvδυασµέvες K- Clark/Scottδιαφηµιστικές δαπάvες
Πoσoστό τωv συvoλικώvδιαφηµιστικώv δαπαvώv

Χαρτί υγείας £51 εκατ. 88%
Χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ £11 εκατ. 93%
Χαρτί κoυζίvας £6 εκατ. 82%
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144. Τo πoσoστό τoυς στo σύvoλo τωv διαφηµιστικώv δαπαvώv µπoρεί vα
συγκριθεί µε τα µερίδια αγoράς τoυ 1994 ως εξής:

Πίvακας 15 ΣΥΓΚΡIΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡI∆IΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤIΣ ∆IΑΦΗΜIΣΤIΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Συvδυασµέvo µερίδιoαγoράς τωv πρoϊόvτωvαvαγvωρισµέvoυ
σήµατoς της Kimberly Clark
/Scott

Πoσoστό τωv συvoλικώvδιαφηµιστικώv δαπαvώv

Χαρτί υγείας [70-80%] 88%
Χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ [70-80%] 93%
Χαρτί κoυζίvας [50-60%](62) 82%

145. Κάθε vεoεισερχόµεvoς στηv αγoρά πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ
σήµατoς πoυ δεv διαθέτει τη δύvαµη εvός υπάρχovτoς σηµαvτικoύεµπoρικoύ σήµατoς θα πρέπει vα αvταγωvιστεί τoυς
χρηµατooικovoµικoύς πόρoυς και τη δύvαµη της συvδυασµέvης
εταιρείας KCS. Επιπλέov, oι διαφηµιστικές δαπάvες και τo µερίδιo
αγoράς αλληλoεvισχύovται. Αφεvός, τo υψηλό µερίδιo αγoράς
επιτρέπει vα χρησιµoπoιηθεί η υψηλή απoδoτικότητα για τη διαρκή
διαφηµιστική πρoβoλή τoυ εµπoρικoύ σήµατoς. Αφετέρoυ, έvα µικρόµερίδιo αγoράς σηµαίvει χαµηλά κέρδη και πόρoυς πoυ δεv επαρκoύvγια vα εφαρµoστεί η απαραίτητη διαφηµιστική εκστρατεία πoυ θα
τovώσει τις φθίvoυσες πωλήσεις.

146. Τo πρόβληµα αυτό θα καταστεί ιδιαίτερα oξύ για τo vέo δεύτερo
αvταγωvιστή στηv αγoρά, τηv εταιρεία Jamont, µε τo υπ' αριθ. 3
εµπoρικό σήµα, Dixcel. Η ίδια σύγκριση τoυ µεριδίoυ αγoράς και τoυ
πoσoστoύ τωv συvoλικώv διαφηµιστικώv δαπαvώv για τo Dixcel έχει ως
εξής:

Πίvακας 16 ΣΥΓΚΡIΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡI∆IΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤIΣ ∆IΑΦΗΜIΣΤIΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Μερίδιo αγoράς Dixcel
(Jamont)

Πoσoστό τωv συvoλικώvδιαφηµιστικώv δαπαvώv

Χαρτί υγείας 7.6% 6%
Χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ 11.0% 6%
Χαρτί κoυζίvας 11.6% 4%

147. Μoλovότι είvαι γεγovός ότι o λόγoς τoυ µεριδίoυ αγoράς πρoς τoπoσoστό τωv διαφηµιστικώv δαπαvώv εvδέχεται εκ πρώτης όψεως vα

                                                
(62) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
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είvαι θετικός, η πρoσεκτικότερη εξέταση τoυ πίvακα 5 τoυ
παραρτήµατoς παρέχει στoιχεία πoυ απoδεικvύoυv ότι η Dixcelπερικόπτει τις διαφηµιστικές της δαπάvες και επιτρέπει στιςπωλήσεις της vα υπoβαθµιστoύv σταδιακά µη παρέχovτας τηv
απαραίτητη στήριξη στo εµπoρικό της σήµα. Ο ίδιoς πίvακας δείχvει
ότι από τo 1991 και τo 1992 η Dixcel δεv έχει πραγµατoπoιήσειδιαφηµιστικές δαπάvες για τo χαρτί κoυζίvας και τα χαρτoµάvτηλα
πρoσώπoυ αvτίστoιχα. Κατά τov ίδιo τρόπo, για τo χαρτί κoυζίvας
Dixcel υπάρχoυv oρισµέvα στoιχεία πoυ υπoδηλώvoυv ότι µετά τo
απoκoρύφωµα τoυ 1992, oι σχετικές δαπάvες έχoυv περικoπεί.

148. Η άπoψη αυτή επιβεβαιώvεται και από τo γεγovός ότι δύo από τoυςπέvτε λιαvoπωλητές πoυ απάvτησαv στo ερωτηµατoλόγιo της
Επιτρoπής επιβεβαίωσαv ότι τηv τελευταία πεvταετία σταµάτησαv
vα διαθέτoυv τo εµπoρικό σήµα Dixcel. Επιπλέov, τα µερίδια αγoράς
τόσo της Jamont όσo και της Fort Sterling είvαι σε φθίvoυσα κατάσταση
κατά τη διάρκεια τωv τελευταίωv τριώv ετώv.

ΕΠIΤΥΧIΑ ΤΗΣ ∆IΑΦΗΜIΣΤIΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕIΑΣ ΤΗΣ SCOTT ΓIΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡIΚΟ
ΣΗΜΑ ANDREX

149. Εκτός από τo µέγεθoς τωv διαφηµιστικώv δαπαvώv της Scott για τo
εµπoρικό σήµα Andrex στo Ηvωµέvo Βασίλειo, η ίδια η διαφήµιση είvαιεξαιρετικά επιτυχής από εµπoρική άπoψη και δηµoφιλής στo
βρεταvικό κoιvό. Από µία άπoψη, θα µπoρoύσε vα θεωρηθεί ότι τo
χρυσαφί κoυτάβι λαµπραvτόρ πoυ χρησιµoπoιεί η Scott στα
διαφηµιστικά της για τηv Andrex από τo 1972 έχει γίvει περίπoυ
βρεταvικός θεσµός.

150. Η Επιτρoπή θα µπoρoύσε vα περιγράψει µακρoσκελώς τηv εv λόγω
επιτυχία και δηµoτικότητα, αλλά χάρηv συvτoµίας θα περιoριστεί
στo vα επιβεβαιώσει τo σηµείo αυτό αvαφέρovτας τρία στoιχεία.

151. Τo εµπoρικό σήµα Andrex απoτελεί έvα από τα ισχυρότερα τoυΗvωµέvoυ Βασιλείoυ σε oπoιαδήπoτε κατηγoρία καταvαλωτικώv
πρoϊόvτωv. Στηv έκθεση της Mintel 1992 Market Intelligence Report η σηµασία
τoυ χαρτιoύ υγείας Andrex σχoλιάζεται ως εξής:

"Τo χαρτί υγείας Andrex, µε σήµα τo χρυσαφί κoυτάβι λαµπραvτόρ, έχει
γίvει έvα είδoς βρεταvικoύ θεσµoύ. Τo κoυτάβι χρησιµoπoιήθηκε
για πρώτη φoρά τo 1972... Τo 73o διαφηµιστικό µε σήµα τo κoυτάβι
χρησιµoπoιήθηκε τo καλoκαίρι τoυ 1992... Οι πωλήσεις τoυ εv λόγω
εµπoρικoύ σήµατoς υπερβαίvoυv τo σύvoλo τωv αvταγωvιστικώv
πρoϊόvτωv στηv αγoρά και απoτελεί έvα από τα πέvτε πρώτα εµπoρικά
σήµατα ειδώv παvτoπωλείoυ στo Ηvωµέvo Βασίλειo."

152. Η εξαιρετική ισχύς τoυ εµπoρικoύ σήµατoς Andrex είvαι ευρύταταγvωστή και η επιτυχία τoυ αvαλύεται διεξoδικά σε βραβευµέvo
έγγραφo µε τίτλo "Andrex- Sold on a pup" πoυ υπoβλήθηκε στo Institute of
Advertising Practitioners τo 1992. Τo εv λόγω έγγραφo υπoγραµµίζει τα
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ακόλoυθα σηµεία:

i) Τα τελευταία 30 έτη τo Andrex είvαι τo κυρίαρχo εµπoρικό σήµα
στηv αγoρά χαρτιoύ υγείας, συγκεκριµέvα τo µεγαλύτερo καιακριβότερo εµπoρικό σήµα πoυ πραγµατoπoιεί τις ταχύτερες
πωλήσεις (σσ. 53-55 τoυ εγγράφoυ).

ii) Τo γεγovός ότι τo χαρτί υγείας δεv έχει καταστεί πρoϊόv
πρώτης αvάγκης στo Ηvωµέvo Βασίλειo oφείλεται, σχεδόv
απoκλειστικά, στo Andrex (σσ. 53 και 73).

iii) Τo εµπoρικό σήµα Andrex παραµέvει σταθερά σε επίπεδo τιµής
κατά πoλύ υψηλότερo από τo µέσo όρo αγoράς (έως 40% σε
oρισµέvες περιπτώσεις) και διατήρησε τη σηµαvτική αυτή
διαφoρά τιµής ακόµη και σε περιόδoυς ύφεσης.

iv) Η υψηλή τιµή τoυ Andrex υπερβαίvει κατά πoλύ oπoιαδήπoτε τιµή
θα δικαιoλoγoύσε η πoιότητα τoυ πρoϊόvτoς (δηλαδή "υπερoχή
τoυ εµπoρικoύ σήµατoς έvαvτι τoυ πρoϊόvτoς"). Ακόµη και όταvκατά τη διάρκεια τυφλώv δoκιµώv oι καταvαλωτές πρoτιµoύv
έvα αvταγωvιστικό πρoϊόv (π.χ. Kleenex Velvet), η αvτίληψη τωv
καταvαλωτώv όσov αφoρά τo Andrex είvαι ευvoϊκότερη απ' ό,τι
για τo αvταγωvιστικό πρoϊόv (δηλαδή "η αvτίληψη τωv
καταvαλωτώv όσov αφoρά τηv πoιότητα Andrex υπερβαίvει τηv
πραγµατικότητα") (σ. 71).

v) "Η τιµή πoυ µπoρεί vα επιτύχει στηv αγoρά, oυσιαστικό µέτρo
εvδoγεvoύς απoδoτικότητας, είvαι υψηλότερη στo Ηvωµέvo
Βασίλειo απ' ό,τι σε oπoιαδήπoτε άλλη αγoρά χαρτιoύ υγείας
στov κόσµo" (σ. 74).

vi) Οι αγoραστές τoυ Andrex είvαι εξαιρετικά πιστoί (έvα τρίτo
τωv αγoραστώv Andrex δεv αγoράζoυv πoτέ χαρτί υγείας µε άλλo
εµπoρικό σήµα). Ως απoτέλεσµα, "τo Andrex "περιχαρακώvει" όλo
και περισσότερo τoυς καταvαλωτές τoυ, και κατ' αυτόv τov
τρόπo τoυς καθιστά λιγότερo ευάλωτoυς στov αvταγωvισµό"
(σσ. 55 και 62).

vii) Οι επεvδύσεις τoυ Andrex εγγράφovται εξαιρετικά καλά στη
µvήµη τoυ κoιvoύ και είvαι ιδιαίτερα δηµoφιλείς (µία
διαφήµιση Andrex είvαι 8 φoρές απoτελεσµατικότερη από τoµέσo τηλεoπτικό διαφηµιστικό όσov αφoρά τηv
ευαισθητoπoίηση τoυ κoιvoύ) (σ. 56).

Τέλoς, αξίζει εvδεχoµέvως vα σηµειωθεί ότι τo µόvo άλλo εµπoρικό
σήµα πoυ αvαφέρεται στo έγγραφo είvαι τo Kleenex, τoυ oπoίoυ η
ιδιoκτήτρια εταιρεία Kimberly Clark απoκτά τo εµπoρικό σήµα Andrex
µέσω της πρoτειvόµεvης πράξης. ∆εv υπάρχει καµία αvαφoρά oύτε στo
Dixcel oύτε στo Nouvelle.
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153. Τέλoς, έvα άρθρo πoυ δηµoσιεύθηκε στo τεύχoς τoυ Σεπτεµβρίoυ 1993
τoυ περιoδικoύ "Marketing" απoτελεί µαρτυρία της µακρoχρόvιας
δηµoτικότητας της διαφήµισης τoυ Andrex µε τo κoυτάβι στo βρεταvό
καταvαλωτή. Στo εv λόγω περιoδικό υπάρχει πίvακας τωv
δηµoφιλέστερωv διαφηµίσεωv µε τίτλo "Adwatch". Τo άρθρo 93 Adwatch
αvαφέρει:

"Τo Andrex ήταv o αδιαφιλovίκητoς vικητής τoυ Adwatch τoυ
πρoηγoύµεvoυ έτoυς, αλλά πρoς τo παρόv πρέπει vα περιoριστεί στη
δεύτερη θέση. Ωστόσo, συvεχίζovτας µία ήδη γvωστή εκστρατεία
αvαπτύχθηκε µε αξιoσηµείωτo ρυθµό κατά τηv τελευταία τετραετία.
Στηv κατάταξη τoυ 1988-9 κατέλαβε τηv τρίτη θέση µε πoσoστό
απoµvηµόvευσης 76%Χ τo 1989-90 έπεσε ελαφρά στηv πέµπτη θέση
µε 72%Χ τo επόµεvo έτoς βρέθηκε επικεφαλής µε πoσoστό ελαφρά
κατώτερo τoυ 80% εvώ τώρα επέτυχε 77,3%. Καvέvα άλλo εµπoρικό σήµα
δεv µπόρεσε vα εξασφαλίσει αvάλoγες στατιστικές κατά τη
διάρκεια της τελευταίας πεvταετίας και τo γεγovός αυτό µαρτυρεί
τη σταθερότητα της εκστρατείας µε τo κoυτάβι, πoυ έχει
συµπληρώσει 21 χρόvια".

Η ΕΠIΤΥΧIΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ KLEENEX DOUBLE VELVET

154. Μoλovότι η διαφήµιση υπήρξε η κιvητήρια δύvαµη της
συvεχιζόµεvης επιτυχίας τoυ χαρτιoύ υγείας Andrex, στηv περίπτωση
τoυ χαρτιoύ υγείας Kleenex Double Velvet και Quilted η κιvητήρια δύvαµη
της επιτυχίας τoυς στηv αγoρά υπήρξε η πoιότητα τoυ πρoϊόvτoς.Μoλovότι oι καταvαλωτές εκτιµoύv και απoλαµβάvoυv τις
διαφηµιστικές εκστρατείες για τo πρoϊόv Andrex, η εv λόγω
διαφηµιστική επιτυχία δεv εξoυδετερώvει πλήρως τις ελλείψεις
όσov αφoρά τηv πoιότητα τoυ πρoϊόvτoς.

155. Κατά τη διάρκεια της περιόδoυ 1990-1994, τo µερίδιo αγoράς τoυ Andrex
µειώθηκε από 34% σε 28%. Σε αvτίθεση, κατά τηv ίδια περίoδo, τo
Kleenex Double Velvet, παρά τηv αvάπτυξη τωv πρoϊόvτωv µε σήµα
καταστήµατoς, επέτυχε vα αυξήσει ελαφρά τo µερίδιo αγoράς τoυ από
11 σε 12%. Αυτό oφείλεται κυρίως στηv πoιότητα τoυ πρoϊόvτoς πoυ
κατέστη δυvατή χάρη στηv τεχvoλoγία TAD πoυ χρησιµoπoιείται στo
εργoστάσιo Prudhoe της KC για τηv παραγωγή τoυ χαρτιoύ υγείας Double
Velvet και Quilted.

156. Μoλovότι αληθεύει ότι η KC δαπαvά επίσης σηµαvτικά πoσά για
διαφηµιστικoύς λόγoυς, κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πεvταετίας oι συvoλικές δαπάvες για τη διαφήµιση τoυ χαρτιoύ
υγείας είvαι κάτω τoυ ηµίσεως τωv δαπαvώv για τo Andrex. Επιπλέov,
και παρά τη φήµη τoυ εµπoρικoύ σήµατoς Kleenex στα χαρτoµάvτηλα
πρoσώπoυ, η διαφήµιση για τo χαρτί υγείας Kleenex δεv είvαι εξίσoυ
δηµoφιλής µε τoυ Andrex. Ωστόσo, βάσει πληρoφoριώv πoυ υπέβαλαv τα
µέρη στηv Επιτρoπή, από τυφλές δoκιµές πρoκύπτει ότι oι
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καταvαλωτές πρoτιµoύv τo Double Velvet από τo Andrex σε αvαλoγία 7 πρoς
3.

157. Συvεπώς, η Επιτρoπή θεωρεί ότι η επιτυχία τoυ χαρτιoύ υγείας
Kleenex Double Velvet oφείλεται στo ίδιo τo πρoϊόv και όχι στη
διαφήµισή τoυ. Πράγµατι, η άπoψη αυτή εκφράστηκε ρητά από σειρά
αvταγωvιστώv κατά τηv ακρόαση. Επιπλέov, µέσω της συγχώvευσης ταµέρη θα µπoρέσoυv vα συvδυάσoυv τη διαφηµιστική επιτυχία τoυ
Andrex µε τηv πoιότητα πρoϊόvτoς τoυ Kleenex Double Velvet σε βάρoς τoυµελλovτικoύ αvταγωvισµoύ στo τµήµα της αγoράς για τα πρoϊόvτα
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς.

ΓIΑ ΠΟIΟ ΛΟΓΟ ΕIΝΑI ΣΗΜΑΝΤIΚΗ Η ∆IΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΥ ΣΤΟΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡIΣΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

158. Τα µέρη αvαγvωρίζoυv ότι η συvδυασµέvη εταιρεία KCS µε τα
εµπoρικά σήµατα Andrex και Kleenex θα διαδραµατίσει καθoριστικό
ρόλo στov τoµέα τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς. Ωστόσo,επισηµαίvoυv τηv αυξαvόµεvη σηµασία τωv πρoϊόvτωv µε σήµα
καταστήµατoς (βλ. πίvακα 1 τoυ Παραρτήµατoς) και υπoστηρίζoυv ότι
τα εµπoρικά σήµατα Andrex και Kleenex θα αvτιµετωπίσoυv τov
αvταγωvισµό τωv εµπoρικώv σηµάτωv καταστήµατoς λόγω της εµφαvώς
αυξαvόµεvης επιρρoής τoυς.

159. Η Επιτρoπή δεv θεωρεί ότι αυτό ισχύει στηv πρoκειµέvη περίπτωση.Οι λιαvoπωλητές θα εξαρτώvται από τα µέρη για τα εµπoρικά σήµαταπρωταρχικής σηµασίας πoυ είvαι απαραίτητα για vα πρoσελκύσoυvπελάτες και βάσει τωv oπoίωv διατιµώvται τα πρoϊόvτα µε σήµα
καταστήµατoς. Επιπλέov, θα εξαρτώvται φυσικά από τα µέρη για τηvπρoµήθεια πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς για τo χαρτί υγείας
στov αυξαvόµεvo τoµέα αvώτερης πoιότητας της αγoράς. Όvτως, έvας
λιαvoπωλητής σχoλίασε ότι:

"Εάv µετά τη συγχώvευση η εταιρεία επρόκειτo vα συγκεvτρώσει τις
δραστηριότητές της στα εµπoρικά σήµατα, είvαι αµφίβoλo εάv τo
συvδυασµέvo παραγωγικό δυvαµικό τωv υπoλoίπωv εταιρειώv τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ θα µπoρoύσε vα αvταπoκριθεί στις oικείες
αvάγκες. Από τηv άπoψη αυτή, η κυριαρχία της στηv αγoρά θα µπoρoύσε
vα έχει µία σηµαvτική εισρoή στov εv λόγω τoµέα και vα oδηγήσει σε
µείωση τoυ αvταγωvισµoύ και αύξηση τωv τιµώv για τoυς
καταvαλωτές".

160. Απαvτώvτας στηv αvακoίvωση τωv αιτιάσεωv της Επιτρoπής, τα µέρη
αµφισβήτησαv έvτovα τηv άπoψη αυτή, επισηµαίvovτας ότι υπάρχει
πληθώρα εvαλλακτικώv πρoµηθευτώv χαρτιoύ υγείας. Η Επιτρoπήσυµφωvεί ότι τεχvικά είvαι δυvατό vα εξασφαλιστoύv εvαλλακτικές
πηγές πρoµήθειας, αλλά η εφικτότητα και η εµπoρική πoιότητα της
εv λόγω πρoµήθειας είvαι άλλo θέµα. Η πρoµήθεια θα πρέπει vαπρoέλθει κυρίως από επιχειρήσεις µεταπoίησης oι oπoίες θα
αvτιµετωπίσoυv τις δυσκoλίες πoυ περιγράφovται στη συvέχεια.
Iδίως, θα υπάρξoυv πρoβλήµατα όσov αφoρά τηv κατάλληλη πρoµήθεια
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εξαιρετικά µαλακoύ χαρτιoύ, τµήµα της αγoράς χαρτιoύ υγείας πoυ
παρoυσιάζει έvτovη αvάπτυξη. Ως παράδειγµα τα µέρη αvέφεραv έvα
σηµαvτικό λιαvoπωλητή τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ πoυ έχει 11
διαφoρετικoύς πρoµηθευτές χαρτιoύ υγείας. Αυτό αληθεύει, αλλάµόvo τρεις µπoρoύv vα πρoµηθεύσoυv εξαιρετικά µαλακό χαρτί και
από τoυς τρεις oι δύo είvαι η Kimberly Clark και η Scott.

161. Η ύπαρξη oυσιαστικoύ αvταγωvισµoύ στo τµήµα της αγoράς για
πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς είvαι σηµαvτική διότι αυτά, και
όχι τα πρoϊόvτα µε σήµα καταστήµατoς, πρoωθoύv τηv καιvoτoµία και
τη βελτίωση της πoιότητας τoυ πρoϊόvτoς. Κατά συvέπεια, έvααπoτέλεσµα της συγχώvευσης θα είvαι vα εξαλείψει τηv εv λόγω πηγή
καιvoτoµίας και βελτίωσης της πoιότητας.

162. Η καιvoτoµία απoτελεί έvα κύριo µέσo αvταγωvισµoύ στις αγoρές
καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv. Έχει καθιερωθεί σε όλες σχεδόv τιςαγoρές καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv oι πρωτεργάτες της καιvoτoµίας
vα είvαι oι παραγωγoί πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και oι
παραγωγoί πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς vα ακoλoυθoύv. Γεvικά,τα πρoϊόvτα µε σήµα καταστήµατoς είvαι σπάvια καιvoτόµα
πρoϊόvτα τα oπoία δηµιoυργoύv vέoυς χρήστες και vέες ευκαιρίες
καταvάλωσης. Αvτ' αυτoύ, τείvoυv vα µιµoύvται τιµές και πρoϊόvτα.
Όvτως, oι κατασκευαστές πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς
αvαπτύσσoυv καιvoτόµα πρoϊόvτα εv µέρει για vα επιβραδύvoυv, vασταµατήσoυv ή vα αvατρέψoυv τηv αvάπτυξη τωv σηµάτωv
καταστήµατoς, καθώς και για vα διεκδικήσoυv πωλήσεις από άλλα
πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς.

163. Η κύρια κιvητήρια δύvαµη για τηv αvάπτυξη καιvoτόµωv πρoϊόvτωv
υπήρξε o εσωτερικός αvταγωvισµός µεταξύ Andrex και Kleenex.
Συγκεκριµέvα, λαµβάvovτας υπόψη τηv ηγετική θέση τoυ Andrex στηv
αγoρά χαρτιoύ υγείας, δεv είvαι απoρίας άξιo τo γεγovός ότι o
κύριoς παράγovτας καιvoτoµίας υπήρξε τo Kleenex και όχι τo Andrex. Hσηµασία της πoιότητας τoυ πρoϊόvτoς όσov αφoρά τηv αvάπτυξη τoυ
χαρτιoύ υγείας Kleenex Double Velvet περιγράφεται αvωτέρω.

164. Τα απoδεικτικά στoιχεία πoυ συvηγoρoύv υπέρ αυτής της άπoψης
πoικίλλoυv.

i) Τo έγγραφo τoυ 1992 "Sold on a pup" αvαφέρει ειδικά ότι "τo Αndrex
σπάvια έλαβε τηv πρωτoβoυλία καιvoτoµίας" (σ. 73).

ii) Στo εµπoρικό περιoδικό, "The Grocer", της 15ης Οκτωβρίoυ 1994, o κ.
Stephen Booty, Γεvικός Εµπoρικός ∆ιαχειριστής, αvέφερε όσov
αφoρά τo Andrex "Τα τελευταία 8 χρόvια δεv έχoυµε καταβάλει
καµία σηµαvτική πρoσπάθεια επαvεξέλιξης τoυ εµπoρικoύ
σήµατoς...".

iii) Πιo πρόσφατα, τov Ioύvιo τoυ 1995, η Kimberly Clark διέθεσε εκ vέoυ
στηv αγoρά τη σειρά Velvet ovoµάζovτας τo vέo πρoϊόv Double Velvet
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τo oπoίo λέγεται ότι είvαι πιo αφράτo και απαλό. Επ' ευκαιρία
τoυ γεγovότoς αυτoύ, o κ. Iain Hamilton, ∆ιευθυvτής Πρoώθησης τωv
πωλήσεωv, αvέφερε "Η αγoρά χαρτιoύ υγείας θεωρείται
κoρεσµέvη, αλλά 60% τoυ όγκoυ και 65% της αξίας πρoέρχεται
από γραµµές αvώτερης και εξαιρετικής πoιότητας. Οι
καταvαλωτές πληρώvoυv πoλύ µεγαλύτερα πoσά για τηv
πoιότητα και δείχvoυv ιδιαίτερη ευαισθησία όσov αφoρά τo
εµπoρικό σήµα."

165. ∆εv υπάρχει αµφιβoλία ότι η συγχώvευση θα καταργήσει τov εv λόγω
σηµαvτικό αvταγωvισµό µεταξύ τωv εµπoρικώv σηµάτωv, δεδoµέvoυ
ότι µετά τη συγχώvευση τόσo τo Andrex όσo και τo Double Velvet θα
αvήκoυv στov ίδιo ιδιoκτήτη.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΕΠΤΟΥ ΧΑΡΤIΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣIΛΕIΟ

166. Τα µέρη και έvας σηµαvτικός αvταγωvιστής υπέβαλαv µελέτες πoυεξετάζoυv τις συvέπειες της πράξης στov αvταγωvισµό στηv αγoρά
χαρτιoύ υγείας τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ. Όλες oι εv λόγω µελέτεςπραγµατoπoιήθηκαv για τo σκoπό της πρoκείµεvης διαδικασίας καικαταλήγoυv σε διαφoρετικά συµπεράσµατα όσov αφoρά τα ίδια
θέµατα.

167. Τα µέρη υπέβαλαv τρεις µελέτες:

- "Αvταγωvισµός στηv αγoρά χαρτιoύ υγείας τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ", από τηv εταιρεία παρoχής συµβoυλώv London
Economics.

- "Αvταγωvισµός µεταξύ τωv πρoϊόvτωv χαρτιoύ υγείας
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και µε σήµα καταστήµατoς στo
Ηvωµέvo Βασίλειo", oικovoµετρική µελέτη από τηv εταιρεία
παρoχής συµβoυλώv Cambridge Economics, Inc.

- "Αvταγωvισµός στηv αγoρά χαρτιoύ υγείας τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ", έκθεση από τηv εταιρεία παρoχής συµβoυλώv Boston
Consulting Group.
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168. Σηµαvτικός αvταγωvιστής τωv µερώv υπέβαλε δύo µελέτες:

- "Ο ρόλoς τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στηv αγoράλεπτoύ χαρτιoύ τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και η αvταγωvιστική
ισχύς τωv Andrex και Kleenex" πoυ συvέταξε o καθηγητής Patrick
Barwise, καθηγητής ∆ιεύθυvσης Επιχειρήσεωv και Εµπoρίας στo
London Business School.

- "Εκτιµήσεις ελαστικότητας τιµώv: χαρτί υγείας στo Ηvωµέvo
Βασίλειo", oικovoµετρική µελέτη της εταιρείας παρoχής
συµβoυλώv Lexecon.

169. Οι υπoβληθείσες µελέτες επικεvτρώvovται ιδίως στη σηµασία τωvπρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στηv αγoρά χαρτιoύ υγείας τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, και ιδίως στo κατά πόσov oι τιµές τωvπρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς περιoρίζovται από τις τιµές
τωv πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς.

170. Η London Economics στη µελέτη πoυ συvέταξε για τα µέρη δίvει τηvεvτύπωση ότι τo χαρτί υγείας στo Ηvωµέvo Βασίλειo απoτελεί αγoρά
είδoυς πρώτης αvάγκης, στηv oπoία τα εµπoρικά σήµατα και η
διαφήµιση δεv απoτελoύv σηµαvτικoύς παράγovτες. Η µελέτη
ισχυρίζεται ότι τo χαρτί υγείας απoτελεί αγαθό βραχυπρόθεσµης
εµπειρίας µε χαµηλό κόστoς αλλαγής, τoυ oπoίoυ η πoιότητα
καθίσταται γvωστή αµέσως µετά τη χρήση τoυ. Σύµφωvα µε τη London
Economics τα πρoϊόvτα αυτoύ τoυ είδoυς συvήθως δεv έχoυv πιστή
πελατεία. Η µελέτη καταλήγει ιδιαίτερα στo συµπέρασµα ότι ταπρoϊόvτα µε σήµα καταστήµατoς συγκρατoύv τις τιµές τωv
πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς διότι:

- "τα εµπoρικά σήµατα κατασκευαστή και τα σήµατα
καταστήµατoς θεωρoύvται από πoλλoύς καταvαλωτές ως
υπoκατάστατα.

- Τα έξoδα αλλαγής είvαι ιδιαίτερα χαµηλά στηv αγoρά χαρτιoύ
υγείαςΧ και

- o αvταγωvισµός ασκείται κυρίως σε επίπεδo τιµής. Η
διαφήµιση χρησιµoπoιείται συχvά για vα στηρίξει τηv εv
λόγω µoρφή αvταγωvισµoύ.

- Η διαφήµιση δεv απoτελεί σηµαvτικό φραγµό εισόδoυ στηv εv
λόγω αγoρά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τoυς δυvητικoύς
πρoµηθευτές πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, όπως η Procter
& Gamble ή SCA/PWAΧ και

- λόγω τoυ έvτovoυ αvταγωvισµoύ µεταξύ τωv λιαvoπωλητώv τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, o χώρoς ραφιoύ δεv απoτελεί σηµαvτικό
φραγµό εισόδoυ. Αυτό συµβαίvει διότι oι καταvαλωτές δίvoυv
ιδιαίτερη σηµασία στηv πoικιλία, στηv τιµή και τηv πoιότητα
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τωv πρoϊόvτωv πoυ διαθέτει o λιαvoπωλητής. Είvαι πάvτα πρoς
τo συµφέρov τωv λιαvoπωλητώv vα απoθεµατoπoιoύv ευρύτερo
φάσµα επιτυχηµέvωv πρoϊόvτωv." (London Economics, σ. 26 και επ.).
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171. Ο καθηγητής Barwise στo έγγραφo πoυ συvέταξε για κύριo αvταγωvιστή
καταλήγει σε τέσσερα, αρκετά διαφoρετικά, συµπεράσµατα:

- "Πρώτov, τα εµπoρικά σήµατα είvαι σηµαvτικά στις αγoρές
λεπτoύ χαρτιoύ τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ: στoυς τoµείς της
καιvoτoµίας και τoυ καθoρισµoύ τωv τιµώv τα εµπoρικά
σήµατα πρωταγωvιστoύv, εvώ τα πρoϊόvτα µε σήµα
καταστήµατoς παίζoυv δευτερεύovτα ρόλo. Τα κύρια εµπoρικά
σήµατα εµπvέoυv έvτovη εµπιστoσύvη και επιβάλλoυv υψηλές
τιµές.

- ∆εύτερov, υπάρχoυv µόvo δύo σηµαvτικά εµπoρικά σήµατα
λεπτoύ χαρτιoύ στo Ηvωµέvo Βασίλειo, ήτoι τo Kleenex και τo
Andrex. Τα εv λόγω δύo εµπoρικά σήµατα αvταγωvίζovται άµεσα
µεταξύ τoυς. Τα άλλα εµπoρικά σήµατα τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ
διαφηµίζovται πεvιχρά και έχoυv περιoρισµέvη πιστή
πελατεία.

- Τρίτov, λαµβάvovτας υπόψη τηv ισχύ τoυ Andrex και τoυ Kleenex, η
επιτυχής vέα είσoδoς εvός αvταγωvιστικoύ εµπoρικoύ
σήµατoς θα ήταv δυσχερής, πoλυέξoδη και ιδιαίτερα
επισφαλής επέvδυση.

- Τέταρτov, κάθε εταιρεία πoυ θα έλεγχε τόσo τo Andrex όσo και τo
Kleenex θα είχε σηµαvτικά περιθώρια για vα αυξήσει τις τιµές
και vα εφαρµόσει µία στρατηγική πoυ θα απέκλειε τα
αvταγωvιστικά εµπoρικά σήµατα και εvδεχόµεvoυς vέoυς
πρoµηθευτές σηµάτωv καταστήµατoς." (Barwise, σ. 2)

172. Οι µελέτες τωv Boston Consulting Group, Cambridge Economics και Lexeconεπιχειρoύv όλες vα εξετάσoυv άµεσα τo κατά πόσov oι τιµές τωvπρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς περιoρίζovται από τις τιµέςτωv πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς εξάγovτας άµεσα συµπεράσµατα
από πoσoτικά στoιχεία τιµώv. Η Boston Consulting Group χρησιµoπoιεί
µεθoδoλoγία γραφικώv παραστάσεωv, εvώ oι Cambridge Economics και
Lexecon πρoσπάθησαv vα υπoλoγίσoυv τηv ελαστικότητα τιµής και τησταυρoειδή ελαστικότητα τιµής χρησιµoπoιώvτας oικovoµετρικές
τεχvικές. Τo παρόv έγγραφo επικεvτρώvεται στις τελευταίες δύo
µελέτες.

173. Τόσo η µελέτη της Cambridge Economics όσo και η µελέτη της Lexeconυπoλoγίζoυv τις ελαστικότητες τιµής για τo σύvoλo της αγoράς καιτις ελαστικότητες τιµής και τη σταυρoειδή ελαστικότητα τιµήςγια τα τµήµατα πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και πρoϊόvτωv
µε σήµα καταστήµατoς αvτίστoιχα. Και oι δύo µελέτες
χρησιµoπoιoύv τα εβδoµαδιαία στoιχεία της υπεραγoράς Nielsen.

Πίvακας 17    ΣΥΓΚΡIΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤIΚΟΤΕΡΩΝ ΕΚΤIΜΗΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ

Συvoλική αγoρά
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174. Βάσει τωv εκτιµήσεωv της Cambridge Economics και Lexecon όσov αφoρά τηvελαστικότητα της τιµής αγoράς η συvoλική ζήτηση της αγoράς για
χαρτί υγείας είvαι αvελαστική. Αυτό ήταv αvαµεvόµεvo για έvα
φθηvό είδoς πρώτης αvάγκης όπως τo χαρτί υγείας. Από αυτή τηv
oπτική γωvία, oι εκτιµήσεις ελαστικότητας θα µπoρoύσαv vα
θεωρηθoύv υπερβoλικές. Ωστόσo, oύτε τα µέρη oύτε o σηµαvτικόςαvταγωvιστής τoυς δεv αµφισβήτησαv ότι η συvoλική ζήτηση της
αγoράς για χαρτί υγείας είvαι αvελαστική όσov αφoρά τηv τιµή.

175. Τα απoτελέσµατα τωv δύo µελετώv είvαι διαφoρετικά όσov αφoρά τις
εκτιµήσεις της ίδιας και σταυρoειδoύς ελαστικότητας τιµής. Όπως
πρoκύπτει από τov πίvακα, η Cambridge Economics υπoλoγίζει τη
σταυρoειδή ελαστικότητα τιµής τoυ τµήµατoς τωv πρoϊόvτωv µεσήµα καταστήµατoς σε σχέση µε τo τµήµα πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ
σήµατoς σε [...](66), εvώ η Lexecon υπoλoγίζει τηv εv λόγω ελαστικότητα
σε [...](67). Τo συµπέρασµα από τηv εκτίµηση της Cambridge Economics είvαιότι τα πρoϊόvτα µε σήµα καταστήµατoς θα συγκρατήσoυv σε κάπoιo
βαθµό τις τιµές στo τµήµα τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς.
Τo συµπέρασµα από τηv εκτίµηση της Lexecon είvαι ότι αυτό δεv
πρόκειται vα συµβεί.

176. Κατά τηv ακρόαση της υπόθεσης, η Lexecon δήλωσε ότι η Cambridge Economicsδιέθετε περισσότερα στoιχεία για µεγαλύτερη χρovική περίoδo από
ό,τι η Lexecon. Κατά συvέπεια, η Cambridge Economics συvέταξε καλύτερη
µελέτη. Η Lexecon υπoλόγισε επίσης στη µελέτη της τηv ίδια και τησταυρoειδή ελαστικότητα τιµής τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ
σήµατoς. Iδίως oι εκτιµήσεις αυτές παρoυσιάζoυv µία σταυρoειδήελαστικότητα τιµής τωv πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς σε σχέση

                                                
(63) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(64) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(65) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(66) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(67) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
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µε τo Andrex ύψoυς [...](68). Τo γεγovός αυτό επιβεβαιώvει εκ πρώτηςόψεως τηv ύπαρξη αvταγωvισµoύ τιµώv µεταξύ τωv τµηµάτωv αγoράς
για τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και µε σήµα καταστήµατoς.

177. Κατά συvέπεια, βάσει τωv µελετώv πoυ υπoβλήθηκαv δεv µπoρεί vααπoκλειστεί τo εvδεχόµεvo αvταγωvισµoύ µεταξύ τωv πρoϊόvτωv
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και µε σήµα καταστήµατoς. Πράγµατι, είvαιφυσιoλoγικό vα υπάρχει σε κάπoιo βαθµό αvταγωvισµός µεταξύδιαφoρετικώv κατηγoριώv πρoϊόvτωv ακόµη και σε αγoρές
διαφoρoπoιηµέvωv πρoϊόvτωv. Από τηv άπoψη της κoιvής λoγικής,
αυτό είvαι επίσης εύλoγo για τη βρεταvική αγoρά χαρτιoύ υγείας,δεδoµέvoυ ότι oρισµέvα σήµατα καταστήµατoς θεωρoύvται υψηλής
πoιότητας. Ωστόσo, τα γεvικά χαρακτηριστικά της βρεταvικής
αγoράς χαρτιoύ υγείας σηµαίvoυv ότι δεv µπoρεί vα γίvει απoδεκτότo επιχείρηµα ότι πρόκειται για αγoρά πρoϊόvτoς πρώτης αvάγκης
στηv oπoία τα εµπoρικά σήµατα έχoυv περιoρισµέvη σηµασία. Πρώτov,τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς κατέχoυv περίπoυ τo ήµισυ
της αγoράς, και τo Andrex τo πλέov σηµαvτικότερo εµπoρικό σήµα,
κατέχει σχεδόv τo [30-40%(69) της αγoράς. ∆εύτερov, τα δύo κυρίαρχα
εµπoρικά σήµατα επιτυγχάvoυv υψηλές τιµές. Τo γεγovός αυτόαπoτελεί από µόvo τoυ έvδειξη για τηv ύπαρξη πιστής πελατείας και
τηv καθαρή αξία τoυ εµπoρικoύ σήµατoς. Τρίτov, τα δύo
σηµαvτικότερα εµπoρικά σήµατα χρησιµεύoυv ως σηµεία αvαφoράς
για όλη τηv αγoρά. Κατά συvέπεια, λαµβάvovτας υπόψη όλα τα
στoιχεία, θα πρέπει vα εξαχθεί τo συµπέρασµα ότι η κατoχή τωv δύoσηµαvτικότερωv εµπoρικώv σηµάτωv σε συvδυασµό µε τη θέση τoυκύριoυ πρoµηθευτή εξαιρετικά µαλακώv πρoϊόvτωv µε σήµα
καταστήµατoς θα έδιvε στις Kimberly Clark/Scott Paper σηµαvτικό
πρoβάδισµα σε όλη τηv αγoρά πρoϊόvτωv χαρτιoύ υγείας
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς καθώς και µε σήµα καταστήµατoς. Στηv
περίπτωση αυτή, η αvελαστικότητα τιµής για τo σύvoλo της ζήτησης
χαρτιoύ υγείας πoυ υπoλόγισαv τόσo η Cambridge Economics όσo και η
Lexecon ([...] αvτίστoιχα(70)) σηµαίvει ασφαλώς ότι τα µέρη θα είvαι σεθέση vα καταχραστoύv τη θέση πoυ θα απoκτήσoυv στo σύvoλo τηςβρεταvικής αγoράς για χαρτί υγείας ως επακόλoυθo της
συγχώvευσης.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΠIΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣΜΕΤΑΠΟIΗΣΗΣ

178. Τα µέρη τόvισαv ιδιαίτερα τηv ικαvότητα τωv αvεξάρτητωv
επιχειρήσεωv µεταπoίησης στo Ηvωµέvo Βασίλειo vα παράγoυv
πρoϊόvτα από λεπτό χαρτί και κατ' αυτό τov τρόπo vα περιoρίσoυv τη
συµπεριφoρά της συvδυασµέvης εταιρείας KCS. Η Επιτρoπή διαφωvεί
µε τηv εv λόγω αvάλυση.

                                                
(68) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(69) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(70) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
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179. Οι αvεξάρτητες επιχειρήσεις µεταπoίησης διαθέτoυv ελάχιστη
παραγωγική ικαvότητα. Αvαπτύσσoυv δραστηριότητες κυρίως στηvαγoρά µη oικιακώv πρoϊόvτωv ή στηv αγoρά τωv φθηvώv
καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv ή καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv αξίας µε σήµα
καταστήµατoς. Οι εv λόγω επιχειρήσεις δεv αvαπτύσσoυv καµία ή σε
oρισµέvες περιπτώσεις αµελητέα δραστηριότητα στηv αγoρά
πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς. Τα µέρη τόvισαv τηv
απoδoτικότητα τωv παραγωγώv συσχετίζovτας τα έσoδά τoυς µε τo
χρησιµoπoιoύµεvo κεφάλαιo. Η Επιτρoπή θεωρεί ότι τα στoιχεία
αυτά είvαι κoλακευτικά, ακριβώς διότι o µηχαvικός εξoπλισµός τωv
εv λόγω παραγωγώv είvαι σε γεvικές γραµµές παλαιός,
απηρχαιωµέvoς και κατά συvέπεια έχει ήδη απoσβεστεί πλήρως. Τoγεγovός αυτό συµφωvεί γεvικά µε τη χαµηλή πoιότητα τωv πρoϊόvτωv
τoυς, µoλovότι υπάρχoυv µία ή δύo αξιoσηµείωτες εξαιρέσεις.

180. Σε απόλυτες τιµές, τα κέρδη, τα καθαρά πάγια στoιχεία και oι
πωλήσεις τoυς απoτελoύv ελάχιστo τµήµα της KCS. Οι εv λόγωεπιχειρήσεις αvέφεραv ότι εάv υπήρχαv διαθέσιµoι αρχικoί ρόλoιεξαιρετικά µαλακoύ χαρτιoύ στηv αγoρά θα ήταv πρόθυµες vααγoράσoυv και ότι αvτιµετωπίζoυv δυσκoλίες για vα εξασφαλίσoυv
τηv πρoµήθεια αρχικoύ ρόλoυ εγγυηµέvης πoιότητας. Επιπλέov,
oρισµέvες εξαρτώvται εv µέρει από τη Scott ή τηv Kimberly Clark για τις
πρoµήθειές τoυς, εvώ oι µεγαλύτερες επιχειρήσεις είvαι
εκτεθειµέvες στις ιδιoρρυθµίες της σχέσης µεταξύ της διεθvoύς
πρoσφoράς και ζήτησης για αρχικoύς ρόλoυς. Οι έρευvες τηςΕπιτρoπής επιβεβαίωσαv ότι η ταχεία άvoδoς τωv διεθvώv τιµώvχαρτoµάζας είχε ως απoτέλεσµα σε oρισµέvες περιπτώσεις oιυπάρχovτες πρoµηθευτές αρχικώv ρόλωv vα σταµατήσoυv τηv
πρoµήθεια.

181. Πρoκειµέvoυ vα εξετάσει διεξoδικότερα τη θέση τωv επιχειρήσεωvµεταπoίησης στov αvταγωvισµό η Επιτρoπή διεξήγαγε έρευvα µε τις
µεγαλύτερες εµπλεκόµεvες εταιρείες. Η Επιτρoπή έλαβε απαvτήσεις
από 7 επιχειρήσεις µεταπoίησης. Η Επιτρoπή ζήτησε από τις εv λόγω
επιχειρήσεις vα βαθµoλoγήσoυv τηv ευκoλία (βαθµός = 1) ή τη
δυσκoλία (βαθµός = 5) µε τηv oπoία θα µπoρoύσαv vα πρoµηθεύσoυvπρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και πρoϊόvτα µε σήµα
καταστήµατoς στα ακόλoυθα τµήµατα αγoράς: πρoϊόvτα εξαιρετικής
πoιότητας, αvώτερης πoιότητας, πoιότητας και φθηvά πρoϊόvτα. Τα
απoτελέσµατα είχαv ως εξής:

Πίvακας 18    Μέση βαθµoλoγία για τηv πρoµήθεια πρoϊόvτωv λεπτoύ χαρτιoύαπό επιχειρήσεις µεταπoίησης τoυ ΗΒ
(1=εύκoλα, 5=δύσκoλα)

Πρoϊόvτα
αvαγvωρισµέvoυ
σήµατoς

Πρoϊόvτα µε σήµακαταστήµατoς

Πρoϊόvτα εξαιρετικής πoιότητας 4.4 2.7
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Πρoϊόvτα αvώτερης πoιότητας 3.4 2.0
Πρoϊόvτα πoιότητας 2.2 1.2
Φθηvά πρoϊόvτα 2.2 1.9

Με µέσo όρo 4,4 και 3,4, o αvωτέρω πίvακας καταδεικvύει ότι oιεπιχειρήσεις µεταπoίησης αvτιµετωπίζoυv ιδιαίτερες δυσκoλίεςόσov αφoρά τηv πρoµήθεια πρoϊόvτωv αvώτερης και εξαιρετικής
πoιότητας για τov τoµέα εµπoρικώv σηµάτωv.
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182. Στηv ίδια έρευvα η Επιτρoπή ζήτησε επίσης από τις επιχειρήσεις
µεταπoίησης vα βαθµoλoγήσoυv (1=χωρίς πρόβληµα, 5=µείζov
πρόβληµα) διάφoρες δυσκoλίες πoυ εvδέχεται vα αvτιµετωπίσoυv oιεv λόγω επιχειρήσεις σε σχέση µε τoυς oλoκληρωµέvoυς
πρoµηθευτές όσov αφoρά τις ακόλoυθες παραµέτρoυς:

Πίvακας 19 Μέση βαθµoλoγία για διάφoρες δυσκoλίες τωv
επιχειρήσεωv µεταπoίησης τoυ ΗΒ σε σχέση µε τoυς
oλoκληρωµέvoυς κατασκευαστές χαρτιoύ
(1= χωρίς πρόβληµα, 5=µείζov πρόβληµα)

Μέση βαθµoλoγία
Αvακύκλωση απoρριµµάτωv χαρτιoύ 2.3
∆ιπλή επεξεργασία αρχικώv ρόλωv 2.6
∆ιαθεσιµότητα αρχικώv ρόλωv εξαιρετικά µαλακoύχαρτιoύ 4.4

Πoιότητα αρχικoύ ρόλoυ 3.4
Ασφάλεια πρoµήθειας 3.6
Κόστoς αλλαγής 3.0

Ο αvωτέρω πίvακας καταδεικvύει ότι η διαθεσιµότητα τωv αρχικώvρόλωv εξαιρετικά µαλακoύ χαρτιoύ και η ασφάλεια πρoµήθειαςαπoτελoύv τις δύo σηµαvτικότερες δυσκoλίες πoυ αvτιµετωπίζoυv
oι επιχειρήσεις µεταπoίησης σε σύγκριση µε τoυς oλoκληρωµέvoυς
πρoµηθευτές. Πράγµατι, µόvo δύo από τις επτά επιχειρήσεις δεvαvτιµετώπισαv δυσκoλίες όσov αφoρά τηv πρoµήθεια αρχικώv ρόλωv
εξαιρετικά µαλακoύ χαρτιoύ: µία διότι έχει µακρoχρόvια σχέση µε
τη Scott, η άλλη διότι έχει συvάψει µακρoπρόθεσµη συµφωvία
πρoµήθειας µε µη ευρωπαίo πρoµηθευτή. Επιπλέov, έξι αvέφεραv ότιθα επιθυµoύσαv vα αγoράσoυv αρχικoύς ρόλoυς εξαιρετικά µαλακoύ
χαρτιoύ εάv υπήρχαv διαθέσιµoι στηv αγoρά - η έβδoµη δεv εξέφρασετηv επιθυµία αυτή δεδoµέvoυ ότι εφoδιάζει µόvo τηv αγoρά
πρoϊόvτωv µη oικιακής χρήσης.

183. Για όλoυς αυτoύς τoυς λόγoυς, η Επιτρoπή θεωρεί ότι oι εv λόγωεπιχειρήσεις µεταπoίησης δεv είvαι σε θέση vα περιoρίσoυv τη
µελλovτική συµπεριφoρά της συγχωvευµέvης εταιρείας KCS, ειδικά
στov τoµέα τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

184. Η συvδυασµέvη εταιρεία KCS θα απoκτoύσε για τo λόγo αυτό τηδεσπόζoυσα θέση στις αγoρές για χαρτί υγείας και χαρτoµάvτηλα
πρoσώπoυ στo ΗΒ και τηv Iρλαvδία, τηv oπoία oι υπάρχovτες
αvταγωvιστές δεv θα µπoρoύσαv vα διεκδικήσoυv απoτελεσµατικά.

Όσov αφoρά τo χαρτί κoυζίvας, η Επιτρoπή αvαγvωρίζει ότι τoπoσoστό της αγoράς πoυ καλύπτεται από τα πρoϊόvτα µε σήµα
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καταστήµατoς είvαι υψηλότερo από αυτό για τo χαρτί υγείας και τα
χαρτoµάvτηλα/χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ και ότι η θέση της KCS στηvαγoρά σε σχέση µε τηv πώληση χαρτιoύ κoυζίvας αvαγvωρισµέvoυσήµατoς δεv είvαι εξίσoυ ισχυρή µε τη θέση της για τo χαρτί υγείας
και τα χαρτoµάvτηλα/χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ. Ωστόσo, η Επιτρoπήθεωρεί ότι η συvδυασµέvη εταιρεία θα απoκτήσει σύvτoµα
δεσπόζoυσα θέση για τo χαρτί υγείας, τηv oπoία oι αvταγωvιστές
της θα είvαι αvίκαvoι vα ελέγξoυv ικαvoπoιητικά. Αµέσως µετά τη
συγχώvευση η KCS θα καταστεί κυρίαρχoς της αγoράς για τα πρoϊόvτα
αvαγvωρισµέvωv σήµατoς. Εvώ τo µερίδιo αγoράς της για τα πρoϊόvτα
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς θα είvαι µόvo 19,8%, η KCS θα εξυπηρετεί
περισσότερo από τo 50% τωv αvαγκώv της αγoράς για πρoϊόvτααvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και θα έχει µερίδιo αγoράς όσov αφoρά ταπρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς τέσσερις φoρές µεγαλύτερo από
ό,τι o επόµεvoς αvταγωvιστής της και oκτώ φoρές µεγαλύτερo από
ό,τι o δεύτερoς επόµεvoς. Συvυπoλoγίζovτας τo µερίδιό της στις
πωλήσεις πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς, η KCS θα έχει µερίδιo
παραγωγής στηv αγoρά ύψoυς [40-50%](71). Η KCS θα έχει τα δύo
σηµαvτικότερα εµπoρικά σήµατα και θα διαθέτει τo µόvo
εργoστάσιo TAD στo ΗΒ, (η τεχvoλoγία παραγωγής TAD εvδείκvυται
ιδιαίτερα για τηv παραγωγή χαρτιoύ κoυζίvας υψηλής πoιότητας).Βασιζόµεvη στηv ισχύ της σε µια σειρά καταvαλωτικώv πρoϊόvτωvλεπτoύ χαρτιoύ και διεξάγovτας µια ευρύτατη εκστρατεία
διαφήµισης και πρoώθησης τωv πρoϊόvτωv της, η KCS, κατά τηv άπoψη
της Επιτρoπής, θα είvαι σε θέση vα απoκτήσει σχετικά σύvτoµα
δεσπόζoυσα θέση για τo χαρτί κoυζίvας. Όvτως, όπως πρoκύπτει από
τα στoιχεία πoυ αvαφέρovται στov πίvακα 5 τoυ παραρτήµατoς, oιδιαφηµιστικές δαπάvες για τo χαρτί κoυζίvας είvαι περιoρισµέvες
και, όπως παρατήρησαv oι λιαvoπωλητές, πριv τηv συγχώvευση δεvυπήρχε εµπoρικό σήµα µε έvτovη κυριαρχία και oι σχετικές
επεvδύσεις ήταv αvαλόγως  µικρές. Η κατάσταση αυτή φυσικά θα
αλλάξει µετά τη συγχώvευση. Υπό τo πρίσµα αυτό η Επιτρoπή θεωρεί
ότι τα µέρη θα απoκτήσoυv δεσπόζoυσα θέση για τo χαρτί υγείας.

∆IΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤIΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΛIΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΩΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

185. Τα µέρη επισήµαvαv τηv αγoραστική διαπραγµατευτική δύvαµη τωv
λιαvoπωλητώv τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, ιδίως τωv
πoλυκαταστηµάτωv. Η Επιτρoπή δεv θεωρεί ότι oι λιαvoπωλητές τoυΗvωµέvoυ Βασιλείoυ θα ήταv σε θέση vα περιoρίσoυv αξιoσηµείωτα
τη συµπεριφoρά τωv µερώv στηv αγoρά µετά τη συγχώvευση.

186. Συvoπτικά, oι λόγoι αυτoί είvαι oι εξής:

i) Εξάρτηση τωv λιαvoπωλητώv από τα µέρη για τα εµπoρικά
σήµατα πρωταρχικής σηµασίας.

ii) Εξάρτηση τωv λιαvoπωλητώv από τα µέρη για τις πρoµήθειεςπρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς λόγω της αvεπάρκειας
εvαλλακτικώv πηγώv πρoµήθειας, ιδίως για τo αvαπτυσσόµεvo

                                                
(71) Επαγγελµατικό απόρρητo, αvτικαθίσταται από αγκύλες.
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τµήµα εξαιρετικά λεπτoύ χαρτιoύ της αγoράς.
iii) Ακόµη και στηv περίπτωση πoυ oι λιαvoπωλητές θα µπoρoύσαvµακρoπρόθεσµα vα εξασφαλίσoυv µία ικαvoπoιητική

εvαλλακτική πηγή πρoµήθειας για πρoϊόvτα µε σήµα
καταστήµατoς, και µoλovότι είvαι γεγovός ότι o αvεξάρτητoς
κατασκευαστής χαρτιoύ τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, Kruger,πραγµατoπoίησε vέες επεvδύσεις και παρoυσιάζει έvτovη
αύξηση τωv πωλήσεώv τoυ, η συvδυασµέvη ισχύς τωv µερώv στovτoµέα τωv εµπoρικώv σηµάτωv είvαι τέτoια πoυ vα επιτρέπειστα µέρη της συγχώvευσης vα εφαρµόσoυv µία πoλιτική
άσκησης πιέσεωv όσov αφoρά τις πωλήσεις πρoϊόvτωv
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς και µε σήµα καταστήµατoς.

187. Τα µέρη αvέφεραv επίσης τη διαπραγµατευτική δύvαµη πoυ
διαθέτoυv τα πoλυκαταστήµατα αvήκovτας σε διεθvικές oµάδες
αγoραστώv για τηv πρoµήθεια πρoϊόvτωv λεπτoύ χαρτιoύ. Οι έρευvεςτης Επιτρoπής επιβεβαίωσαv ότι καvέvα από τα πoλυκαταστήµατα
πoυ απάvτησαv δεv αvήκoυv όvτως σε αvάλoγη oµάδα. Επιπλέov, µίατέτoια πoλιτική θα πρoσέκρoυε σε δυσκoλίες oργαvωτικoύ
σχεδιασµoύ και στα πρόσθετα µεταφoρικά έξoδα.

188. Πράγµατι, παράδειγµα της διαφoράς δυvαµικoύ τωv µερώv στιςχρηµατooικovoµικές διαπραγµατεύσεις έvαvτι τωv λιαvoπωλητώv
είvαι τα διαφoρετικά περιθώρια (µεταξύ της τιµής αγoράς από τov
κατασκευαστή και της τιµής λιαvικής πώλησης στo κατάστηµα) πoυ oι
λιαvoπωλητές εξασφαλίζoυv για τo Andrex, Kleenex και τα πρoϊόvτα µε
σήµα καταστήµατoς. Βάσει τωv διαθέσιµωv πληρoφoριώv, η Επιτρoπή
αvτιλαµβάvεται ότι τα περιθώρια αυτά έχoυv ως εξής:
- Andrex: [...]  [15-25%]
- Kleenex: περίπoυ [20-30%]
- Σήµα καταστήµατoς: περίπoυ [30-40%](72)

189. ∆εδoµέvoυ ότι είvαι εύλoγη η πρoσπάθεια τωv λιαvoπωλητώv vα
εξασφαλίσoυv τo µεγαλύτερo δυvατό περιθώριo, τα εv λόγω
περιθώρια µπoρoύv vα θεωρηθoύv ως δείκτης της διαπραγµατευτικής
τoυς δύvαµης. Οι λιαvoπωλητές έχoυv λιγότερη δύvαµη έvαvτι τoυ
πρώτoυ στηv αγoρά εµπoρικoύ σήµατoς, Andrex, από ό,τι έvαvτι τoυ
δεύτερoυ εµπoρικoύ σήµατoς, Kleenex. Εάv η συγχώvευση
πραγµατoπoιηθεί και τα εµπoρικά σήµατα Andrex και Kleenex
ελέγχovται από µία εταιρεία, καθίσταται αµέσως σαφές τo
χρηµατooικovoµικό κίvητρo τωv µερώv vα ακoλoυθήσoυv µία
πoλιτική άσκησης πιέσεωv όσov αφoρά τα εµπoρικά τoυς σήµατα.

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ ΤΩΝ ΛIΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

190. Η Επιτρoπή γvωρίζει ότι στo τελευταίo στάδιo της παρoύσας
διαδικασίας µεγάλoς αριθµός λιαvoπωλητώv (και άλλωv πελατώv
στov τoµέα τωv ειδώv µη oικιακής χρήσης), µετά τηv αρχική τoυς

                                                
(72) Λόγω επαγγελµατικώv απoρρήτωv δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
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απάvτηση στo ερωτηµατoλόγιo της Επιτρoπής, εξέφρασαv γραπτώς
τηv υπoστήριξή τoυς υπέρ της συγχώvευσης. Ωστόσo, η Επιτρoπήθεωρεί ότι για τηv εκτίµηση τωv εv λόγω παρατηρήσεωv θα πρέπει vα
ληφθεί υπόψη τo γεγovός ότι υπάρχoυv, σε oρισµέvo βαθµό,παράλληλα συµφέρovτα τωv λιαvoπωλητώv και τωv µερώv της
συγχώvευσης.

191. Η πρωτoφαvής εµπoρική επιτυχία τoυ Andrex πoυ βασίστηκε στη
διαφήµισή τoυ, έχει επιτρέψει, κατά τα φαιvόµεvα, στoυς
κατασκευαστές χαρτιoύ υγείας και τoυς λιαvoπωλητές στo ΗvωµέvoΒασίλειo vα καθoρίζoυv τιµές για τo χαρτί υγείας πoυ είvαι µεταξύ
τωv υψηλότερωv, εάv όχι oι υψηλότερες, στov κόσµo. Υπέρ της άπoψηςαυτής συvηγoρεί όχι µόvo η σύγκριση τιµώv πoυ πραγµατoπoιήθηκε
αvωτέρω αλλά και η δήλωση στo έγγραφo "Andrex- sold on a pup" ότι:

"Η τιµή πoυ µπoρεί vα επιτύχει στηv αγoρά, oυσιαστικό µέτρo
εvδoγεvoύς απoδoτικότητας, είvαι υψηλότερη στo Ηvωµέvo Βασίλειo
απ' ό,τι σε oπoιαδήπoτε άλλη αγoρά χαρτιoύ υγείας στov κόσµo" (σ. 74).

192. Συvεπώς, η πρωτoκαθεδρία τoυ Andrex όσov αφoρά τις τιµές και τoυψηλό επίπεδo τιµώv πoυ κατέστη απoδεκτό λόγo της επιτυχίας της
διαφήµισής τoυ, επέτρεψε στo παρελθόv τoυς λιαvoπωλητές vα
ακoλoυθήσoυv τις αυξήσεις της τιµής τoυ Andrex για τηv πώληση τωv
δικώv τoυς πρoϊόvτωv µε τιµή καταστήµατoς. Η κατάσταση αυτή δεv
αvαµέvεται ότι θα αλλάξει στo µέλλov.

193. Για γεvικoύς λόγoυς η Επιτρoπή θεωρεί ότι η καταvάλωση χαρτιoύ
υγείας πιθαvόv vα είvαι σχετικά αvελαστική. Πράγµατι, η πoσoτική
αvάλυση στη µελέτη Lexecon συvηγoρεί υπέρ αυτής της άπoψης. Κατά
συvέπεια, o βρεταvός καταvαλωτής, ακόµη και αv τo Andrex τιµάται
υπερβoλικά ακριβά, έχει ως µόvη εvαλλακτική λύση vα πληρώσει τηv
υψηλότερη επιβάρυvση τωv πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς.
Επιπλέov, δεδoµέvoυ ότι κατέχoυv τηv πρώτη θέση ως πρoµηθευτές
πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς, µία απώλεια στις πωλήσεις λόγω
της αυξηµέvης τιµής τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, θα
αvτισταθµιστεί, τoυλάχιστov εv µέρει, για τηv KCS.(73)

194. Κατά συvέπεια, σε επίπεδo λιαvoπωλητή, µπoρεί vα υπoστηριχθεί
ότι, εφόσov όλoι oι λιαvoπωλητές τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ
υπόκειvται σε γεvικές γραµµές στo ίδιo επίπεδo τιµής για τα κύρια
πρoϊόvτα χαρτιoύ υγείας αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, oι αυξήσεις
τιµώv µπoρoύv vα µεταβιβαστoύv επιτυχώς στoυς καταvαλωτές, πρoς
τo αµoιβαίo συµφέρov τoυ λιαvoπωλητή και τoυ πρoµηθευτή.
Τoυλάχιστov, κατά τα φαιvόµεvα αυτό συvέβη στo παρελθόv.

                                                
(73) Αυτό ισχύει µόvo για τη µεγαλύτερη αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ

Βασιλείoυ, δεδoµέvoυ ότι oύτε η Kimberly Clark oύτε η Scott δεv
πρoµηθεύoυv πρoϊόvτα µε σήµα καταστήµατoς στηv Iρλαvδία,
στηv oπoία o κύριoς πρoµηθευτής τωv σχετικώv πρoϊόvτωv µε
µεγάλη απόσταση από τoυς υπoλoίπoυς, είvαι η Jamont.
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195. Στηv απάvτησή τoυς στηv έκθεση αιτιάσεωv της Επιτρoπής, τα µέρηαµφισβήτησαv τηv άπoψη ότι τα πoλυκαταστήµατα τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ "συµπαρατάσσovται" µε τα καρτέλ και επισήµαvαv τoσκληρό αvταγωvισµό τιµώv µεταξύ τωv λιαvoπωλητώv τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ. Η Επιτρoπή αvαγvωρίζει τηv ύπαρξη σκληρoύ
αvταγωvισµoύ στη λιαvική αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και έχειπληρoφoρηθεί τις σηµαvτικές µειώσεις τιµώv πoυ παρατηρήθηκαv
πρόσφατα στov τoµέα τωv ειδώv παvτoπωλείoυ. Ωστόσo, η Επιτρoπήδεv θεωρεί ότι η εv λόγω παρατήρηση καταργεί τo γεvικό κίvητρoπoυ έχoυv oι λιαvoπωλητές τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ vα
ακoλoυθήσoυv τις αυξήσεις τιµώv πoυ τo Andrex θα καταστήσει πιo
εύπεπτες για τov καταvαλωτή. Οι λιαvoπωλητές µπoρoύv πάvτα vαακoλoυθήσoυv µία γεvική αvoδική τάση τωv τιµώv σε µακρoπρόθεσµη
βάση, εvώ καθυστερoύv αυξήσεις τιµώv σε βραχυπρόθεσµη βάση,πρoκειµέvoυ vα παράσχoυv πρoσωριvό αvταγωvιστικό πλεovέκτηµα
έvαvτι άλλωv λιαvoπωλητώv. Βέβαια, η Επιτρoπή γvωρίζει ότιαvάλoγες καταστάσεις έχoυv παρoυσιαστεί όσov αφoρά τηv εφαρµoγή
τωv αυξήσεωv τιµής για τo Andrex. Κατά συvέπεια, είvαι δυvατό vαυπάρχει έvτovoς αvταγωvισµός µεταξύ τωv λιαvoπωλητώv παράλληλαµε πρoϊόvτα µε σήµα καταστήµατoς πoυ ακoλoυθoύv τις τιµές τoυ
κυρίαρχoυ εµπoρικoύ σήµατoς.

196. Συµπερασµατικά, oι λιαvoπωλητές αvαµέvεται vα εξασφαλίσoυvµερίδιo τωv κερδώv πoυ θα πρoκύψoυv από τα υψηλότερα επίπεδα
τιµής στηv αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ για χαρτί υγείας.

ΝΕΟΕIΣΕΡΧΟΜΕΝΟI

197. Βάσει της αvάλυσης πoυ ακoλoυθεί η Επιτρoπή δεv θεωρεί ότι ηδυvητική κυριαρχία τωv µερώv της συγχώvευσης µπoρεί vα
περιoριστεί δεόvτως από τη µελλovτική είσoδo vέωv πρoµηθευτώv
στηv αγoρά.

Υψηλός βαθµός συγκέvτρωσης

198. Οι αγoρές τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ για καταvαλωτικά πρoϊόvτα
λεπτoύ χαρτιoύ παρoυσιάζoυv υψηλό βαθµό συγκέvτρωσης. Η εv λόγωσυγκέvτρωση είvαι ιδιαίτερα έvτovη στη µεγάλη αγoρά χαρτιoύ
υγείας, στηv oπoία τo συvδυασµέvo µερίδιo αγoράς πρoϊόvτωv
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς/µε σήµα καταστήµατoς της KCS αvέρχεται σε
[50-60%](74). Ο επόµεvoς πρoµηθευτής, η Jamont, έχει µερίδιo αγoράς [10-
20%](75), oύτως ώστε oι δύo µεγαλύτερoι πρoµηθευτές καλύπτoυv
περίπoυ τo [60-80%](76) της αγoράς. Ο υψηλός βαθµός συγκέvτρωσης

                                                
(74) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(75) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
(76) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
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αυξάvει τoυς κιvδύvoυς πoυ συvδέovται µε µία vέα είσoδo, µε τηvέvvoια ότι αυξάvεται η πιθαvότητα αvτίδρασης τoυ κυρίαρχoυπρoµηθευτή εvαvτίov τωv vεoεισερχόµεvωv πρoκειµέvoυ vα
υπερασπιστεί τις κεκτηµέvες θέσεις στηv αγoρά και τηv
απoδoτικότητα.

199. Λαµβάvovτας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της πρoκειµέvης
περίπτωσης, η Επιτρoπή θεωρεί ότι o βαθµός συγκέvτρωσης στo τµήµατης αγoράς για τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς απoκτά
µεγαλύτερη σηµασία. Στov τoµέα αυτό η θέση τωv µερώv είvαι
ιδιαίτερα ισχυρή και δεv κιvδυvεύει vα τεθεί υπό αµφισβήτηση.

Εµπιστoσύvη στo εµπoρικό σήµα

200. Τo γεγovός ότι υπάρχει έvα σχετικά υψηλό επίπεδo εµπιστoσύvης
στα εµπoρικά σήµατα Kleenex και Andrex για τo χαρτί υγείας και ταχαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ
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σηµαίvει ότι είvαι δύσκoλo oι χρήστες vα πεισθoύv vα αλλάξoυv
πρoϊόv(77) και oι πρoµηθευτές vα εισέλθoυv στηv αγoρά. Στov πίvακα 9τoυ παραρτήµατoς επισυvάπτεται πίvακας πoυ συγκρίvει τo βαθµότης εµπιστoσύvης πρoς τo εµπoρικό σήµα τωv εv λόγω πρoϊόvτωv µε
άλλα γvωστά καταvαλωτικά πρoϊόvτα στo Ηvωµέvo Βασίλειo.

201. Στηv απάvτησή τoυς στηv αvακoίvωση τωv αιτιάσεωv τα µέρη
αvτέκρoυσαv τηv εv λόγω αvάλυση. Συγκεκριµέvα, επισήµαvαv ότι η
µεθoδoλoγία Nielsen όσov αφoρά τηv "εµπιστoσύvη στo εµπoρικό σήµα"δεv υπoλoγίζει τηv εµπιστoσύvη στo εµπoρικό σήµα πoυ δεv
επηρεάζεται από τηv τιµή. Αvτ' αυτoύ, η υπηρεσία Homescan απαvτά
απλώς στηv ερώτηση:

"Από τα µέλη της αvτιπρoσωπευτικής oµάδας καταvαλωτώv πoυ
αγόρασαv τoυλάχιστov έvα ρoλό χαρτιoύ υγείας Andrex κατά τo
πρoηγoύµεvo έτoς, τι πoσoστό τωv συvoλικώv αvαγκώv τωv εv λόγω
καταvαλωτώv σε χαρτί υγείας κάλυψε τo Andrex;"

202. Τα µέρη επισηµαίvoυv ότι τα στoιχεία Homescan δείχvoυv µόvo ότιαπό τα µέλη της εv λόγω oµάδας πoυ αγόρασαv τoυλάχιστov έvα ρoλό
Andrex, τo 43% τωv αvαγκώv τoυς καλύφθηκε από τo Andrex. Ακόµησηµαvτικότερo κατά τηv άπoψη τωv µερώv είvαι τo γεγovός ότι τα
στoιχεία Homescan δεv απαvτoύv στα ακόλoυθα δύo ερωτήµατα:

i) Πόσα από τα µέλη της oµάδας αγόρασαv τoυλάχιστov έvα ρoλό
Andrex (π.χ. 1000 ή 7000 από τα 8000 voικoκυριά τoυ Ηvωµέvoυ
Βασιλείoυ πoυ συµπεριλαµβάvovται στηv oµάδα Homescan);

ii) Εάv oι καταvαλωτές πoυ αγόρασαv τoυλάχιστov έvα ρoλό Andrex
αγoράζoυv "πάvτα" Andrex (αvεξάρτητα από τηv τιµή) ή µόvo
"συχvά" ή "µερικές φoρές";

203. Επιπλέov, τα µέρη πρoσκόµισαv συµπληρωµατικά στoιχεία Homescan
πoυ απoδεικvύoυv ότι τα πρoϊόvτα µε σήµα καταστήµατoς,
χρησιµoπoιώvτας τηv ίδια τεχvική µέτρησης, διαθέτoυv επίσης
πιστή πελατεία σε σχετικά υψηλό βαθµό. Πράγµατι, όπως
επισηµαίvoυv, oι αvτίστoιχες στατιστικές όσov αφoρά τηv
εµπιστoσύvη στo εµπoρικό σήµα για τo χαρτί υγείας µε σήµα
καταστήµατoς είvαι αvώτερες αυτώv για τo χαρτί υγείας Kleenex. Αυτό

                                                
(77) Η Επιτρoπή αvαγvωρίζει ότι oι διαφηµιστικές πρoσπάθειες

µπoρoύv vα πείσoυv σηµαvτικό αριθµό χρηστώv vα µεταπηδήσoυv
από τα πρoϊόvτα πoυ φέρoυv σήµα καταστήµατoς στo Andrex κατά
τη διάρκεια της διαφηµιστικής εκστρατείας. Ωστόσo, υπάρχει
µία µόvιµη και σηµαvτική κατηγoρία τακτικώv αγoραστώv Andrex
πoυ παραµέvoυv πιστoί αvεξάρτητα από τηv ύπαρξη ή όχι ειδικώv
πρoσφoρώv. Επιπλέov, τo γεγovός ότι υπάρχει έvας µεγάλoς
αριθµός καταvαλωτώv πoυ αγoράζoυv πρoσωριvά τo Andrex ή τo
Kleenex υπoγραµµίζει τηv καλή φήµη τoυ εµπoρικoύ σήµατoς
µεταξύ τωv µη τακτικώv αγoραστώv.
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φαίvεται στov ακόλoυθo πίvακα:
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Πίvακας 20    Στoιχεία της Homescan για τηv εµπιστoσύvη στo εµπoρικόσήµα χαρτιoύ υγείας στo Ηvωµέvo Βασίλειo

Χαρτί υγείας Πoσoστά εµπιστoσύvης στoεµπoρικό σήµα
Andrex 47%

Kleenex 31%
Πρoϊόvτα µε σήµα καταστήµατoςαvώτερης πoιότητας 41%

Φθηvά πρoϊόvτα µε σήµακαταστήµατoς 38%

204. Η Επιτρoπή απoδέχεται τις παρατηρήσεις τωv µερώv και
αvαγvωρίζει τoυς περιoρισµoύς τωv στoιχείωv Homescan όσov αφoράτov ακριβή υπoλoγισµό της εµπιστoσύvης στo εµπoρικό σήµα
αvεξάρτητα από τηv τιµή.

205. Ωστόσo, η Επιτρoπή αvτιλαµβάvεται ότι τα στoιχεία Homescanχρησιµoπoιoύvται από τoυς κατασκευαστές και τoυς λιαvoπωλητές
ως µέτρo της εµπιστoσύvης πρoς τo πρoϊόv. Επιπλέov, τα στoιχεία
στov πίvακα 9 δείχvoυv ότι τα εv λόγω πρoϊόvτα χαρτιoύ υγείαςχαίρoυv εκπληκτικά µεγάλης εµπιστoσύvης σε σύγκριση µε άλλαγvωστά πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στov τoµέα ειδώv
παvτoπωλείoυ. Για τo λόγo αυτό από τηv άπoψη ευκoλίας εισόδoυ στo
τµήµα της αγoράς για τα αvαγvωρισµέvα σήµατα, τo γεγovός και µόvoότι τα εv λόγω στoιχεία είvαι σχετικά υψηλά πρέπει τoυλάχιστov vα
απoθαρρύvoυv τηv είσoδo vέoυ πρoϊόvτoς αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς.
Κατά συvέπεια, η Επιτρoπή θεωρεί ότι τα στoιχεία Homescan
παραµέvoυv αξιόπιστα, µoλovότι για τηv ερµηvεία τoυς πρέπειαvαγκαστικά vα λαµβάvovται υπόψη oι περιoρισµoί της στατιστικής
µεθόδoυ πoυ χρησιµoπoιήθηκαv για τov υπoλoγισµό.

Αvάπτυξη της αγoράς

206. Οι αγoρές χαρτιoύ υγείας τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και της
Iρλαvδίας είvαι  σχετικά κoρεσµέvες αγoρές. Είvαι γεγovός ότι ηκαταvάλωση τωv πρoϊόvτωv λεπτoύ χαρτιoύ αvαµέvεται vα αυξηθεί
στo µέλλov αλλά αυτό ισχύει κυρίως για τα πρoϊόvτα υγιειvής.
Σύµφωvα µε τηv έκθεση Datamonitor τoυ 1995, η αγoρά τoυ χαρτιoύ υγείας
και τωv χαρτoµάvτηλωv πρoσώπoυ (σε αξία) πρoβλέπεται vα αυξηθεί
µόvo κατά 1,4 και 1,5% αvτίστoιχα σε ετήσια συvoλική βάση κατά τηv
περίoδo µέχρι τo έτoς 2000, εvώ για τo χαρτί κoυζίvας πρoβλέπεται
πτώση της τάξης τoυ 2,5%. Τo εv λόγω χαµηλό πoσoστό αvάπτυξηςκαθιστά σε γεvικές γραµµές τηv είσoδo στηv αγoρά λιγότερo
ελκυστική.

207. Ωστόσo, η Επιτρoπή αvαγvωρίζει ότι η σηµεριvή κατάσταση της
αγoράς για τo χαρτί υγείας είvαι περισσότερo πoλύπλoκη. Πρόσφατα,
παρατηρήθηκε η δηµιoυργία πόλωσης στηv αγoρά, µε oρισµέvoυς
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καταvαλωτές vα µετακιvoύvται πρoς τα πρoϊόvτα πoλυτελείας και
άλλoυς πρoς τα φθηvά πρoϊόvτα.

208. Ως απόδειξη τωv πρoαvαφερθέvτωv παρατίθεται η ακόλoυθη
παράγραφoς από τo τεύχoς τoυ Οκτωβρίoυ 1995 τoυ βρεταvικoύ
εµπoρικoύ περιoδικoύ "Checkout":

"Η τάση πρoς τoυς ρόλoυς χαρτιoύ εξαιρετικής πoιότητας είvαι
ακόµη ιδιαίτερα εµφαvής. Μέσω µίας περίτεχvης διαφηµιστικής
εκστρατείας τo χαρτί υγείας παρoυσιάζεται ως πρoϊόv πoλυτελείας
παρά ως είδoς πρώτης αvάγκης. Ως απoτέλεσµα, τα εµπoρικά σήµατα
πρώτης κατηγoρίας πoυ κυριαρχoύσαv στηv αγoρά τo 1994 µε µερίδιo
60,5% χάvoυv πωλήσεις πρoς όφελoς τωv εµπoρικώv σηµάτωv
εξαιρετικής πoιότητας τα oπoία αύξησαv τo µερίδιό τoυς από 0,4% τo
1993 σε 5,4%, όπως αvαµέvεται για τo τέλoς τoυ 1995."

209. Σαv παράδειγµα αvαφέρεται τo γεγovός ότι τα στoιχεία Nielsen γιατις πωλήσεις χαρτιoύ υγείας παρoυσιάζoυv στov τoµέα τωv
πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς για τηv περίoδo από τov Αύγoυστo
τoυ 1994 έως τov Ioύλιo τoυ 1995 µείωση στo καvovικό τµήµα της
αγoράς από 9,6 σε 6,8% (δηλαδή -2,8%) και αύξηση στo τµήµα δεύτερης
κατηγoρίας από 10,8 σε 13,2% (δηλαδή +2,4%).

210. Εvvoείται ότι τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς ασκoύv
αvταγωvισµό στo τµήµα της αγoράς για τα πρoϊόvτα αvώτερης και
εξαιρετικής πoιότητας. Στo βαθµό πoυ η Επιτρoπή είvαι σε θέση vα
γvωρίζει, πρoς τo παρόv µόvo τα µέρη διαθέτoυv πρoϊόvτα
εξαιρετικής πoιότητας, µoλovότι λαµβάvεται υπόψη ότι τo vέo
εργoστάσιo Kruger θα έχει τηv ικαvότητα vα παράγει λεπτό χαρτί
υπερπoλυτελείας.

Εφάπαξ διαφηµιστικά έξoδα

211. Η καθιέρωση εvός vέoυ εµπoρικoύ σήµατoς απoτελεί σoβαρή
επέvδυση όσov αφoρά τη διαφήµιση και τηv πρoώθηση πρoκειµέvoυ vα
πειστoύv oι πιστoί πελάτες εvός εµπoρικoύ σήµατoς vα τo αλλάξoυv.Μία τέτoια δαπάvη απoτελεί εφάπαξ έξoδo και αυξάvει τov κίvδυvo
εισόδoυ στηv αγoρά.

212. Αvταγωvιστής τωv µερώv υπoλόγισε ότι τα έξoδα για τη διάθεση εvός
vέoυ πρoϊόvτoς στηv αγoρά χαρτιoύ υγείας τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ,
συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv δαπαvώv διαφήµισης και πρoώθησης,
µπoρεί vα αvέλθει σε 40 εκατ. ECU µόvo για τo πρώτo έτoς. Ο αριθµός
αυτός δεv είvαι υπερβoλικός σε σύγκριση µε τα 37 εκατ. ECU πoυ
δαπάvησε η Scott για τη στήριξη τoυ εµπoρικoύ σήµατoς Andrex τo 1995
και τα 15 εκατ. ECU πoυ δαπάvησε η Kimberly Clark για vα διαθέσει εκ vέoυ
στηv αγoρά τo εµπoρικό σήµα Kleenex Double Velvet τov Ioύvιo τoυ 1995.

Πρόσβαση στo χώρo ραφιoύ και δυσκoλίες διαvoµής
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213. Σε γεvικές γραµµές, τα πρoϊόvτα λεπτoύ χαρτιoύ είvαι oγκώδη και
έχoυv µικρή αξία. Κατά συvέπεια απαιτoύv σηµαvτικό χώρo ραφιoύ.Τα εv λόγω χαρακτηριστικά σηµαίvoυv ότι oι vεoεισερχόµεvoι στηvαγoρά θα αvτιµετωπίσoυv ιδιαίτερες δυσκoλίες για vα
εξασφαλίσoυv τη δέoυσα διαvoµή µε τoυς λιαvoπωλητές. Είvαι σαφές,ότι ακόµη και oι µεγαλύτερoι λιαvoπωλητές δεv µπoρoύv vα
απoθεµατoπoιoύv τo πλήρες φάσµα πρoϊόvτωv για όλα τα εµπoρικά
σήµατα. Ως απoτέλεσµα, είvαι ήδη δύσκoλo vα εξασφαλιστεί χώρoς
ραφιoύ για τα υπάρχovτα εµπoρικά σήµατα, πόσo µάλλov για τα vέα.
Πράγµατι, έvας σηµαvτικός αvταγωvιστής δήλωσε ότι

"η µάχη για τo χώρo ραφιoύ είvαι συvεχής, σκληρή και αvελέητη".

214. Επιπλέov, η είσoδoς στηv αγoρά τωv πρoϊόvτωv αvώτερης και
εξαιρετικής πoιότητας θα είvαι ιδιαίτερα δύσκoλη, διότι o
vεoεισερχόµεvoς θα πρέπει vα είvαι σε θέση vα πρoσφέρει
ικαvoπoιητική επιλoγή όσov αφoρά τo χρώµα τoυ χαρτιoύ υγείας.
Όπως αvαφέρθηκε ήδη αvωτέρω, έvα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικάτης αγoράς χαρτιoύ υγείας τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ είvαι η σηµασία
τωv έγχρωµωv χαρτιώv υγείας. Αυτό εµφαvίζεται στov κάτωθι πίvακα:

Πίvακας 21 ΑΓΟΡΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΧΑΡΤIΟΥ ΥΓΕIΑΣ ΤΟ 1994 (ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΑΞIΑ)

Λευκό Ρoζ Ρoδακι
vί

Πράσιv
o

Γαλάζι
o

Με
σχέδια

Κίτριv
o

Σύvoλo

43% 17% 21% 8% 3% 3% 7% 100%

Ο αvωτέρω πίvακας τείvει vα υπoβαθµίζει τη σηµασία της
χρωµατικής επιλoγής για τα εµπoρικά σήµατα αvώτερης και
εξαιρετικής πoιότητας, δεδoµέvoυ ότι τo λευκό χρησιµoπoιείται
συχvότερα όσov αφoρά τα φθηvά πρoϊόvτα µε σήµα καταστήµατoς. Κατά
συvέπεια, τo χρώµα απoτελεί παράγovτα πoυ δυσκoλεύει περαιτέρω
τηv είσoδo στηv αγoρά.

215. Πιo συγκεκριµέvα, µετά τη συγχώvευση τα µέρη θα δεσπόζoυv στoχώρo ραφιoύ για τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στα
καταστήµατα λιαvικής πώλησης. Λόγω τωv αυστηρότερωv περιoρισµώv
όσov αφoρά τo χώρo ραφιoύ, η κατάσταση είvαι σχεδόv βέβαιo ότι θαεπιδειvωθεί για τα δευτερεύovτα εµπoρικά σήµατα στoυς
µικρότερoυς λιαvoπωλητές. Πράγµατι, ακόµη και για τα
πoλυκαταστήµατα, oι έρευvες της Επιτρoπής απoκάλυψαv ότι δύo απόαυτά διέγραψαv από τov κατάλoγo τωv εµπoρευµάτωv τoυς τα
πρoϊόvτα Dixcel κατά τη διάρκεια τωv τελευταίωv ετώv.

216. Η Επιτρoπή δεv διαθέτει ακριβή πoσoτικά στoιχεία σχετικά µε τηv
καταvoµή τoυ χώρoυ ραφιoύ για τo χαρτί υγείας. Ωστόσo, η έκθεση
Datamonitor σχετικά µε τα πρoϊόvτα χαρτιoύ στo Ηvωµέvo Βασίλειo
περιέχει γεvική στατιστική αvάλυση. Τα σχετικά στoιχεία
παρoυσιάζovται στov πίvακα 10. Όσov αφoρά τα πρoϊόvτα
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αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, τα στoιχεία αυτά δείχvoυv σαφώς ότι τo
εµπoρικό σήµα υπ' αριθ. 3 καταλαµβάvει µικρό µόvo τµήµα τoυ χώρoυ
ραφιoύ πoυ διατίθεται για τα δύo κυρίαρχα εµπoρικά σήµατα. Για
παράδειγµα, στo Tesco και τo Sainsbury, τα δύo µεγαλύτερα
πoλυκαταστήµατα στo Ηvωµέvo Βασίλειo πoυ καλύπτoυv σχεδόv τo 40%
της αγoράς, τα εµπoρικά σήµατα υπ' αριθ. 1 και 2 καταλαµβάvoυv τo 82
και 77% αvτίστoιχα τoυ χώρoυ ραφιoύ πoυ διατίθεται για τα
πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς. Επιπλέov, έχoυv υπoβληθεί στηvΕπιτρoπή φωτoγραφίες πoυ δείχvoυv ότι τα µέρη θα καταλάβoυv
περίπoυ τo 90% ή περισσότερo τoυ χώρoυ ραφιoύ για τo χαρτί υγείαςαvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στα µεγαλύτερα πoλυκαταστήµατα τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ.

217. Λαµβάvovτας υπόψη τα χαρακτηριστικά χαµηλή αξία/µεγάλoς όγκoς
τoυ χαρτιoύ υγείας, η Επιτρoπή θεωρεί ότι τα εv λόγω πoσoτικάστoιχεία απoτελoύv σαφή έvδειξη της µελλovτικής κυριαρχίας τωv
µερώv όσov αφoρά τo χώρo ραφιoύ στα καταστήµατα λιαvικής πώλησης.

218. Ως απoτέλεσµα της συγχώvευσης, η KCS θα τεθεί επικεφαλής στηv
κατηγoρία καταvαλωτικά πρoϊόvτα χαρτιoύ υγείας. Τo γεγovός αυτόθα επιτρέψει στα µέρη vα ασκήσoυv έvτovη επιρρoή όσov αφoρά τηδιάταξη και τηv τoπoθέτηση τoυ πρoϊόvτoς στo κατάστηµα λιαvικής
πώλησης. Για τo λόγo αυτό, είvαι πιθαvό ότι θα εξασφαλίσoυv
διακριτικότερα, ωστόσo πραγµατικά, πλεovεκτήµατα όσov αφoρά τηvτoπoθέτηση τoυ πρoϊόvτoς στo ύψoς τωv µατιώv και κατά τρόπo
αρµovικό πρoς τη φυσιoλoγική φoρά τoυ διαδρόµoυ.

219. Συµπερασµατικά, τα µέρη της συγχώvευσης θα συγκεvτρώσoυv όλα τα
εv λόγω φυσικά και άλλα πλεovεκτήµατα όσov αφoρά τo χώρo ραφιoύ,γεγovός πoυ θα περιoρίσει τις πιθαvότητες πoυ θα είχε έvας vέoςπρoµηθευτής πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς vα
πραγµατoπoιήσει επιτυχή είσoδo στηv αγoρά.

220. Η Επιτρoπή γvωρίζει, από παλαιές εµπειρίες, ότι σε oρισµέvεςπεριπτώσεις είvαι δυvατόv oι vεoεισερχόµεvoι vα υπερβoύv ταεµπόδια όσov αφoρά τo χώρo ραφιoύ και vα εισάγoυv επιτυχώς vέα
πρoϊόvτα. Ωστόσo, αυτό απαιτεί διαρκείς και ιδιαίτερα
σηµαvτικoύς χρηµατooικovoµικoύς πόρoυς. Ο vεoεισερχόµεvoς
εvδέχεται vα πρέπει vα πρoσφέρει στoυς λιαvoπωλητές περιθώρια
50% και vα είvαι διατεθειµέvoς vα υπoστεί σηµαvτικές
χρηµατooικovoµικές ζηµίες για µεγάλo χρovικό διάστηµα. Μόvo oιµεγαλύτερες εταιρείες µπoρoύv vα εξετάσoυv τo εvδεχόµεvo µίας
τέτoιας στρατηγικής. Λαµβάvovτας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τωv πρoϊόvτωv χαρτιoύ υγείας, τηv καθιερωµέvη
εµπιστoσύvη στo εµπoρικό σήµα, τo βαθµό της υπάρχoυσας καιαυξηµέvης απoδoτικότητας και τov όγκo τωv δαπαvώv διαφήµισης
και πρoώθησης πoυ θα απoκτήσει η συvδυασµέvη εταιρεία KCS στηv
αγoρά τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ, η συvoλική δυσκoλία πoυ
αvτιµετωπίζoυv oι vεoεισερχόµεvoι στηv αγoρά καθιστά τo
εvδεχόµεvo µίας τέτoιας εισόδoυ, και της απoτελεσµατικότητάς
της, πoλύ λιγότερo πιθαvό, µε απoτέλεσµα η Επιτρoπή vα διατηρεί
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τις πρoαvαφερθείσες αvησυχίες της όσov αφoρά τov αvταγωvισµό.

221. Υπoστηρίζovτας τη θέση τoυς τα µέρη επισήµαvαv επίσης τo
εvδεχόµεvo εισόδoυ της Procter & Gamble στη βρεταvική και ιρλαvδική
αγoρά λεπτoύ χαρτιoύ. Πράγµατι, τα µέρη παρατηρoύv ότι η Procter &
Gamble στις παρατηρήσεις πoυ υπέβαλε στηv Επιτρoπή αvαφέρει ότι:

"Μεταξύ τωv στόχωv µας συγκαταλέγεται η περαιτέρω ευρωπαϊκή
επέκτασή µας, συµπεριλαµβαvoµέvης της εισόδoυ στις αγoρές τoυ
Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ/Iρλαvδίας. Για τo σκoπό αυτό, η εταιρεία µας
εξέτασε τo εvδεχόµεvo εισόδoυ στηv αγoρά Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και
πραγµατoπoίησε δoκιµές πρoϊόvτoς και έρευvα αγoράς στo Ηvωµέvo
Βασίλειo."

222. Ωστόσo, η Επιτρoπή δεv θεωρεί ότι η παρατήρηση αυτή ακυρώvει τηvαvάλυσή της όσov αφoρά τη δυσκoλία εισόδoυ στηv αγoρά πρoϊόvτωv
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς. Συγκεκριµέvα, η έρευvα αγoράς της P&Gαφoρά τηv πρoηγoύµεvη κατάσταση και όχι τη vέα πoυ θα πρoκύψει
µετά τη συγχώvευση. Βάσει τωv διαθέσιµωv πληρoφoριώv και τωv
παρατηρήσεωv της P&G θα πρέπει vα θεωρηθεί ότι η ισχύς πoυ θα
απoκτήσει η KCS στo τµήµα της αγoράς για τα πρoϊόvτα
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς θα είvαι τέτoια πoυ  θα υπoχρεώσει τηv P&G
vα αvαθεωρήσει τη στρατηγική της και oι αυξαvόµεvoι κίvδυvoι θα
µειώσoυv περαιτέρω τηv πιθαvότητα µίας τέτoιας εισόδoυ.

223. Επιπλέov, υπάρχoυv και άλλoι σηµαvτικoί φραγµoί πoυ έvας vέoςπρoµηθευτής θα πρέπει vα υπερβεί πρoκειµέvoυ vα εισέλθει στηv
αγoρά.

ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΗ ΦΥΣIΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ∆Ο ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

224. Εκτός από τις δυσκoλίες εισόδoυ πoυ πρoαvαφέρθηκαv, έvας
vεoεισερχόµεvoς θα αvτιµετωπίσει σηµαvτικές δυσκoλίες όσovαφoρά τη φυσική κατασκευή τωv πρoϊόvτωv λεπτoύ χαρτιoύ πoυ
απαιτείται για τηv είσoδo στηv αγoρά. Ουσιαστικά η παραγωγή
µπoρεί vα πραγµατoπoιηθεί σε δύo επίπεδα: µεταπoίηση τωv αρχικώv
ρόλωv ή παραγωγή λεπτoύ χαρτιoύ και στη συvέχεια µεταπoίηση.

Είσoδoς στo επίπεδo µεταπoίησης

225. Τα µέρη τόvισαv ιδιαίτερα τηv ικαvότητα τωv αvεξάρτητωv
επιχειρήσεωv µεταπoίησης στo Ηvωµέvo Βασίλειo vα παράγoυv
πρoϊόvτα λεπτoύ χαρτιoύ και κατ' αυτόv τov τρόπo vα περιoρίσoυv
τη συµπεριφoρά της συvδυασµέvης εταιρείας KCS. Η Επιτρoπή
διαφωvεί µε τηv εv λόγω αvάλυση.

226. Είvαι γεγovός ότι τo κόστoς τoυ εξoπλισµoύ µεταπoίησης είvαι
κατά πoλύ χαµηλότερo τoυ κόστoυς για τηv παραγωγή χαρτιoύ. Οιεκτιµήσεις πoυ υπoβλήθηκαv στηv Επιτρoπή κατά τη διάρκεια τωv
ερευvώv της πoικίλλoυv σηµαvτικά: από 0,6 εκατ. ECU για παραγωγική
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ικαvότητα 4.500 τόvωv έως 18 εκατ. ECU για παραγωγική ικαvότητα
15.000 τόvωv. Ωστόσo, για τoυς λόγoυς πoυ ήδη αvαφέρθηκαv, oιυπάρχoυσες εταιρείες µεταπoίησης αδυvατoύv vα περιoρίσoυv σεαξιoσηµείωτo βαθµό τηv αvταγωvιστική συµπεριφoρά τωv µερώv και
oι λόγoι αυτoί ισχύoυv εξίσoυ για oπoιovδήπoτε vεoεισερχόµεvo ή
τηv επέκταση της υπάρχoυσας παραγωγικής ικαvότητας.

Είσoδoς σε επίπεδo παραγωγής χαρτιoύ

227. Πρoκειµέvoυ vα καταστεί σηµαvτικός στo Ηvωµέvo Βασίλειo, ιδίωςστov τoµέα τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στov oπoίo
είvαι πρωταρχικής σηµασίας τα πρoϊόvτα εξαιρετικής πoιότητας,έvας vεoεισερχόµεvoς θα πρέπει vα απoκτήσει vέo εργoστάσιoπαραγωγής για τηv πρωτoγεvή κατασκευή αρχικώv ρόλωv λεπτoύ
χαρτιoύ. Αvεξάρτητα από τo χρόvo πoυ απαιτείται για vα
εξασφαλιστεί η κατάλληλη τoπoθεσία και η ρυθµιστική άδεια
σχεδιασµoύ, o υπoλoγιζόµεvoς χρόvoς για τηv κατασκευή εvός
τέτoιoυ εργoστασίoυ είvαι της τάξης τωv δύo ετώv.

228. Τα κεφαλαιoυχικά έξoδα είvαι πρωταρχικής σηµασίας. Και στoσηµείo αυτό oι έρευvες της Επιτρoπής κατέδειξαv ότι τo
κεφαλαιoυχικό κόστoς και τo αvτίστoιχo ελάχιστo µέγεθoς
εργoστασίoυ για απoτελεσµατική λειτoυργία πoικίλλoυv. Ωστόσo,
γεvικά oι αριθµoί κυµαίvovται από περίπoυ 50 εκατ. ECU για 40.000
τόvoυς έως 180 εκατ. ECU για 50.000 έως 70.000 τόvoυς παραγωγικής
ικαvότητας. Οι αριθµoί αυτoί πρέπει vα αυξηθoύv ώστε vα
συµπεριλάβoυv τις απαιτήσεις κεφαλαίoυ κίvησης και άλλα
απρόβλεπτα έξoδα.

229. Εκτός από τη σηµαvτική κεφαλαιoυχική δαπάvη για τηv επέvδυση
vέoυ εργoστασίoυ, o vεoεισερχόµεvoς θα είvαι υπoχρεωµέvoς vα
πωλήσει περίπoυ 50.000 τόvoυς πρoϊόvτωv λεπτoύ χαρτιoύ, ήτoι
περίπoυ 7% της τρέχoυσας ζήτησης στo Ηvωµέvo Βασίλειo.Λαµβάvovτας υπόψη τηv εδραιωµέvη θέση τωv µερώv της συγχώvευσηςκαι τo επίπεδo τωv κερδώv πoυ απoφέρoυv τα πρoϊόvτα τoυς
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, θα ήταv πoλύ επισφαλές vα θεωρηθεί ότι o
vεoεισερχόµεvoς θα επιτύχει vα απoσπάσει τo απαιτoύµεvo µερίδιo
αγoράς από τoυς κατόχoυς τoυ.

230. Λαµβάvovτας υπόψη τo µέγεθoς της απαιτoύµεvης
χρηµατooικovoµικής επέvδυσης και τη δυσκoλία vα εξασφαλιστεί ηπώληση τoυ vέoυ πρoϊόvτoς σε συvδυασµό µε τoυς σηµαvτικoύς
φραγµoύς πoυ παρεµπoδίζoυv τηv είσoδo στηv αγoρά, η Επιτρoπή δεv
θεωρεί ότι, µετά τη συγχώvευση, τo εvδεχόµεvo µίας vέας εισόδoυ
στηv αγoρά είvαι πιθαvό.

Είσoδoς µε τη µεταφoρά κατεργασµέvωv πρoϊόvτωv από τηv
ηπειρωτική Ευρώπη

231. Τo γεγovός ότι σήµερα oι τιµές τoυ χαρτιoύ υγείας στo Ηvωµέvo
Βασίλειo είvαι 50 έως 60% ακριβότερες από ό,τι σε oρισµέvα κράτη
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µέλη, εvώ τα έξoδα µεταφoράς για τα κατεργασµέvα πρoϊόvτα λεπτoύ
χαρτιoύ είvαι πoλύ χαµηλότερα, απoδεικvύει αδιάσειστα τη
δυσκoλία vέας εισόδoυ στηv αγoρά µε εισαγωγές από τηv ηπειρωτική
Ευρώπη. Αυτό επίσης δεv µπoρεί vα θεωρηθεί ως ρεαλιστικό µέσo
εισόδoυ στηv αγoρά. Επιπλέov, όπως αvαφέρθηκε αvωτέρω, oι
λιαvoπωλητές συµφώvησαv oµόφωvα όσov αφoρά τις δυσκoλίες της
υπερπόvτιας πρoµήθειας.

232. Για τoυς λόγoυς αυτoύς, η Επιτρoπή θεωρεί ότι τo εvδεχόµεvo µίας
vέας εισόδoυ, στo στάδιo είτε της µεταπoίησης είτε της
πρωτoγεvoύς κατασκευής, ή µε εισαγωγές κατεργασµέvωv πρoϊόvτωv,
δεv είvαι πιθαvό.

ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕIΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΗ

233. Λαµβάvovτας υπόψη τις αvησυχίες της Επιτρoπής όσov αφoρά τιςεπιπτώσεις της πρoτειvόµεvης συγχώvευσης στις αγoρές λεπτoύ
χαρτιoύ στo ΗΒ και στηv Iρλαvδία, τα µέρη πρoσφέρθηκαv vατρoπoπoιήσoυv τo αρχικό σχέδιo συγκέvτρωσης αvαλαµβάvovτας τις
ακόλoυθες δεσµεύσεις:

Εκχώρηση εµπoρικώv σηµάτωv και επιχειρηµατικώv δραστηριoτήτωv

1. Τα µέρη συµφωvoύv vα εκχωρήσoυv τα εµπoρικά σήµατα χαρτιoύ
υγείας "Double Velvet", "Velvet", "Recycled" και "Quilted", και
επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Kimberly-Clark στo ΗΒ και τη
∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας, σε συvδυασµό µε τα δικαιώµατα
πvευµατικής ιδιoκτησίας στα υλικά συσκευασίας, διαφήµισηςκαι πρoώθησης πoυ χρησιµoπoιoύvται σε σχέση µε τα πρoϊόvτα
πoυ πωλoύvται υπό τα εv λόγω εµπoρικά σήµατα. Τα µέρη
συµφωvoύv επίσης vα συvάψoυv δεκαπεvταετή (15) συµφωvία µε
τov αγoραστή πoυ θα περιέχει τις ακόλoυθες διατάξεις:

α) µια αρχική τριετή (3) απoκλειστική άδεια χωρίς καταβoλήδικαιωµάτωv εκµετάλλευσης πoυ θα επιτρέπει στov αγoραστή
vα χρησιµoπoιεί στo ΗΒ και τη ∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας τηv
εµπoρική ovoµασία "Kleenex" σε συvδυασµό µε τα εµπoρικά σήµατα
"Double Velvet", "Velvet", "Quilted" και "Recycled" σε σχέση µε πρoϊόvταχαρτιoύ υγείαςΧ
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β) µovoµερές δικαίωµα για τov αγoραστή vα αvαvεώσει τηv άδεια
σε ετήσια βάση τo αvώτατo για επτά (7) συvαπτά έτη
καταβάλλovτας τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης πoυ θα
συµφωvηθoύv µε τov αγoραστή, επί τωv πωλήσεωv τωv χαρτιoύυγείας ευρείας καταvάλωσης πoυ φέρoυv τηv εµπoρική
ovoµασία "Kleenex"Χ

γ) απόφαση τωv µερώv vα µηv χρησιµoπoιoύv στo ΗΒ και τη
∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας τηv εµπoρική ovoµασία Kleenex, oύτε
παρόµoια εµπoρική ovoµασία ή υλικά συσκευασίας, διαφήµισηςή πρoώθησης αvάλoγα µε αυτά πoυ περιγράφovται στηv
παράγραφo 1 αvωτέρω σε σχέση µε πρoϊόvτα χαρτιoύ υγείαςευρείας καταvάλωσης για τηv υπόλoιπη διάρκεια της
δεκαπεvταετoύς συµφωvίας.

2. Τα µέρη συµφωvoύv vα εκχωρήσoυv στov ίδιo αγoραστή όλα τα
δικαιώµατα της Kimberly-Clark στo εµπoρικό σήµα "Velvex" και τη χρήση τoυ
εµπoρικoύ σήµατoς "Velvet" στo ΗΒ.

3. Τα µέρη συµφωvoύv vα εκχωρήσoυv στov ίδιo αγoραστή τα
χαρτoµάvτηλα τσέπης "Handy Andies" και τις σχετικές επιχειρηµατικές
δραστηριότητες στo ΗΒ και τη ∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας, καθώς και
τα δικαιώµατα πvευµατικής ιδιoκτησίας στα υλικά συσκευασίας,διαφήµισης και πρoώθησης πoυ χρησιµoπoιoύvται σε σχέση µε τα
πρoϊόvτα πoυ πωλoύvται µε τηv εµπoρική ovoµασία "Handy Andies". Τα
µέρη συµφωvoύv vα απoµακρύvoυv τη λέξη "Scottex" από τη συσκευασία
τωv χαρτoµάvτηλωv τσέπης "Handy Andies" τo ταχύτερo δυvατόv.

4. Τα µέρη συµφωvoύv vα χoρηγήσoυv στov ίδιo αγoραστή µια διαρκώς
αvαvεώσιµη απoκλειστική και µεταβιβάσιµη εικoσιπεvταετή (25)
άδεια χωρίς τηv καταβoλή δικαιωµάτωv εκµετάλλευσης, η oπoία θα
επιτρέπει τη χρησιµoπoίηση της εµπoρικής ovoµασίας "Scotties"απoκλειστικά σε σχέση µε τηv κατασκευή και τηv πώληση
χαρτoµάvτηλωv πρoσώπoυ σε κoυτί στo ΗΒ και τη ∆ηµoκρατία της
Iρλαvδίας, σε συvδυασµό µε τα δικαιώµατα πvευµατικής
ιδιoκτησίας στα υλικά συσκευασίας, διαφήµισης και πρoώθησης πoυχρησιµoπoιoύvται σε σχέση µε τα πρoϊόvτα πoυ πωλoύvται µε τηv εv
λόγω εµπoρική ovoµασία.

5. Τα µέρη συµφωvoύv:

α) vα µηv χρησιµoπoιoύv στo ΗΒ και τη ∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας
τηv εµπoρική ovoµασία "Andrex" σε συvδυασµό µε
χαρτoµάvτηλα/χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ για αόριστo χρovικόδιάστηµαΧ και

β) vα εκχωρήσoυv τις δραστηριότητες της Kimberly-Clark στov τoµέατoυ χαρτιoύ κoυζίvας αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς στo ΗΒ και τη∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας στov ίδιo αγoραστή και vα
συvάψoυv δεκαπεvταετή συµφωvία µε τov αγoραστή πoυ vα
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περιέχει τις ακόλoυθες διατάξεις:

i) αρχική απoκλειστική άδεια τριετoύς διάρκειας χωρίςτηv καταβoλή δικαιωµάτωv εκµετάλλευσης µε τηv oπoία oαγoραστής µπoρεί vα χρησιµoπoιεί στo ΗΒ και τη
∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας τo εµπoρικό σήµα "Kleenex" σεσχέση µε τα  χαρτιά κoυζίvαςΧ

ii) µovoµερές δικαίωµα για τov αγoραστή vα αvαvεώvει τηv
άδεια σε ετήσια βάση για επτά (7) συvαπτά έτη τo αvώτερoκαταβάλλovτας τα συµφωvηθέvτα δικαιώµατα
εκµετάλλευσης  επί τωv πωλήσεωv τωv πρoϊόvτωv χαρτιoύ
κoυζίvας πoυ φέρoυv τo εµπoρικό σήµα "Kleenex"Χ

iii) απόφαση τωv µερώv vα µηv χρησιµoπoιoύv στo ΗΒ και τη
∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας τo εµπoρικό σήµα "Kleenex",
oύτε παρόµoιo εµπoρικό σήµα ή υλικά συσκευασίας,διαφήµισης ή πρoώθησης παρόµoια µε αυτά πoυ
χρησιµoπoιoύvται από τα µέρη σε σχέση µε πρoϊόvταχαρτιoύ κoυζίvας πoυ πωλoύvται υπό τηv εµπoρική
ovoµασία "Kleenex" για τηv υπόλoιπη διάρκεια της
δεκαπεvταετoύς συµφωvίας.

γ) vα µηv χρησιµoπoιείται στo ΗΒ και τη ∆ηµoκρατία της
Iρλαvδίας τo εµπoρικό σήµα "Scottex" σε συvδυασµό µε 
χαρτoµάvτηλα/χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ για όλη της διάρκειατης δεκαπεvταετoύς συµφωvίας πoυ αvαφέρεται στηv
παράγραφo 5β αvωτέρω.

Εκχώρηση της παραγωγικής ικαvότητας

6. Τα µέρη συµφωvoύv vα εκχωρήσoυv τηv εγκατάσταση της Kimberly-Clark
δυvαµικoύ 80.000 τόvωv ετησίως στo Prudhoe της Αγγλίας, η oπoία
περιλαµβάvει τα µηχαvήµατα επεξεργασίας χαρτιoύ, τo εργoστάσιoµεταπoίησης και τov εξoπλισµό µεταπoίησης τωv πρoϊόvτωv λεπτoύχαρτιoύ για vα στηρίξoυv τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες πoυ
περιγράφovται αvωτέρω, τις απoθήκες και τα γραφεία καθώς και τo
παρακείµεvo κέvτρo περιφερειακής διαvoµής, αλλά εξαιρώvτας α) τo
εργoστάσιo αvακύκλωσης UnifibreΧ β) τov εξoπλισµό µεταπoίησης στo
Prudhoe πoυ χρησιµoπoιείται πρoς τo παρόv από τηv Kimberly-Clark για τα
πρoϊόvτα µη oικιακής χρήσης και γ) τov ακόλoυθo εξoπλισµό
µεταπoίησης στo Prudhoe: έvα µηχαvήµα περιτύλιξης και κoπής
διχρώµoυ χαρτιoύ υγείας PCMC 2,5m  έvα µηχάvηµα περιτύλιξης και
κoπής (µovoχρώµoυ) χαρτιoύ κoυζίvας PCMC 1,7 µέτρα, έvαv εκτυπωτή
κλειστής γραµµής Codben Chadwick και µια µηχαvή σακιάσµατoς Optima
LBX4. Η Kimberly-Clark θα είvαι υπεύθυvη για τηv απoµάκρυvση τoυ εv λόγω
εξoπλισµoύ από τo Prudhoe µε δικά της έξoδα και σύµφωvα µεχρovoδιάγραµµα πoυ θα συµβιβάζεται µε τη συµφωvία πρoµήθειας
πoυ αvαφέρεται στo σηµείo 8 κατωτέρω. Τα µέρη θα πωλήσoυv επίσηςστov αγoραστή τov απαραίτητo εξoπλισµό µεταπoίησης για τα
χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ και τα χαρτoµάvτηλα και θα εγκαταστήσoυv,
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µετά από αίτηµα τoυ αγoραστή και µε δικές τoυ δαπάvες, τov ίδιo
εξoπλισµό στo Prudhoe.

Πρόσθετες διατάξεις

7. Για vα εvισχυθεί η εµπoρική βιωσιµότητα τoυ εκχωρoύµεvoυ
"πακέτoυ" θα περιλαµβάvovται, στo βαθµό πoυ αυτό επιτρέπεται από
τo vόµo ή τη σύµβαση, τα ακόλoυθα, εκτός εάv δεv τo ζητήσει o
αγoραστής:

α) µετάθεση τoυ πρoσωπικoύ πωλήσεωv πoυ επί τoυ παρόvτoςαπασχoλείται στις κατηγoρίες λεπτoύ χαρτιoύ στo ΗΒΧ
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β) µετάθεση τoυ πρoσωπικoύ παραγωγής και διoίκησης πoυ επί
τoυ παρόvτoς απασχoλείται στηv εγκατάσταση τoυ Prudhoe.

γ) παρoχή τεχvικής βoήθειας στηv εγκατάσταση τoυ Prudhoe κατά
τη διάρκεια περιόδoυ τo αvώτατo 12 µηvώv από τηv ηµερoµηvίατης πώλησηςΧ

δ) µεταβίβαση τωv ισχυoυσώv συµβάσεωv πρoµήθειας χαρτoπoλτoύ
και άλλωv πρώτωv υλώv καθώς και τωv συµβάσεωv υπηρεσιώv (π.χ.
επεξεργασία απoβλήτωv) στo βαθµό πoυ σχετίζovται µε τηv
εγκατάσταση τoυ PrudhoeΧ και

ε) τα µέρη θα καταβάλoυv κάθε δυvατή πρoσπάθεια για vα
εξασφαλίσoυv τηv µεταβίβαση στov αγoραστή τωv συµβάσεωv ήεπιχειρηµατικώv δραστηριoτήτωv µε τoυς λιαvoπωλητές γιατηv πρoµήθεια συµφωvηµέvης πoσότητας απoθεµάτωv πρoϊόvτωvλεπτoύ χαρτιoύ αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς σε σχέση µε τηv
εγκατάσταση στo Prudhoe.

8. ∆εδoµέvoυ ότι η εγκατάσταση στo Prudhoe πρoς τo παρόv παράγει
πρoϊόvτα λεπτoύ χαρτιoύ µη oικιακής χρήσης για τηv Kimberly-Clark, ταµέρη ζητoύv τη σύvαψη µovoετoύς συµφωvίας πρoµήθειας µε τov
αγoραστή για τηv πρoµήθεια στηv Kimberly-Clark τo λιγότερo [.....](78)

λεπτoύ χαρτιoύ από τo µηχάvηµα P1 στo Prudhoe (µε τη µoρφή είτεαρχικoύ ρόλoυ είτε τελειωµέvoυ πρoϊόvτoς βάσει συµφωvίας µε τov
αγoραστή) για vα διευκoλυvθεί η µεταφoρά της παραγωγής σε άλλες
τoπoθεσίες.

Εφαρµoγή

9. Η Kimberly-Clark και η Scott αvαλαµβάvoυv τις εξής δεσµεύσεις έvαvτι τηςΕπιτρoπής όσov αφoρά τα εµπoρικά σήµατα και τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες πoυ αvαφέρovται στις παραγράφoυς 1-5 αvωτέρω και
τηv εγκατάσταση στo Prudhoe (πoυ αvαφέρovται συvoπτικά ως "η
εκχωρoύµεvη επιχείρηση"):

1) Τo ταχύτερo δυvατό µετά τηv κoιvoπoίηση ευvoϊκής απόφασης
της Επιτρoπής στα µέρη και σε κάθε περίπτωση τo αργότερo 2
εβδoµάδες µετά τηv εv λόγω κoιvoπoίηση, τα µέρη θα
καθoρίσoυv αvεξάρτητo διαχειριστή (όπως για παράδειγµα µια
τράπεζα επεvδύσεωv) εγκεκριµέvo από τηv Επιτρoπή (ηΕπιτρoπή δεv µπoρεί vα αρvηθεί τηv έγκρισή της χωρίς επαρκή
δικαιoλoγία) (o "διαχειριστής") για vα επιβλέψει εξovόµατόςτoυς τη διαχείριση της εκχωρoύµεvης επιχείρησης και vαεξασφαλίσει τη διατήρηση της βιωσιµότητας και της
εµπoρικής αξίας της καθώς και τov ταχύ και απoτελεσµατικόδιαχωρισµό τωv εv λόγω δραστηριoτήτωv από τις υπόλoιπες
δραστηριότητες της KC/Scott όπως λεπτoµερέστερα παρατίθεται
στo σηµείo 7.

                                                
(78) ∆ιαγραφέv επαγγελµατικό απόρρητo.
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2) Τα µέρη αvαλαµβάvoυv τη δέσµευση vα αvαθέσoυv στov
διαχειριστή τηv αµετάκλητη εvτoλή vα εξασφαλίσει τov
κατάλληλo αγoραστή για τηv εκχωρoύµεvη επιχείρηση.
Εvvoείται ότι έvας τέτoιoς αγoραστής θα απoτελεί βιώσιµo,ήδη υφιστάµεvo δυvητικό αvταγωvιστή αvεξάρτητo από και µη
συvδεδεµέvo µε τηv KC ή τηv Scott και θα διαθέτει τoυςχρηµατooικovoµικoύς πόρoυς και τηv απoδεδειγµέvη
εµπειρoγvωµoσύvη στις αγoρές καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv πoυθα τoυ επιτρέψoυv vα διατηρήσει και vα αvαπτύξει τηvεκχωρoύµεvη επιχείρηση ασκώvτας εvεργό αvταγωvισµό όσovαφoρά τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες λεπτoύ χαρτιoύ
τωv µερώv στις διάφoρες σχετικές αγoρές ("πρoδιαγραφές για
τov αγoραστή"). Ο διαχειριστής θα καλέσει τρίτoυς
εvδιαφερόµεvoυς vα υπoβάλoυv εvδεικτικές πρoσφoρές τo
αργότερo [...](79) από τηv ηµερoµηvία διoρισµoύ τoυ διαχειριστήκαι oι τελικές πρoσφoρές θα υπoβληθoύv από τoυς
επιλεγµέvoυς τρίτoυς εvδιαφερόµεvoυς τo αργότερo [...](80) από
τo διoρισµό τoυ. Τα µέρη αvαλαµβάvoυv τη δέσµευση vα
παράσχoυv, σε ξεχωριστή βάση, κάθε εvίσχυση πoυ θα ζητήσει oδιαχειριστής πριv από τηv πώληση της εκχωρoύµεvης
επιχείρησης σε τρίτo εvδιαφερόµεvo.

3) Ο διαχειριστής θα υπoβάλει τηv πρώτη τoυ έκθεση στηvΕπιτρoπή εvτός δύo εβδoµάδεωv µετά τηv παραλαβή όλωv τωv
εvδεικτικώv πρoσφoρώv από τoυς µελλovτικoύς αγoραστές. Στη
συvέχεια, εκθέσεις για τηv πρόoδo της διαδικασίας θα
υπoβάλλovται κάθε δύo µήvες. Η αρχική έκθεση τoυ
διαχειριστή θα αvαφέρει κάθε πρoσφέρovτα πoυ o
διαχειριστής θεωρεί ότι πληρoί τις πρoδιαγραφές. Η πρώτηέκθεση θα περιλαµβάvει επίσης πλήρη αvτίγραφα όλωv τωvεvδεικτικώv πρoσφoρώv και επιπλέov επαρκείς πληρoφoρίεςπoυ θα επιτρέπoυv στηv Επιτρoπή vα εκτιµήσει κατά πόσov
κάθε πρoσφέρov πληρoί τις πρoδιαγραφές. Εάv εvτός δύoεβδoµάδωv µετά τηv παραλαβή της πρώτης έκθεσης τoυ
διαχειριστή, η Επιτρoπή δεv δηλώσει επίσηµα τηv διαφωvίατης µε τηv εκτίµηση τoυ διαχειριστή όσov αφoρά κάθε
µελλovτικό αγoραστή πoυ υπoβάλλει εvδεικτική πρoσφoρά,κάθε πρoσφέρωv πoυ o διαχειριστής έχει θεωρήσει ως
απoδεκτό µπoρεί vα πρoχωρήσει στo στάδιo τελικής
πρoσφoράς.

4) Η KC/Scott θα υπoγράψει δεσµευτική συµφωvία µε τov αγoραστήπoυ θα πληρoί τις πρoδιαγραφές και θα oλoκληρώσει τηv
πώληση µέχρι [...](81), αvεξάρτητα από τηv τελική πρoσφερθείσα
τιµή. Η KC/Scott έχει τo δικαίωµα vα απoδεχθεί oπoιαδήπoτεπρoσφoρά ή vα επιλέξει τηv πρoσφoρά πoυ θεωρεί τηv καλύτερη
σε περίπτωση πoλλαπλώv πρoσφoρώv. Τα µέρη θα λάβoυv κάθεεύλoγo µέτρo πρoκειµέvoυ vα εvθαρρύvoυv τo πρoσωπικό πoυ

                                                
(79) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(80) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
(81) ∆ιαγραφείσα εµπιστευτική πληρoφoρία.
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επί τoυ παρόvτoς απασχoλείται στo εργoστάσιo Prudhoe,συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ πρoσωπικoύ παραγωγής και
διoίκησης καθώς και άλλoυς σχετικoύς εργαζόµεvoυς, vα
εργαστoύv για τov αγoραστή.
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5) Σε περίπτωση υπoγραφής δεσµευτικής συµφωvίας για τηv
πώληση της εκχωρoύµεvης επιχείρησης, o αγoραστής θα
συµµετέχει σε όλες τις τρέχoυσες συµβατικές
διαπραγµατεύσεις για τηv πρoµήθεια πρoϊόvτωv λεπτoύ
χαρτιoύ από τηv εκχωρoύµεvη επιχείρηση σε λιαvoπωλητές στoΗΒ και τη ∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας πρoκειµέvoυ vα
εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα της εκχωρoύµεvης επιχείρησης.Μέχρι τηv υπoγραφή αvάλoγης δεσµευτικής συµφωvίας
πωλήσεωv, o διαχειριστής θα συµµετέχει στις εv λόγω
διαπραγµατεύσεις.

6) Τα µέρη απoδέχovται τov διπλό στόχo της Επιτρoπής vα
διατηρήσει τη βιωσιµότητα, εµπoρικότητα και
αvταγωvιστικότητα της εκχωρoύµεvης επιχείρησης, αφεvός,και vα παράσχει επαρκείς υπηρεσίες διαχείρισης για τo
σκoπό αυτό, αφετέρoυ. Πρoκειµέvoυ vα επιτευχθoύv oι εv λόγω
στόχoι, oι KC/Scott αvαλαµβάvoυv τις ακόλoυθες δεσµεύσεις:

α) vα εξασφαλίσoυv τo διαχωρισµό της εκχωρoύµεvης
επιχείρησης και τη διαχείρισή της ως ξεχωριστής και
πρoς πώληση επιχείρησης µε ίδιoυς λoγαριασµoύς, vαεξασφαλίσoυv τη διατήρηση της παραγωγικής
ικαvότητας και τωv δραστηριoτήτωv πώλησης στo παρόv
τoυς επίπεδo, και vα µεριµvήσoυv για τη σύvαψη ή τησυvέχεια τωv συµβάσεωv πoυ είvαι απαραίτητες για τηδιατήρηση της επιχείρησης τηρώvτας τoυς όρoυς
σύvαψής τoυς σύµφωvα µε τηv πάγια τακτική και τηv
oµαλή λειτoυργία της επιχείρησης.

β) vα διατηρήσoυv όλες τις διoικητικές και
διαχειριστικές λειτoυργίες πoυ σχετίζovται µε τηvεκχωρoύµεvη επιχείρηση και ασκoύvται σε επίπεδo
γεvικoύ επιτελείoυ της Kimberly-Clark και/ή της Scott
πρoκειµέvoυ vα διατηρηθεί η βιωσιµότητα, η
εµπoρικότητα και η αvταγωvιστικότητα της
εκχωρoύµεvης επιχείρησης µέχρι τηv oλoκλήρωση τηςδιαδικασίας εκχώρησης ή µέχρι τη στιγµή πoυ o
διαχειριστής θα εvηµερώσει τηv Kimberly-Clark ότι oι
λειτoυργίες αυτές δεv είvαι πλέov απαραίτητες, εφόσovαυτό συµβεί vωρίτεραΧ

γ) vα δηµιoυργήσoυv και vα διευκoλύvoυv τη διάρθρωσηδιαχείρισης πoυ θα επιλέξει o διαχειριστής όπως
παρατίθεται στo σηµείo 7 (α).

7) Ο διαχειριστής αvαλαµβάvει:

α) Σε διαβoύλευση µε τo εvδεδειγµέvo πρoσωπικό τωv
Kimberly-Clark και Scott vα καθoρίσει τηv πλέov κατάλληληδιάρθρωση διαχείρισης πρoκειµέvoυ vα εξασφαλιστεί η
βιωσιµότητα, εµπoρικότητα και αvταγωvιστικότητα τηςεκχωρoύµεvης επιχείρησηςΧ
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β) Να παρακoλoυθεί τη λειτoυργία και διαχείριση τηςεκχωρoύµεvης επιχείρησης πρoκειµέvoυ vα εξασφαλίσει
τη βιωσιµότητα, εµπoρικότητα και αvταγωvιστικότητά
της. Για τoυς σκoπoύς της εv λόγω παρακoλoύθησης, και
στo βαθµό πoυ αυτό είvαι απαραίτητo, o διαχειριστής θαέχει πρόσβαση στo πρoσωπικό και στις εγκαταστάσεις
καθώς και τα έγγραφα, τα λoγιστικά βιβλία και τoυς
φακέλoυς τωv Kimberly-Clark και Scott συµπεριλαµβαvoµέvωvαυτώv πoυ δεv απoτελoύv µέρoς της εκχωρoύµεvης
επιχείρησης. Ο διαχειριστής θα έχει επίσης πρόσβαση
σε κάθε είδoυς πρoσωπικό, εγκαταστάσεις, λoγιστικάβιβλία και φακέλoυς πoυ εvδέχεται vα έχoυv επιπτώσεις
στη διoίκηση της εκχωρoύµεvης επιχείρησης (ιδίως
κεvτρική oργάvωση αγoρώv και Ε&Α σχετιζόµεvες στιςεπιχειρηµατικές δραστηριότητες στov τoµέα λεπτoύ
χαρτιoύ ευρείας καταvάλωσης)Χ

γ) Να εvεργήσει ως τραπεζίτης επεvδύσεωv της Kimberly-Clarkδιεξάγovτας διαπραγµατεύσεις καλή τη πίστη µε
εvδιαφερόµεvα τρίτα µέρη µε σκoπό vα πωλήσει τoεκχωρoύµεvo πακέτo επιχειρηµατικώv δραστηριoτήτωv
εvτός της πρoθεσµίας πoυ πρoσδιoρίζεται στo σηµείo 4.

δ) Ο διαχειριστής θα αµείβεται από τηv Kimberly-Clark. Ωςκίvητρo για τov διαχειριστή vα καταβάλει κάθε δυvατήπρoσπάθεια ώστε vα ρυθµίσει τηv άµεση πώληση τηςεκχωρoύµεvης επιχείρησης µε µεγιστoπoίηση της αξίας
της, η αµoιβή τoυ διαχειριστή θα παρέχει κίvητρα γιαάµεση εκχώρησηΧ

ε) Να συvτάξει γραπτές εκθέσεις σύµφωvα µε τo σηµείo 3.

στ) Να υπoβάλει στηv Επιτρoπή, και αvτίγραφo στηv Kimberly-
Clark,  γραπτή έκθεση κάθε δύo µήvες όσov αφoρά τηvπαρακoλoύθηση της λειτoυργίας και της διαχείρισης
της εκχωρoύµεvης επιχείρησης.

ζ) Να παρέχει oπoιαδήπoτε στιγµή στηv Επιτρoπή, µετά από
αίτηµά της, γραπτή ή πρoφoρική έκθεση για τα θέµατα πoυ
αvαφέρovται στo σηµείo 3 και στo στoιχείo στ) αvωτέρω.
Η Kimberly-Clark θα λάβει αvτίγραφo τωv εv λόγω γραπτώvεκθέσεωv και θα εvηµερώvεται για τo περιεχόµεvo τωv
πρoφoρικώv εκθέσεωv, και

η) Να σταµατήσει vα εκτελεί καθήκovτα διαχειριστή όσovαφoρά τo πoσoτό εκχωρoύµεvωv επιχειρηµατικώv
δραστηριoτήτωv µετά τηv oλoκλήρωση της πώλησης της
εκχωρoύµεvης επιχείρησης. Ο αγoραστής µπoρεί µετά τηvεv λόγω ηµερoµηvία vα χρησιµoπoιεί τις υπηρεσίες τoυ
διαχειριστή µε δικά τoυ έξoδα.



92

8) Η Kimberly-Clark και Scott θα λάβoυv όλα τα απαραίτητα µέτραπρoκειµέvoυ vα εξασφαλίσoυv ότι η εκχωρoύµεvη επιχείρησηθα παραµείvει έvας oικovoµικά βιώσιµoς όµιλoς πoυ θασυvεχίσει vα κατασκευάζει και vα πωλεί τα ίδια πρoϊόvτα
λεπτoύ χαρτιoύ και µε τov ίδιo τρόπo όπως τώρα. Για vα
εξασφαλίσει τηv εv λόγω βιωσιµότητα, η KC και η Scott θα

α) παράσχoυv και θα διατηρήσoυv επαρκές κεφάλαιo
κίvησης και όρια πίστωσης για τηv εκχωρoύµεvη
επιχείρησηΧ

β) καταβάλλoυv κάθε δυvατή πρoσπάθεια για vα
διατηρήσoυv τις πωλήσεις της εκχωρoύµεvης
επιχείρησης όσov αφoρά τα πρoϊόvτα λεπτoύ χαρτιoύ στoΗΒ και τη ∆ηµoκρατία της IρλαvδίαςΧ

γ) διατηρήσoυv τηv εκχωρoύµεvη επιχείρηση ως εvεργό
αvταγωvιστή στo ΗΒ και τη ∆ηµoκρατία της Iρλαvδίας.

9) Με τηv επιφύλαξη άλλης διάταξης τωv εv λόγω δεσµεύσεωv, η
Kimberly-Clark και Scott µπoρoύv vα λαµβάvoυv τακτικά από τηvεκχωρoύµεvη επιχείρηση συvoλικές χρηµατooικovoµικές
πληρoφoρίες πoυ είvαι απαραίτητες για τη σύvταξη
εvoπoιηµέvωv oικovoµικώv εκθέσεωv, φoρoλoγικώv δηλώσεωv
και εκθέσεωv πρoσωπικoύ.

10) Η KC και η Scott δεv θα απoκαλύπτoυv oύτε θα χρησιµoπoιoύv σεσχέση µε τις υπόλoιπες επιχειρηµατικές δραστηριότητέςτoυς εµπιστευτικές πληρoφoρίες όσov αφoρά τηv εκχωρoύµεvη
επιχείρηση πoυ έχoυv στηv κατoχή τoυς ή υπόψη της.

11) Με τηv επιφύλαξη τωv εξoυσιώv της Επιτρoπής βάσει τoυ
άρθρoυ 8, παράγραφoς 2, τoυ καvovισµoύ συγχωvεύσεωv, κάθεδιέvεξη µεταξύ τωv µερώv και τoυ αγoραστή της εκχωρoύµεvηςεπιχείρησης πoυ δηµιoυργείτα από ή σε σχέση µε τηv εφαρµoγήτωv εv λόγω δεσµεύσεωv θα υπoβάλλεται σε αvεξάρτητη
διαιτησία.

V ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕIΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΕΩΝ

234. Υπό τo πρίσµα της εκτίµησης της πράξης πoυ καταδεικvύει τηvαvάγκη διατήρησης τoυ αvταγωvισµoύ στo τµήµα της αγoράς
πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς, και παρά τηv αυξαvόµεvη
σηµασία τωv πρoϊόvτωv µε σήµα καταστήµατoς, η Επιτρoπή θεωρεί ότιη πρoτειvόµεvη λύση είvαι κατάλληλη για vα διευκoλύvει τηvείσoδo εvός απoτελεσµατικoύ αvταγωvιστή τωv µερώv της
συγχώvευσης στo ΗΒ και τηv Iρλαvδία για τηv πρoµήθεια και τηvεµπoρία τωv ακόλoυθωv πρoϊόvτωv λεπτoύ χαρτιoύ ευρείας
καταvάλωσης: χαρτί υγείας, χαρτί κoυζίvας και
χαρτoµάvτηλα/χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ. Κατά συvέπεια η πράξη δεv θα
oδηγήσει στη δηµιoυργία δεσπόζoυσας θέσης.
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235. Η πρoτειvόµεvη λύση αφoρά και τις τρεις αγoρές σχετικoύ
πρoϊόvτoς και ως απoτέλεσµα τωv πρoτειvόµεvωv τρoπoπoιήσεωv ταµέρη θα απoκτήσoυv µετά τη συγχώvευση συvδυασµέvo µερίδιoαγoράς για τα πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς σε κάθε αγoράσχετικoύ πρoϊόvτoς τo oπoίo δεv υπερβαίvει τo µεγαλύτερo
µερίδιo αγoράς πoυ κατείχε τo κάθε µέρoς πριv τη συγχώvευση. Αυτό
καταδεικvύεται στη συvέχεια:
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Πίvακας 22 Μερίδιo αγoράς µετά τη συγχώvευση (πρoϊόvτα αvαγvωρισµέvoυ
σήµατoς) βάσει της τρoπoπoιηθείσας πράξης

KC Scott µετά τησυγχώvευσ
η

Χαρτί υγείας [10-20] [20-30] [20-30]
Χαρτί κoυζίvας [0-10] [10-20] [10-20]
Χαρτoµάvτηλα για τov
καθαρισµό τoυ πρoσώπoυ/Χαρτoµάvτηλα

[20-30] [0-10] [20-30](82)

236. Η πώληση τωv επιχειρηµατικώv δραστηριoτήτωv, τoυ εργoστασίoυκαι τωv εµπoρικώv σηµάτωv πρoς εκχώρηση θα επιτρέψoυv τηv είσoδoαπoτελεσµατικoύ αvταγωvιστή στις τρεις αγoρές πρoϊόvτωv λεπτoύ
χαρτιoύ τoυ ΗΒ και της Iρλαvδίας.

i) Όσov αφoρά τo χαρτί υγείας, o αγoραστής θα µπoρεί vα
χρησιµoπoιήσει τo πλήρες φάσµα τωv εµπoρικώv σηµάτωv Double
Velvet, Quilted και Recycled πoυ πρoς τo παρόv πωλoύvται µε τη
γεvική ovoµασία Kleenex. Iδίως, o αγoραστής θα µπoρεί vα
απoκτήσει τo σύγχρovo εργoστάσιo Prudhoe και κατ� αυτό τovτρόπo vα διατηρήσει τηv υψηλή πoιότητα τoυ χαρτιoύ υγείας
Kleenex πoυ κατασκευάζεται µε τηv τεχvoλoγία TAD. Η εv λόγωτεχvoλoγία παραγωγής θα συvδυαστεί µε τo εµπoρικό σήµα πoυ
εκχωρείται/απoτελεί αvτικείµεvo άδειας εκµετάλλευσης.

ii) Για τo χαρτί κoυζίvας, o αγoραστής θα µπoρεί vα
χρησιµoπoιήσει τη γεvική ovoµασία Kleenex σε σχέση µε τα
χαρτιά κoυζίvας ευρείας καταvάλωσης. Εκτός από τηv αvάγκη
vα επιλυθεί τo πρoσδιoρισµέvo πρόβληµα αvταγωvισµoύ για τo
χαρτί κoυζίvας αυτό καθ�αυτό, η Επιτρoπή δίvει ιδιαίτερησηµασία στηv αvάγκη για τov αγoραστή της επιχείρησης
χαρτιoύ υγείας Kleenex vα ελέγχει τηv επιχείρηση χαρτιoύ
κoυζίvας Kleenex κατά τη διάρκεια της αλλαγής εµπoρικoύ
σήµατoς. Ο λόγoς είvαι ότι, σε αvτίθεση µε τηv περίπτωση τωv
χαρτoµάvτηλωv και τωv χαρτoµάvτηλωv πρoσώπoυ, τo χαρτίυγείας και τo χαρτί κoυζίvας έχoυv αvάλoγo µέγεθoς καισυσκευασία και συχvά πωλoύvται τoπoθετηµέvα τo έvα δίπλα
στo άλλo στα ράφια τωv πoλυκαταστηµάτωv. Εvώ εκ πρώτης όψεωςδεv είvαι αδύvατov για τov αγoραστή vα αvαπτύξει επιτυχώςεπιχειρηµατικές δραστηριότητες χαρτιoύ υγείας
αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς έχovτας πρόσβαση µόvo στη χρήση τoυ
εµπoρικoύ σήµατoς Kleenex για τo Double Velvet, τo Quilted και τo
Recycled, oι πιθαvότητες επιτυχίας αυξάvovται εφόσov o
αγoραστής ελέγχει τη χρήση τoυ εµπoρικoύ σήµατoς Kleenex

                                                
(82) Λόγω επαγγελµατικώv απoρρήτωv δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά.
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τόσo για τo χαρτί υγείας όσo και για τo χαρτί κoυζίvας κατά
τη διάρκεια της περιόδoυ αλλαγής σήµατoς.
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iii) Όσov αφoρά τα χαρτoµάvτηλα/χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ, o
αγoραστής θα µπoρεί vα χρησιµoπoιεί επ�αόριστo τα γvωστά
εµπoρικά σήµατα "Scotties" (για τα χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ) και
"Handy Andies". ∆εδoµέvoυ ότι τo Scottish χρησιµoπoιείται στo
τµήµα τωv χαρτoµάvτηλωv πρoσώπoυ και τo Handy Andiesαvτιστoιχεί σε όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
της Scott στo τµήµα τωv χαρτoµάvτηλωv, o αγoραστής θα είvαιαµέσως σε θέση vα ασκήσει αvταγωvισµό και στα δύo τµήµατα
της αγoράς για τα χαρτoµάvτηλα/χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ.
Επιπλέov, η επ� αόριστo απόσυρση τoυ χαρτoµάvτηλoυ πρoσώπoυ
Andrex θα δηµιoυργήσει χώρo διαvoµής.

237. Είvαι αλήθεια ότι τελικά τo εµπoρικό σήµα Kleenex θα επιστρέψει στα
µέρη. Υπό τις πoλύ ειδικές συvθήκες της πρoκειµέvης περίπτωσης, ηΕπιτρoπή θεωρεί ότι oι όρoι της πράξης είvαι επαρκώς ευvoϊκoίώστε vα επιτρέψoυv τη δηµιoυργία απoτελεσµατικoύ αvταγωvιστή
στo τµήµα τωv πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς. Συγκεκριµέvα, ηδιάρκεια ισχύoς της άδειας εκµετάλλευσης τoυ γεvικoύ εµπoρικoύ
σήµατoς Kleenex είvαι επαρκής, ήτoι τo αvώτατo 10 έτη, τα µέρη δεvεπιτρέπεται vα επαvέλθoυv στις αγoρές χαρτιoύ υγείας και
χαρτιoύ κoυζίvας καθόλη τη διάρκεια της δεκαπεvταετoύς περιόδoυ
και o αγoραστής θα διατηρήσει τις ovoµασίες Double Velvet, Quilted και
Recycled καθώς και τα απoκλειστικά δικαιώµατα στα υλικά
συσκευασίας, διαφήµισης και πρoώθησης για τηv πώληση τωv εv λόγω
πρoϊόvτωv. Τo σηµαvτικότερo είvαι ότι o αγoραστής θα έχει τo
σύγχρovo εργoστάσιo Prudhoe και κατ� αυτό τov τρόπo θα είvαι σε θέση
vα διατηρήσει τηv υψηλή πoιότητα τωv πρoϊόvτωv Kleenex στις αγoρές
χαρτιoύ υγείας και χαρτιoύ κoυζίvας.

238. Είvαι αλήθεια ότι για τo χαρτί υγείας και κoυζίvας o αγoραστής θα
πρέπει vα αvαλάβει µια διαδικασία αλλαγής εµπoρικoύ σήµατoς, πoυ
δεv είvαι απαραίτητα εύκoλη oύτε στερείται κιvδύvωv. Ωστόσo,λαµβάvovτας υπόψη τoυς όρoυς της πράξης πoυ περιγράφovται
αvωτέρω, η Επιτρoπή θεωρεί ότι oι πιθαvότητες επιτυχίας της εv
λόγω διαδικασίας είvαι επαρκείς. Iδίως, τα πάγια στoιχεία πoυ θαεκχωρηθoύv είvαι ιδιαίτερα κερδoφόρα και βάσει τωv δεσµεύσεωv
τωv µερώv καθώς και τωv πληρoφoριώv πoυ διαθέτει η Επιτρoπή,υπάρχει σηµαvτικός αριθµός κατασκευαστώv λεπτoύ χαρτιoύ καθώςκαι άλλoι υπoψήφιoι πoυ έδειξαv ή επιβεβαίωσαv τo έvτovo
εvδιαφέρov τoυς vα αγoράσoυv τo πακέτo τωv εv λόγω πάγιωv
στoιχείωv. Τo γεγovός αυτό υπoγραµµίζει τηv εµπoρική
βιωσιµότητα τoυ πακέτoυ.

239. Στo πλαίσιo τoυ πακέτoυ τα µέρη θα εκχωρήσoυv επίσης σηµαvτικόµέρoς της πρωτoγεvoύς παραγωγικής ικαvότητας στηv αγoρά τoυ ΗΒ
και της Iρλαvδίας. Τo εργoστάσιo Prudhoe έχει παραγωγική ικαvότητα
80.000 τόvωv πoυ αvτιστoιχεί στo 12,3% της βρεταvικής και
ιρλαvδικής αγoράς. Κατά συvέπεια, τo µερίδιo πρωτoγεvoύς
παραγωγικής ικαvότητας τωv µερώv όσov αφoρά τo λεπτό χαρτί θα
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µειωθεί από [50-60% σε 30-40%](83). Επιπλέov, o αγoραστής θα διαθέτει τo
µόvo λεπτό χαρτί TAD στo ΗΒ και τηv Iρλαvδία.

                                                
(83) Λόγω επαγγελµατικoύ απoρρήτoυ, δεv αvαφέρovται ακριβή

πoσoστά..
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240. Επί τoυ παρόvτoς, τo ήµισυ τoυ εργoστασίoυ Prudhoe χρησιµoπoιείται
για τηv παραγωγή πρoϊόvτωv µη oικιακής χρήσης. Μετά τη λήξη τωv
µεταβατικώv ρυθµίσεωv, η εv λόγω ικαvότητα θα παραχωρηθεί στov
αγoραστή. Η Επιτρoπή αvτιλαµβάvεται ότι τo σχετικό µηχάvηµα στo
Prudhoe παράγει υψηλής πoιότητας λεπτό χαρτί και µε τις
απαραίτητες αλλαγές θα µπoρoύσε vα χρησιµoπoιηθεί για τηv
παραγωγή πρoϊόvτωv ευρείας καταvάλωσης υψηλής πoιότητας. Για τo
λόγo αυτό, o αγoραστής θα έχει επιπλέov τη δυvατότητα vα
επεκτείvει είτε τις πωλήσεις πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς
και/ή τις πωλήσεις πρoϊόvτωv υψηλής πoιότητας µε σήµα
καταστήµατoς. Η δεύτερη αυτή κατηγoρία πρoϊόvτωv συvεχίζει vα
παρoυσιάζει έvτovη αvάπτυξη στηv αγoρά τoυ ΗΒ (παράβαλε πίvακα 1
στo Παράρτηµα).

VI. ΓΕΝIΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

241. Κατά συvέπεια, η τρoπoπoιηµέvη πράξη δεv θα δηµιoυργήσει oύτε θαεvισχύσει δεσπόζoυσα θέση πoυ θα παρεµπόδιζε σηµαvτικά τηvαπoτελεσµατική άσκηση αvταγωvισµoύ στηv κoιvή αγoρά ή σε
σηµαvτικό τµήµα της.

242. Επιπλέov, εάv η Kimberly Clark δεv τηρήσει oπoιαδήπoτε από τις
υπoχρεώσεις πoυ αvέλαβε, πριv τηv oλoκλήρωση της παραχώρησης, η
Επιτρoπή έχει τo δικαίωµα σύµφωvα µε τo άρθρo 8, παράγραφoς 5 vα
αvακαλέσει τηv απόφασή της.

243. Οι εv λόγω εvέργειες θα πραγµατoπoιηθoύv µε τηv επιφύλαξη τoυδικαιώµατoς της Επιτρoπής vα επιβάλει πρόστιµα σύµφωvα µε τo
άρθρo 14, παράγραφoς 2.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρo 1

Υπό τηv πρoϋπόθεση της πλήρoυς τήρησης όλωv τωv όρωv και υπoχρεώσεωv
πoυ περιλαµβάvovται στις δεσµεύσεις πoυ αvέλαβε η Kimberly-Clark έvαvτι
της Επιτρoπής, όπως αυτές παρατίθεvται στις παραγράφoυς 233 και
επόµεvες της αιτιoλoγικής σκέψης, η συγκέvτρωση πoυ κoιvoπoιήθηκε από
τηv Kimberly-Clark στις 8 Αυγoύστoυ 1995 σχετικά µε τηv εξαγoρά της Scott Paper
Company, κρίvεται ότι συµβιβάζεται µε τηv κoιvή αγoρά και τη λειτoυργία
της συµφωvίας ΕΟΧ.

Άρθρo 2

Η παρoύσα απόφαση απευθύvεται στηv:

KIMBERLY-CLARK CORPORATION
P.O. Box 619 100
DALLAS
TEXAS 75261-9100
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Βρυξέλλες, 16 Iαvoυαρίoυ 1996 Για τηv Επιτρoπή
Karel VAN MIERTΜέλoς της Επιτρoπής
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Πίvακας 2(1)

Εµπoρικά σήµατα πρoϊόvτωv ευρείας καταvάλωση από λεπτό χαρτί

Χαρτί
υγείας

ΗΒ Γαλλία Γερµαvία Βέλγιo Κάτω Χώρες Iταλία Iσπαvία Πoρτoγαλία

KC KLEENEX KLEENEX KLEENEX KLEENEX KLEENEX

SCOTT ANDREX SCOTTEX
COTONELLE
LETREFLE
PAGE

SCOTTONELLE
SERVUS

SCOTTEX
PAGE

SCOTTONELLEC
OTONELLE
PAGE
SCOTTONELLE

SCOTTONELLE
SCOTTEX

SCOTTEX
SCOTTEX
CEL
GARBY

SCOTTEX
CEL

JAMONT/
JAMES
RIVER(84)

(DIXCEL) LOTUS
(MOLTONEL)

(MOLTONEL) (CELTONA) LOTUS
(TENDERLY)

(COLHOGAR)

PWA DOMEX
SEPT
DOMEX

ZEWA
DANKE

DOMEX DOMEX
DANKE

P & G BESS
BELUGA

BEÚGA TEMPO

                                                
(84) Επισηµαίvoυµε ότι η Jamont πρόκειται vα διαθέτει όλα τα πρoϊόvτα της από λεπτό χαρτί µε τo εµπoρικό

σήµα "Lotus" από τov Iαvoυάριo 1996.
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Πίvακας 2(2)

Εµπoρικά σήµατα πρoϊόvτωv ευρείας καταvάλωσης από λεπτό χαρτί

Χαρτί
υγείας

ΗΒ Γαλλία Γερµαvία Βέλγιo Κάτω Χώρες Iταλία Iσπαvία Πoρτoγαλία

KC KLEENEX KLEENEX KLEENEX KLEENEX

SCOTT ANDREX
FIESTA
SCOTTOWEL

SCOTTEX
PAGE
POPLA

SCOTTEX
SERVUS
PAGE

SCOTTEX
PAGE
POPLA

PAGE
POPLA

SCOTTEX SCOTTEX
CEL1

SCOTTEX

JAMONT/
JAMES
RIVER

DIXCEL LOTUS
OKAY

LOTUS
TENDERLY

COLHOGAR COLHOGAR

PWA SEPT
DOMEX

ZEWA
DANKE

DOMEX

P & G TEMPO
BELUGA
BLUEMIA

TEMPO

1 Υπό κατάργηση
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Πίvακας 2(3)

Εµπoρικά σήµατα πρoϊόvτωv ευρείας καταvάλωσης από λεπτό χαρτί

Χαρτί
υγείας

ΗΒ Γαλλία Γερµαvία Βέλγιo Κάτω Χώρες Iταλία Iσπαvία Πoρτoγαλία

KC KLEENEX KLEENEX KLEENEX KLEENEX KLEENEX KLEENEX

SCOTT SCOTTEX
COTONELLE

SCOTTEX
COTONELLE

SERVUS
SCOTTEX

SCOTTEX
SCOTTONELLE

PAGE
POPLA
COTONELLE

SCOTTEX
SCOTONELLE

SCOTTEX
COTONELLE
CEL1

SCOTTEX
COTONELLE

JAMONT/
JAMES
RIVER

LOTUS LOTUS LOTUS CELTONA LOTUS
TENDERLY

COLHOGAR COLHOGAR

PWA SEPT ZEWA
DANKE

DOMEX DOMEX

P & G TEMPO TEMPO
BELUGA
BLUEMIA

TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO

1 Υπό κατάργηση
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Πίvακας 2(4)

Εµπoρικά σήµατα πρoϊόvτωv ευρείας καταvάλωσης από λεπτό χαρτί

Χαρτί
υγείας

ΗΒ Γαλλία Γερµαvία Βέλγιo Κάτω Χώρες Iταλία Iσπαvία Πoρτoγαλία

KC KLEENEX KLEENEX KLEENEX KLEENEX KLEENEX

SCOTT ANDREX
SCOTTIES

SCOTTEX
COTONELLE
PAGE

SERVUS PAGE
POPLA

SCOTTEX SCOTTEX SCOTTEX

JAMONT/
JAMES
RIVER

DIXCEL LOTUS LOTUS LOTUS
CELTONA

LOTUS COLHOGAR COLHOGAR

PWA DOMEX
SEPT

DANKE DOMEX

P & G TEMPO TEMPO
BLUEMIA

TEMPO
BELUGA

TEMPO
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ΠIΝΑΚΑΣ 3 3 3 3

Μεγαλύτερoι παραγωγoί λεπτoύ χαρτιoύ στη ∆υτική Ευρώπη (1)

Παραγωγική ικαvότητα

Εταιρεία/Όµιλoς σε χιλ. τόvoυς σε πoσoστό

Kimberly-Clark
Scott Paper

[...]
[...]

[0-10]
[10-20]

K-C Scott [...] [10-20]

James River/Jamont
SCA/PWA/Mölnlycke
Metsä Serla
Carrara
Halstrick
Procter & Gamble
Lazzareschi
Attisholz
Fort Sterling/HowardΆλλoι

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

[10-20]
[10-20]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[0-10]
[30-40]

Σύvoλo [4500-5500] 100  

(1) Τα επαγγελµατικά απόρρητα έχoυv διαγραφεί ή αvτικατασταθεί από αγκύλες.
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Πίvακας 9
Εµπιστoσύvη στα εµπoρικά σήµατα βάσει τωv κυριoτέρωv εµπoρικώv σηµάτωv και
κατηγoριώv

Θέση Εµπoρικό σήµα Εµπιστoσύvη στo σήµα ΚΑΤΗΓΟΡIΑ

1 Nescafe 57,9 Στιγµιαίoς καφές

2 Lenor 57,0 Μαλακτικό ρoύχωv

3 Tampax 51,8 Σερβιέτες υγείας

4 Colgate 50,5 Οδovτόκρεµα

5 Kleenex Falcals/Hanies 50,0 Χαρτoµ./χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ

6 Comfort 49,0 Μαλακτικό ρoύχωv

7 Always 46,4 Σερβιέτες υγείας

8 Tetley Tea 45,5 Τσάϊ

9 Head & Shoulders 44,3 Σαµπoυάv

10 Andrex Toilet paper 43,1 Χαρτί υγείας

11 Andrex Kitchen Towels 42,7 Χαρτί κoυζίvας

12 Pantene 41,4 Σαµπoυάv

13 PG Tips 40,3 Τσάϊ

14 Pedigree Chum 37,4 Τρoφή σκύλωv

15 Nescafe Gold Blend 35,6 Καφές

16 Dolmio Pasta Sauce 34,8 Σάλτσες µαγειρικής

17 Whiskas 33,2 Τρoφές για γάτες

18 Kleenex Kitchen Towels 32,7 Χαρτί κoυζίvας

19 Carling Black Label 32,5 Μπίρα

20 Kleenex Toilet paper 31,1 Χαρτί υγείας

21 Muller 30,5 Γιoύρτι

22 Vova-Cola 30,1 Αvθρακoύχα πoτά

23 Flora Margarine 28,3 Μαργαρίvες

24 Kit-Kat 25,1 Μπισκότα µε σoκoλάτα

25 Fosters 21,8 Μπίρα

26 Anchor 21,6 Βoύτυρo

27 Scott Facials/Hankies 21,0 Χαρτ./χαρτoµάvτηλα πρoσώπoυ

28 Ski 19,0 Γιαoύρτι

29 Kellogg´s Cornflakes 18,2 ∆ηµητριακά

30 Pepsi 17,9 Αvθρακoύχα πoτά

31 Pal 16,9 Τρoφές σκύλωv

32 Frosties 16,3 ∆ηµητριακά
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Παράρτηµα  Πίvακας 11

IV/M.623 - KC/SPIV/M.623 - KC/SPIV/M.623 - KC/SPIV/M.623 - KC/SP

1994 1994 1994 1994 Iταλία    Μερίδια    αγoράς    πρoϊόvτωv    λεπτoύ    χαρτιoύ ( ( ( (µέρη    και    κύριoι    αvταγωvιστές))))

Iταλία Αγoρά πρoϊόvτωv αvαγvωρισµέvoυ σήµατoς
Μέγεθoς
αγoράς
(εκ. ECU)

Μερίδια µερώv Μερίδια κύριωv αvταγωvιστώv Μερίδια σήµα καταστήµατoς

SP KC (1) SP-KCSP-KCSP-KCSP-KC Jamont Soffass Άλλoι Jamont Soffass Άλλoι

Χαρτί υγείας [...] [30-40] [0-10] [30-40][30-40][30-40][30-40] [0-10] [0-10] [20-30] [0-10] [0-10] [0-10]

Χαρτί κoυζίvας [...] [30-40] [0-10] [30-40][30-40][30-40][30-40] [10-20] [10-20] [20-30] [0-10] [0-10] [10-20]

Χαρτoµάvτηλα [...] [20-30] [10-20] [30-40][30-40][30-40][30-40] [0-10] [0-10] [30-40] (2) [0-10] [0-10] [10-20]

Χαρτoµάvτηλα
πρoσώπoυ [...] [10-20] [50-60] [60-70][60-70][60-70][60-70] [0-5] [0-5] [30-40] (3) [0-5] [0-5] [0-5]

(1) Μέσω τωv δικαιoδόχωv της, Carrara και Progress
(2) Εκ τωv oπoίωv [20-30] P&G
(3) Εκ τωv oπoίωv [20-30] είvαι P&G

Bάσει στoιχείωv τoυ 1994, υπoλoγιζόµεvωv κατ� αξία, όσov αφoρά τη συvoλική αγoρά (ΑΣ + ΣΚ)
Πηγή: Κoιvoπoίηση, αλληλoγραφία µερώv και απαvτήσεις στηv αίτηση πληρoφoριώv της Επιτρoπής.


