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∂ÈÙÚfiÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

 

Απ� την επισκ�πηση των εξελ�ξεων τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� κατ� το 2002 προκ�πτει
ε�κολα �να� κοιν�� παρονοµαστ��: εκσυγχρονισµ�� — µε την ευρ�τερη �ννοια του �ρου. Ε�τε
σκεφθο�µε την επιτυχ� κατ�ληξη των φιλ�δοξων προσπαθει�ν µα� για θ�σπιση ν�α�
νοµοθεσ�α�, �πω� στον τοµ�α των περιοριστικ�ν πρακτικ�ν και των δεσποζουσ�ν θ�σεων, ε�τε
τα βασικ� ενδι�µεσα στ�δια που διαν�σαµε για τη µεταρρ�θµιση του κοινοτικο� συστ�µατο�
ελ�γχου των συγκεντρ�σεων, ε�τε ακ�µη τα ν�α β�µατα που �γιναν για την απλο�στευση του
ελ�γχου των κρατικ�ν ενισχ�σεων, αυτ� η «εκστρατε�α» εκσυγχρονισµο� αποδεικν�ει την
ÃÃÃIπË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

αποφασιστικ�τητα τη� Επιτροπ�� να συνεχ�σει να προσαρµ�ζει την πολιτικ� τη� και τα µ�σα
εφαρµογ�� τη� σε �να ταχ�τατα µεταβαλλ�µενο οικονοµικ� περιβ�λλον, αλλ� και τη βο�λησ�
τη� �στε η διαδικασ�α λ�ψη� των αποφ�σε�ν τη� να συνοδε�εται απ� τι� πλ�ον αυστηρ��
διαδικαστικ�� εγγυ�σει�. Ο εκσυγχρονισµ�� ε�ναι απαρα�τητο� για τη συστηµατικ�,
αποτελεσµατικ� και σ�ννοµη εφαρµογ� των καν�νων ανταγωνισµο� σε µια διευρυµ�νη
$νωση, µε απ�τερου� στ�χου� να διευρυνθο�ν τα οφ�λη που αποκοµ�ζουν οι καταναλωτ�� απ�
τι� ανταγωνιστικ�� αγορ�� και να διατηρηθε� αυτ� το αναντικατ�στατο κ�νητρο για τι�
επιχειρ�σει� �στε να αυξ�σουν την ανταγωνιστικ�τητ� του�.

Προϋπ�θεση τη� επιτυχ�α� µα� ε�ναι η συστηµατικ� και ορθ� εφαρµογ� των ισχυ�ντων
καν�νων ανταγωνισµο�. Αυτ� αποτ�λεσε κινητ�ρια δ�ναµη τη� δρ�ση� µα� κατ� το 2002. Το
�το� αυτ� ε�χαµε την �κδοση του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1/2003, εν�� ριζικ� ν�ου
διαδικαστικο� πλαισ�ου για την εφαρµογ� των καν�νων σχετικ� µε τι� περιοριστικ��
πρακτικ�� και τι� δεσπ�ζουσε� θ�σει� στην $νωση. Αντλ�ντα� απ� τον πλο�το των εµπειρι�ν
που αποκτ�θηκαν µε την εφαρµογ� των σχετικ�ν καν�νων κατ� τα τελευτα�α 40 χρ�νια, η ν�α
αυτ� κοινοτικ� πρ�ξη δηµιουργε� τι� προϋποθ�σει� για µια πιο αποτελεσµατικ� εφαρµογ� του�
σε µια διευρυµ�νη $νωση. Η εντυπωσιακ� επιτυχ�α των προσπαθει�ν µα� για καταπολ�µηση
των συµπρ�ξεων (καρτ�λ) κατ� το 2002, καταδεικν�οντα� την ολο�να µεγαλ�τερη �µφαση που
δ�νει η Επιτροπ� στη δ�ωξη των σοβαρ�τερων παραβ�σεων, αποτελε� �δη �να χαρακτηριστικ�
παρ�δειγµα των αναµεν�µενων αλλαγ�ν. Αλλ� η προσπ�θει� µα� για βελτ�ωση τη� εφαρµογ��
των καν�νων ανταγωνισµο� αφορ� και τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων. Η διαδικασ�α
διεξοδικ�� αναθε�ρηση� που ολοκληρ�θηκε στη δι�ρκεια του χρ�νου περιελ�µβανε τ�σο
διαδικαστικ� �σο και ουσιαστικ� θ�µατα, αναµ�νεται δε να καταλ�ξει σ�ντοµα σε µια �λλη
µε�ζονα µεταρρ�θµιση που θα συµβ�λει αποφασιστικ� στη βελτ�ωση εφαρµογ�� τη� πολιτικ��
µα� επ� του ανταγωνισµο�.

Η εφαρµογ� των καν�νων ε�ναι µ�α πτυχ� τη� πολιτικ�� µα�. Μ�α �λλη �µω� βασικ� απα�τηση
κ�θε σωστ�� πολιτικ�� ανταγωνισµο� ε�ναι η ακριβ�� προσαρµογ� του περιεχοµ�νου του� στι�
αν�γκε� τη� οικονοµ�α� µα�. Τα επιτε�γµατα του 2002 αντικατοπτρ�ζουν επ�ση� τη δ�σµευσ�
µα� να επανεξετ�ζουµε συνεχ�� το ουσιαστικ� περιεχ�µενο των καν�νων µα�. 5χι µ�νο δεν
πα�σαµε να του� προσαρµ�ζουµε στι� ταχε�ε� εξελ�ξει� των κλ�δων τη� οικονοµ�α� στου�
οπο�ου� εφαρµ�ζονται, αλλ� προσπαθ�σαµε και να του� απλοποι�σουµε, προκειµ�νου να
περιορ�σουµε �σο το δυνατ�ν περισσ�τερο το κ�στο� συµµ�ρφωση� µ’ αυτο��.
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5λε� αυτ�� οι προσπ�θειε� θα �ταν κατ� κ�ποιον τρ�πο µ�ταιε� αν καταβ�λλονταν σε
µια «µεγαλοπρεπ�» αποµ�νωση απ� τον υπ�λοιπο κ�σµο. Στον σηµεριν� κ�σµο τη�
παγκοσµιοποιηµ�νη� οικονοµ�α�, κ�ριο� παρ�γοντα� τη� αποτελεσµατικ�τητα� ε�ναι η
εντατικοπο�ηση τη� διεθνο�� συνεργασ�α�. Αυτ� προϋποθ�τει διαρκ� προσπ�θεια διαλ�γου
και συντονισµο� µε �λου� του� ετα�ρου� µα�, και µ�λιστα στο πλα�σιο τη� γενικ�τερη�
δ�σµευσ�� µα� για προ�σπιση του ανταγωνισµο�.

 

Προ� µια ακ�µη πιο συστηµατικ� και αποτελεσµατικ� εφαρµογ� των καν�νων
ανταγωνισµο� που συνοδε�εται απ� τι� πλ�ον αυστηρ�� διαδικαστικ�� εγγυ�σει�

 

Τα επιτε�γµατα του 2002 αποτελο�ν �κφραση τη� αποφασιστικ�τητα� µε την οπο�α η Επιτροπ�
επιδι�κει το στ�χο τη� για βελτ�ωση τη� εφαρµογ�� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� τη�.

 

Περιοριστικ	
 πρακτικ	
 και δεσπ�ζουσε
 θ	σει
: 	να ν	ο πλα�σιο για µια καλ�τερη εφαρµογ�

 

Η µ�χρι στιγµ�� εµπειρ�α των επιχειρ�σεων καθ�� και των εθνικ�ν αρχ�ν και δικαστηρ�ων
ÃÃÃπIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

οδ�γησαν στο συµπ�ρασµα �τι �ταν �χι µ�νο επιθυµητ� αλλ� και εφικτ� µια δυναµικ�
αποκ�ντρωση τη� εφαρµογ�� τη� κοινοτικ�� νοµοθεσ�α� στον τοµ�α των περιοριστικ�ν
πρακτικ�ν και των δεσποζουσ�ν θ�σεων. Ακριβ�� στο τ�λο� του 2002, το Συµβο�λιο εν�κρινε
τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1/2003 που θεσπ�ζει �να ν�ο πλα�σιο για την εφαρµογ� των �ρθρων
81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ, προκειµ�νου να καταστε� δυνατ� η πιο εκτεταµ�νη αλλ� και πιο
αυστηρ� εφαρµογ� του� µετ� τη διε�ρυνση. 5πω� συµβολ�ζει και ο αριθµ�� του, µε τον
κανονισµ� αυτ� ανο�γει ν�ο κεφ�λαιο στην απ� κοινο� εφαρµογ� εν�� ενια�ου συν�λου
καν�νων απ� την Επιτροπ�, τι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� (ΕΑΑ) και τα εθνικ� δικαστ�ρια
σε �λη την Ευρ�πη. Η αποκ�ντρωση αυτ� �µω� δεν αρκε� απ� µ�νη τη�: χρει�ζονται και
αποτελεσµατικο� µηχανισµο� για την αν�θεση αρµοδιοτ�των στο πλ�ον κατ�λληλο επ�πεδο
β�σει ορισµ�νων κριτηρ�ων. Το νεοδηµιουργηθ�ν δ�κτυο ευρωπαϊκ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο�
(Ε∆Α) θα διαδραµατ�σει αποφασιστικ� ρ�λο στον τοµ�α αυτ� απ� την 1η Μα;ου 2004, οπ�τε θα
αρχ�σει να ισχ�ει ο ν�ο� κανονισµ��.

Η αποκ�ντρωση τη� εφαρµογ�� των καν�νων σχετικ� µε τι� περιοριστικ�� πρακτικ�� και τι�
δεσπ�ζουσε� θ�σει� καθ�� και η κατ�ργηση του συστ�µατο� κοινοποι�σεων θα επιτρ�ψουν
στην Επιτροπ� να συγκεντρωθε� στο κ�ριο �ργο τη�. Θα ε�ναι σε θ�ση, περισσ�τερο απ� ποτ�,
να ανιχνε�ει και να τιµωρε� τι� σοβαρ�τερε� παραβ�σει�. Τα αποτελ�σµατα που επιτε�χθηκαν
το 2002 καταδεικν�ουν �τι η Επιτροπ� �χει προετοιµαστε� να ασχοληθε� περισσ�τερο µ’ αυτ�
την προτεραι�τητα. Μετ� το εντυπωσιακ� προηγο�µενο του 2001, το 2002 �ταν �να ακ�µη
εξαιρετικ� �το� �σον αφορ� την αντιµετ�πιση των αντιανταγωνιστικ�ν συµφωνι�ν και
πρακτικ�ν που χρησιµοποιο�ν οι επιχειρ�σει�, και ιδ�ω� των καρτ�λ. Ελ�φθησαν δ�κα
απαγορευτικ�� αποφ�σει� για επιβολ� προστ�µων, των οπο�ων το συνολικ� �ψο� υπερβα�νει το
1 δισ. ευρ�.

Αλλ� για να παρακολουθ�σουµε τι� ολο�να και πιο επιδ�ξιε� µεθ�δου� συγκ�λυψη�
παρ�νοµων συµπεριφορ�ν, οι αρµ�διε� αρχ�� χρει�ζονται τα κατ�λληλα εργαλε�α. Το ν�ο
πρ�γραµµα επιεικο�� µεταχε�ριση� που υιοθε- τ�θηκε το 2002 ενισχ�ει σηµαντικ� τι�
δυνατ�τητε� τη� Επιτροπ�� για αν�χνευση και τιµ�ρηση των συµπρ�ξεων προσφ�ροντα�
ακαταµ�χητα κ�νητρα στι� εµπλεκ�µενε� επιχειρ�σει� �στε να συνεργαστο�ν µε την
Επιτροπ� και να τη� δ�σουν το ταχ�τερο δυνατ� τι� πληροφορ�ε� που θα τη βοηθ�σουν να
αποκαλ�ψει και να διαλ�σει �να καρτ�λ. Αυτ� η ν�α πολιτικ� επιεικο�� µεταχε�ριση� �χει �δη
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αποδ�σει σηµαντικο�� καρπο��. Σε συνδυασµ� µε τι� ευρ�τερε� εξουσ�ε� �ρευνα� που
προβλ�πει ο κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 1/2003, θα επιτρ�ψει στην Επιτροπ� να διατηρ�σει και να
αυξ�σει τι� δραστηρι�τητ�� τη� �σον αφορ� την εφαρµογ� των καν�νων ανταγωνισµο� στον
τοµ�α των συµπρ�ξεων.

 

Πρ�οδο
 στη διεξοδικ� αναθε�ρηση του ελ	γχου των συγκεντρ�σεων

 

Η διαδικασ�α µεταρρ�θµιση� στο πεδ�ο των συγκεντρ�σεων ε�χε επ�ση� ω� β�ση το µ�ληµα
για β�λτιστη κατανοµ� των ευθυν�ν κατ� την εφαρµογ� των καν�νων. Οπωσδ�ποτε, θα πρ�πει
να διατηρηθε� �να απ� τα κ�ρια θετικ� χαρακτηριστικ� του κοινοτικο� συστ�µατο� ελ�γχου
των συγκεντρ�σεων, και συγκεκριµ�να το �τι προβλ�πει �ναν ενια�ο φορ�α για την εξ�ταση
των συγκεντρ�σεων µε κοινοτικ� δι�σταση. Αυτ� �µω� δεν εµποδ�ζει την παραποµπ� στι�
εθνικ�� αρχ�� ορισµ�νων πτυχ�ν µια� υπ�θεση� στι� οπο�ε� �χουν µεγαλ�τερη εµπειρ�α. Ο
αριθµ�� τ�τοιων περιπτ�σεων σηµε�ωσε σηµαντικ� α�ξηση το 2002, εν� για πρ�τη φορ�
παραπ�µφθηκαν επ�ση� απ� κοινο� δ�ο υποθ�σει� απ� κρ�τη µ�λη στην Επιτροπ�, δεδοµ�νου
�τι η τελευτα�α ε�χε καλ�τερη εποπτε�α τη� κατ�σταση� στι� σχετικ�� αγορ��. Οι εξελ�ξει�
αυτ�� θα πρ�πει να θεσµοθετηθο�ν σ�ντοµα µε την απλο�στευση των διαδικασι�ν παραποµπ��
ÃÃÃIπË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

και προ� τι� δ�ο κατευθ�νσει�, �πω� προτε�νεται στο πλα�σιο τη� αναθε�ρηση� του
κανονισµο� συγκεντρ�σεων.

Μετ� απ� εκτεταµ�νε� διαβουλε�σει� επ� του σχετικο� σχεδ�ου, η Επιτροπ� υπ�βαλε στο
Συµβο�λιο, στι� 11 ∆εκεµβρ�ου, µια πρ�ταση για ριζικ� µεταρρ�θµιση του κανονισµο� (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89. Στην πρ�ταση, εν� διατηρε�ται το ουσιαστικ� κριτ�ριο που �σχυε µ�χρι σ�µερα
β�σει του κανονισµο� συγκεντρ�σεων —το οπο�ο σε γενικ�� γραµµ�� αποδε�χθηκε απ�λυτα
επαρκ�� για την αντιµετ�πιση του περ�πλοκου χαρακτ�ρα των πρ�ξεων που συν�πτονται
σ�µερα—, αναγνωρ�ζεται η αν�γκη να διατυπωθο�ν σαφ�στερα ορισµ�νε� απ� τι� πτυχ�� του.
Επιπλ�ον, η Επιτροπ� �χει �δη εγκρ�νει �να σχ�διο ανακο�νωση� σχετικ� µε την αξιολ�γηση
των οριζ�ντιων συγκεντρ�σεων, �στε να εξασφαλιστε� η περισσ�τερο διαφαν�� αιτιολ�γηση
των αποφ�σεων τη� Επιτροπ��· θα ακολουθ�σουν και �λλε� σχετικ�� ανακοιν�σει�. $να�
περαιτ�ρω στ�χο� τη� πρ�ταση� ε�ναι να λαµβ�νεται περισσ�τερο υπ�ψη, στο πλα�σιο των
σχετικ�ν αναλ�σεων, η βελτ�ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα� που µπορε� να προκ�ψει απ�
συγκεντρ�σει�, υπ� την προϋπ�θεση �τι προσπορ�ζουν �µεσο �φελο� στου� καταναλωτ�� και
�τι ε�ναι σηµαντικ��, επαληθε�σιµε� και συνδ�ονται �µεσα µε την εξεταζ�µενη πρ�ξη.

Η αξ�α, ωστ�σο, των ουσιαστικ�ν µα� καν�νων θα �ταν περιορισµ�νη, αν δεν ε�µαστε σε θ�ση
να του� εφαρµ�σουµε µε µια διαδικασ�α λ�ψη� αποφ�σεων που συνοδε�εται απ� τι� πλ�ον
αυστηρ�� διαδικαστικ�� εγγυ�σει� και καν�νε� διαφ�νεια�. Η ακ�ρωση π�ρυσι απ� το
Πρωτοδικε�ο τρι�ν απαγορευτικ�ν αποφ�σεων στον τοµ�α των συγκεντρ�σεων υπογρ�µµισε
�ντονα την αν�γκη να ε�ναι �ψογε� οι οικονοµικ�� αναλ�σει� των αποφ�σεων τη� Επιτροπ��.
Η απα�τηση αυτ� λαµβ�νεται πλ�ρω� υπ�ψη στι� προτ�σει� τη�. Προτε�νεται να καταστο�ν
ελαστικ�τερε� οι προθεσµ�ε� για την υποβολ� κοινοποι�σεων και για την εξ�ταση των
προτειν�µενων κατ�λληλων επανορθωτικ�ν µ�τρων. Επιπλ�ον, η �γκαιρη και συστηµατικ�
πρ�σβαση �λων των ενδιαφεροµ�νων στα �γγραφα του φακ�λου και η ενηµ�ρωσ� του� για το
στ�διο στο οπο�ο βρ�σκεται η αν�λυση τη� υπ�θεσ�� του� θα συµβ�λλουν στην εξασφ�λιση
κατ�λληλων διαδικαστικ�ν εγγυ�σεων. Προβλ�πεται επ�ση� περαιτ�ρω εν�σχυση του ρ�λου
του συµβο�λου ακρο�σεων, του καθεστ�το� των ενδιαφεροµ�νων τρ�των και των καταναλωτ�ν.
Προκειµ�νου να βελτιωθε� η ποι�τητα των ερευν�ν και των οικονοµικ�ν αναλ�σεων τη� Γ∆
Ανταγωνισµ�� αποφ�σισα να διορ�σω �ναν οικονοµικ� προϊστ�µενο που θα υποστηρ�ξει τι�
προσπ�θειε� τελειοπο�ησ�� µα�. Τ�λο�, και εξ�σου σηµαντικ�, πραγµατοποι�θηκε διεξοδικ�
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αν�λυση του ζητ�µατο� των εσωτερικ�ν ελ�γχων (checks and balances), των οπο�ων η εν�σχυση
βρ�σκεται σε εξ�λιξη, για παρ�δειγµα µε τη δηµιουργ�α οµ�δων ειδικ�ν εµπειρογνωµ�νων
(π�νελ) που θα εξετ�ζουν τακτικ� τι� πλ�ον περ�πλοκε� υποθ�σει�.

 

Προσαρµογ� του περιεχοµ�νου των καν�νων µα� στι� αν�γκε� τη� οικονοµ�α� µα�, 
περιορ�ζοντα� το κ�στο� συµµ�ρφωση�

 

Εκσυγχρονισµ�� σηµα�νει επ�ση� επανεξ�ταση του ουσιαστικο� περιεχοµ�νου των καν�νων
�στε να προσαρµοστε� στον τρ�πο λειτουργ�α� των αγορ�ν χωρ�� να παραγνωρ�ζονται οι
στ�χοι τη� ενοπο�ηση� που προβλ�πει η Συνθ�κη. Αυτ� αφορ� ιδια�τερα του� τοµε�� �που
µ�λι� πρ�σφατα αναπτ�χθηκαν ανταγωνιστικ�� δυν�µει�. Η θ�σπιση εν�� ν�ου κανονιστικο�
πλαισ�ου µ�σω µια� διαδικασ�α� βαθµια�α� απελευθ�ρωση� εξασφαλ�ζει �χι µ�νο την
καθι�ρωση ανταγωνιστικ�ν συνθηκ�ν που παρ�χουν ν�ε� επιχειρηµατικ�� ευκαιρ�ε� τ�σο στι�
νεοεισερχ�µενε� �σο και στι� δραστηριοποιο�µενε� �δη στην αγορ� επιχειρ�σει�, αλλ�
συµβ�λλει επ�ση� �στε η προσαρµογ� στι� ν�ε� ανταγωνιστικ�� συνθ�κε� να µεταφρ�ζεται σε
πραγµατικ� οφ�λη για του� καταναλωτ��. Ε�ναι �µω� αν�γκη να αναθεωρηθο�ν οι καν�νε� και
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στι� περιπτ�σει� που οι ανταγωνιστικ�� δυν�µει� δεν �χουν αποδ�σει τα αναµεν�µενα
αποτελ�σµατα, παρ� το γεγον�� �τι οι επιχειρ�σει� λειτο�ργησαν επ� µακρ�ν υπ� συνθ�κε�
ανταγωνισµο�.

Προσαρµογ� στι
 οικονοµικ	
 µεταβολ	
 και πρ�κλησ� του
 �ταν χρει�ζεται

Η Επιτροπ� απ�δειξε και π�λι το 2002 τη δ�σµευσ� τη� στην εκπλ�ρωση των στ�χων που
τ�θηκαν στη σ�νοδο κορυφ�� τη� Λισσαβ�να� για την ανταγωνιστικ�τητα και την αν�πτυξη. Οι
συζητ�σει� για την προτειν�µενη ν�α σχετικ� νοµοθεσ�α �χουν προχωρ�σει ικανοποιητικ�.
Στον τοµ�α τη� εν�ργεια�, τον Νο�µβριο επιτε�χθηκε πολιτικ� συµφων�α σχετικ� µε τη ν�α
οδηγ�α (οδηγ�α επιτ�χυνση�) και �ναν κανονισµ� για την επιτ�χυνση τη� απελευθ�ρωση� των
αγορ�ν ηλεκτρικ�� εν�ργεια� και αερ�ου. H ν�α νοµοθεσ�α θα βοηθ�σει στην εξ�λειψη των
στρεβλ�σεων του ανταγωνισµο� που προκ�πτουν απ� του� διαφορετικο�� ρυθµο�� µε του�
οπο�ου� τα κρ�τη µ�λη πραγµατοποιο�ν την απελευθ�ρωση των αγορ�ν του� και θα βελτι�σει
τoυ� �ρου� ανταγωνισµο� µε σκοπ� την αποτελεσµατικ� απελευθ�ρωση των αγορ�ν. Ο
κανονισµ�� για τι� διασυνοριακ�� ανταλλαγ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� θα αποτελ�σει επ�ση�
σηµαντικ� β�µα για τη δηµιουργ�α µια� πραγµατικ�� εσωτερικ�� αγορ�� στον τοµ�α τη�
ηλεκτρικ�� εν�ργεια�. Ωστ�σο, αυτ� η νοµοθετικ� πρ�οδο� θα απαιτ�σει α�ξηση του ελ�γχου
απ� τι� αρχ�� ανταγωνισµο�, �στε οι ν�ε� ευκαιρ�ε� που θα παρουσιαστο�ν στην αγορ� να µην
υπονοµευθο�ν απ� περιοριστικ�� και/� καταχρηστικ�� συµπεριφορ�� εκ µ�ρου� των εταιρει�ν
παραγωγ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�, και ιδια�τερα των κ�θετα ολοκληρωµ�νων επιχειρ�σεων που
�χουν εδραιωθε� στην αγορ�, � να µην χορηγο�νται παρ�νοµε� κρατικ�� ενισχ�σει�, που
επιτρ�πουν τη στρ�βλωση του ανταγωνισµο� στι� απελευθερο�µενε� αγορ��. Σε �ναν �λλον
τοµ�α, η �κδοση τον Ιο�νιο τη� ν�α� οδηγ�α� για τι� ταχυδροµικ�� υπηρεσ�ε� ανο�γει το δρ�µο
για α�ξηση του ανταγωνισµο� µεταξ� των επιχειρ�σεων σε µια αγορ� πραγµατικ� ενια�α, �πω�
πρ�κειται να γ�νει αυτ� των ταχυδροµικ�ν υπηρεσι�ν. Εξ�λλου, το ν�ο κανονιστικ� πλα�σιο για
τα δ�κτυα και τι� υπηρεσ�ε� ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν που θεσπ�στηκε τον Φεβρου�ριο
αναθ�τει �ναν περισσ�τερο αποφασιστικ� ρ�λο στην αν�λυση των ανταγωνιστικ�ν συνθηκ�ν,
�στε να περιοριζ�µαστε �σο το δυνατ�ν σε προληπτικ�� ρυθµ�σει� (ex ante). Για το λ�γο αυτ� οι
καν�νε� ανταγωνισµο� πρ�πει να αποδεικν�ονται αποτελεσµατικο� στην ταχε�α επιβολ�
κυρ�σεων για οποιαδ�ποτε καταχρηστικ� συµπεριφορ�, καθ�� και στην αποφυγ� τη� χρ�ση�
κρατικ�ν ενισχ�σεων που στρεβλ�νουν τον ανταγωνισµ�.
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Η Επιτροπ� πρ�πει επ�ση� να διαδραµατ�ζει καταλυτικ� ρ�λο για την πραγµατοπο�ηση
αλλαγ�ν στι� περιπτ�σει� που οι αγορ�� δεν λειτουργο�ν ικανοποιητικ� µε β�ση του� στ�χου�
τη� Συνθ�κη�. Ω� συγκεκριµ�νο παρ�δειγµα µπορε� να αναφερθε� ο ν�ο� κανονισµ��
απαλλαγ�� τη� διανοµ�� αυτοκιν�των οχηµ�των που εκδ�θηκε τον Ιο�λιο. Ε�ναι καιρ�� να
αποκτ�σουµε µια πραγµατικ� ενια�α αγορ� στον τοµ�α των αυτοκιν�των προ� �φελο� των
καταναλωτ�ν, αλλ� και προ� το συµφ�ρον τη� ανταγωνιστικ�τητα� τη� ευρωπαϊκ��
βιοµηχαν�α�. Απ� τι� αναλ�σει� προκ�πτει σαφ�� �τι η ενοπο�ηση τη� αγορ�� που επεδ�ωκε ο
προηγο�µενο� σχετικ�� κανονισµ�� δεν ε�χε επιτευχθε� στον αναµεν�µενο βαθµ� και �τι οι
καταναλωτ�� δεν αποκ�µιζαν αν�λογο µ�ρο� απ� τα οφ�λη που προ�κυπταν απ� του�
απαλλασσ�µενου� περιορισµο��. $τσι, θεσπ�στηκε �να ν�ο σ�στηµα που θα δ�σει ν�α �θηση
στην ολοκλ�ρωση τη� αγορ��, ο�τω� �στε οι καταναλωτ�� να επωφελο�νται απ� καλ�τερε�
τιµ��, ευρ�τερε� επιλογ�� και βελτιωµ�νε� υπηρεσ�ε�. Ταυτ�χρονα διευρ�νεται το πεδ�ο για
επιχειρηµατικ�� πρωτοβουλ�ε�. Η Επιτροπ�, στην προσπ�θει� τη� για µια αµερ�ληπτη
προσ�γγιση, ε�χε µε �λου� του� ενδιαφερ�µενου� εκτενε�� διαβουλε�σει�, οι οπο�ε�
προηγ�θηκαν και κατ�στησαν δυνατ� την �κδοση του ν�ου κανονισµο�.

 

Ελαχιστοπο�ηση του κ�στου
 συµµ�ρφωση
: το παρ�δειγµα του ελ	γχου των κρατικ�ν ενισχ�σεων

   
ÃÃÃIπË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

$να� �λλο� παρ�γοντα� που επηρε�ζει τον τρ�πο µε τον οπο�ο λειτουργο�ν οι αγορ�� ε�ναι οι
κρατικ�� παρεµβ�σει�. Για να εκπληρωθο�ν οι στ�χοι τη� ενοπο�ηση� των αγορ�ν, ε�ναι
αν�γκη να διατηρηθε� µια αυστηρ� πειθαρχ�α �σον αφορ� τι� κρατικ�� ενισχ�σει� στην
εσωτερικ� αγορ�. Το 2002 πραγµατοποι�θηκε σηµαντικ� πρ�οδο� προ� την κατε�θυνση τη�
απλο�στευση� και διασαφ�νιση� των καν�νων στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων. Το ν�ο
πολυτοµεακ� πλα�σιο για τι� περιφερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια που
εγκρ�θηκε τον Μ�ρτιο περι�χει σαφ�στερου� καν�νε� για την αξιολ�γηση µεγ�λων
επενδυτικ�ν σχεδ�ων και καταργε� την απα�τηση προηγο�µενη� κοινοπο�ηση� για ενισχ�σει�
που χορηγο�νται β�σει �δη εγκεκριµ�νου καθεστ�το�. $να� ν�ο� κανονισµ�� για τι�
ενισχ�σει� στην απασχ�ληση, που εκδ�θηκε τον Νο�µβριο, διευκολ�νει την αν�ληψη
πρωτοβουλι�ν απ� τα κρ�τη µ�λη για την προ�θηση τη� δηµιουργ�α� θ�σεων απασχ�ληση�
καταργ�ντα� την απα�τηση κοινοπο�ηση� ορισµ�νων µ�τρων ενισχ�σεων. Η προσ�γγιση αυτ�
διευκολ�νει τη λ�ψη κατ�λληλων και �γκαιρων µ�τρων απ� τα κρ�τη µ�λη για την προ�θηση
τη� οικονοµικ�� αν�πτυξη� και τη� δηµιουργ�α� θ�σεων εργασ�α�. Ε�ναι επ�ση� σ�µφωνη και
προηγε�ται µια� πολ� πιο φιλ�δοξη� δ�σµη� µεταρρυθµ�σεων στον τοµ�α των κρατικ�ν
ενισχ�σεων που αποσκοπο�ν στην απλο�στευση των διαδικασι�ν, επιτρ�ποντα� παρ�λληλα
στην Επιτροπ� να εστι�σει τι� εν�ργει�� τη� στι� κρατικ�� εκε�νε� ενισχ�σει� που ε�ναι
πιθαν�τερο να στρεβλ�σουν τον ανταγωνισµ�.

Προ�σπιση του ανταγωνισµο� µ�σω τη� διεθνο�� συνεργασ�α�: µια σταθερ� φιλοδοξ�α

Η σ�ντοµη αυτ� επισκ�πηση των σηµαντικ�τερων εξελ�ξεων τη� κοινοτικ�� πολιτικ��
ανταγωνισµο� κατ� το 2002 δ�νει µια εικ�να για το ε�δο� των προκλ�σεων που αντιµετωπ�ζουν
κ�θε µ�ρα οι αρχ�� ανταγωνισµο� σε �λο τον κ�σµο. Οι προσπ�θειε� αυτ�� θα �ταν µ�ταιε� αν
παραγνωρ�ζαµε το γεγον�� �τι η παγκοσµιοπο�ηση µ�� επιβ�λλει να συζητ�µε τα προβλ�µατα
ανταγωνισµο� µε του� εµπορικο�� µα� ετα�ρου�. Οι εν�ργει�� µα� θα αποφ�ρουν καρπο�� µ�νον
αν υπ�ρξουν αν�λογε� εν�ργειε� και σε �λλε� χ�ρε�. Για το λ�γο αυτ� εργ�στηκα π�ντοτε για
την αν�πτυξη διεθνο�� συνεργασ�α� τ�σο σε διµερ�� �σο και σε πολυµερ�� επ�πεδο. Και στον
τοµ�α αυτ� το 2002 σηµει�θηκε σηµαντικ� πρ�οδο�. Εν�ψει τη� διε�ρυνση�, οι προσπ�θειε�
των υποψ�φιων χωρ�ν να εφαρµ�σουν το κοινοτικ� κεκτηµ�νο, ιδ�ω� στον τοµ�α των κρατικ�ν
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ενισχ�σεων, συνεχ�στηκαν, πρ�γµα που επ�τρεψε την ολοκλ�ρωση των διαπραγµατε�σεων µε
την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ�α, την Ουγγαρ�α, τη Μ�λτα, την Πολων�α και τη Σλοβακ�α πριν απ� το
τ�λο� του �του�. 5σον αφορ� τη διµερ� συνεργασ�α, αποφασιστικ� πρ�οδο� σηµει�θηκε �σον
αφορ� τη σ�ναψη συµφων�α� συνεργασ�α� µε την Ιαπων�α, µε την �γκριση σχετικ�� πρ�ταση�
για απ�φαση του Συµβουλ�ου. Τ�λο�, σε πολυµερ�� επ�πεδο, οι εργασ�ε� προχ�ρησαν
ικανοποιητικ�. Τον Σεπτ�µβριο πραγµατοποι�θηκε στη Ν�πολη η εναρκτ�ρια συνεδρ�αση του
∆ιεθνο�� ∆ικτ�ου Ανταγωνισµο� (ΙCN), εν� η οµ�δα εργασ�α� εµπορ�ου και ανταγωνισµο� του
ΠΟΕ συν�χισε τι� συζητ�σει� τη�, στο πλα�σιο των οπο�ων προωθ�σαµε πολ� συγκεκριµ�νε�
προτ�σει�.

 

*
* *

 

Αυτ� που επιτ�χαµε το 2002 ε�ναι πολ� σηµαντικ� και εντ�σσονται σε µια συνολικ� λογικ�
προσ�γγιση. $χω την πεπο�θηση �τι αυτ� δε�χνει το π�γιο µ�ληµ� µα� να προετοιµαστο�µε
για τι� µελλοντικ�� προκλ�σει�, οι οπο�ε� —α� µην �χουµε ψευδαισθ�σει�— θα ε�ναι
σηµαντικ��. Η εφαρµογ� του ν�ου κανονισµο� για τι� περιοριστικ�� πρακτικ�� και τι�
ÃÃÃπIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

δεσπ�ζουσε� θ�σει�, η µεταρρ�θµιση του συστ�µατο� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων, ο
εκσυγχρονισµ�� τη� πολιτικ�� µα� �σον αφορ� τον �λεγχο των κρατικ�ν ενισχ�σεων και το
τελευτα�ο στ�διο τη� πορε�α� προ� τη διε�ρυνση που �χουµε να διαν�σουµε µα� δ�νουν πολλ�
δουλει� για το 2003 �στε οι προσπ�θειε� που καταβ�λαµε το 2002 να αποφ�ρουν του� καρπο��
του�.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η θετική επίδραση τ�υ πραγµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά, µε την ε�ασ�άλιση της
απ�τελεσµατικής διάθεσης των π�ρων και την πρ�ώθηση της καιν�τ�µίας και της τε�νικής
ανάπτυ�ης, είναι ευρέως αναγνωρισµένη σε �λ�κληρ� τ�ν κ�σµ�. Ωστ�σ�, η ε�ασ�άλιση και η
δηµι�υργία των συνθηκών π�υ επιτρέπ�υν στις αγ�ρές να λειτ�υργ�ύν ανταγωνιστικά
απ�τελ�ύν συνε�ή πρ�κληση τ�σ� ως πρ�ς τη συµπερι��ρά των �ικ�ν�µικών παραγ�ντων των
αγ�ρών �σ� και ως πρ�ς τα εµπ�δια π�υ δηµι�υργ�ύνται απ� τα κρατικά µέτρα. Έτσι, η π�λιτική
ανταγωνισµ�ύ επιδιώκει δύ� στ���υς: την αντιµετώπιση των αστ��ιών της αγ�ράς π�υ
πρ�κύπτ�υν απ� συµπερι��ρά των παραγ�ντων της επι!ήµια για τ�ν ανταγωνισµ� και απ�
�ρισµένες δ�µές της αγ�ράς, α�εν�ς, και τη συµ"�λή στη διαµ�ρ�ωση εν�ς συν�λικ�ύ
πλαισί�υ �ικ�ν�µικής π�λιτικής, σε �λ�υς τ�υς �ικ�ν�µικ�ύς κλάδ�υς, τ� �π�ί� να �δηγεί σε
πραγµατικ� ανταγωνισµ�, α�ετέρ�υ. Σε έναν κ�σµ� συνε�ι!�µενης παγκ�σµι�π�ίησης, η
πρ�άσπιση τ�υ ανταγωνισµ�ύ σ’ έναν �λ�κληρωµέν� �ικ�ν�µικ� �ώρ�, �πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αναγκαστικά �ρειά!εται να "ρει και την ε�ωτερική της έκ�ραση, έτσι ώστε να
δηµι�υργήσει �µ�ι�µ�ρ��υς �ρ�υς ανταγωνισµ�ύ στη διεθνή κ�νίστρα.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2. Η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ στην ΕΕ εδρά!εται σε τρεις στενά συνδεδεµέν�υς πυλώνες,
�ι �π�ί�ι �ρησιµεύ�υν απ� κ�ιν�ύ για την ε�ασ�άλιση των ευεργετηµάτων τ�υ πραγµατικ�ύ
ανταγωνισµ�ύ στ�ν καταναλωτή και, ταυτ��ρ�να, για τη "ελτίωση της ανταγωνιστικ�τητας
της ευρωπαϊκής "ι�µη�ανίας. Πρώτ�ν, η αυστηρή ε�αρµ�γή των καν�νων αντιτράστ, �ι
�π�ί�ι απαγ�ρεύ�υν στις επι�ειρήσεις να µετέρ��νται περι�ριστικές συµ�ωνίες ή πρακτικές
και να κάν�υν κατά�ρηση δεσπ�!�υσών θέσεων π�υ τυ��ν κατέ��υν στις αγ�ρές. Η
δραστηρι�τητα αυτή εστιά!εται �λ�ένα και περισσ�τερ� στην απ�τρ�πή της ν�θευσης τ�υ
πραγµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ µέσω των σ�"αρ�τερων µ�ρ�ών επι!ήµιας για τ�ν ανταγωνισµ�
συµπερι��ράς εκ µέρ�υς παραγ�ντων της αγ�ράς, �πως είναι �ι συµπρά�εις για τ�ν
καθ�ρισµ� των τιµών ή για τ�ν επιµερισµ� της αγ�ράς. Ταυτ��ρ�να, � έλεγ��ς των
συγκεντρώσεων είναι αναγκαί�ς για να απ��εύγεται η δηµι�υργία ή η ενίσ�υση δεσπ�!�υσών
θέσεων στην αγ�ρά µέσω συγκεντρώσεων και ε�αγ�ρών. ∆εύτερ�ν, τ� άν�ιγµα κλάδων της
�ικ�ν�µίας στ�υς �π�ί�υς � πραγµατικ�ς ανταγωνισµ�ς δεν έ�ει ακ�µη εδραιωθεί
επιδιώκεται µέσω µιας π�λιτικής "αθµιαίας απελευθέρωσης, η �π�ία συν�δεύει ν�µ�θετικά
µέτρα για την περαιτέρω �λ�κλήρωση της ενιαίας αγ�ράς. Τρίτ�ν, η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ
της ΕΕ καλύπτει και τ�ν έλεγ�� των κρατικών ενισ�ύσεων σε υπερεθνικ� επίπεδ�, έτσι ώστε
η κρατική παρέµ"αση να µη ν�θεύει τ�ν ανταγωνισµ� στη αγ�ρά µέσω επιδ�τήσεων και
��ρ�απαλλαγών.

3. )ι κυρι�τερες πρ�κλήσεις π�υ έ�ει να αντιµετωπίσει κατά τα τελευταία έτη η π�λιτική
ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ και �ι �π�ίες διαµ�ρ�ωσαν τις ν�µ�θετικές και εκτελεστικές
πρ�τεραι�τητες της Επιτρ�πής είναι π�λύ γνωστές: η επικείµενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρ�ς 25 κράτη µέλη πρ�ϋπ�θέτει σηµαντικές πρ�σπάθειες, τ�σ� εντ�ς της Ένωσης
�σ� και εκ µέρ�υς των δέκα υπ�ψή�ιων �ωρών, έτσι ώστε να πρ�ετ�ιµασθεί τ� έδα��ς για την
πραγµατική ε�αρµ�γή των καν�νων περί ανταγωνισµ�ύ της Συνθήκης αµέσως µετά την έντα�η
των νέων κρατών µελών. Η παγκ�σµι�π�ίηση των αγ�ρών απαιτεί αυ�ηµένη συνεργασία µετα�ύ
των υπευθύνων για την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ σε �λ�κληρ� τ�ν κ�σµ�. Τέλ�ς, �ι αλλαγές στ�
�ικ�ν�µικ� περι"άλλ�ν, �πως �ι περι�ρισµένες πρ��πτικές �ικ�ν�µικής ανάπτυ�ης και �ι
δυσκ�λίες π�υ έ��υν να αντιµετωπίσ�υν �ρισµέν�ι κλάδ�ι, έγιναν αντιληπτές κατά τ� 2002 και
δεν είναι δυνατ�ν να αγν�ηθ�ύν, αν και δεν απ�τελ�ύν λ�γ� συµ"ι"ασµ�ύ ως πρ�ς τη θεµελιώδη
λ�γική µιας π�λιτικής πραγµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ.
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4. Πέρα απ� τη µά�η π�υ ε�ακ�λ�υθεί να διε�άγει εναντί�ν των ιδιαίτερα σ�"αρών
�ρι!�ντιων συµπρά�εων, �ι �π�ίες συνιστ�ύν µια απ� τις σ�"αρ�τερες παρα"ιάσεις της
ν�µ�θεσίας περί ανταγωνισµ�ύ, η Επιτρ�πή πρ�έ"η µε επιτυ�ία στην υλ�π�ίηση αρκετών
µεταρρυθµιστικών σ�εδίων σε �λ�υς τ�υς τ�µείς της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, µε σκ�π� την
αντιµετώπιση των πρ�κλήσεων. Ιδιαίτερα �ε�ώρισε κατά τ� 2002 η �ιλ�δ��η και εκ "άθρων
αναπρ�σαρµ�γή των καν�νων αντιτράστ για την ε�αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης,
η �π�ία και �δήγησε στην έκδ�ση εν�ς νέ�υ "ασικ�ύ καν�νισµ�ύ απ� τ� Συµ"�ύλι�. Αυτ�ς θα
απ�τελέσει τ�ν �δηγ� πρ�ς µια νέα επ��ή καταπ�λέµησης των περι�ριστικών συµ�ωνιών και
των κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη συµµετ��ή των αρµ�διων
σ�ετικά εθνικών αρ�ών και των εθνικών δικαστηρίων κατά τρ�π� αµεσ�τερ� στην ε�αρµ�γή
των καν�νων ανταγωνισµ�ύ της Συνθήκης, εντ�ς τ�υ πλαισί�υ εν�ς ευρωπαϊκ�ύ δικτύ�υ αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ. ) νέ�ς καν�νισµ�ς για την απαλλαγή κατά κατηγ�ρία, � �π�ί�ς ισ�ύει για την
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία, απ�τελεί µεί!�να ανανέωση των καν�νων ανταγωνισµ�ύ στ�ν κλάδ�
αυτ�ν. Η αναθεώρηση τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων πρ��ώρησε επίσης, µε την έκδ�ση
απ� την Επιτρ�πή µιας πρ�τασης νέ�υ καν�νισµ�ύ, µετά απ� διε��δικές δια"�υλεύσεις µε τ�υς
ενδια�ερ�µεν�υς και µε "άση την εµπειρία π�υ απ�κτήθηκε κατά την ε�αρµ�γή τ�υ πρώτ�υ
καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων. Τελευταί� αλλά ��ι έσ�ατ�, η αναγνωρισµένη σπ�υδαι�τητα
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

της �µαλής άσκησης τ�υ ελέγ��υ επί των κρατικών ενισ�ύσεων υπεισήλθε σε αρκετά
σηµαντικά µεταρρυθµιστικά σ�έδια για την απλ�π�ίηση των διαδικασιών κρατικών
ενισ�ύσεων, µε σκ�π� την περαιτέρω ενίσ�υση τ�υ σηµαντικ�τατ�υ ρ�λ�υ αυτ�ύ τ�υ µέσ�υ
εντ�ς τ�υ πλαισί�υ της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ.

5. Τ� 2002, � συν�λικ�ς αριθµ�ς των νέων υπ�θέσεων ανήλθε σε 1 019, µε 321 υπ�θέσεις
περι�ριστικών συµ�ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης (δυνάµει των άρθρων 81, 82
και 86 της Συνθήκης), 277 υπ�θέσεις συγκεντρώσεων και 421 υπ�θέσεις κρατικών ενισ�ύσεων.
Συγκριτικά, τ� 2001 � συν�λικ�ς αριθµ�ς των υπ�θέσεων ανήλθε σε 1 036, µε 284 υπ�θέσεις
αντιτράστ, 335 υπ�θέσεις συγκεντρώσεων και 417 υπ�θέσεις κρατικών ενισ�ύσεων (�ωρίς τις
καταγγελίες). Ως εκ τ�ύτ�υ, η συν�λική ε�έλι�η ως πρ�ς τις νέες υπ�θέσεις δεν καταδεικνύει
κάπ�ια �µ�ι�µ�ρ�η τάση σε �λ�υς τ�υς πυλώνες της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Ενώ στις
υπ�θέσεις αντιτράστ µπ�ρεί κανείς να παρατηρήσει µια σηµαντική αύ�ηση, � αριθµ�ς των
υπ�θέσεων συγκεντρώσεων σηµείωσε σα�ή µείωση, ενώ �ι νέες υπ�θέσεις κρατικών
ενισ�ύσεων παρέµειναν σταθερές.

6. Ως πρ�ς τις υπ�θέσεις περι�ριστικών συµ�ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης,
� αριθµ�ς των νέων κ�ιν�π�ιήσεων παρέµεινε σε σ�ετικά �αµηλ� επίπεδ�, ενώ τ� 2002
εκινήθησαν σηµαντικά περισσ�τερες αυτεπάγγελτες διαδικασίες (91) σε σύγκριση µε τ� 2001
(74). Αυτή η τάση πρ�ετ�ιµά!ει τ� έδα��ς για τη σταδιακή κατάργηση τ�υ συστήµατ�ς των
κ�ιν�π�ιήσεων, την �π�ία θα επι�έρει � εκσυγ�ρ�νισµ�ς των καν�νων αντιτράστ. ) αριθµ�ς
των καταγγελιών συνέ�ισε να αυ�άνεται και κατά τ� έτ�ς αυτ� (129 τ� 2002, έναντι 116 τ� 2001
και 112 τ� 2000).

7. ) συν�λικ�ς αριθµ�ς των υπ�θέσεων π�υ διεκπεραιώθηκαν τ� 2002 ανήλθε σε 1 283, µε
363 υπ�θέσεις αντιτράστ, 268 υπ�θέσεις συγκεντρώσεων και 652 υπ�θέσεις κρατικών ενισ�ύσεων
(ε�αιρ�υµένων των καταγγελιών). Συγκριτικά, τ� 2001 διεκπεραιώθηκαν 1 204 υπ�θέσεις, µε
378 υπ�θέσεις αντιτράστ, 346 υπ�θέσεις συγκεντρώσεων και 480 υπ�θέσεις κρατικών
ενισ�ύσεων. Ενώ η µείωση των υπ�θέσεων αντιτράστ π�υ διεκπεραιώθηκαν µπ�ρεί να απ�δ�θεί
στ� �τι η πρ�τεραι�τητα ε�ακ�λ�υθεί να δίδεται στις υπ�θέσεις συµπρά�εων εντάσεως π�ρων, �
αριθµ�ς των εκκρεµών υπ�θέσεων µειώθηκε περαιτέρω, µε τ�ν αριθµ� των διεκπεραιωµένων
υπ�θέσεων να υπερ"αίνει εκείν�ν των νέων υπ�θέσεων.
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8. Τ� 2002, � αριθµ�ς των συγκεντρώσεων και συµµα�ιών π�υ ε�έτασε εµπεριστατωµένα η
Επιτρ�πή µειώθηκε σηµαντικά, µετά την αρ�ική στασιµ�τητα της αυ�ητικής τάσης κατά τ�
2001, αλλά παραµένει σε υψηλ� επίπεδ� (277 νέες υπ�θέσεις). Κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς
αυτ�ύ ε�εδ�θησαν 275 επίσηµες απ��άσεις (έναντι 340 τ� 2001). ) αριθµ�ς των υπ�θέσεων π�υ
απαιτ�ύν έρευνα σε "άθ�ς µειώθηκε σηµαντικά, επανήλθε δε στ� επίπεδ� π�υ σηµειώθηκε στα
µέσα της δεκαετίας τ�υ 1990 (τ� 2002 εκινήθησαν επτά διαδικασίες της �άσης ΙΙ, έναντι
20 περίπ�υ ετησίως κατά την περί�δ� 1999-2001). Πάντως, �ρειάσθηκε να διατεθ�ύν πρ�σθετ�ι
π�ρ�ι για παρακ�λ�ύθηση των µέτρων π�υ ελή�θησαν µετά την έκδ�ση πρ�γενέστερων
δικαστικών απ��άσεων.

9. Στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων, �ι κ�ιν�π�ιήσεις και �ι νέες υπ�θέσεις µη
κ�ιν�π�ιηθεισών ενισ�ύσεων αυ�ήθηκαν σε σύγκριση µε τ� 2001, ενώ �ι αιτήσεις για ε�έταση
καθεστώτων ενισ�ύσεων επανήλθαν στ� επίπεδ� των πρ�ηγ�ύµενων ετών µετά την αύ�ηση π�υ
σηµειώθηκε τ� 2001. )ι κινηθείσες διαδικασίες παρέµειναν σταθερές (62 τ� 2002 έναντι 66 τ�
2001), ενώ �ι αρνητικές τελικές απ��άσεις παρ�υσιά!�υν µιαν ελα�ρά αν�δική τάση (37 τ� 2002
έναντι 31 τ� 2001). Συν�λικά, στις εκκρεµείς υπ�θέσεις στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

σηµειώνεται σα�ής µείωση (απ� 621 τ� 2001 σε 582 τ� 2002, µε 255 καταγγελίες).

!νθετο 1: !να� ουσιαστικ�τερο� ρ�λο� για του� καταναλωτ��

Ένας απ� τ�υς κυρι�τερ�υς στ���υς της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ είναι η
πρ�ώθηση των συµ�ερ�ντων των καταναλωτών, δηλαδή η ε�ασ�άλιση στ�υς καταναλωτές
��έλ�υς απ� τ�ν πλ�ύτ� π�υ παράγεται απ� την ευρωπαϊκή �ικ�ν�µία. ) στ���ς αυτ�ς, τ�ν
�π�ί� � επίτρ�π�ς Monti έ�ει τ�νίσει µε διά��ρες ευκαιρίες και συνε�ί!ει να θεωρεί ως
µία απ� τις πρώτες πρ�τεραι�τητές τ�υ, έ�ει �ρι!�ντι� �αρακτήρα: η Επιτρ�πή λαµ"άνει
υπ�ψη τ� συµ�έρ�ν των καταναλωτών σε �λες τις εκ�άνσεις της π�λιτικής της
ανταγωνισµ�ύ, και συγκεκριµένα κατά την αντιπαράθεσή της πρ�ς τις "λαπτικές για τ�ν
ανταγωνισµ� συµ�ωνίες, ιδίως των ιδιαίτερα σ�"αρών συµπρά�εων και των κατα�ρήσεων
δεσπ�!�υσας θέσης, αλλά και κατά τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων και των κρατικών
ενισ�ύσεων π�υ ��ρηγ�ύνται απ� τα κράτη µέλη.

Η Επιτρ�πή έ�ει πλήρη επίγνωση τ�υ �τι συνήθως είναι δύσκ�λ� για τ�υς καταναλωτές
να συλλά"�υν την επίπτωση της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ στην καθηµερινή τ�υς !ωή.
Τ�ύτ� ��είλεται στην π�λυπλ�κ�τητα π�λλών µεµ�νωµένων υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ
και τ�υ γεγ�ν�τ�ς �τι η δράση της Επιτρ�πής στ� πεδί� αυτ� συ�νά επηρεά!ει έµµεσα τα
συµ�έρ�ντά τ�υς. Ενώ, π.�., � τερµατισµ�ς µιας σύµπρα�ης π�υ έ�ει σ�έση µε
καταναλωτικά αγαθά ή η απαγ�ρευση των υπερ"�λικών τιµών π�υ �ρεώνει ένας πάρ���ς
τηλεπικ�ινωνιακών υπηρεσιών µε δεσπ�!�υσα θέση είναι δυνατ�ν να �δηγήσ�υν άµεσα
σε τα�εία πτώση των τιµών, πράγµα π�υ γίνεται αισθητ� στ�ν πρ�ϋπ�λ�γισµ� κάθε
ν�ικ�κυρι�ύ, ένα απ�τελεσµατικ� σύστηµα ελέγ��υ των συγκεντρώσεων είναι δυνατ�ν
να µη γίνεται αισθητ� ως επω�ελές για τ�υς καταναλωτές π�υ επω�ελ�ύνται απ� αυτ�.
Και πράγµατι, τ�ύτ� ��είλεται στ� �τι � έλεγ��ς των συγκεντρώσεων στην ΕΕ
�ρησιµεύει για την πρ�ληψη των αρνητικών συνεπειών των συγκεντρώσεων στ� "ι�τικ�
επίπεδ� τ�υ καταναλωτή π�υ θα σηµειών�νταν εάν δεν υπήρ�ε � έλεγ��ς.

Ως εκ τ�ύτ�υ, τα θετικά απ�τελέσµατα τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων συ�νά γίν�νται
εµ�ανή µακρ�πρ�θεσµα. )µ�ίως, � έλεγ��ς των κρατικών ενισ�ύσεων παί!ει ρ�λ� στην
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απ�δ�τική καταν�µή των π�ρων εντ�ς της ευρωπαϊκής �ικ�ν�µίας, �π�τε συµ"άλλει στη
δηµι�υργία εν�ς υγι�ύς �ικ�ν�µικ�ύ περι"άλλ�ντ�ς, και για τις επι�ειρήσεις και για
τ�υς καταναλωτές. Στις απ��άσεις της για κρατικές ενισ�ύσεις, η Επιτρ�πή λαµ"άνει
υπ�ψη της πτυ�ές π�υ έ��υν σ�έση µε την �ρθή λειτ�υργία των υπηρεσιών γενικ�ύ
συµ�έρ�ντ�ς (1).

Για να ε�ασ�αλί!ει "ασικά δεδ�µένα και να αυ�άνει την ευαισθητ�π�ίηση των
καταναλωτών ως πρ�ς τ� έργ� της στ� πεδί� τ�υ ανταγωνισµ�ύ, η Επιτρ�πή ακ�λ�υθεί
διά��ρ�υς δρ�µ�υς. ∆ύ� ��ρές ετησίως διε�άγεται η «ευρωπαϊκή ηµέρα ανταγωνισµ�ύ»
στη �ώρα π�υ ασκεί την πρ�εδρία της ΕΕ (2), µε την ενεργ� συµµετ��ή της Επιτρ�πής
και τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ. Η εκδήλωση αυτή �ρησιµεύει για να καθιστά τα
!ητήµατα ανταγωνισµ�ύ πρ�σιτ�τερα στ�υς καταναλωτές και στ�υς εκπρ�σώπ�υς τ�υς.
Ακ�µη, η Επιτρ�πή συνεργά!εται εντατικά µε τις �ργανώσεις καταναλωτών, ιδίως την
BEUC (3), και ενθαρρύνει τις εθνικές �ργανώσεις καταναλωτών να συµµετέ��υν
ενεργ�τερα στην ανάδει�η των τ�µέων µε ιδιαίτερ� ενδια�έρ�ν για τ�υς καταναλωτές. Η
παρ�ύσα έκθεση απ�τελεί έναν ακ�µη δίαυλ� επικ�ινωνίας µε τ�υς καταναλωτές.
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Η µεταρρύθµιση π�υ αναλαµ"άνεται αυτή τη στιγµή στ�ν τ�µέα αντιτράστ και σε σ�έση
µε τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων θα "�ηθήσει να έλθει η διαδικασία λήψης των
απ��άσεων πλησιέστερα στ�υς καταναλωτές. Πι� συγκεκριµένα, η απ�κεντρωµένη
ε�αρµ�γή των καν�νων αντιτράστ θα επιτρέψει στ�υς καταναλωτές να απευθύν�υν τα
παράπ�νά τ�υς στις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, �ι �π�ίες θα εµπλέκ�νται πλήρως στην
ε�αρµ�γή των ευρωπαϊκών καν�νων πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ. )ι καν�νες αυτ�ί
ε�αρµ�!�νται άµεσα σε �λα τα κράτη µέλη, η δε µεταρρύθµιση ενισ�ύει και τ� ρ�λ� των
εθνικών δικαστηρίων ως πρ�ς την επι"�λή κυρώσεων για τις παρα"ιάσεις τ�υς (4). Στ�
πλαίσι� της πρ�τειν�µενης µεταρρύθµισης τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των
συγκεντρώσεων πρ�"λέπεται η δηµι�υργία στ�υς κ�λπ�υς της Επιτρ�πής (5) εν�ς
�ργάν�υ ως συνδέσµ�υ µε τ�υς καταναλωτές, για να ενισ�υθεί η δυνατ�τητα των
καταναλωτών και των εκπρ�σώπων τ�υς να γνωστ�π�ι�ύν έγκαιρα τις απ�ψεις τ�υς
σ�ετικά µε συγκεκριµένες συγκεντρώσεις.

Τελευταί� αλλά ��ι έσ�ατ� σε σηµασία, η κατά τ� 2002 αναθεώρηση τ�υ καν�νισµ�ύ
περί απαλλαγής κατά κατηγ�ρία στην αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία θα αλλά�ει στην Ευρώπη
τ�σ� τ�ν τρ�π� πώλησης των αυτ�κινήτων �σ� και τ�ν τρ�π� παρ��ής υπηρεσιών µετά
την πώληση (6). ∆εδ�µέν�υ �τι η αγ�ρά εν�ς (καιν�ύργι�υ) αυτ�κινήτ�υ απ�τελεί µια απ�
τις σηµαντικ�τερες επενδυτικές απ��άσεις για τ�υς περισσ�τερ�υς καταναλωτές, �ι
θεµελιώδεις αλλαγές στ� σύστηµα διαν�µής και ε�υπηρέτησης µετά την πώληση έ�ει
σα�ώς µεγάλη σηµασία για τ�υς καταναλωτές, έστω και αν είναι ακ�µη π�λύ νωρίς για να
α�ι�λ�γηθ�ύν �ι επιπτώσεις της µεταρρύθµισης στις τιµές των αυτ�κινήτων στην ΕΕ και
στην π�ι�τητα και διαθεσιµ�τητα των υπηρεσιών µετά την πώληση.

(1) Βλέπε κε�άλαι� IV.
(2) «Ευρωπαϊκ� ηµ�ρα ανταγωνισµο�» το 2002: 26 Φεβρουαρ�ου 2002 (Μαδρ�τη) και 17 Σεπτεµβρ�ου 2002

(Κοπεγχ�γη).
(3) Ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/415 τη� 14η� Μαρτ�ου 2002.
(4) Βλ�πε κεφ�λαιο Ι.Α.2, ιδ�ω� σηµε�ο 17.
(5) Βλ�πε σηµε�α 312 και 313. 
(6) Βλ�πε κεφ�λαιο Ι.Γ.6. 
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Aσ�ν α��ρά τις διεκπεραιωθείσες υπ�θέσεις τ�υ 2002, �ι καταναλωτές θα πρέπει να
πρ�σέ��υν ιδιαίτερα την απ��αση στην υπ�θεση «Γυψ�σανίδες» (1), η �π�ία καλύπτει
ένα πρ�ϊ�ν �ικεί� σε καθέναν π�υ κάπ�τε έκτισε ή ανακαίνισε τ� σπίτι τ�υ. Η απ��αση
στην υπ�θεση Nintendo (2), µε την �π�ία ετέθη τέρµα στις "λαπτικές για τ�ν
ανταγωνισµ� συµ�ωνίες µετα�ύ της Nintendo και των διαν�µέων της ως πρ�ς τη διάθεση
των κασετών για παι�νιδ�µη�ανές, α�ί!ει επίσης ιδιαίτερη πρ�σ��ή απ� την άπ�ψη
αυτή.

Συµπερασµατικά, η πρ�σ��ή των καταναλωτών ε�ιστάται στ� µέρ�ς Γ της έκθεσης
αυτής, «Ε�ελί�εις κατά τ�µέα». Εκεί υπάρ��υν πληρ���ρίες σ�ετικά µε την ενέργεια, τις
τηλεπικ�ινωνίες, τ�υς τ�µείς των τα�υδρ�µείων και των µετα��ρών, �ι �π�ίες έ��υν
"ασική σηµασία για τ�υς καταναλωτές. Ακ�µη, ιδιαίτερ� ενδια�έρ�ν για τ�υς
καταναλωτές έ��υν και �ι λεπτ�µέρειες υπ�θέσεων περι�ριστικών συµ�ωνιών και
κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης στα ΜΜΕ, στις �ρηµατ�πιστωτικές υπηρεσίες, στα
ελεύθερα επαγγέλµατα και στην κ�ινωνία της πληρ���ρίας.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

(1) Βλέπε σηµεί� 50 επ.
(2) Βλ�πε σηµε�ο 61 επ.





XXXπIË ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2003) 467 ∆∂§π∫√ 25

I — ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ 
∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ — ΑΡΘΡΑ 81 ΚΑΙ 82· ΚΡΑΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ — 
ΑΡΘΡΑ 31 ΚΑΙ 86

A — ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ

1. Λ�ξη ισχ�ο� τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ

10. Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας Άνθρακα και Gάλυ"α (ΕΚΑG)
έπαυσε να ισ�ύει στις 23 Ι�υλί�υ. Τ�ύτ� σηµαίνει �τι απ� τις 24 Ι�υλί�υ �ι κλάδ�ι π�υ
υπάγ�νταν πριν στη συνθήκη ΕΚΑG και �ι διαδικαστικ�ί καν�νες καθώς και η παράγωγη
ν�µ�θεσία της συνθήκης ΕΚΑG θα ακ�λ�υθ�ύν τ�υς καν�νες της συνθήκης ΕΚ και τ�υς
διαδικαστικ�ύς καν�νες και την παράγωγη ν�µ�θεσία της συνθήκης ΕΚ.
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11. Για να καλυ�θ�ύν τα !ητήµατα π�υ συνδέ�νται µε τη µετά"αση αυτή και ανα�ύ�νται
συγκεκριµένα στ�υς τ�µείς των περι�ριστικών συµ�ωνιών, των κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας
θέσης, των συγκεντρώσεων και των κρατικών ενισ�ύσεων, �ι αρµ�διες υπηρεσίες της
Επιτρ�πής (Γ∆ Ανταγωνισµ�ς, Γ∆ Ενέργεια και µετα��ρές) ετ�ίµασαν µιαν ανακ�ίνωση της
Επιτρ�πής σ�ετικά µε �ρισµένες πλευρές της διεκπεραίωσης των υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ
π�υ πρ�έκυψαν απ� τη λή�η της ισ�ύ�ς της συνθήκης ΕΚΑG (1), η �π�ία και ενεκρίθη στις
21 Ι�υνί�υ. Η ανακ�ίνωση αυτή σκ�π� έ�ει να δώσει κατευθυντήριες �δηγίες στις επι�ειρήσεις
π�υ εµπίπτ�υν στ�υς καν�νες περί περι�ριστικών συµ�ωνιών, κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας
θέσης και συγκεντρώσεων, καθώς και στα κράτη µέλη π�υ εµπίπτ�υν στ�υς καν�νες περί
κρατικών ενισ�ύσεων, παρέ��ντας έτσι πληρ���ρίες, δια"ε"αιώσεις και ασ�άλεια σ�εδιασµ�ύ
στ� πλαίσι� της εκπν�ής της συνθήκης ΕΚΑG. Με την επι�ύλα�η της ερµηνείας των καν�νων
ΕΚΑG και ΕΚ απ� τ� Πρωτ�δικεί� και τ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων, η ως άνω
ανακ�ίνωση συν�ψί!ει τις σηµαντικ�τερες αλλαγές ως πρ�ς την ε�αρµ�στέα �υσιαστική και
διαδικαστική ν�µ�θεσία και ε�ηγεί πώς η Επιτρ�πή πρ�τίθεται να αντιµετωπίσει συγκεκριµένα
!ητήµατα π�υ ανέκυψαν απ� τη µετά"αση αυτή.

12. Σε γενικές γραµµές, η ανακ�ίνωση αυτή ε�ηγεί �τι �ι �υσιαστικές και διαδικαστικές
αλλαγές λ�γω της εκπν�ής της συνθήκης ΕΚΑG είναι πιθαν� να πρ�καλέσ�υν µεί!�να
πρ�"λήµατα, λ�γω των πρ�σπαθειών π�υ έ��υν κατα"ληθεί εδώ και µερικά �ρ�νια για την
εναρµ�νιση των πρακτικών "άσει των συνθηκών ΕΚΑG και ΕΚ.

13. )ι σηµαντικ�τερες δια��ρές κατά την �υσία µετα�ύ παλαι�ύ και νέ�υ καθεστώτ�ς έ��υν
ως ε�ής:

α) Περι�ριστικές συµ�ωνίες και κατα�ρήσεις δεσπ�!�υσας θέσης

— Βάσει των καν�νων της συνθήκης ΕΚ, η Επιτρ�πή δεν διαθέτει πλέ�ν απ�κλειστική
αρµ�δι�τητα �πως "άσει της συνθήκης ΕΚΑG.

¥1¦ ΕΕ C 152 της 26.6.2002.



26 XXXIπË ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2003) 467 ∆∂§π∫√

— )ι επιπτώσεις στ� εµπ�ρι� µετα�ύ των κρατών µελών είναι απαραίτητες για την ε�αρµ�γή
των καν�νων αυτών, σε αντίθεση µε �,τι ίσ�υε πριν δυνάµει της συνθήκης ΕΚΑG.

") Έλεγ��ς των συγκεντρώσεων

— Η Επιτρ�πή δεν διαθέτει απ�κλειστική αρµ�δι�τητα ανε�άρτητα απ� κατώτατα �ρια, �πως
συνέ"αινε συνήθως "άσει των καν�νων ΕΚΑG.

14. Ακ�µη, η ανακ�ίνωση θίγει και �ρισµένα συγκεκριµένα !ητήµατα π�υ απ�ρρέ�υν απ�
τη µετά"αση, ιδίως απ� υπ�θέσεις �ι �π�ίες εκ των πραγµάτων ή εκ τ�υ ν�µ�υ εί�αν αρ�ίσει
πριν αλλά συνε�ί!�νται και µετά την εκπν�ή της συνθήκης ΕΚΑG. Η "ασική αρ�ή ως πρ�ς τη
διαδικαστική ν�µ�θεσία ανα�έρει �τι ε�αρµ�στέ�ι καν�νες είναι εκείν�ι π�υ ισ�ύ�υν κατά τη
στιγµή π�υ εκινήθη η αντίστ�ι�η διαδικασία.

Περιοριστικ	
 συµφων�ε
, καταχρ�σει
 δεσπ�ζουσα
 θ	ση
 και κρατικ	
 ενισχ�σει


Η Επιτρ�πή θα ε�αρµ�!ει τ�υς διαδικαστικ�ύς καν�νες της συνθήκης ΕΚ σε �λες τις εκκρεµείς
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και τις νέες υπ�θέσεις απ� τις 24 Ι�υλί�υ και ε�ής. Εκτ�ς εάν δηλώνεται δια��ρετικά στην εν
λ�γω ανακ�ίνωση, τα διαδικαστικά µέτρα π�υ ελή�θησαν έγκυρα δυνάµει της συνθήκης ΕΚΑG
πριν απ� την εκπν�ή της θα θεωρηθεί, µετά την εκπν�ή αυτή, �τι έ��υν καλύψει τις απαιτήσεις
των ισ�δύναµων διαδικαστικών µέτρων δυνάµει των καν�νων ΕΚ.

Ακ�µη, η ως άνω ανακ�ίνωση ε�ετά!ει και διά��ρα !ητήµατα στ�υς ακ�λ�υθ�υς τ�µείς:

α) Περι�ριστικές συµ�ωνίες και κατα�ρήσεις δεσπ�!�υσας θέσης

— )ι διατά�εις περί απαλλαγής τ�υ άρθρ�υ 65 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚΑG και τ�υ
άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 της συνθήκης ΕΚ είναι σε µεγάλ� "αθµ� �µ�ιες, �π�τε —εν�ψει
τ�υ πρ�σε��ύς εκσυγ�ρ�νισµ�ύ των καν�νων περί περι�ριστικών συµ�ωνιών και
κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης— �ι ενέργειες της Επιτρ�πής στ�ν τ�µέα των
περι�ριστικών συµ�ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης θα πρέπει να εστιασθ�ύν
στις διαδικασίες απαγ�ρευσης. Ως εκ τ�ύτ�υ:

— Η ανακ�ίνωση γνωστ�π�ιεί στις επι�ειρήσεις την πρ�θεσή της να µην κινήσει τις
διαδικασίες τ�υ άρθρ�υ 81 ΕΚ κατά της µελλ�ντικής ε�αρµ�γής συµ�ωνιών π�υ εί�αν
επίσηµα απαλλαγεί δυνάµει της συνθήκης ΕΚΑG, µε την επι�ύλα�η, ωστ�σ�, τυ��ν νέων
στ�ι�είων, εκ των πραγµάτων ή εκ τ�υ ν�µ�υ, π�υ είναι δυνατ�ν να ανακύψ�υν εκ των
υστέρων και είναι δυνατ�ν να θέσ�υν σα�ώς εν αµ�ι"�λω τη δυνατ�τητα απαλλαγής
δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 ΕΚ.

") Έλεγ��ς των συγκεντρώσεων

— Η αντιµετώπιση των κ�ινών επι�ειρήσεων δια�έρει κατά τ� �τι περισσ�τερες κ�ινές
επι�ειρήσεις θα �αρακτηρί!�νταν ως συγκεντρώσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 66 ΕΚΑG παρά
δυνάµει τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) περί ελέγ��υ των συγκεντρώσεων, � �π�ί�ς καλύπτει µ�ν�
τις κ�ινές επι�ειρήσεις σε πλήρη λειτ�υργία. Aπ�υ κ�ιν�π�ιήσεις περί κ�ινών
επι�ειρήσεων πραγµατ�π�ιηθείσες δυνάµει της συνθήκης ΕΚΑG εκκρεµ�ύσαν κατά την
εκπν�ή της Συνθήκης αυτής, �ρισµένες απ� αυτές ίσως να µην επιδέ��νται κ�ιν�π�ίηση
ως συγκεντρώσεις δυνάµει τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) περί ελέγ��υ των συγκεντρώσεων.
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— Η ανακ�ίνωση ανα�έρει �τι τέτ�ιες κ�ιν�π�ιήσεις είναι δυνατ�ν να µετατραπ�ύν σε
κ�ιν�π�ιήσεις συµ�ωνιών συνεργασίας δυνάµει τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17 τ�υ 1962, εάν
ικαν�π�ι�ύνται �ι απαιτήσεις τ�υ άρθρ�υ 5 τ�υ εκτελεστικ�ύ καν�νισµ�ύ, και ιδίως εάν τα
κ�ιν�π�ι�ύντα µέρη !ητήσ�υν τη µετατρ�πή αυτή.

γ) Κρατικές ενισ�ύσεις

— Aπ�υ, µετά την εκπν�ή της συνθήκης ΕΚΑG, η Επιτρ�πή πρέπει να εκδώσει απ��αση
σ�ετικά µε τ� συµ"ατ� µιας ενίσ�υσης π�υ έ�ει ��ρηγηθεί �ωρίς να πρ�ηγηθεί έγκριση
της Επιτρ�πής πριν απ� την εκπν�ή, ανακύπτει τ� !ήτηµα της ε�αρµ�γής κατάλληλων
κριτηρίων.

— Η Επιτρ�πή θα ε�αρµ�!ει την ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ�υς καν�νες π�υ
πρέπει να ε�αρµ�!�νται για την α�ι�λ�γηση των παράν�µων κρατικών ενισ�ύσεων (2).
Σύµ�ωνα µε την ανακ�ίνωση αυτή, η Επιτρ�πή πάντα α�ι�λ�γεί τ� συµ"ατ� των
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παράν�µων κρατικών ενισ�ύσεων µε "άση �υσιαστικά κριτήρια, τα �π�ία τίθενται σε κάθε
ν�µ�θετική πρά�η π�υ ισ�ύει κατά τ� �ρ�ν� ��ρήγησης της εκάστ�τε ενίσ�υσης.

2. Εκσυγχρονισµ�� των καν�νων εφαρµογ�� των �ρθρων 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ

15. Στις 16 ∆εκεµ"ρί�υ, τ� Συµ"�ύλι� ε�έδωσε τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (3). Αυτ�ς �
νέ�ς καν�νισµ�ς, για τ�ν �π�ί� η Επιτρ�πή παρ�υσίασε την πρ�τασή της τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ
2000, απ�τελεί την πλέ�ν εκτεταµένη µεταρρύθµιση π�υ ανελή�θη απ� τ� 1962 και µετά στ�ν
τ�µέα των περι�ριστικών συµ�ωνιών και των κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης. Και πράγµατι,
� καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1/2003 αντικαθιστά τ�υς ηλικίας 40 ετών διαδικαστικ�ύς καν�νες, π�υ
εί�αν εντα�θεί στ�ν καν�νισµ� 17 και �ρί!�υν τ�ν τρ�π� ε�αρµ�γής των διατά�εων της
Συνθήκης περί συµ�ωνιών µετα�ύ επι�ειρήσεων π�υ περι�ρί!�υν τ�ν ανταγωνισµ� (άρθρ� 81
της συνθήκης ΕΚ) ή διαπράττ�υν κατά�ρηση δεσπ�!�υσας θέσης (άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ).
)ι νέ�ι καν�νες θα αρ�ίσ�υν να ε�αρµ�!�νται την 1η Μαΐ�υ 2004, ηµερ�µηνία κατά την �π�ία
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευρυνθεί πρ�ς δέκα νέα κράτη µέλη.

16. Gωρίς να αλλ�ιώνει την �υσία των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, η µεταρρύθµιση
θα απλ�π�ιήσει τ�ν τρ�π� ε�αρµ�γής των καν�νων περί περι�ριστικών συµ�ωνιών και
κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης της Συνθήκης σε �λ�κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ
µειώνει τ� "άρ�ς απ�δει�ης της συµ"ατ�τητας για τις επι�ειρήσεις, µε την κατάργηση τ�υ
συστήµατ�ς των κ�ιν�π�ιήσεων για τις συµ�ωνίες µετα�ύ επι�ειρήσεων, � νέ�ς καν�νισµ�ς θα
επιτρέψει την αυστηρ�τερη ε�αρµ�γή των σ�ετικών καν�νων µέσω τ�υ καλύτερ�υ και
απ�τελεσµατικ�τερ�υ επιµερισµ�ύ των καθηκ�ντων ε�αρµ�γής µετα�ύ Επιτρ�πής και εθνικών
αρ�ών ανταγωνισµ�ύ. Έτσι, θα επιτρέψει τ�σ� στην Επιτρ�πή �σ� και στις αρ�ές αυτές να
εστιάσ�υν τις πρ�σπάθειές τ�υς στην καταπ�λέµηση εκείνων των περι�ρισµών και των
κατα�ρήσεων π�υ είναι περισσ�τερ� επι!ήµι�ι για τ�ν ανταγωνισµ� και τ�υς καταναλωτές.

¥2¦ ΕΕ C 119 της 22.5.2002, σ. 22.
¥3¦ Καν�νισµ�ς τ�υ Συµ"�υλί�υ σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ π�υ τίθενται στα άρθρα 81

και 82 της Συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.
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17. Τα "ασικά στ�ι�εία της µεταρρύθµισης έ��υν ως ε�ής:

1. Η µετά"αση απ� ένα σύστηµα εγκρίσεων, δυνάµει τ�υ �π�ί�υ �λες �ι συµ�ωνίες πρέπει να
κ�ιν�π�ι�ύνται στην Επιτρ�πή πρ�ς έγκριση, πρ�ς ένα σύστηµα ν�µικών ε�αιρέσεων

Η διατήρηση τ�υ συστήµατ�ς των κ�ιν�π�ιήσεων µετά απ� δεκαετίες ν�µ�λ�γίας τ�υ
∆ικαστηρί�υ και ε�αρµ�γής απ� την Επιτρ�πή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ θα
�δηγ�ύσε σε άσκ�πη παράταση των περιττών γρα�ει�κρατικών ενεργειών και των δικαστικών
ε��δων των επι�ειρήσεων. Ακ�µη, εν�ψει της διεύρυνσης τ� σύστηµα των κ�ιν�π�ιήσεων
έπαψε να �αίνεται ε�αρµ�σιµ�. Έτσι, η µεταρρύθµιση αναθέτει περισσ�τερες ευθύνες στις
επι�ειρήσεις, �ι �π�ίες θα πρέπει να α�ι�λ�γ�ύν �ι ίδιες πλέ�ν τ� κατά π�σ� �ι συµ�ωνίες τ�υς
περι�ρί!�υν τ�ν ανταγωνισµ� και, ε��σ�ν τ�ύτ� συµ"αίνει, εάν �ι περι�ρισµ�ί αυτ�ί είναι
δυνατ�ν να τύ��υν της απαλλαγής π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 3 της συνθήκης
ΕΚ. Βε"αίως, �π�υ �ι υπ�θέσεις πρ�καλ�ύν πραγµατική α"ε"αι�τητα δι�τι δηµι�υργ�ύν
καιν��ανή ή ανεπίλυτα ερωτήµατα ως πρ�ς την ε�αρµ�γή των κ�ιν�τικών καν�νων περί
ανταγωνισµ�ύ, �ι επι�ειρήσεις είναι δυνατ�ν να επιθυµ�ύν την ανεπίσηµη καθ�δήγηση της
Επιτρ�πής. Αυτή µπ�ρεί τ�τε να απ��ασίσει να διατυπώσει γραπτώς τη γνώµη της.
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2. Η άµεση ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 της συνθήκης ΕΚ

) τερµατισµ�ς της απ�κλειστικής αρµ�δι�τητας της Επιτρ�πής να ��ρηγεί απαλλαγές δυνάµει
τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 της συνθήκης ΕΚ δίδει τη δυνατ�τητα στην Επιτρ�πή, στις εθνικές
αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και στα εθνικά δικαστήρια να ε�αρµ�!�υν απ� κ�ιν�ύ τ�υς καν�νες περί
περι�ριστικών πρακτικών. Aλες �ι εµπλεκ�µενες αρ�ές ανταγωνισµ�ύ θα συνεργά!�νται στενά
κατά την ε�αρµ�γή των καν�νων αυτών. Επειδή δε η εκδίκαση εν�ς µεγάλ�υ αριθµ�ύ
µεµ�νωµένων υπ�θέσεων έ�ει συµ"άλει στη συγκρ�τηση ν�µ�λ�γίας εκ µέρ�υς τ�υ
∆ικαστηρί�υ και στη διαµ�ρ�ωση µιας πρακτικής της Επιτρ�πής ως πρ�ς τα κριτήρια
απαλλαγής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3, �ι εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και τα εθνικά
δικαστήρια µπ�ρ�ύν να πρ�σ�εύγ�υν στη ν�µ�λ�γία αυτή για να πρ�σδι�ρί!�υν τ�υς �ρ�υς υπ�
τ�υς �π�ί�υς θα µπ�ρεί να ��ρηγείται απαλλαγή. Για να συνδράµει τις εθνικές αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ και τα εθνικά δικαστήρια στ�ν τ�µέα αυτ�ν, η Επιτρ�πή πρ�τίθεται να εκδώσει
και µια ανακ�ίνωση σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3, η �π�ία θα
επισκ�πεί τα "ασικά σηµεία τ�υ σ�ετικ�ύ κεκτηµέν�υ.

Η ε�αρµ�γή των κ�ιν�τικών καν�νων περί ανταγωνισµ�ύ απ� τα εθνικά δικαστήρια θα
διευκ�λυνθεί περαιτέρω και απ� την επέκταση της δυνατ�τητας των δικαστηρίων αυτών να
!ητ�ύν απ� την Επιτρ�πή πληρ���ρίες ή τη γνώµη της για !ητήµατα σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή
των ως άνω καν�νων. Τ�σ� η Επιτρ�πή �σ� και �ι εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ θα έ��υν και τη
δυνατ�τητα να υπ�"άλλ�υν στα εθνικά δικαστήρια ανεπίσηµα (ως amicus curiae) παρατηρήσεις
σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ.

3. Τ� ευρωπαϊκ� δίκτυ� ανταγωνισµ�ύ

Η Επιτρ�πή και �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των κρατών µελών θα δηµι�υργήσ�υν ένα δίκτυ� αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ, απ�καλ�ύµεν� ευρωπαϊκ� δίκτυ� ανταγωνισµ�ύ (Ε∆Α), τ� �π�ί� θα απ�τελέσει
"ασικ� στ�ι�εί� τ�υ νέ�υ συστήµατ�ς ε�αρµ�γής της ν�µ�θεσίας. Θα επιτρέπει την ανταλλαγή
απ�ψεων, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληρ���ριών µετα�ύ των ευρωπαϊκών αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ, για την ε�αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. )ι ενέργειες αυτές
πρ�"λέπ�νται για κάθε �άση της λήψης των απ��άσεων, απ� τη στιγµή της ανάθεσης µιας
υπ�θεσης σε µιαν αρ�ή ανταγωνισµ�ύ µέ�ρι τη λήψη της τελικής απ��ασης. Ως θεµατ��ύλακας
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της Συνθήκης, η Επιτρ�πή θα �έρει την τελική ευθύνη στ� πλαίσι� τ�υ δικτύ�υ, για να εγγυάται
τη συνεκτική ε�αρµ�γή των κ�ιν�τικών καν�νων περί ανταγωνισµ�ύ. )ι λεπτ�µέρειες της
συνεργασίας µετα�ύ Επιτρ�πής και εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ διατυπών�νται στην κ�ινή
δήλωση τ�υ Συµ"�υλί�υ και της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τη λειτ�υργία τ�υ δικτύ�υ των αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ, δήλωση η �π�ία έ�ει πρ�σαρτηθεί στ�ν νέ� καν�νισµ�.

4. Η σ�έση µετα�ύ των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ και των εθνικών ν�µ�θεσιών περί
ανταγωνισµ�ύ

Αν και �ι εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και τα εθνικά δικαστήρια συνε�ί!�υν να ε�αρµ�!�υν
τ�υς εθνικ�ύς καν�νες ανταγωνισµ�ύ για τις συµ�ωνίες, τις απ��άσεις ένωσης επι�ειρήσεων
και τις εναρµ�νισµένες πρακτικές π�υ είναι δυνατ�ν να επηρεάσ�υν τις συναλλαγές µετα�ύ των
κρατών µελών, είναι υπ��ρεωµένα να ε�αρµ�!�υν ταυτ��ρ�να και τα άρθρα 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ, �π�τε η ε�αρµ�γή των εθνικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ δεν µπ�ρεί να �δηγήσει
σε απ�τελέσµατα π�υ να απ�κλίν�υν απ� εκείνα της ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 ΕΚ. Η
συνακ�λ�υθη σύγκλιση των ε�αρµ�στέων καν�νων για τις συναλλαγές π�υ εµπίπτ�υν στ�
άρθρ� 81 ΕΚ, έτσι ώστε να δηµι�υργηθ�ύν �µ�ι�γενείς καν�νες ανταγωνισµ�ύ, θα διευκ�λύνει
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

τις επι�ειρηµατικές δραστηρι�τητες στην Ευρώπη, ενώ απ�τελεί κεντρικ� στ�ι�εί� της
�λ�κλήρωσης της ενιαίας αγ�ράς και της συνεκτικής ε�αρµ�γής των κ�ιν�τικών καν�νων
ανταγωνισµ�ύ απ� τη στιγµή π�υ η Επιτρ�πή εγκατέλειψε τ� µ�ν�πώλι� της ��ρήγησης
απαλλαγών κατά τ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 3 ΕΚ.

5. )ι διευρυµένες ε��υσίες έρευνας της Επιτρ�πής

Για να διατηρήσει η Επιτρ�πή τ�ν κεντρικ� ρ�λ� π�υ ασκεί ως ε�αρµ�στής των κ�ιν�τικών
καν�νων ανταγωνισµ�ύ �σ� γίνεται απ�τελεσµατικ�τερα, �ι ε��υσίες της έρευνας διευρύνθηκαν.
Μέρ�ς αυτών των διευρυµένων ε��υσιών είναι η δυνατ�τητα της Επιτρ�πής να ε�ετά!ει κάθε
πρ�σωπ� π�υ είναι δυνατ�ν να κατέ�ει �ρήσιµες πληρ���ρίες στ� πλαίσι� µιας συγκεκριµένης
έρευνας, καθώς και η δυνατ�τητα να σ�ραγί!ει �ώρ�υς για τις �ρ�νικές περι�δ�υς π�υ είναι
αναγκαίες για τις επιθεωρήσεις. Ακ�µη, η Επιτρ�πή θα είναι σε θέση να εισέρ�εται σε
�π�ι�δήπ�τε �ώρ� �π�υ τηρ�ύνται γραπτά στ�ι�εία µιας επι�είρησης, συµπεριλαµ"αν�µενων
των ιδιωτικών κατ�ικιών. Η Επιτρ�πή µπ�ρεί να εισέρ�εται σε ιδιωτικές κατ�ικίες µ�ν� ε��σ�ν
υπάρ�ει εύλ�γη υπ�ν�ια �τι εκεί µπ�ρεί να "ρεθ�ύν επι"αρυντικά στ�ι�εία, και α��ύ δ�θεί η
άδεια απ� τ�ν αρµ�δι� εθνικ� δικαστή. Η άδεια αυτή θα ε�αρτάται, µετα�ύ άλλων, απ� την
αναλ�γικ�τητα της κατ’ �ίκ�ν έρευνας, µε γνώµ�να τη σ�"αρ�τητα της τεκµαιρ�µενης
παρά"ασης και τη σπ�υδαι�τητα των ανα!ητ�ύµενων στ�ι�είων.

3. Αναθε�ρηση τη� πολιτικ�� τη� Επιτροπ�� περ� επιεικε�α�

18. Στις 13 Φε"ρ�υαρί�υ, η Επιτρ�πή υι�θέτησε µια νέα π�λιτική περί επιεικείας, η �π�ία
δηµι�υργεί µεγαλύτερα κίνητρα για τις επι�ειρήσεις για να καταγγέλλ�υν τις σ�"αρ�τερες απ�
τις παρα"ιάσεις των καν�νων περί περι�ριστικών συµ�ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας
θέσης. Η νέα π�λιτική ��ι µ�ν� αυ�άνει τη ν�µική ε�ασ�άλιση π�υ παρέ�εται στις
επι�ειρήσεις π�υ επιθυµ�ύν να συνεργασθ�ύν, αλλά "ελτιώνει και τη συν�λική δια�άνεια και
πρ�"λεψιµ�τητα των ενεργειών της Επιτρ�πής στ�ν τ�µέα αυτ�ν. Με τ�ν τρ�π� αυτ�ν, η
ανακ�ίνωση π�υ ε�έδωσε η Επιτρ�πή τ� 2002 σ�ετικά µε τη µη επι"�λή πρ�στίµων και τη
µείωση των πρ�στίµων σε περιπτώσεις συµπρά�εων (4) απ�τελεί ένα ακ�µη σηµαντικ� "ήµα για

¥4¦ ΕΕ C 45 της 19.2.2002. Βλέπε επίσης: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/leniency
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την απ�κάλυψη και την καταστ�λή των συµ�ωνιών καθ�ρισµ�ύ των τιµών και άλλων ιδιαίτερα
σ�"αρών µ�ρ�ών σύµπρα�ης. )ι νέ�ι καν�νες αναπρ�σαρµ�!�υν την πρ�ηγ�ύµενη
ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996 και ισ�ύ�υν για τις απ�καλ�ύµενες κλασικές �ρι!�ντιες
συµπρά�εις (5).

19. Βάσει της ανακ�ίνωσης τ�υ 2002, η Επιτρ�πή θα απαλλάσσει απ� τυ��ν πρ�στιµα την
πρώτη επι�είρηση π�υ θα υπ�"άλλει απ�δεικτικά στ�ι�εία για σύµπρα�η π�υ είναι άγνωστη
στην Επιτρ�πή, ή για την �π�ία δεν διαθέτει απ�δεί�εις. Πι� συγκεκριµένα, πλήρης απαλλαγή
απ� πρ�στιµα ��ρηγείται ε��σ�ν:

— η επι�είρηση είναι η πρώτη π�υ υπ�"άλλει απ�δεικτικά στ�ι�εία τα �π�ία, κατά την
άπ�ψη της Επιτρ�πής, είναι δυνατ�ν να της επιτρέψ�υν να εκδώσει απ��αση για τη
διε�αγωγή έρευνας κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 14 παράγρα��ς 3 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17
(ή των ισ�δύναµων διαδικαστικών καν�νισµών για συγκεκριµέν�υς τ�µείς), σε σ�έση µε
τεκµαιρ�µενη σύµπρα�η π�υ επηρεά!ει την Κ�ιν�τητα· ή

— η επι�είρηση είναι η πρώτη π�υ υπ�"άλλει απ�δεικτικά στ�ι�εία τα �π�ία, κατά την
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άπ�ψη της Επιτρ�πής, είναι δυνατ�ν να της επιτρέψ�υν να εντ�πίσει παρα"ίαση τ�υ
άρθρ�υ 81 ΕΚ σε σ�έση µε τεκµαιρ�µενη σύµπρα�η π�υ επηρεά!ει την Κ�ιν�τητα,
�ταν η Επιτρ�πή κατέ�ει ήδη αρκετά στ�ι�εία για να διενεργήσει επιθεώρηση, αλλά
��ι και για να στ�ι�ει�θετήσει παρά"αση. Αυτή η περίπτωση απαλλαγής α��ρά µ�ν�
υπ�θέσεις �π�υ σε κανέναν άλλ� µέλ�ς της σύµπρα�ης δεν έ�ει ��ρηγηθεί «απαλλαγή
υπ� �ρ�υς» ("λέπε και σηµεί� 21 κατωτέρω) κατά τα �ρι!�µενα στην πρ�ηγ�ύµενη
περίπτωση.

20. Για να ε�ασ�αλίσει πλήρη απαλλαγή, µια επι�είρηση πρέπει επίσης:

— να συνεργά!εται πλήρως και σε σταθερή "άση µε την Επιτρ�πή και να παρέ�ει �λα τα
απ�δεικτικά στ�ι�εία π�υ διαθέτει·

— να θέσει τέρµα στην παρά"αση αµέσως· και

— να µην έ�ει λά"ει µέτρα για να ε�αναγκάσει τη συµµετ��ή άλλων επι�ειρήσεων στη
σύµπρα�η.

21. Μια επι�είρηση π�υ ικαν�π�ιεί τ�υς �ρ�υς π�υ συν�ψί!�νται στ� σηµεί� 19 ανωτέρω
λαµ"άνει αµέσως απ� την Επιτρ�πή επιστ�λή η �π�ία επι"ε"αιώνει �τι ��ρηγείται πλήρης
απαλλαγή απ� πρ�στιµα, εάν τηρηθ�ύν �ι �ρ�ι π�υ τίθενται στην πρ�ανα�ερθείσα
ανακ�ίνωση.

22. Η ανακ�ίνωση τ�υ 2002 πρ�"λέπει και τη µείωση των πρ�στίµων για τις επι�ειρήσεις
π�υ δεν µπ�ρ�ύν να τύ��υν πλήρ�υς απαλλαγής αλλά παρέ��υν απ�δεικτικά στ�ι�εία π�υ
συνιστ�ύν «σηµαντική πρ�στιθέµενη α�ία» σε �σα κατέ�ει ήδη η Επιτρ�πή και τερµατί!�υν τη
συµµετ��ή τ�υς στη σύµπρα�η. Η πρώτη επι�είρηση π�υ ικαν�π�ιεί τ�υς �ρ�υς αυτ�ύς
λαµ"άνει µείωση 30-50 % τ�υ πρ�στίµ�υ τ� �π�ί� θα της επι"αλλ�ταν δια��ρετικά, η δεύτερη
επι�είρηση µείωση 20-30 % και �ι επ�µενες µείωση µέ�ρι και 20 %. Στ� πλαίσι� των

¥5¦ Σε αντίθεση µε τις υπ�θέσεις στις �π�ίες � παράν�µ�ς καθ�ρισµ�ς των τιµών γίνεται µετα�ύ επι�ειρήσεων µε
κάθετη σ�έση, δηλαδή µετα�ύ επι�ειρήσεων δραστηρι�π�ι�ύµενων σε δια��ρετικά επίπεδα της διαδικασίας
παραγωγής και/ή διαν�µής, π.�. µετα�ύ εν�ς κατασκευαστή και των διαν�µέων τ�υ.
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κατηγ�ριών αυτών, τ� τελικ� π�σ� της µείωσης ε�αρτάται απ� τη �ρ�νική στιγµή και την
π�ι�τητα των παρε��µενων απ�δεικτικών στ�ι�είων.

23. )ι επι�ειρήσεις π�υ ικαν�π�ι�ύν τ�υς �ρ�υς για µείωση των πρ�στίµων λαµ"άν�υν και
επιστ�λή �π�υ ανα�έρεται η κατηγ�ρία στην �π�ία κατ’ αρ�ήν υπάγ�νται. Η επιστ�λή αυτή
απ�στέλλεται τ� αργ�τερ� την ηµέρα κατά την �π�ία κ�ιν�π�ι�ύνται �ι αιτιάσεις.

24. Η ανακ�ίνωση τ�υ 2002 άρ�ισε να ισ�ύει στις 14 Φε"ρ�υαρί�υ και ε�αρµ�!εται για τις
επι�ειρήσεις π�υ υπ�"άλλ�υν αίτηση επιείκειας για υπ�θεση σύµπρα�ης µετά την ηµερ�µηνία
αυτή, εκτ�ς εάν υπάρ�ει άλλη επι�είρηση π�υ ήδη συνεργά!εται µε την Επιτρ�πή σε έρευνα για
την ίδια υπ�θεση "άσει της ανακ�ίνωσης τ�υ 1996.

4. Αναθε�ρηση του κανονισµο� περ� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α στην 
αυτοκινητοβιοµηχαν�α

25. Τ�ν Ι�ύλι�, η Επιτρ�πή ε�έδωσε τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 1400/2002, σ�ετικά µε την
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ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 για τις κάθετες συµ�ωνίες και τις εναρµ�νισµένες
πρακτικές στην αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία. Ενώ � καν�νισµ�ς αυτ�ς ανα�έρεται σε συγκεκριµένα
πρ�"λήµατα τ�υ κλάδ�υ αυτ�ύ, ωστ�σ� "ασί!εται στη γενική π�λιτική της Επιτρ�πής για την
α�ι�λ�γηση των κάθετων περι�ρισµών, �πως αυτή διατυπώνεται στ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ.
2790/1999 και στις αντίστ�ι�ες κατευθυντήριες γραµµές της Επιτρ�πής. )ι λεπτ�µέρειες των
νέων καν�νων π�υ ισ�ύ�υν για την κάθετη διαν�µή στην αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία εµ�αίν�νται
στ� τµήµα Γ.6.

B — ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81, 82 Î·È 86

1. @ρθρο 81

1.1. Συµπρ�ξει�

1.1.1. Επισκ�πηση των εξελ�ξεων στην εφαρµογ� των καν�νων κατ� των συµπρ�ξεων και εφαρµογ�
τη
 ανακο�νωση
 του 2002 περ� επιε�κεια


26. )ι ιδιαίτερα σ�"αρές συµπρά�εις συγκαταλέγ�νται µετα�ύ των σ�"αρ�τερων
παρα"ιάσεων των καν�νων ανταγωνισµ�ύ. Αυτ� π�υ τις διακρίνει απ� τις άλλες πρακτικές π�υ
"λάπτ�υν τ�ν ανταγωνισµ� είναι τ� �τι αυτές απ�τελ�ύν µυστικές συµ�ωνίες ή εναρµ�νισµένες
πρακτικές µετα�ύ ανταγωνιστών. Λ�γω αυτ�ύ τ�υ �αρακτηριστικ�ύ θεωρ�ύνται ως «θανάσιµα
αµαρτήµατα». )ι συµπρά�εις είναι ιδιαίτερα επι!ήµιες για την ευρωπαϊκή "ι�µη�ανία και τ�υς
καταναλωτές. Μειών�υν την κ�ινωνική ευηµερία, πρ�καλ�ύν αναπ�τελεσµατική καταν�µή των
π�ρων και µετα�έρ�υν πλ�ύτ� απ� τ�υς καταναλωτές στα µέλη της σύµπρα�ης µε τ� να
τρ�π�π�ι�ύν την παραγωγή και/ή τις τιµές, σε σύγκριση µε �,τι θα συνέ"αινε αν �ι δυνάµεις της
αγ�ράς ήταν ελεύθερες. )ι συµπρά�εις είναι επι!ήµιες και µακρ�πρ�θεσµα. Η συµµετ��ή σε
συµπρά�εις µε σκ�π� την απ��υγή των συνεπειών τ�υ ανταγωνισµ�ύ µπ�ρεί να �δηγήσει στη
δηµι�υργία τε�νητών, αντι�ικ�ν�µικών και ασταθών δ�µών στη "ι�µη�ανία, σε "ραδύτερη
αύ�ηση της παραγωγικ�τητας ή σε µικρ�τερη "ελτίωση της τε�ν�λ�γίας, και σε διαρκώς
υψηλ�τερες τιµές. Ακ�µη, η ε�ασθένιση τ�υ ανταγωνισµ�ύ �δηγεί σε απώλεια
ανταγωνιστικ�τητας και απειλή κατά της διατήρησης των ευκαιριών απασ��λησης.
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27. Για τ�υς λ�γ�υς αυτ�ύς, � εντ�πισµ�ς, η δίω�η και η τιµωρία των µυστικών συµ�ωνιών
για τη δηµι�υργία ιδιαίτερα σ�"αρών συµπρά�εων απ�τελ�ύν κεντρικά στ�ι�εία της κ�ιν�τικής
π�λιτικής για τ�ν ανταγωνισµ�. Πρ�ς τ�ύτ� έ��υν δηµι�υργηθεί π�λυάριθµα µέσα.

28. Η Επιτρ�πή διαθέτει π�ρ�υς ειδικά για την καταπ�λέµηση των συµπρά�εων απ� τ�
1998 και µετά, µε τη δηµι�υργία µιας ειδικής µ�νάδας καταπ�λέµησης των συµπρά�εων στ�υς
κ�λπ�υς της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς. Η απ��αση για τη σύσταση ειδικής µ�νάδας πυρ�δ�τήθηκε
απ� τ� �τι τα µέλη των συµπρά�εων �ρησιµ�π�ι�ύν �λ�ένα και περισσ�τερ� περίπλ�κα µέσα,
τα �π�ία τ�υς επιτρέπ�υν να απ�κρύπτ�υν τις δραστηρι�τητές τ�υς και να καλύπτ�υν τα ί�νη
τ�υς.

29. Τ� 2002, η "αθµιαία αύ�ηση των π�ρων κατέλη�ε στη δηµι�υργία και µιας δεύτερης
µ�νάδας για την καταπ�λέµηση των συµπρά�εων. )ι δύ� αυτές νέες µ�νάδες έ��υν επω�εληθεί
απ� την καθιέρωση µιας περισσ�τερ� ευέλικτης και απ�τελεσµατικής µεθ�δ�λ�γίας.
Gρησιµ�π�ι�ύν δε πρ�ωθηµένες τε�ν�λ�γίες πληρ���ριών, π�υ επιν��ύνται εντ�ς της
υπηρεσίας για να ε�αρµ�!�νται κατά τις επιθεωρήσεις και τη διεκπεραίωση των εγγρά�ων. )ι
αντίστ�ι��ι υπάλληλ�ι εκπαιδεύ�νται ειδικά στις τε�νικές των επιθεωρήσεων, ενώ
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ε�ειδικεύ�νται και στις π�λύπλ�κες διαδικαστικές πλευρές των µεγάλων δικαστικών
υπ�θέσεων.

30. Η πρ�τεραι�τητα δίδεται στην καταπ�λέµηση των συµπρά�εων, η δε διεκπεραίωση των
υπ�θέσεων συµπρά�εων διατήρησε τ� ρυθµ� τ�υ 2001 και κατά τ� 2002, και µάλιστα αυτ�ς
εντάθηκε. ) αριθµ�ς των υπ�θέσεων π�υ διεκπεραιώθηκαν αυ�ήθηκε περισσ�τερ� απ�
αναλ�γικά πρ�ς τ�υς πρ�σθετ�υς π�ρ�υς π�υ διετέθησαν πρ�ς τ�ύτ� κατά την περί�δ� αυτή.

31. Μετά τ� 2001, τ� 2002 υπήρ�ε έτ�ς κ�ρυ�αίων επιδ�σεων ως πρ�ς την έκδ�ση
απ��άσεων για συµπρά�εις. Η Επιτρ�πή ε�έδωσε εννέα απ��άσεις και επέ"αλε πρ�στιµα π�υ
συν�λικά ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ περίπ�υ: «Αυστριακές τράπε!ες», «Μεθι�µίνη» «Βι�µη�ανικά
και ιατρικά αέρια», «)ίκ�ι δηµ�πρασιών έργων τέ�νης», «Γυψ�σανίδες», «Μεθυλ�γλυκαµίνη»,
«Ρά"δ�ι �πλισµ�ύ σκυρ�δέµατ�ς», «Ειδικ�ί γρα�ίτες» και «Βελτιωτικά γεύσης για τρ��ιµα».

32. ) αριθµ�ς των απρ��πτων επιθεωρήσεων αυ�ήθηκε και αυτ�ς σηµαντικά,
συµπεριλαµ"άν�ντας και τη µεγαλύτερη επιθεώρηση π�υ πραγµατ�π�ίησε π�τέ τη Επιτρ�πή.
Τ�ύτ� απ�ρρέει απ� την πρώτη πρ�τεραι�τητα π�υ έ�ει δώσει η Επιτρ�πή στ�ν τερµατισµ� των
παράν�µων δραστηρι�τήτων, και µάλιστα γρήγ�ρα. Ως πρ�ς αυτ� θα πρέπει να σηµειωθεί �τι,
απ� τη στιγµή π�υ θα γίνει γνωστή η ύπαρ�η µιας παράν�µης σύµπρα�ης, � �ρ�ν�ς αντίδρασης
είναι π�λύ σύντ�µ�ς, µετα�ύ τεσσάρων και έ�ι ε"δ�µάδων. Απ� τη µέ�ρι τώρα εµπειρία
πρ�κύπτει �τι µετά απ� µια επιθεώρηση �ι συµπρά�εις εν γένει καταρρέ�υν, �π�τε και
τερµατί!�υν τις παράν�µες δραστηρι�τητές τ�υς.

33. Απ� π�λιτική άπ�ψη, σηµαντικ�τερη ήταν η έκδ�ση µιας νέας ανακ�ίνωσης περί
επιείκειας, τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 2002 (6). Απ� τ� 1996 και µετά, η π�λιτική επιείκειας της
Επιτρ�πής απ�τελεί έναν απ� τ�υς ακρ�γωνιαί�υς λίθ�υς της π�λιτικής της για την
καταπ�λέµηση των συµπρά�εων. Η νέα ανακ�ίνωση περί επιείκειας "ελτιώνει την αντίστ�ι�η
τ�υ 1996 απ� π�λλές απ�ψεις. Ενσωµατώνει αρκετές αλλαγές, π�υ απ�σκ�π�ύν στ� να την
καταστήσ�υν ελκυστικ�τερη για τις επι�ειρήσεις ώστε να εκδηλών�νται, �π�τε και � αγώνας
της Επιτρ�πής κατά των συµπρά�εων να γίνει απ�τελεσµατικ�τερ�ς. Βασικά στ�ι�εία της νέας

¥6¦ ΕΕ C 45 της 19.2.2002, σσ. 3-5.
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ανακ�ίνωσης είναι τα ε�ής: πρώτ�ν, πλήρης απαλλαγή απ� τα πρ�στιµα παρέ�εται στην πρώτη
επι�είρηση π�υ θα εκδηλωθεί. ∆εύτερ�ν, τα παρε��µενα απ�δεικτικά στ�ι�εία θα πρέπει να
είναι επαρκή ώστε η Επιτρ�πή να δώσει εντ�λή για επιθεώρηση. Τρίτ�ν, η Επιτρ�πή επιτρέπει
και τη διατύπωση υπ�θέσεων, �π�υ τα πραγµατικά απ�δεικτικά στ�ι�εία αρκεί να παρασ�εθ�ύν
σε δεύτερη �άση. Τέταρτ�ν, η έκδ�ση απ��άσεων για τη ��ρήγηση απαλλαγής υπ� �ρ�υς εντ�ς
µερικών ε"δ�µάδων παρέ�ει στ�υς συνεργα!�µεν�υς εκ των πρ�τέρων ν�µική ε�ασ�άλιση.
Πέµπτ�ν, ακ�µη και α��ύ η Επιτρ�πή αναλά"ει µιαν επιθεώρηση, η απαλλαγή µπ�ρεί πάντα να
��ρηγηθεί υπ� �ρισµένες πρ�ϋπ�θέσεις. Έκτ�ν, εάν έ�ει ήδη ��ρηγηθεί απαλλαγή, ή εάν η
Επιτρ�πή διαθέτει ήδη επαρκή απ�δεικτικά στ�ι�εία για να εντ�πίσει µια παρά"αση, µειώσεις
των πρ�στίµων µέ�ρι και 50 % ε�ακ�λ�υθ�ύν να είναι πιθανές για επι�ειρήσεις π�υ θα
παράσ��υν σηµαντική πρ�στιθέµενη α�ία στα στ�ι�εία της Επιτρ�πής. Τελευταί� αλλά ��ι
έσ�ατ� σε σηµασία, για να υπάρ�ει µεγαλύτερη "ε"αι�τητα ως πρ�ς τις µειώσεις των
πρ�στίµων η Επιτρ�πή εκδίδει µια πρ�καταρκτική απ��αση σ�ετικά µε την κατάτα�η σε
κατηγ�ρία µειώσεων, για να ε�αρµ�σθεί τ� τα�ύτερ� δυνατ�ν µετά την υπ�"�λή της σ�ετικής
αίτησης.
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34. Τ� γεγ�ν�ς �τι η νέα ανακ�ίνωση �δήγησε κατά τ�υς δέκα πρώτ�υς µήνες ε�αρµ�γής
της στην απ�κάλυψη περίπ�υ δέκα δια��ρετικών συµπρά�εων στην Ευρώπη απ�τελεί σα�ή
ένδει�η της απ�τελεσµατικ�τητάς της. Τ�ύτ� έ�ει και µιαν ευρύτερη επίπτωση. ) κίνδυν�ς �τι
ένα απ� τα µέλη µιας σύµπρα�ης θα µπ�ρ�ύσε να παρ�υσιασθεί στις αρ�ές και να τύ�ει
απαλλαγής τείνει να απ�σταθερ�π�ιήσει τις συµπρά�εις εν γένει. Με τα δεδ�µένα αυτά, η
ε�αρµ�γή της ανακ�ίνωσης τ�υ 2002 είναι πιθαν� ��ι µ�ν� να ε�ασ�αλίσει τ�ν εντ�πισµ� και
την τιµωρία µεγάλ�υ αριθµ�ύ συµπρά�εων στ� µέλλ�ν, αλλά και να υπ�ν�µεύσει σηµαντικά τη
σταθερ�τητα άλλων, ήδη υ�ιστάµενων συµπρά�εων.

35. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2002, η Επιτρ�πή εί�ε την ευκαιρία να αναδεί�ει και µιαν άλλη
πλευρά, η �π�ία απ�τρέπει τις επι�ειρήσεις απ� την εµπλ�κή σε συµπρά�εις, και συγκεκριµένα
την αύ�ηση των πρ�στίµων σε περίπτωση επαναλαµ"αν�µενων παρα"ιάσεων των καν�νων περί
ανταγωνισµ�ύ. Η απ��αση «Γυψ�σανίδες» απ�τελεί παράδειγµα της πρ�σέγγισης αυτής. Στην
υπ�θεση αυτή, δύ� επι�ειρήσεις, �ι �π�ίες εί�αν ήδη διαπρά�ει παρ�µ�ιες παρα"άσεις, για τις
�π�ίες και εί�αν κατα"άλει πρ�στιµα, υ�ίστανται τώρα υψηλ�τερα πρ�στιµα, λ�γω υπ�τρ�πής
των παρα"άσεων. Στ� πλαίσι� αυτ�, και σε συνάρτηση µε τ� πρ�γραµµα επιείκειας, θα πρέπει
να υπ�γραµµισθεί, ωστ�σ�, �τι ακ�µη και υπ�τρ�πες επι�ειρήσεις µπ�ρ�ύν και πάλι να
επιλεγ�ύν για την άσκηση επιείκειας, εάν επιλέ��υν να συνεργασθ�ύν µε την Επιτρ�πή.

36. Η απ�τρ�πή απ�τελεί τ�ν έµµεσ� στ��� και σε υπ�θέσεις �π�υ η Επιτρ�πή επι"άλλει
υψηλ�τερα πρ�στιµα για την αντιµετώπιση των πρακτικών κωλυσιεργίας των επι�ειρήσεων και
άρνησης συνεργασίας κατά τις επιθεωρήσεις. Ως απάντηση στις πρακτικές αυτές, π�υ
σηµειώθηκαν κυρίως κατά τ� 2002, η Επιτρ�πή θα λά"ει τα αναγκαία µέτρα για να ε�ασ�αλίσει
τη συµµ�ρ�ωση µε τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ, ιδίως σε �,τι α��ρά τις επιθεωρήσεις.

37. Απ� την άλλη πλευρά, στ� µέλλ�ν η Επιτρ�πή δεν θεωρεί, "άσει των κατευθυντήριων
γραµµών για τ�ν υπ�λ�γισµ� των πρ�στίµων, ως επι"αρυντικ� στ�ι�εί�, κατά τ�ν πρ�σδι�ρισµ�
τ�υ ύψ�υς µιας �ρηµατικής π�ινής σε µια επι�είρηση, έγγρα�α απ� τα �π�ία θα πρ�κύπτει �τι η
εσωτερική ν�µική υπηρεσία της επι�είρησης εί�ε ήδη πρ�ειδ�π�ιήσει τη ∆ιεύθυνση για τ�ν
παράν�µ� �αρακτήρα της συµπερι��ράς π�υ θα απ�τελεί τ� αντικείµεν� της σ�ετικής
απ��ασης της Επιτρ�πής. Πάντως, τα στ�ι�εία µιας τέτ�ιας πρ�ειδ�π�ίησης θα µπ�ρ�ύν να
�ρησιµ�π�ι�ύνται ως απ�δεικτικά της διάπρα�ης παρά"ασης.
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38. Τέλ�ς, τ� υψηλ� επίπεδ� της διεθν�ύς συνεργασίας διατηρήθηκε και κατά τ� 2002. Πι�
συγκεκριµένα, � συντ�νισµ�ς των επιθεωρήσεων και η ανταλλαγή µη εµπιστευτικών
πληρ���ριών µε τις αρ�ές των ΗΠΑ και τ�υ Καναδά τις αρµ�διες για την καταπ�λέµηση των
συµπρά�εων υπήρ�ε ιδιαίτερα επιτυ�ής. Ακ�µη, η Επιτρ�πή ενεπλάκη στην εκδίκαση τριών
αστικών υπ�θέσεων στις ΗΠΑ, �π�υ ετέθησαν !ητήµατα σ�ετικά µε την επίδραση των
διαδικασιών έρευνας των ΗΠΑ στην κ�ιν�τική π�λιτική περί επιείκειας.

1.1.2. Μεµονωµ	νε
 υποθ	σει
 του 2002 

Αυστριακ	
 τρ�πεζε
 (7)

39. Στις 11 Ι�υνί�υ, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα συν�λικ�ύ ύψ�υς 124,26 εκατ. ευρώ σε �κτώ
αυστριακές τράπε!ες, λ�γω της συµµετ��ής τ�υς σε ευρείας κλίµακας σύµπρα�η για τ�ν καθ�ρισµ�
των τιµών. Για σ�ετικές λεπτ�µέρειες, ανατρέ�τε στ� κε�άλαι� περί �ρηµατ�πιστωτικών
υπηρεσιών (8).

Μεθιοµ�νη (9)
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

40. Στις 2 Ι�υλί�υ, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα στις επι�ειρήσεις Degussa AG και Nippon
Soda Company Ltd, ύψ�υς 118 εκατ. ευρώ και 9 εκατ. ευρώ αντίστ�ι�α, λ�γω της συµµετ��ής
τ�υς σε σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ τιµών στ�ν τ�µέα της µεθι�µίνης, απ� κ�ιν�ύ µε την Aventis SA
(και την ανήκ�υσα ε� �λ�κλήρ�υ σ’ αυτήν θυγατρική Aventis Animal Nutrition SA). Η
µεθι�µίνη είναι ένα απ� τα σηµαντικ�τερα αµιν��έα π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται στις σύνθετες
!ω�τρ��ές και στα πρ�µείγµατα για �λα τα !ωικά είδη. Μετά την επιθεώρηση π�υ άρ�ισε τ�
1999, η Επιτρ�πή ανακάλυψε �τι �ι ως άνω επι�ειρήσεις εί�αν συµµετάσ�ει σε µια παγκ�σµιας
εµ"έλειας σύµπρα�η, µετα�ύ Φε"ρ�υαρί�υ 1986 και Φε"ρ�υαρί�υ 1999.

41. Η Aventis SA (πρώην Rhône-Poulenc) έτυ�ε πλήρ�υς απαλλαγής απ� τα πρ�στιµα,
δυνάµει της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας της Επιτρ�πής, δι�τι απ�κάλυψε την ύπαρ�η της
σύµπρα�ης στην Επιτρ�πή και παρέσ�ε απ�δεικτικά στ�ι�εία απ��ασιστικής σηµασίας
σ�ετικά µε τη λειτ�υργία της.

Βιοµηχανικ� και ιατρικ� α	ρια  (10)

42. Στις 24 Ι�υλί�υ 2002, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα στις AGA AB, Air Liquide BV, Air
Products Nederland BV, BOC Group plc, Messer Nederland BV, NV Hoek Loos και Westfalen
Gassen Nederland NV, συν�λικ�ύ ύψ�υς 25,72 εκατ. ευρώ, λ�γω της συµµετ��ής τ�υς σε
µυστική σύµπρα�η στ�ν τ�µέα των "ι�µη�ανικών και ιατρικών αερίων στις Κάτω Gώρες.

Carlsberg και Heineken (11)

43. Στις 4 Ν�εµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή έκλεισε την έρευνά της σ�ετικά µε µια τεκµαιρ�µενη
συµ�ωνία καταν�µής της αγ�ράς µετα�ύ της δανικής !υθ�π�ιίας Carlsberg και της �λλανδικής
!υθ�π�ιίας Heineken, δεδ�µέν�υ �τι δεν "ρήκε στ�ι�εία π�υ να απ�δεικνύ�υν �τι η παρά"αση

¥7¦ Υπ�θεση COMP/D-1/36.571, ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/844 της 11ης Ι�υνί�υ 2002.
¥8¦ Βλέπε σηµεία 190 επ.
¥9¦ Υπ�θεση COMP/37.519, ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/976 της 2ας Ι�υλί�υ 2002.
¥10¦ Υπ�θεση COMP/36.700, ΕΕ L 84 της 1.4.2003.
¥11¦ Υπ�θεση COMP/F-3/37.851.
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για την �π�ία υπήρ�αν υπ�ν�ιες συνε�ι!�ταν και µετά τ�ν Μάι� τ�υ 1995. Έτσι, �π�ιαδήπ�τε
πιθανή παρά"αση δεν θα ενέπιπτε στ� �ρ�νικ� �ρι� για την επι"�λή πρ�στίµων.

44. Την 1η Μαρτί�υ 2002, η Επιτρ�πή ε�έδωσε κ�ιν�π�ιήσεις αιτιάσεων πρ�ς την Carlsberg
και την Heineken, υπαινισσ�µενη �τι αυτές �ι δύ� !υθ�π�ιίες εί�αν συνάψει ανεπίσηµη
συµ�ωνία για περι�ρισµ� των δραστηρι�τήτων τ�υς, ιδίως ως πρ�ς τις ε�αγ�ρές, η καθεµία στην
«ιδιαίτερη» αγ�ρά της άλλης, και για την περί�δ� 1993-1996 (12). ) �άκελ�ς της Επιτρ�πής
"ασι!�ταν σε έγγρα�α π�υ εί�αν "ρεθεί κατά τη διάρκεια αι�νιδιαστικών επιθεωρήσεων στις
εγκαταστάσεις των δύ� επι�ειρήσεων, την άν�ι�η τ�υ 2000.

45. Και �ι δύ� επι�ειρήσεις απάντησαν εγγρά�ως στις κ�ιν�π�ιήσεις αιτιάσεων,
απ�ρρίπτ�ντας τ�υς υπαινιγµ�ύς της Επιτρ�πής και τ�νί!�ντας π�σ� δύσκ�λ� ήταν να
εισέλθ�υν η µία στην αγ�ρά της άλλης. Η Carlsberg ε�έθεσε τα επι�ειρήµατά της και
πρ���ρικά, στ� πλαίσι� ακρ�ασης. Υπ� τ� �ως των επι�ειρηµάτων των µερών, η Επιτρ�πή
απ��άσισε να �λ�κληρώσει την ανα!ήτηση στ�ι�είων µε περαιτέρω επιθεωρήσεις στα γρα�εία
των δύ� αυτών !υθ�π�ιιών, τ�ν Αύγ�υστ� τ�υ 2002. Πάντως, �ι επιθεωρήσεις αυτές δεν έδωσαν
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

νέα στ�ι�εία π�υ να εµπίπτ�υν στην πενταετή περί�δ� π�υ πρ�"λέπεται για την επι"�λή
πρ�στίµων (13). Με αυτά τα δεδ�µένα, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κλείσει την υπ�θεση αυτή (14).

Ο�κοι δηµοπρασι�ν 	ργων τ	χνη
  (15)

46. Με απ��αση π�υ ε�έδωσε στις 30 )κτω"ρί�υ, η Επιτρ�πή διαπίστωνε �τι �ι �ίκ�ι
Christie’s και Sotheby’s, �ι µεγαλύτερ�ι στ�ν κ�σµ� στις δηµ�πρασίες έργων τέ�νης,
παρα"ία!αν τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ έ��ντας παράν�µα συµ�ωνήσει ως πρ�ς τ�ν καθ�ρισµ�
των πρ�µηθειών και άλλων εµπ�ρικών �ρων, µετα�ύ 1993 και αρ�ών τ�υ 2000. Η σύµπρα�η αυτή
σκ�π� εί�ε να µειώσει τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ των δύ� αυτών �ίκων π�υ εί�ε αναπτυ�θεί κατά
τη δεκαετία τ�υ 1980 και τις αρ�ές της δεκαετίας τ�υ 1990. Η σηµαντικ�τερη πλευρά της
συµ�ωνίας α��ρ�ύσε την αύ�ηση της πρ�µήθειας π�υ κατα"άλλεται απ� τ�υς πωλητές κατά τις
δηµ�πρασίες (την απ�καλ�ύµενη πρ�µήθεια τ�υ πωλητή). Αλλά αυτή η παράν�µη συµ�ωνία
α��ρ�ύσε και άλλ�υς εµπ�ρικ�ύς �ρ�υς, �πως τις πρ�κατα"�λές π�υ κατα"άλλ�νται στ�υς
πωλητές, τις εγγυήσεις π�υ παρέ��νται για τα απ�τελέσµατα των δηµ�πρασιών και τ�υς �ρ�υς
πληρωµής.

47. Ε�αρµ�!�ντας την ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996, η Επιτρ�πή έκρινε �τι � �ίκ�ς
Christie’s θα έπρεπε να τύ�ει πλήρ�υς απαλλαγής απ� τα πρ�στιµα, δι�τι εί�ε παράσ�ει
απ��ασιστικής σηµασίας απ�δεί�εις για τη σύµπρα�η αυτή �ταν η Επιτρ�πή δεν εί�ε κινήσει
έρευνα και δι�τι ήταν και η πρώτη επι�είρηση π�υ παρ�υσίασε τέτ�ια στ�ι�εία. Τ� πρ�στιµ�
για τ�ν �ίκ� Sotheby’s καθ�ρίσθηκε σε 20,4 εκατ. ευρώ, ήτ�ι στ� 6 % τ�υ κύκλ�υ εργασιών τ�υ
σε �λ�κληρ� τ�ν κ�σµ�. Τ� π�σ� αυτ� πρ�κύπτει µετά την έκπτωση 40 % για τη συνεργασία
στην έρευνα.

¥12¦ Ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/350 της 1ης Μαρτί�υ 2002.
¥13¦ Καν�νισµ�ς (E)Κ) αριθ. 2988/74 τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 26ης Ν�εµ"ρί�υ 1974, περί παραγρα�ής τ�υ

δικαιώµατ�ς διώ�εως και εκτελέσεως των απ��άσεων στ�υς τ�µείς τ�υ δικαί�υ των µετα��ρών και τ�υ
ανταγωνισµ�ύ της Ευρωπαϊκής )ικ�ν�µικής Κ�ιν�τητας (ΕΕ L 319 της 29.11.1974, σ 1). Στην περίπτωση
αυτή, η παραγρα�ή άρ�ισε τ�ν Μάι� τ�υ 1995, πέντε έτη πριν απ� την ηµερ�µηνία της πρώτης επιθεώρησης
της Επιτρ�πής στις εγκαταστάσεις της Carlsberg.

¥14¦ Ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/1603 της 4ης Ν�εµ"ρί�υ 2002.
¥15¦ Υπ�θεση COMP/37.784.
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Μεθυλογλυκαµ�νη (16)

48. Στις 27 Ν�εµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα στην Aventis Pharma SA και στη Rhône-
Poulenc Biochemie SA (απ� κ�ιν�ύ και εις �λ�κληρ�ν αλληλέγγυες), ύψ�υς 2,85 εκατ. ευρώ, λ�γω
συµµετ��ής τ�υς σε σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ των τιµών και καταν�µής της αγ�ράς στ�ν τ�µέα της
µεθυλ�γλυκαµίνης, απ� κ�ιν�ύ µε τη Merck KgaA. Η µεθυλ�γλυκαµίνη είναι ένα �ηµικ� πρ�ϊ�ν
π�υ �ρησιµ�π�ιείται στη σύνθεση �υσιών ακτιν�γρα�ίας, �αρµάκων και �ρωστικών �υσιών. Η
Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι επι�ειρήσεις αυτές εί�αν συµµετάσ�ει σε µια παγκ�σµιας εµ"έλειας
σύµπρα�η µετα�ύ Ν�εµ"ρί�υ 1990 και ∆εκεµ"ρί�υ 1999.

49. Η Merck KgaA έτυ�ε πλήρ�υς απαλλαγής απ� τα πρ�στιµα "άσει της ανακ�ίνωσης της
Επιτρ�πής περί επιείκειας, δι�τι εί�ε απ�καλύψει την ύπαρ�η της σύµπρα�ης στην Επιτρ�πή
και εί�ε παράσ�ει στ�ι�εία απ��ασιστικής σηµασίας σ�ετικά µε τη λειτ�υργία της.

Γυψοσαν�δε
 (17)

50. Στις 27 Ν�εµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε µιαν απ��αση µε την �π�ία επέ"αλλε πρ�στιµα
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συν�λικ�ύ ύψ�υς 478 εκατ. ευρώ στις εταιρείες Lafarge SA, BPB plc, Gebrüder Knauf
Westdeutsche Gipswerke KG και Gyproc Benelux SA/NV. Η Επιτρ�πή �αρακτήρισε τη
συµπερι��ρά των επι�ειρήσεων αυτών ως π�λύ σ�"αρή παρα"ίαση της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας
ανταγωνισµ�ύ. Η έρευνα της Επιτρ�πής, η �π�ία εκινήθη αυτεπαγγέλτως, επέτρεψε τη
διαπίστωση �τι �ι κυρι�τερ�ι ευρωπαί�ι παραγωγ�ί γυψ�σανίδων εί�αν συµµετάσ�ει σε κρυ�ή
σύµπρα�η, η �π�ία εκάλυπτε τις τέσσερις κυρι�τερες αγ�ρές της ΕΕ (Γερµανία, Ηνωµέν�
Βασίλει�, Γαλλία και Μπενελ�ύ�). Με τη σύµπρα�η αυτή εί�αν συνενν�ηθεί να µειώσ�υν τ�ν
ανταγωνισµ� στις αγ�ρές αυτές σε επίπεδ� π�υ να ε�υπηρετεί τα συµ�έρ�ντά τ�υς,
ανταλλάσσ�ντας πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�ν �γκ� των πωλήσεων και ενηµερών�ντας � ένας
τ�ν άλλ� για τις αυ�ήσεις των τιµών στις αγ�ρές τ�υ Ηνωµέν�υ Βασίλει� και της Γερµανίας. Τ�
ύψ�ς των συναλλαγών στις αγ�ρές αυτές είναι ένα απ� τα µεγαλύτερα στις απ��άσεις της
Επιτρ�πής σε θέµατα συµπρά�εων κατά τα δέκα τελευταία έτη. )ι BPB, Knauf και Lafarge εί�αν
συµµετάσ�ει στη σύµπρα�η αυτή κατά την περί�δ� 1992-1998, τ� δε 1996 πρ�σε�ώρησε σ’
αυτήν και η Gyproc.

51. Τ� σηµαντικ� ύψ�ς των πρ�στίµων ��είλεται στη διάρκεια της παρά"ασης και, ως πρ�ς
τη Lafarge (249,60 εκατ. ευρώ) και τη BPB (138,60 εκατ. ευρώ), στ� γεγ�ν�ς �τι �ι επι�ειρήσεις
αυτές υπέπεσαν σε υπ�τρ�πή της παρα"ίασης τ�υ άρθρ�υ 81, πράγµα π�υ συνιστά επι"αρυντικ�
στ�ι�εί� γι’ αυτές. Μ�ν� �ι BPB και Gyproc συνεργάσθηκαν µε τις υπηρεσίες της Επιτρ�πής
και έτυ�αν µείωσης τ�υ πρ�στίµ�υ π�υ τ�υς επε"λήθη.

52. Η ως άνω απ��αση απ�τελεί µια ακ�µη απ�δει�η της απ��ασιστικ�τητας της Επιτρ�πής
να απ�καλύπτει και να τιµωρεί τις παρα"ιάσεις της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ, είτε µέσω
ερευνών π�υ κιν�ύνται αυτεπαγγέλτως είτε µέσω αίτησης ε�αρµ�γής της π�λιτικής επιείκειας.
Στ�ν αγώνα της κατά των συµπρά�εων, η Επιτρ�πή δίδει πρ�τεραι�τητα στ�υς σηµαντικ�ύς
κλάδ�υς της ευρωπαϊκής �ικ�ν�µίας, και ιδίως στ�υς κλάδ�υς �π�υ η δράση της είναι σε θέση
να "ελτιώσει άµεσα την ευηµερία των καταναλωτών. Ε�άλλ�υ, η ως άνω απ��αση επι"ε"αιώνει
την απ��ασιστικ�τητα της Επιτρ�πής να τιµωρεί µε τ�ν κατάλληλ� τρ�π� τις επι�ειρήσεις π�υ
καθίστανται υπ�τρ�π�ι συµπερι��ρών πρ�δήλως "λαπτικών τ�υ ανταγωνισµ�ύ, αυ�άν�ντας
στις περιπτώσεις αυτές τ� ύψ�ς τ�υ πρ�στίµ�υ.

¥16¦ Υπ�θεση COMP/37.978, ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/1746 της 27ης Ν�εµ"ρί�υ 2002.
¥17¦ Υπ�θεση COMP/37.152.
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Βελτιωτικ� γε�ση
 για τρ�φιµα (18)

53. Στις 17 ∆εκεµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα στις επι�ειρήσεις Ajinomoto Co. Inc.
(Ιαπωνία), Cheil Jedang Corporation (Ν�τια Κ�ρέα), Daesang Corporation (Ν�τια Κ�ρέα),
ύψ�υς 15,54 εκατ. ευρώ, 2,74 εκατ. ευρώ και 2,28 εκατ., αντίστ�ι�α, λ�γω της συµµετ��ής τ�υς
σε σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ των τιµών και καταν�µής της πελατείας στ�ν τ�µέα των
ν�υκλε�τιδίων, απ� κ�ιν�ύ µε την Takeda Chemical Industries Ltd (Ιαπωνία). Τ� ν�υκλε�τίδι� ή
ν�υκλεϊκ� ��ύ παράγεται απ� γλυκ�!η και �ρησιµ�π�ιείται στη "ι�µη�ανία τρ��ίµων ως
"ελτιωτικ� γεύσης. Μετά απ� έρευνα π�υ άρ�ισε τ� 1999, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι αυτές �ι
επι�ειρήσεις εί�αν συµµετάσ�ει σε µια παγκ�σµιας εµ"έλειας σύµπρα�η µετα�ύ 1988 και 1998.

54. Σ�ετικά µε την ανακ�ίνωση περί επιείκειας, είναι σηµαντικ� να σηµειωθεί �τι η Takeda
Chemical Industries Ltd (Ιαπωνία) έτυ�ε πλήρ�υς απαλλαγής απ� τα πρ�στιµα, δι�τι παρέσ�ε
απ��ασιστικής σηµασίας απ�δεικτικά στ�ι�εία ως πρ�ς τη λειτ�υργία της σύµπρα�ης σε �ρ�ν�
�π�υ η Επιτρ�πή δεν εί�ε καν γνώση της ύπαρ�ής της.

19
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Ειδικο� γραφ�τε
 ( )

55. Στις 17 ∆εκεµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα στις επι�ειρήσεις SGL Carbon AG,
Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd., Tokai Carbon Co., Ltd., Toyo Tanso Co., Ltd., NSCC
Techno Carbon Co., Ltd., Nippon Steel Chemical Co., Ltd., Intech EDM BV και Intech EDM AG,
συν�λικ�ύ ύψ�υς 51,8 εκατ. ευρώ, λ�γω της συµµετ��ής τ�υς σε σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ των
τιµών στην αγ�ρά των ισ�στατικών ειδικών γρα�ιτών (20). Ακ�µη, στην SGL Carbon AG
επέ"αλε και πρ�στιµ� 8,81 εκατ. ευρώ λ�γω της συµµετ��ής της και σε άλλη σύµπρα�η
καθ�ρισµ�ύ των τιµών στην αγ�ρά των ειδικών γρα�ιτών ε�έλασης. Η GrafTech International,
Ltd. (πρώην UCAR), η �π�ία επίσης εκρίθη υπεύθυνη και για τις δύ� ως άνω παρα"άσεις, έτυ�ε
µείωσης κατά 100 % των πρ�στίµων, δι�τι απ�κάλυψε την ύπαρ�η της σύµπρα�ης στην
Επιτρ�πή και παρέσ�ε απ��ασιστικής σηµασίας στ�ι�εία σ�ετικά µε τη λειτ�υργία της.

Ρ�βδοι οπλισµο� σκυροδ	µατο
  (21)

56. Στις 17 ∆εκεµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση µε την �π�ία επέ"αλε πρ�στιµα
συν�λικ�ύ ύψ�υς 85 εκατ. ευρώ σε εννέα επι�ειρήσεις, αντιστ�ι��ύσες σε ένδεκα εταιρείες
(Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi
SpA, Leali SpA και Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA υπ� εκκαθάριση, Lucchini SpA και
Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA και Ferriera Valsabbia SpA),
καθώς και σε µία ένωση επι�ειρήσεων (Federacciai), λ�γω συµµετ��ής τ�υς σε σύµπρα�η
καλύπτ�υσα την ιταλική αγ�ρά των ρά"δων �πλισµ�ύ σκυρ�δέµατ�ς. Τ�ύτ� συνιστά ιδιαίτερα
σ�"αρή παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 65 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚΑG.

57. Αυτή η ενιαία, περίπλ�κη και διαρκής συµ�ωνία στρε��ταν γύρω απ� π�λλ�ύς ά��νες:
τ�ν καθ�ρισµ� των τιµών για τις «επι"αρύνσεις λ�γω διαστάσεων» (τ� πρ�σθετ� π�σ�, σε
συνάρτηση µε τη διάµετρ� της ρά"δ�υ, π�υ πρ�στίθεται στην τιµή "άσης), τ�ν καθ�ρισµ� της

¥18¦ Υπ�θεση COMP/37.671, ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/1907 της 17ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002.
¥19¦ Υπ�θεση COMP/37.667, ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/1906 της 17ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002.
¥20¦ «Ειδικ�ί γρα�ίτες» είναι � γενικ�ς �ρ�ς π�υ �ρησιµ�π�ιείται ευρέως στη "ι�µη�ανία για να περιγράψει µιαν

�µάδα πρ�ϊ�ντων γρα�ίτη για διά��ρες �ρήσεις.
¥21¦ Υπ�θεση COMP/37.956.
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τιµής "άσης, τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�θεσµιών για τις πληρωµές και τ�ν περι�ρισµ� ή τ�ν έλεγ��
της παραγωγής και/ή των πωλήσεων.

58. Στις εν λ�γω επι�ειρήσεις επε"λήθησαν πρ�στιµα ύψ�υς απ� 26,9 εκατ. ευρώ έως
3,57 εκατ. ευρώ. Η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη της τ� γεγ�ν�ς �τι �ι Riva και Lucchini απ�τελ�ύν
µεγάλ�υς �µίλ�υς, των �π�ίων � κύκλ�ς εργασιών είναι µε µεγάλη δια��ρά υψηλ�τερ�ς
εκείν�υ των άλλων µελών της σύµπρα�ης.

59. Σύµ�ωνα µε τη ν�µ�λ�γία Eurofer (22), η Federacciai είναι � απ�δέκτης της απ��ασης της
Επιτρ�πής, �ωρίς �µως να της επι"άλλεται πρ�στιµ�. Η Ferriere Nord ήταν υπ�τρ�π�ς
παρά"ασης, πράγµα π�υ απ�τελεί επι"αρυντικ� στ�ι�εί�. Ταυτ��ρ�να, ήταν η µ�νη π�υ
συνεργάσθηκε µε τις υπηρεσίες της Επιτρ�πής, �π�τε επελέγη για µείωση τ�υ πρ�στίµ�υ, �πως
πρ�"λέπεται στην ανακ�ίνωση περί επιείκειας.

60. Στην υπ�θεση αυτή, η Επιτρ�πή ε�άρµ�σε τις διατά�εις της συνθήκης ΕΚΑG µετά την
εκπν�ή της, σύµ�ωνα µε την ανακ�ίνωσή της της 26ης Ι�υνί�υ 2002, σ�ετικά µε �ρισµένες πλευρές
της διευθέτησης υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ π�υ απ�ρρέ�υν απ� τη λή�η της ισ�ύ�ς της συνθήκης
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ΕΚΑG (23), στην �π�ία ανα�έρει την πρ�θεσή της να ακ�λ�υθήσει τις γενικές αρ�ές τ�υ δικαί�υ π�υ
διέπει τη διαδ��ή των ν�µικών ρυθµίσεων. Σύµ�ωνα µε την ανακ�ίνωση αυτή: «Σε περίπτωση π�υ η
Επιτρ�πή, κατά την ε�αρµ�γή των κ�ιν�τικών διατά�εων ανταγωνισµ�ύ ως πρ�ς δεδ�µένη
συµ�ωνία, διαπιστώνει κάπ�ια παρά"αση σε τ�µέα π�υ εµπίπτει στ� πεδί� ε�αρµ�γής της συνθήκης
ΕΚΑG, ε�αρµ�στέες θα είναι �ι διατά�εις �υσιαστικ�ύ δικαί�υ �ι �π�ίες ίσ�υαν κατά τ�ν �ρ�ν�
τέλεσης των γεγ�ν�των π�υ συνιστ�ύν την παρά"αση, �ωρίς να έ�ει σηµασία � �ρ�ν�ς κατά τ�ν
�π�ί� ε�αρµ�!�νται �ι σ�ετικές διατά�εις. Εν πάση περιπτώσει, σε �,τι α��ρά τη διαδικασία,
ε�αρµ�στέα µετά τη λή�η ισ�ύ�ς της συνθήκης ΕΚΑG θα είναι η ν�µ�θεσία της ΕΚ.»

1.2. Κ�θετε� συµφων�ε�

Nintendo (24)

61. Στις 30 )κτω"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα συν�λικ�ύ ύψ�υς 167,9 εκατ. ευρώ
στις Nintendo Corporation Ltd και Nintendo of Europe GmbH (την επικε�αλής µητρική εταιρεία
τ�υ �µίλ�υ Nintendo και την κυρι�τερη θυγατρική της στη Ευρώπη), John Menzies plc, Soc. Rep.
Concentra LDA, Linea GIG SpA, Nortec SA, Bergsala AB, Itochu Corporation και CD-Contact
Data GmbH.

62. Στη σ�ετική απ��αση, η Επιτρ�πή διαπίστωνε �τι �ι απ�δέκτες της εί�αν συµµετάσ�ει
σε παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ και τ�υ άρθρ�υ 53 παράγρα��ς 1
της συµ�ωνίας Ε)G, περι�ρί!�ντας τ� παράλληλ� εµπ�ρι� παι�νιδ�µη�ανών και κασετών
Nintendo σε �λ�κληρ� τ�ν Ε)G. Πέρα απ� τις επίσηµες συµ�ωνίες διαν�µής π�υ περι�ρι!αν
τις παράλληλες ε�αγωγές, τα µέρη συνεργά!�νταν στενά και για τ�ν εντ�πισµ� της πρ�έλευσης
τ�υ παράλληλ�υ εµπ�ρί�υ και της ταυτ�τητας των παράλληλων εµπ�ρων.

63. Η παρά"αση συντ�νι!�ταν απ� τη Nintendo, αλλά �ι υπ�λ�ιπ�ι απ�δέκτες της
απ��ασης, ανε�άρτητ�ι διαν�µείς της Nintendo σε διά��ρες �ώρες τ�υ Ε)G, συνεργά!�νταν µε
τη Nintendo ενεργά, και στις περισσ�τερες περιπτώσεις �ικει�θελώς, για τη διάπρα�η της

¥22¦ Απ��αση της 11ης Μαρτί�υ 1999 στην υπ�θεση T-136/94.
¥23¦ ΕΕ C 152 της 26.6.2002, σ 5.
¥24¦ Υπ�θέσεις COMP/C-3/35.587, COMP/C-3/35.706 και COMP/C-3/36.321.
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παρά"ασης και την ε�ασ�άλιση των σ�ετικών ��ελών. Κατά τ�ν πρ�σδι�ρισµ� των πρ�στίµων
έγιναν �µαδ�π�ιήσεις, για να διαπιστωθ�ύν �ι πραγµατικές επιπτώσεις στ�ν ανταγωνισµ� απ�
κάθε µ�ρ�ή παρα"ατικής συµπερι��ράς των επι�ειρήσεων, δεδ�µέν�υ �τι υπήρ�αν µεγάλες
απ�κλίσεις µετα�ύ τ�υς. Ακ�µη, ε�αρµ�σθηκε και ένας π�λλαπλασιαστής επί τ�υ αρ�ικ�ύ
π�σ�ύ τ�υ πρ�στίµ�υ π�υ εί�ε πρ�σδι�ρισθεί για τις Nintendo, John Menzies plc και Itochu
Corporation, έτσι ώστε να ε�ασ�αλισθεί ένα επαρκώς απ�τρεπτικ� απ�τέλεσµα, µε γνώµ�να τ�
µέγεθ�ς και τ�υς συν�λικ�ύς π�ρ�υς τ�υς.

64. ∆ιά��ρα επι"αρυντικά στ�ι�εία �δήγησαν σε αυ�ήσεις των πρ�στίµων: υπ�κίνηση και
καθ�δήγηση της παρά"ασης (Nintendo), συνέ�ιση της παρά"ασης και µετά την έναρ�η των
ερευνών της Επιτρ�πής (Nintendo, John Menzies plc) και απ�πειρα παραπλάνησης της
Επιτρ�πής σε σ�έση µε τ� πραγµατικ� εύρ�ς της παρά"ασης, µε την παρ��ή ανακρι"ών
στ�ι�είων µετά απ� επίσηµη αίτηση πληρ���ρησης (John Menzies plc). Η Επιτρ�πή
αναγνώρισε και ελα�ρυντικά στην υπ�θεση αυτή: καθαρά παθητικ�ς ρ�λ�ς (Soc. Rep.
Concentra L.DA) και τελική συνεργασία µε την Επιτρ�πή κατά τη δι�ικητική διαδικασία
(Nintendo, John Menzies).
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65. G�ρηγώντας µεγάλες εκπτώσεις στις Nintendo και John Menzies plc µετά τη συνεργασία
τ�υς, η Επιτρ�πή τ�νισε τη σηµασία π�υ απ�δίδει στη συνεργασία αυτή, ακ�µη και �ταν
πρ�κειται για παρα"άσεις κάθετης µ�ρ�ής, για τις �π�ίες δεν ε�αρµ�!εται η ανακ�ίνωση περί
επιείκειας. Τέλ�ς, ελή�θη υπ�ψη και τ� �τι η Nintendo πρ�σέ�ερε σηµαντική �ικ�ν�µική
απ�!ηµίωση στ�υς τρίτ�υς π�υ εί�αν υπ�στεί �ικ�ν�µική !ηµία λ�γω της παρά"ασης.

66. Aπως τ�νί!εται και στη σ�ετική απ��αση, �ι περι�ρισµ�ί τ�υ παράλληλ�υ εµπ�ρί�υ
ε�ακ�λ�υθ�ύν να απ�τελ�ύν π�λύ σ�"αρή παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 81 ΕΚ, �π�τε θα διώκ�νται
και θα τιµωρ�ύνται απ� την Επιτρ�πή µε τρ�π� παρ�µ�ι� µε εκείν�ν για τις κλασικές �ρι!�ντιες
συµπρά�εις.

2. @ρθρα 82 και 86

2.1. A@ρθρο 82

67. Ενώ κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς δεν ε�εδ�θησαν επίσηµες απ��άσεις σ�ετικά µε
κατα�ρήσεις δεσπ�!�υσας θέσης, η Επιτρ�πή συνε�ί!ει να απ�δίδει µεγάλη πρ�σ��ή στις
απ�σταθερ�π�ιητικές επιπτώσεις της κατά�ρησης δεσπ�!�υσας θέσης στ�ν ανταγωνισµ� στις
αγ�ρές. Αρκετές υπ�θέσεις, �ι �π�ίες �εκίνησαν είτε µετά απ� καταγγελίες είτε
αυτεπαγγέλτως, ερευνώνται αυτή τη στιγµή, α��ρ�ύν δε διά��ρ�υς τ�µείς, �πως τις
τηλεπικ�ινωνίες, τις µετα��ρές και τα ΜΜΕ (25).

IMS Health (26)

68. Κατά τ� 2002, σηµειώθηκαν και περαιτέρω ε�ελί�εις στην υπ�θεση αυτή, στ� πλαίσι�
της �π�ίας η Επιτρ�πή απ��άσισε να επι"άλει πρ�σωρινά µέτρα (27) στην IMS Health, στις

¥25¦ Για περισσ�τερες λεπτ�µέρειες, "λέπε τα επιµέρ�υς τµήµατα της παρ�ύσας έκθεσης: τµήµα I.Γ.4.3, περί
σιδηρ�δρ�µικών µετα��ρών, σηµεί� 133· τµήµα I.Γ.8, περί της κ�ινωνίας της πληρ���ρίας, σηµεί� 196.

¥26¦ Υπ�θεση COMP/38.044, IMS Health/NDC.
¥27¦ Απ��αση της 3ης Ι�υλί�υ 2001, ΕΕ L 59 της 28.2.2002, η �π�ία διέτασσε την IMS να ��ρηγήσει άδεια

εκµετάλλευσης της «δ�µής 1 860 πλίνθων», η �π�ία �ωρί!ει τη Γερµανία σε 1 860 !ώνες πωλήσεων.
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3 Ι�υλί�υ 2001. Η απ��αση αυτή ανεστάλη στη συνέ�εια απ� τ� ∆ικαστήρι�, µέ�ρι να εκδ�θεί
τελική δικαστική απ��αση σ�ετικά µε την αίτηση ακύρωσής της (28). Η τελευταία διαδικασία
έ�ει ανασταλεί µέ�ρι να δ�θεί απάντηση σε αίτηση πρ�δικαστικής απ��ασης (29) τ�υ
Landgericht της Φρανκ��ύρτης για !ητήµατα π�υ έ��υν σ�έση µε την απ��αση της Επιτρ�πής.

69. Ενώ κατά τ� 2002 η Επιτρ�πή συνέ�ισε την α�ι�λ�γησή της για τη συµπερι��ρά της IMS
στ� πλαίσι� της κύριας διαδικασίας, τα γερµανικά δικαστήρια ε�έδωσαν �ρισµένες απ��άσεις
π�υ έ��υν σ�έση µε τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδι�κτησίας της IMS στ� πλαίσι� της «δ�µής
1 860 πλίνθων» (30). Η απ��αση της Επιτρ�πής "ασίσθηκε στην παραδ��ή �τι η δ�µή αυτή και τα
παρεπ�µενά της καλύπτ�νται απ� δικαίωµα πνευµατικής ιδι�κτησίας (31). Η πλέ�ν πρ�σ�ατη
απ��αση, π�υ ε�έδωσε τ� Oberlandesgericht της Φρανκ��ύρτης στις 17 Σεπτεµ"ρί�υ στην
υπ�θεση IMS κατά Pharma Intranet (PI) (32), διαπιστώνει �τι η IMS δεν ν�µιµ�π�ιείται να
ασκήσει ένδικα µέσα για τη διασ�άλιση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδι�κτησίας, είτε πρ�κειται
για απλά δικαιώµατα πνευµατικής ιδι�κτησίας είτε για ιδι�τυπα δικαιώµατα, αλλά �τι θα
µπ�ρ�ύσε να καταθέσει αίτηση διακ�πής για την εκ µέρ�υς της ΙΡ παρα"ίαση τ�υ γερµανικ�ύ
ν�µ�υ περί αθέµιτ�υ ανταγωνισµ�ύ. Ωστ�σ�, τ� ως άνω δικαστήρι� υπ�στήρι�ε �τι τ� τελευταί�
δικαίωµα δεν επέτρεπε στην IMS να µ�ν�πωλεί �λες τις δ�µές π�υ �µ�ιά!�υν ή απ�ρρέ�υν απ�
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τη «δ�µή 1 860 πλίνθων». Η Επιτρ�πή θα συνε�ίσει να παρακ�λ�υθεί τις υπ�θέσεις π�υ
εκδικά!�νται στα γερµανικά δικαστήρια, για να απ��ασίσει τα µέτρα π�υ πρέπει να λά"ει στην
κύρια διαδικασία της εν λ�γω υπ�θεσης.

2.2. A@ρθρο 86

70. Στην απ��αση max.mobil της 30ής Ιαν�υαρί�υ 2002 στην υπ�θεση T-54/99, τ�
Πρωτ�δικεί� έπρεπε να απ��ανθεί επί µιας αίτησης ακύρωσης η �π�ία εί�ε κατατεθεί δυνάµει
τ�υ άρθρ�υ 230 ΕΚ απ� τη δεύτερη σε µέγεθ�ς εταιρεία κινητής τηλε�ωνίας στην Αυστρία, τη
max.mobil. Η αίτηση αυτή στρε��ταν κατά µιας επιστ�λής, µε την �π�ία η Επιτρ�πή εί�ε
γνωστ�π�ιήσει στη max.mobil �τι δεν επρ�κειτ� να δώσει συνέ�εια στην καταγγελία µε την
�π�ία � αιτών εί�ε !ητήσει απ� την Επιτρ�πή να παρέµ"ει κατά της Αυστρίας µε "άση τ� άρθρ�
81 παράγρα��ς 3 ΕΚ, δεδ�µέν�υ �τι η Αυστρία ε�έρετ� να έ�ει παρα"ιάσει τα άρθρα 86
παράγρα��ς 1 και 82 ΕΚ στ� πλαίσι� τ�υ καθ�ρισµ�ύ των τελών παρα�ώρησης.

71. Τ� άρθρ� 86 παράγρα��ς 3 ΕΚ αναθέτει στην Επιτρ�πή την ε�αρµ�γή των άρθρων 86
παράγρα��ς 1 και 86 παράγρα��ς 2, καθώς και, �π�υ τ�ύτ� είναι αναγκαί�, την απ�στ�λή των
κατάλληλων �δηγιών και απ��άσεων πρ�ς τα κράτη µέλη. Επί µεγάλ� διάστηµα, η θέση της
κ�ιν�τικής ν�µ�λ�γίας ήταν επι"ε"αιωτική της άπ�ψης της Επιτρ�πής, �τι µπ�ρεί να ασκεί τη
διακριτική της ευ�έρεια ως πρ�ς τ� αν και πώς να κάνει �ρήση των ε��υσιών της δυνάµει τ�υ
άρθρ�υ 86 παράγρα��ς 3 �ωρίς να περι�ρί!εται ως πρ�ς αυτ� απ� την ύπαρ�η ή µη καταγγελιών
εκ µέρ�υς τρίτων. Τ�ύτ� σήµαινε �τι, �π�υ η Επιτρ�πή δεν ενεργ�ύσε σ�ετικά µε καταγγελία
ιδιώτη εναντί�ν κράτ�υς µέλ�υς για παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα��ς 1, ή �π�υ η
Επιτρ�πή ηρνείτ� να ενεργήσει, � καταγγέλλων ιδιώτης δεν εν�µιµ�π�ιείτ� να καταθέσει
πρ�σ�υγή επί παραλείψει ή αίτηση ακύρωσης, ανάλ�γα µε την περίπτωση. Στην απ��αση της

¥28¦ ∆ιατά�εις της 26ης )κτω"ρί�υ 2001 στην υπ�θεση T-184/01 R και της 11ης Απριλί�υ 2002 στην υπ�θεση C-
481/01 P(R).

¥29¦ Υπ�θεση C-418/01.
¥30¦ Υπ�διαίρεση της εθνικής επικράτειας σε 1 860 γεωγρα�ικές !ώνες, µε σκ�π� την �µαδ�π�ίηση των

δεδ�µένων για τις πωλήσεις των �αρµακ�"ι�µη�ανιών της Γερµανίας.
¥31¦ Απ��αση, σκέψη 36.
¥32¦ Η Pharma Intranet AG ε�αγ�ράσθηκε απ� την NDC στις 16 )κτω"ρί�υ 2000.
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20ής Φε"ρ�υαρί�υ 1997 (33), ενώ και πάλι απέρριπτε ως απαράδεκτη την αίτηση ακύρωσης π�υ
εί�ε κατατεθεί απ� καταγγέλλ�ντα κατά της άρνησης της Επιτρ�πής να παρέµ"ει δυνάµει τ�υ
άρθρ�υ 86 παράγρα��ς 3, τ� Ευρωπαϊκ� ∆ικαστήρι� έκρινε �τι δεν θα µπ�ρ�ύσε να
απ�κλεισθεί, σε ε�αιρετικές περιπτώσεις, ένας ιδιώτης να ν�µιµ�π�ιείται να υπ�"άλει µια
τέτ�ια αίτηση (34).

72. Στην πρ�ανα�ερ�µενη απ��αση max.mobil, τ� Πρωτ�δικεί� απέκλινε �υσιαστικά απ�
την πρ�ηγηθείσα ν�µ�λ�γία. Υπ�στήρι�ε �τι �ι καταγγέλλ�ντες ιδιώτες δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 86
παράγρα��ς 3 εί�αν τ� δικαίωµα να !ητήσ�υν απ� την Επιτρ�πή να ε�ετάσει τις καταγγελίες
τ�υς κατά τρ�π� τα�ύ και αµερ�ληπτ�. Σύµ�ωνα µε τ� Πρωτ�δικεί�, η υπ��ρέωση αυτή
υπ�κειται σε δικαστικ� έλεγ��, πράγµα π�υ σηµαίνει �τι � καταγγέλλων ν�µιµ�π�ιείται να
καταθέσει πρ�σ�υγή δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 230 ΕΚ για ακύρωση πρά�ης µε την �π�ία η Επιτρ�πή
αρνείται να ασκήσει τις ε��υσίες της δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα��ς 3. Ως πρ�ς την �υσία,
η απ��αση ανέ�ερε �τι � ρ�λ�ς τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαστή περι�ρί!εται στ�ν έλεγ�� της πρά�ης
της Επιτρ�πής ως πρ�ς τρία σηµεία, δηλαδή α) εάν περιλαµ"άνει αιτι�λ�γική έκθεση η �π�ία
εκ πρώτης �ψεως είναι συνεκτική και λαµ"άνει δε�ντως υπ�ψη τις σ�ετικές πλευρές της
υπ�θεσης, ") εάν τα παρατιθέµενα πραγµατικά περιστατικά είναι ακρι"ή κατά την �υσία και
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γ) εάν η εκ πρώτης �ψεως α�ι�λ�γηση των πραγµατικών αυτών περιστατικών δεν περιέ�ει
έκδηλ� σ�άλµα.

73. Ακ�λ�υθώντας τα κριτήρια αυτά κατά την ε�έταση της εν λ�γω επιστ�λής της
Επιτρ�πής, τ� Πρωτ�δικεί� απέρριψε την πρ�σ�υγή της max.mobil ως α"άσιµη. Ωστ�σ�, και
δεδ�µέν�υ �τι η υπ�θεση αυτή ήγειρε σηµαντικά !ητήµατα αρ�ής, η Επιτρ�πή άσκησε έ�εση
στ� ∆ΕΚ, !ητώντας να ακυρωθεί η απ��αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ και η πρ�σ�υγή της max.mobil
να απ�ρρι�θεί ως απαράδεκτη (35).

° — ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ ÙÔÌ¤·

1. Εν�ργεια: απελευθ�ρωση στου� τοµε�� τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� 
και του φυσικο� αερ�ου

74. Τ� έτ�ς 2002 υπήρ�ε ιδιαίτερα σηµαντικ� για την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών
αγ�ρών �υσικ�ύ αερί�υ και ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλη πρ��δ�ς έ�ει επιτευ�θεί �σ�ν
α��ρά την έκδ�ση νέας ν�µ�θεσίας (�δηγία για την �λ�κλήρωση των εσωτερικών αγ�ρών
�υσικ�ύ αερί�υ και ηλεκτρικής ενέργειας — στη συνέ�εια «�δηγία για την επίσπευση της
�λ�κλήρωσης», καν�νισµ�ς σ�ετικά µε τις διασυν�ριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και �δηγία για την ασ�άλεια τ�υ ε��διασµ�ύ στ�ν τ�µέα τ�υ �υσικ�ύ αερί�υ).

¥33¦ Απ��αση της 20ής Φε"ρ�υαρί�υ 1997, υπ�θεση C-107/95 P, Bilanzbuchhalter.
¥34¦ Βάσει της απ��ασης τ�υ ∆ΕΚ στην υπ�θεση Bilanzbuchhalter, πρ�σ�υγή κατά της Επιτρ�πής επί παραλείψει

έγινε για πρώτη ��ρά απ�δεκτή απ� τ� Πρωτ�δικεί� στην απ��ασή τ�υ στην υπ�θεση TF 1 (απ��αση της
3ης Ι�υνί�υ 1999, υπ�θεση T-17/96). Τ� Πρωτ�δικεί� ήταν της γνώµης �τι � καταγγέλλων "ρισκ�ταν σε
κατάσταση ε�αιρετική. Ωστ�σ�, επειδή η Επιτρ�πή εί�ε λά"ει θέση πριν απ� την ηµερ�µηνία της απ��ασης,
δεν υπήρ�ε ανάγκη να εκδικασθεί η πρ�σ�υγή επί παραλείψει. Κατ’ έ�εση, τ� ∆ΕΚ (απ��αση της
12ης Ι�υλί�υ 2001, συνεκδικασθείσες υπ�θέσεις C-302/99 και C-308/99 P) επι"ε"αίωσε �τι, επειδή η Επιτρ�πή
εί�ε απ�σα�ηνίσει τη θέση της, �π�τε η πρ�σ�υγή επί παραλείψει δεν εί�ε πλέ�ν αντικείµεν�, δεν υπήρ�ε
ανάγκη να ε�ετάσει τ� Πρωτ�δικεί� τ� απ�δεκτ� ή µη της πρ�σ�υγής.

¥35¦ ΕΕ C 169 της 13.7.2002, σ 15.
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Ταυτ��ρ�να, η Επιτρ�πή έκλεισε σειρά ιδιαίτερα σηµαντικών υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ
σ�ετικών µε τ�ν τ�µέα της ενέργειας.

75. Τ� σηµαντικ�τερ� γεγ�ν�ς τ�υ έτ�υς ήταν τ� Συµ"�ύλι� Ενέργειας της 25ης Ν�εµ"ρί�υ
2002. Στη διάρκεια της εν λ�γω συνάντησης, τα κράτη µέλη της ΕΕ κατέλη�αν σε π�λιτική
συµ�ωνία �σ�ν α��ρά την �δηγία για την επιτά�υνση της �λ�κλήρωσης (36) (τρ�π�λ�γίες της
�δηγίας 96/92/EΚ για την ηλεκτρική ενέργεια και της �δηγίας 98/30/EΚ για τ� �υσικ� αέρι�)
και τ�ν καν�νισµ� σ�ετικά µε τις διασυν�ριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λ�γω
π�λιτική συµ�ωνία απ�τελεί "ήµα µεί!�ν�ς σηµασίας για την απελευθέρωση των αγ�ρών
ενέργειας και, µετά την επίσηµη έγκρισή της (π�υ αναµένεται για τ� καλ�καίρι τ�υ 2003), θα
παρέ�ει στ�υς ��ρείς της αγ�ράς την απαραίτητη ν�µική ασ�άλεια για την άσκηση των
επι�ειρηµατικών δραστηρι�τήτων τ�υς στ�ν τ�µέα της ενέργειας κατά τα επ�µενα έτη.

76. Aσ�ν α��ρά την �δηγία για την επιτά�υνση, τα �υσιαστικά στ�ι�εία τ�υ π�λιτικ�ύ
συµ"ι"ασµ�ύ π�υ επετεύ�θη µετα�ύ των κρατών µελών της ΕΕ τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2002 µπ�ρ�ύν
να συν�ψισθ�ύν ως ε�ής: α) άν�ιγµα της αγ�ράς για �λ�υς τ�υς µη εγ�ώρι�υς πελάτες �υσικ�ύ
αερί�υ και ηλεκτρικής ενέργειας απ� την 1η Ι�υλί�υ 2004 και για �λ�υς τ�υς άλλ�υς πελάτες,
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δηλαδή συµπεριλαµ"αν�µένων των ιδιωτικών ν�ικ�κυριών, απ� την 1η Ι�υλί�υ 2007·
") αυ�ηµένες υπ�ρεώσεις παρ�ής καθ�λικής υπηρεσίας στ�ν τ�µέα της ηλεκτρικής ενέργειας
(εγγύηση ε��διασµ�ύ σε λ�γικές τιµές)· γ) ν�µικ�ς και λειτ�υργικ�ς διαωρισµ�ς για τ�υς
δια�ειριστές συστηµάτων µετα��ράς απ� την 1η Ι�υλί�υ 2004 (για τ�υς δια�ειριστές
συστηµάτων διαν�µής λειτ�υργικ�ς δια�ωρισµ�ς απ� την 1η Ι�υλί�υ 2004, ν�µικ�ς
δια�ωρισµ�ς απ� την 1η Ι�υλί�υ 2007)· δ) εισαγωγή εν�ς καθεστώτ�ς ρυθµι��µενης πρ�σ�ασης
τρίτων για τα δίκτυα µετα��ράς και διαν�µής και τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ (37). Aσ�ν α��ρά την
απ�θήκευση τα κράτη µέλη της ΕΕ έ��υν την επιλ�γή µετα�ύ καθεστώτων ρυθµι!�µενης
πρ�σ"ασης τρίτων και καθεστώτων πρ�σ"ασης τρίτων κατ�πιν διαπραγµατεύσεων· ε) ανάγκη
σύστασης ρυθµιστικών αρών, �ι �π�ίες θα έ��υν τ�υλά�ιστ�ν την αρµ�δι�τητα να καθ�ρί!�υν ή
να εγκρίν�υν, πριν τεθ�ύν σε ε�αρµ�γή, µεθ�δ�υς για τ�ν υπ�λ�γισµ� των τιµ�λ�γίων
πρ�σ"ασης δικτύ�υ· στ) �ι παρεκκλίσεις απ� τα ρυθµισµένα τιµ�λ�για ενδέ�εται να επιτραπ�ύν
απ� την Επιτρ�πή για σηµαντικά έργα νέας υπ�δ�µής στ�ν τ�µέα τ�υ �υσικ�ύ αερί�υ.

77. ) καν�νισµ�ς για τις διασυν�ριακές συναλλαγές στ�ν τ�µέα της ηλεκτρικής ενέργειας έ�ει
ως στ��� να θέσει δίκαι�υς καν�νες για τις διασυν�ριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας,
αυ�άν�ντας κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� τ�ν ανταγωνισµ� στ� πλαίσι� της εσωτερικής αγ�ράς
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κύρια στ�ι�εία τ�υ π�λιτικ�ύ συµ"ι"ασµ�ύ π�υ επιτεύ�θηκε µετα�ύ
των κρατών µελών της ΕΕ µπ�ρ�ύν να συν�ψισθ�ύν ως ε�ής: α) δηµι�υργία µη�ανισµ�ύ
αντιστάθµισης υπέρ των δια�ειριστών των συστηµάτων µετα��ράς για δαπάνες π�υ πρ�κύπτ�υν
ως απ�τέλεσµα ε�υπηρέτησης διακ�µι!�µενων ρ�ών, αντιστάθµιση η �π�ία θα κατα"άλλεται
απ� τ�υς δια�ειριστές των συστηµάτων µετα��ράς π�υ απ�τελ�ύν τ� σηµεί� α�ετηρίας των
διαµετακ�µι!�µενων ρ�ών και τ� σύστηµα µετα��ράς στ� �π�ί� καταλήγ�υν �ι εν λ�γω ρ�ές·
") καθ�ρισµ�ς εναρµ�νισµένων αρ�ών �σ�ν α��ρά τα τέλη διαµετακ�µι!�µενης µετα��ράς,
ιδίως, ε�αρµ�γή ισ�τιµων και δια�ανών τελών ανε�αρτήτως απ�στασης για τη �ρήση δικτύ�υ,
µ�λ�ν�τι επιτρέπ�νται σήµατα π�υ αντανακλ�ύν τ� ισ�!ύγι� παραγωγής/κατανάλωσης (38)·
γ) καθ�ρισµ�ς καν�νων για να µεγιστ�π�ιηθεί η διαθεσιµ�τητα της ικαν�τητας µετα��ράς·
δ) θέσπιση αρ�ών για τη δια�είριση της υπερ��ρτωσης· ε) καθ�ρισµ�ς καν�νων για τη �ρήση

¥36¦ Έγγρα�� 14867/02 τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 27ης Ν�εµ"ρί�υ 2002, για τ� �υσικ� αέρι�, και έγγρα�� 14869/02 τ�υ
Συµ"�υλί�υ, της 27ης Ν�εµ"ρί�υ 2002, για την ηλεκτρική ενέργεια.

¥37¦ Υγρ�π�ιηµέν� �υσικ� αέρι�.
¥38¦ Τα επ�ν�µα!�µενα «σήµατα �ωρ�θέτησης».
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εσ�δων απ� τη δια�είριση της υπερ��ρτωσης· στ) συµµετ��ή των εθνικών ρυθµιστικών αρ�ών
σε θέµατα τιµ�λ�γίων και καταν�µής ικαν�τητας· !) πρ�"λεψη κυρώσεων απ� τα κράτη µέλη
για παρα"άσεις τ�υ καν�νισµ�ύ και υπ��ρέωση των κρατών µελών να υπ�"άλ�υν ανα��ρά στην
Επιτρ�πή, η �π�ία παρακ�λ�υθεί την ε�αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ.

78. Η π�λιτική συµ�ωνία π�υ επιτεύ�θηκε απ� τα κράτη µέλη της ΕΕ ακ�λ�υθεί σε µεγάλ�
"αθµ� την τρ�π�π�ιηµένη πρ�ταση της Επιτρ�πής �σ�ν α��ρά την �δηγία για την επίσπευση
και τ�ν καν�νισµ� για τις διασυν�ριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας π�υ εκδ�θηκε τ�ν
Ι�ύνι� τ�υ 2002 (39). Στην εν λ�γω πρ�ταση ενσωµατώθηκαν τα π�ρίσµατα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ
Συµ"�υλί�υ της Βαρκελ�νης και των συ!ητήσεων στ� πλαίσι� των �µάδων εργασίας τ�υ
Συµ"�υλί�υ, και ελή�θησαν υπ�ψη �ι τρ�π�λ�γίες π�υ ενέκρινε τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�
κατά την πρώτη ανάγνωση της ν�µ�θετικής δέσµης. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή εί�ε πρ�τείνει να
πραγµατ�π�ιηθεί συντ�µ�τερα τ� πλήρες άν�ιγµα της αγ�ράς.

79. Εκτ�ς απ� τη δέσµη για την εσωτερική αγ�ρά, η Επιτρ�πή ε�έδωσε πρ�ταση �δηγίας
�σ�ν α��ρά την ασ�άλεια τ�υ ε��διασµ�ύ στ�ν τ�µέα τ�υ �υσικ�ύ αερί�υ (40). Η εν λ�γω
πρ�ταση έ�ει ως στ��� να διευκρινίσει και να �ρίσει τις ευθύνες των ��ρέων της αγ�ράς στις
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ελευθερωµένες ευρωπαϊκές αγ�ρές �υσικ�ύ αερί�υ �σ�ν α��ρά την ασ�άλεια τ�υ ε��διασµ�ύ.
Απ� την άπ�ψη αυτή, η πρ�ταση πρ�"λέπει κατ’ αρ�ήν �τι τα κράτη µέλη θα ε�αρµ�σ�υν
�ρισµένα ελά�ιστα πρ�τυπα για τ�ν αδιάλειπτ� ε��διασµ� πελατών, για παράδειγµα διαθέσιµη
ικαν�τητα και �γκ� σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή στην περίπτωση σηµαντικής
διακ�πής τ�υ ε��διασµ�ύ. Ωστ�σ�, �ι εν λ�γω καν�νες δεν θα ισ�ύ�υν για εταιρείες µε µικρά
µερίδια αγ�ράς.

80. Τ� σ�έδι� �δηγίας τ�νί!ει επίσης τη σηµασία των µακρ�πρ�θεσµων συµ"άσεων
πρ�µήθειας �υσικ�ύ αερί�υ για την ασ�άλεια ε��διασµ�ύ της Ευρώπης στ�ν τ�µέα τ�υ �υσικ�ύ
αερί�υ. Ενώ τ� σ�έδι� �δηγίας ανα�έρει �τι τ� παρ�ν επίπεδ� των µακρ�πρ�θεσµων
συµ"άσεων πρ�µήθειας �υσικ�ύ αερί�υ είναι ικαν�π�ιητικ� στ� κ�ιν�τικ� επίπεδ�, εισάγεται
ένας µη�ανισµ�ς π�υ επιτρέπει την παρακ�λ�ύθηση των εν λ�γω συµ"άσεων και τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων, σε περίπτωση π�υ τ� επίπεδ� των µακρ�πρ�θεσµων συµ"άσεων θεωρηθεί
�τι δεν είναι πλέ�ν ικαν�π�ιητικ�. Απ� την άπ�ψη αυτή είναι επίσης σηµαντικ� να τ�νισθεί
�τι, µ�λ�ν�τι �ι µακρ�πρ�θεσµες συµ"άσεις πρ�µήθειας �υσικ�ύ αερί�υ δεν είναι ipso facto
ασυµ"ί"αστες µε τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� ανταγωνισµ�ύ, η Επιτρ�πή θα ελέγ�ει εάν πρ�κύπτει θέµα
ασυµ"ί"αστ�υ σε µεµ�νωµένες περιπτώσεις. Στ� "αθµ� π�υ �ι περι�ρισµ�ί σε συµ"άσεις
πρ�µήθειας �υσικ�ύ αερί�υ είναι απαραίτητ�ι για να υπ�στηρι�θ�ύν σηµαντικές επενδύσεις,
για παράδειγµα σε ένα νέ� πεδί� �υσικ�ύ αερί�υ, η Επιτρ�πή θα λαµ"άνει τ� στ�ι�εί� αυτ�
υπ�ψη της.

81. Η έκδ�ση ν�µ�θεσίας µε σκ�π� την απελευθέρωση των ευρωπαϊκών αγ�ρών ενέργειας
πρέπει να συν�δεύεται απ� την αυστηρή ε�αρµ�γή τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ. Η
συµ"�λή τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ στη διαδικασία απελευθέρωσης ενδέ�εται να
αυ�ηθεί κατά τη διάρκεια των επ�µενων ετών, στ� "αθµ� π�υ τα ν�µ�θετικά µέτρα στα κράτη
µέλη της ΕΕ δηµι�υργ�ύν τ� κατάλληλ� ν�µικ� πλαίσι� για την εισαγωγή απ�τελεσµατικ�ύ
ανταγωνισµ�ύ στις αγ�ρές ενέργειας. Απ� την άπ�ψη αυτή, απ�τελεί καθήκ�ν των ευρωπαϊκών
και εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ να ε�ασ�αλίσ�υν �τι τα κρατικά µέτρα, τα �π�ία
παρεµπ�δί!�υν τη δηµι�υργία κ�ινών αγ�ρών ενέργειας, δεν αντικαθίστανται απ� µέτρα των
��ρέων της αγ�ράς.

¥39¦ COM(2002) 304 τελικ� της 7ης Ι�υνί�υ 2002.
¥40¦ COM(2002) 488 τελικ� της 11ης Σεπτεµ"ρί�υ 2002.
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82. Στ� πλαίσι� τ�υ εκσυγ�ρ�νισµ�ύ, π�υ �δηγεί στην απ�κέντρωση της ε�αρµ�γής τ�υ
ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ, θα απαιτηθεί στενή συνεργασία µετα�ύ της Επιτρ�πής και
των εθνικών αρ�ών. Πρ�κειµέν�υ να τεθ�ύν �ι σωστές πρ�τεραι�τητες, η εν λ�γω συνεργασία
δεν θα πρέπει να περι�ριστεί στις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, αλλά θα πρέπει, στ� "αθµ� τ�υ
δυνατ�ύ, να επεκταθεί και στις εθνικές ρυθµιστικές αρ�ές, �ι �π�ίες πρέπει να διαδραµατίσ�υν
συγκεκριµέν� ρ�λ� για την πρακτική ε�αρµ�γή της π�λιτικής απελευθέρωσης.

83. Η Επιτρ�πή κρίνει �τι στις αντίστ�ι�ες αγ�ρές ενέργειας συ�νά δεσπ�!�υν εθνικ�ί
��ρείς π�υ καθιστ�ύν αναγκαία την αυστηρή ε�αρµ�γή των καν�νων κατά των µ�ν�πωλίων, �τι
η διαδικασία απελευθέρωσης θα �δηγήσει κατά πάσα πιθαν�τητα σε περαιτέρω συγ�ωνεύσεις
π�υ καθιστ�ύν αναγκαία την αυστηρή ε�αρµ�γή της ν�µ�θεσίας για τ�ν έλεγ�� των
συγκεντρώσεων και �τι �ρισµένες εταιρείες στ�ν τ�µέα της ενέργειας ενδέ�εται να
επι�ειρήσ�υν να επω�εληθ�ύν των κρατικών ενισ�ύσεων πρ�κειµέν�υ να "ελτιώσ�υν την
ανταγωνιστικ�τητά τ�υς στις απελευθερωµένες αγ�ρές ενέργειας, γεγ�ν�ς π�υ καθιστά
αναγκαία την αυστηρή ε�αρµ�γή των καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις.

84. Στ�ν τ�µέα καταπ�λέµησης των µ�ν�πωλίων η Επιτρ�πή συνε�ί!ει να επικεντρώνει τ�
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ενδια�έρ�ν της σε θέµατα ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α��ρά την πρ�µήθεια και σε θέµατα δικτύ�υ. Η
Επιτρ�πή κρίνει �τι �ι διακαν�νισµ�ί µετα�ύ των πρ�µηθευτών ενδέ�εται να µειώσ�υν τε�νητά
τις επιλ�γές των καταναλωτών και τη δυνατ�τητά τ�υς να αλλά��υν πρ�µηθευτή. Aσ�ν α��ρά
την πρ�σ"αση στα δίκτυα, η Επιτρ�πή θεωρεί �τι �ωρίς την εισαγωγή απ�τελεσµατικ�ύ,
δια�αν�ύς και ισ�τιµ�υ καθεστώτ�ς πρ�σ"ασης τρίτων �ι εναλλακτικ�ί πρ�µηθευτές δεν θα
έ��υν τη δυνατ�τητα να θέσ�υν στη διάθεση των καταναλωτών ανταγωνιστικές πρ�σ��ρές.

85. Aσ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ� στ�ν τ�µέα της πρ�µήθειας, τ� κύρι� επίτευγµα τ� 2002
ήταν η διευθέτηση της λεγ�µενης υπ�θεσης GFU (41). Η εν λ�γω υπ�θεση α��ρ�ύσε την απ�
κ�ιν�ύ εµπ�ρία ν�ρ"ηγικ�ύ �υσικ�ύ αερί�υ µέσω µιας επιτρ�πής διαπραγµάτευσης �υσικ�ύ
αερί�υ (GFU). Η εν λ�γω επιτρ�πή, και ��ι �ι επιµέρ�υς εταιρείες, απ��άσι!αν π�ι�ς θα
µπ�ρ�ύσε να αγ�ράσει ν�ρ"ηγικ� �υσικ� αέρι� και σε π�ια τιµή. Τ� καθεστώς GFU εί�ε ως
απ�τέλεσµα �τι �ι ευρωπαί�ι πελάτες δεν µπ�ρ�ύσαν να επιλέ��υν µετα�ύ ν�ρ"ηγών
παραγωγών �υσικ�ύ αερί�υ, π�υ καλύπτ�υν συν�λικά τ� 10 % της ευρωπαϊκής !ήτησης, αλλά
έπρεπε να απευθύν�νται µ�ν� στην GFU. Η Επιτρ�πή µπ�ρεσε να κλείσει την υπ�θεση α��ύ �ι
εταιρείες ανέλα"αν τη δέσµευση στ� µέλλ�ν να διαθέτ�υν τ� πρ�ϊ�ν τ�υς στην αγ�ρά
µεµ�νωµένα και α��ύ �ι δύ� σηµαντικ�τερ�ι ��ρείς της αγ�ράς, Statoil και η Norsk Hydro,
έλα"αν �ρισµένα συν�δευτικά µέτρα, τα �π�ία ευν��ύν τ�υς νέ�υς πελάτες.

86. Μια άλλη υπ�θεση σ�ετική µε τη "ελτίωση της διάρθρωσης πρ�µήθειας είναι η
λεγ�µενη υπ�θεση Synergen (42). Η εν λ�γω υπ�θεση α��ρ�ύσε την κατασκευή µ�νάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στ� ∆�υ"λίν� της Ιρλανδίας, απ� τ�ν "ασικ� ιρλανδ�
παραγωγ� ηλεκτρικής ενέργειας ESB και τη ν�ρ"ηγική εταιρεία �υσικ�ύ αερί�υ και
πετρελαί�υ Statoil. Πρ�κειµέν�υ να ε�αλει�θ�ύν �ι σ�ετικές ανησυ�ίες �σ�ν α��ρά τ�ν
ανταγωνισµ� (π�υ ��είλ�νταν, µετα�ύ άλλων, στη δέσµευση της Statoil να παρα�ωρήσει στην
ESB την εµπ�ρία της ηλεκτρικής ενέργειας π�υ παράγει η Synergen) η ESB ανέλα"ε τη
δέσµευση να διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια µε πλειστηριασµ�ύς ή άµεσες πωλήσεις. Κατ’ αυτ�ν
τ�ν τρ�π� �ι νε�εισερ��µεν�ι στην αγ�ρά µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιήσ�υν τις εν λ�γω
διαθέσιµες π�σ�τητες για να δηµι�υργήσ�υν µια πελατειακή "άση �ταν κατασκευά!�υν έναν
νέ� σταθµ� παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

¥41¦ Υπ�θεση COMP/E-4/36.072, ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/1084 της 17ης Ι�υλί�υ 2002.
¥42¦ Yπ�θεση COMP/E-4/37.732, ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/792 της 31ης Μαΐ�υ 2002.
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87. Aσ�ν α��ρά τη "ελτίωση τ�υ καθεστώτ�ς πρ�σ"ασης δικτύ�υ, η Επιτρ�πή ανέλα"ε
σειρά σηµαντικών ερευνών, η πλει�ν�τητα των �π�ίων δεν έ�ει ακ�µη �λ�κληρωθεί. Τ� 2002,
η Επιτρ�πή ασ��λήθηκε ιδιαίτερα µε τη λειτ�υργία τ�υ αγωγ�ύ διασύνδεσης �υσικ�ύ αερί�υ
µετα�ύ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ και Βελγί�υ (43). Η Επιτρ�πή περάτωσε την εν λ�γω έρευνα, α��ύ
κατέστη σα�ές �τι �ι εµπλεκ�µενες επι�ειρήσεις έλα"αν ή πρ�κειται να λά"�υν στ� άµεσ�
µέλλ�ν �ρισµένα µέτρα µε τα �π�ία να διευκ�λύνεται η πρ�σ"αση τρίτων στ�ν εν λ�γω
σηµαντικ� αγωγ� π�υ συνδέει τ� Ηνωµέν� Βασίλει� και τ� Βέλγι�.

88. )ι συγ�ωνεύσεις στ�ν ενεργειακ� τ�µέα συνε�ίστηκαν τ� 2002, τ�σ� σε εθνικ� �σ� και
σε κ�ιν�τικ� επίπεδ�. Ωστ�σ�, �σ�ν α��ρά τ� κ�ιν�τικ� επίπεδ�, � αριθµ�ς των συναλλαγών
µειώθηκε ελα�ρά σε σύγκριση µε πρ�ηγ�ύµενα έτη. Ωστ�σ� υπάρ��υν ενδεί�εις �τι η
συνε�ι!�µενη απελευθέρωση στ�ν τ�µέα τ�υ �υσικ�ύ αερί�υ ενδέ�εται να �δηγήσει σε
περισσ�τερες συγ�ωνεύσεις στ�ν τ�µέα αυτ�. ) κύρι�ς τ�µέας συγκέντρωσης υπήρ�ε η
παραγωγή και πρ�µήθεια ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς καθώς και �ι δραστηρι�τητες εµπ�ρίας. Καµία
πλήρης και σε "άθ�ς έρευνα δεν πραγµατ�π�ιήθηκε κατά τη διάρκεια τ�υ 2002 �σ�ν α��ρά τις
συγ�ωνεύσεις στ�ν τ�µέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
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89. Στ�ν τ�µέα τ�υ �υσικ�ύ αερί�υ, µια συγκέντρωση υπήρ�ε ιδιαίτερα σηµαντική τ� 2002.
Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε, υπ� �ρ�υς, την ε�αγ�ρά της περι�ερειακής εταιρείας
��νδρικής πώλησης �υσικ�ύ αερί�υ της Βάδης-Βυρτεµ"έργης, Gas Versorgung Süddeutschland
(GVS), απ� τη γερµανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Energie Baden-Württemberg AG
(EnBW) απ� κ�ιν�ύ µε την ιταλική εταιρεία πετρελαί�υ και �υσικ�ύ αερί�υ ΕΝI SpA (44). Η
πρά�η, �πως αρ�ικά κ�ιν�π�ιήθηκε στην Επιτρ�πή, θα εί�ε ως απ�τέλεσµα την ενίσ�υση της
δεσπ�!�υσας θέσης της GVS στην αγ�ρά περι�ερειακής ��νδρικής πώλησης �υσικ�ύ αερί�υ,
ε�ασ�αλί!�ντάς της σηµαντικ� µέρ�ς των πελατών της GVS, π�υ ελέγ�εται απ� την EnBW.
Πρ�κειµέν�υ να εκλείψ�υν �ι ανησυ�ίες της Επιτρ�πής �σ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ�, τα µέρη
ανέλα"αν να ��ρηγήσ�υν σε �λ�υς τ�υς τ�πικ�ύς διαν�µείς �υσικ�ύ αερί�υ τ� δικαίωµα να
καταγγείλ�υν πριν απ� τη λή�η τ�υς µακρ�πρ�θεσµες συµ"άσεις πρ�µήθειας π�υ έ��υν
συνάψει µε την GVS ή µε άλλες θυγατρικές της π�υ ελέγ��νται απ� την EnBW.

90. Τ� 2002 υπήρ�ε επίσης π�λύ σηµαντικ� έτ�ς για τ�ν έλεγ�� των κρατικών ενισ�ύσεων
στ�ν τ�µέα της ενέργειας. )ι έρευνες α��ρ�ύσαν κυρίως τ� θέµα τ�υ λανθάν�ντ�ς κ�στ�υς (45).
Στ� πλαίσι� αυτ�, �ι υπηρεσίες της Επιτρ�πής δηµ�σίευσαν µια πρώτη απ�γρα�ή των δηµ�σίων
ενισ�ύσεων π�υ ��ρηγ�ύνται σε διά��ρες πηγές ενέργειας (46). Η απ�γρα�ή πρ�σδι�ρί!ει και
καταγρά�ει τα διά��ρα εθνικά και κ�ιν�τικά µέτρα π�υ έ��υν λη�θεί στ�ν τ�µέα της ενέργειας,
στις περιπτώσεις π�υ υπάρ��υν διαθέσιµες σ�ετικές πληρ���ρίες. Η απ�γρα�ή δεν
περι�ρί!εται στην αυστηρά ν�µική ένν�ια της κρατικής ενίσ�υσης, και έ�ει σ�εδιασθεί ως
εργαλεί� για την παρακ�λ�ύθηση των µελλ�ντικών επιπτώσεων των ενισ�ύσεων στις διά��ρες
αγ�ρές.

¥43¦ Υπ�θεση COMP/E-4/38.075, ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/401 της 13ης Μαρτί�υ 2002.
¥44¦ Υπ�θεση COMP/M.2822, ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/1905 της 17ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002.
¥45¦ Βλέπε απ� την άπ�ψη αυτή τ� τµήµα για τις κρατικές ενισ�ύσεις, σηµεία 386 επ.
¥46¦ http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/ aids/energy_en.htm

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/ aids/energy_en.htm
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2. Ταχυδροµικ�� υπηρεσ�ε�

2.1. AΝ�α οδηγ�α για τι� ταχυδροµικ�� υπηρεσ�ε�

91. Στις 10 Ι�υνί�υ τ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� ενέκριναν τη νέα �δηγία
2002/39/EΚ (47) για τις τα�υδρ�µικές υπηρεσίες. Μετά απ� πρ�ταση της Επιτρ�πής, τ�
Συµ"�ύλι� ε�έδωσε κ�ινή θέση �σ�ν α��ρά κείµεν� για την τρ�π�π�ίηση της υπάρ��υσας
�δηγίας για τις τα�υδρ�µικές υπηρεσίες στις 15 )κτω"ρί�υ 2001. )ι κύριες αλλαγές τ�υ
Συµ"�υλί�υ ήταν �ι ε�ής:

— περαιτέρω άν�ιγµα της αγ�ράς µε πρ��δευτική µείωση τ�υ απ�κλειστικ�ύ τ�µέα απ� την
1η Ιαν�υαρί�υ 2003 και την 1η Ιαν�υαρί�υ 2006 (48)·

— η δυνατ�τητα να υλ�π�ιηθεί η εσωτερική αγ�ρά τα�υδρ�µικών υπηρεσιών τ� 2009 (49), µε
πρ�ταση της Επιτρ�πής π�υ πρέπει να εγκριθεί απ� τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� και τ�
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Συµ"�ύλι�·

— η απελευθέρωση τ�υ ε�ερ��µεν�υ διασυν�ριακ�ύ τα�υδρ�µεί�υ µε ε�αίρεση τα κράτη
µέλη στα �π�ία η σ�ετική υπηρεσία πρέπει να εντα�θεί στ�ν απ�κλειστικ� τ�µέα
πρ�κειµέν�υ να ε�ασ�αλισθεί η παρ��ή της καθ�λικής υπηρεσίας·

— η απαγ�ρευση των διασταυρ�ύµενων επιδ�τήσεων των καθ�λικών υπηρεσιών εκτ�ς τ�υ
απ�κλειστικ�ύ τ�µέα µε έσ�δα απ� υπηρεσίες στ�ν απ�κλειστικ� τ�µέα, εκτ�ς εάν αυτ�
είναι απ�λύτως αναγκαί� για την τήρηση ειδικών υπ��ρεώσεων καθ�λικής υπηρεσίας π�υ
επι"άλλ�νται στ�ν ανταγωνιστικ� τ�µέα·

— η ε�αρµ�γή των αρ�ών της δια�άνειας και της ισ�τιµης µετα�είρισης στις περιπτώσεις
π�υ �ι ��ρείς παρ��ής καθ�λικής υπηρεσίας ε�αρµ�!�υν ειδικά τιµ�λ�για.

92. Τ� κείµεν� στη συνέ�εια αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε απ� τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�
µε τρεις περαιτέρω τρ�π�λ�γίες, �ι �π�ίες ωστ�σ� δεν επηρεά!�υν τα νέα στ�ι�εία π�υ
πρ�ανα�έρθηκαν.

¥47¦ )δηγία 2002/39/EΚ τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 10ης Ι�υνί�υ 2002, για την
τρ�π�π�ίηση της �δηγίας 97/67/EΚ �σ�ν α��ρά τ� περαιτέρω άν�ιγµα κ�ιν�τικών τα�υδρ�µικών υπηρεσιών
στ�ν ανταγωνισµ�.

¥48¦ Συγκεκριµένα, απ� τ� 2003 � µη απ�κλειστικ�ς τ�µέας θα περιλαµ"άνει επιστ�λές µε "άρ�ς άνω των
100 γραµµαρίων· τ� εν λ�γω �ρι� "άρ�υς δεν ισ�ύει εάν η τιµή είναι ίση ή τρεις ��ρές υψηλ�τερη τ�υ
δηµ�σι�υ τιµ�λ�γί�υ για ένα αντικείµεν� αλληλ�γρα�ίας της πρώτης "αθµίδας "άρ�υς της τα�ύτερης
κατηγ�ρίας. Απ� τ� 2006 � µη απ�κλειστικ�ς τ�µέας θα περιλαµ"άνει επιστ�λές µε "άρ�ς άνω των
50 γραµµαρίων· τ� εν λ�γω �ρι� "άρ�υς δεν ισ�ύει εάν η τιµή είναι ίση ή τρεις ��ρές υψηλ�τερη τ�υ
δηµ�σι�υ τιµ�λ�γί�υ για ένα αντικείµεν� αλληλ�γρα�ίας της πρώτης "αθµίδας "άρ�υς της τα�ύτερης
κατηγ�ρίας.

¥49¦ Τ� 2006 η Επιτρ�πή θα �λ�κληρώσει µελέτη στην �π�ία θα α�ι�λ�γείται, για κάθε κράτ�ς µέλ�ς, �
αντίκτυπ�ς απ� την υλ�π�ίηση της εσωτερικής αγ�ράς τα�υδρ�µικών υπηρεσιών τ� 2001 στην καθ�λική
υπηρεσία. Βάσει της εν λ�γω µελέτης η Επιτρ�πή θα υπ�"άλει έκθεση στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� και τ�
Συµ"�ύλι� σε συνδυασµ� µε πρ�ταση στην �π�ία θα επι"ε"αιώνεται, ανάλ�γα µε την περίπτωση, τ� 2009 ως
�ρ�νικ� �ρι� για την �λ�κλήρωση της εσωτερικής αγ�ράς τα�υδρ�µικών υπηρεσιών ή θα καθ�ρί!�νται
ενδε��µενα άλλα µέτρα "άσει των συµπερασµάτων της µελέτης.
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3. AΤηλεπικοινων�ε�

3.1. Ν�ο ρυθµιστικ� πλα�σιο για τα δ�κτυα και τι� υπηρεσ�ε� ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν

93. Στις 14 Φε"ρ�υαρί�υ τ� Συµ"�ύλι� ενέκρινε νέ� ρυθµιστικ� πλαίσι� για την εκ των
πρ�τέρων ν�µ�θετική ρύθµιση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρ�νικών επικ�ινωνιών, π�υ
ετέθη σε ε�αρµ�γή στις 24 Απριλί�υ. Η εν λ�γω νέα δέσµη ν�µ�θετικών µέτρων απ�τελείται
απ� πέντε �δηγίες (50) και απ�τελεί µια σε "άθ�ς αναθεώρηση τ�υ ρυθµιστικ�ύ πλαισί�υ για τις
τηλεπικ�ινωνίες, µε σκ�π� να αυ�ηθεί � ανταγωνισµ�ς στ�ν εν λ�γω καίρι� τ�µέα για την
ευρωπαϊκή �ικ�ν�µία. Τέσσερις απ� τις �δηγίες (η �δηγία-πλαίσι� 2002/21/ΕΚ, η �δηγία
πρ�σ"ασης 2002/19/ΕΚ, η �δηγία αδει�δ�τησης 2002/20/EΚ και η �δηγία καθ�λικής υπηρεσίας
2002/22/EΚ) πρέπει να µετα�ερθ�ύν στ� εθνικ� δίκαι� µέ�ρι την 25η Ι�υλί�υ 2003 και να
αρ�ίσ�υν να ισ�ύ�υν απ� την ίδια ηµερ�µηνία, ενώ η �δηγία για την πρ�στασία της ιδιωτικής
!ωής και τις ηλεκτρ�νικές επικ�ινωνίες 2002/58/EΚ πρέπει να τεθεί σε ε�αρµ�γή µέ�ρι την
31η )κτω"ρί�υ 2003.

94. Η εν λ�γω νέα δέσµη ρυθµιστικών µέτρων επιδιώκει να είναι τε�ν�λ�γικά �υδέτερη,
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αντιµετωπί!�ντας �λα τα δίκτυα µετα��ράς µε ισ�τιµ� τρ�π�. Κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π� �ι ��ρείς της
αγ�ράς υπ�κεινται σε καν�νιστικ�ύς περι�ρισµ�ύς µ�ν� �ταν αυτ� είναι απαραίτητ� και σε
ενιαία "άση σε �λ�κληρη την ΕΕ, ενώ ταυτ��ρ�να παρέ�εται, µετα�ύ άλλων, στην Επιτρ�πή η
ε��υσία να !ητά απ� τις εθνικές ρυθµιστικές αρ�ές να απ�σύρ�υν σ�έδια απ��άσεων σε
κρίσιµ�υς τ�µείς π�υ σ�ετί!�νται µε τη λειτ�υργία της εσωτερικής αγ�ράς.

95. Ένα απ� τα σηµαντικ�τερα �αρακτηριστικά τ�υ νέ�υ πλαισί�υ είναι � νέ�ς �ρισµ�ς
της ένν�ιας της «σηµαντικής ισ�ύ�ς στην αγ�ρά» (ΣΙΑ), π�υ "ασί!εται πλέ�ν στ�ν �ρισµ�
της δεσπ�!�υσας θέσης "άσει τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ ("λέπε άρθρ� 14 της �δηγίας-
πλαισί�υ). Ως απ�τέλεσµα της εν λ�γω αλλαγής στ�ν �ρισµ�, µια ρυθµιστική υπ��ρέωση εκ
των πρ�τέρων µπ�ρεί, κατά γενικ� καν�να, να επι"ληθεί µ�ν� σε επι�ειρήσεις π�υ
κατέ��υν, συλλ�γικά ή µεµ�νωµένα, δεσπ�!�υσα θέση κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 82.
Βάσει τ�υ πρ�ηγ�ύµεν�υ ρυθµιστικ�ύ πλαισί�υ µια επι�είρηση υπ�κειτ� σε καν�νιστική
ρύθµιση εκ των πρ�τέρων εάν κατεί�ε µερίδι� αγ�ράς 25 %. ) νέ�ς �ρισµ�ς της ΣΙΑ θα έ�ει
ως εκ τ�ύτ�υ τ� απ�τέλεσµα να υψώσει τ�ν καν�νιστικ� �ραγµ�, ενώ ταυτ��ρ�να θα
ε�ασ�αλίσει τη συνέπεια µετα�ύ καν�νιστικών ρυθµίσεων εκ των πρ�τέρων και ε�αρµ�γής
εκ των υστέρων των καν�νων τ�υ ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α��ρά τις επι�ειρήσεις µε
δεσπ�!�υσα θέση.

96. Ένα άλλ� σηµαντικ� στ�ι�εί� τ�υ νέ�υ πλαισί�υ είναι η υπ��ρέωση των εθνικών
ρυθµιστικών αρ�ών (ΕΡΑ) να διε�άγ�υν µια καν�νική ανάλυση της αγ�ράς πριν υπ�"άλλ�υν
�π�ι�υδήπ�τε είδ�υς καν�νιστικές υπ��ρεώσεις σε επι�ειρήσεις µε ΣΙΑ. Συγκεκριµένα, �ι
ΕΡΑ θα πρέπει να πρ�σδι�ρί!�υν την αγ�ρά σ�ετικ�ύ πρ�ϊ�ντ�ς καθώς και τη γεωγρα�ική
αγ�ρά πρ�κειµέν�υ να εκτιµήσ�υν εάν µια επι�είρηση διαθέτει ΣΙΑ. Απ� την άπ�ψη αυτή, η
Επιτρ�πή (51) ε�έδωσε κατευθυντήριες γραµµές για την ανάλυση αγ�ράς και την εκτίµηση της
ΣΙΑ (52), καθ�ρί!�ντας τις µεθ�δ�υς και τις αρ�ές τ�υ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ �ι ΕΡΑ θα
πρέπει να ε�αρµ�!�υν �ταν πραγµατ�π�ι�ύν µια ανάλυση αγ�ράς. Στην πρά�η, �ι ΕΡΑ πρέπει
να επικεντρών�υν την ανάλυση αγ�ράς στις αγ�ρές εκείνες �ι �π�ίες δικαι�λ�γ�ύν µια
καν�νιστική ρύθµιση εκ των πρ�τέρων µε "άση συγκεκριµένα κριτήρια. )ι εν λ�γω αγ�ρές

¥50¦ ΕΕ L 108 της 24.4.2002 και ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ 37.
¥51¦ Σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 15 της �δηγίας-πλαισί�υ.
¥52¦ ΕΕ C 165 της 11.7.2002.
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απαριθµ�ύνται σε σύσταση π�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε στις 11 Φε"ρ�υαρί�υ 2003 (53) σύµ�ωνα µε
τ� άρθρ� 15 της �δηγίας-πλαισί�υ. Εάν µια ΕΡΑ απ��ασίσει να θεσπίσει καν�νιστικές
ρυθµίσεις για µια αγ�ρά η �π�ία δεν περιλαµ"άνεται στη σύσταση, θα πρέπει να !ητήσει
πρ�ηγ�υµένως έγκριση απ� την Επιτρ�πή και να ακ�λ�υθήσει τη διαδικασία π�υ παρατίθεται
στ� άρθρ� 7 της �δηγίας-πλαισί�υ.

97. Τέλ�ς, τ� νέ� πλαίσι� πρ�"λέπει �τι �ι ΕΡΑ ��είλ�υν να συνεργά!�νται µε τις εθνικές
αρ�ές ανταγωνισµ�ύ (ΕΑΑ) �ταν πραγµατ�π�ι�ύν µια ανάλυση αγ�ράς. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�, �
ρ�λ�ς των ΕΑΑ ενισ�ύεται, δεδ�µέν�υ �τι θα πρέπει να µεριµν�ύν ώστε �ι �ρισµ�ί αγ�ράς ή τα
θέµατα π�υ σ�ετί!�νται µε τη δεσπ�!�υσα θέση θα αντιµετωπί!�νται µε συνέπεια τ�σ� εκ των
πρ�τέρων �σ� και εκ των υστέρων. Στ� πλαίσι� της εν λ�γω συνεργασίας, �ι ΕΡΑ και �ι ΕΑΑ θα
έ��υν επίσης τ� δικαίωµα να ανταλλάσσ�υν εµπιστευτικές πληρ���ρίες, υπ� τ�ν �ρ� �τι η
απ�δέκτρια αρ�ή ε�ασ�αλί!ει τ� ίδι� επίπεδ� εµπιστευτικ�τητας µε τη δια"ι"ά!�υσα αρ�ή
(άρθρ� 3 παράγρα��ς 5 της �δηγίας-πλαισί�υ).

98. Στην ανακ�ίνωση για την «Ανασκ�πηση για τ� 1999 τ�υ καν�νιστικ�ύ πλαισί�υ των
επικ�ινωνιών» (54), η Επιτρ�πή εί�ε πρ�"λέψει, παράλληλα µε την έγκριση νέ�υ ρυθµιστικ�ύ
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

πλαισί�υ για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρ�νικών επικ�ινωνιών, να εν�π�ιήσει και να
απλ�π�ιήσει την �δηγία 90/388/Ε)Κ σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ� στις αγ�ρές των
τηλεπικ�ινωνιακών υπηρεσιών (55).

99. Στη συνέ�εια εν�ς πρώτ�υ σ�εδί�υ �δηγίας π�υ εγκρίθηκε στις 12 Ι�υλί�υ 2000 και
υπ�"λήθηκε σε δηµ�σια δια"�ύλευση (56), η Επιτρ�πή πρ��ώρησε τις εργασίες της
πρ�κειµέν�υ να ε�ασ�αλίσει τη συν��ή και τη σύνδεση µε τις �δηγίες τ�υ νέ�υ ρυθµιστικ�ύ
πλαισί�υ. Η νέα �δηγία 2002/77/Ε)Κ, π�υ εκδ�θηκε στις 16 Σεπτεµ"ρί�υ (57), θέτει τ�υς ίδι�υς
στ���υς µε την �δηγία 90/388/Ε)Κ, συγκεκριµένα α) την κατάργηση των υ�ιστάµενων ειδικών
και απ�κλειστικών δικαιωµάτων και την απαγ�ρευση της ��ρήγησης νέων ειδικών και
απ�κλειστικών δικαιωµάτων στ�ν τ�µέα των ηλεκτρ�νικών επικ�ινωνιών υπ� ευρεία ένν�ια και
") την αναγνώριση τ�υ δικαιώµατ�ς των επι�ειρήσεων �σ�ν α��ρά την ελευθερία
εγκατάστασης και την παρ��ή υπηρεσιών σε ένα πλαίσι� πραγµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ.

100. Πι� συγκεκριµένα, στην εν λ�γω �δηγία έ��υν διατηρηθεί µ�ν� �ι διατά�εις π�υ
παραµέν�υν αναγκαίες για την επίτευ�η των στ��ων των αρ�ικών �δηγιών π�υ "ασί!�νται στ�
άρθρ� 86 της Συνθήκης. ∆ιατά�εις �ι �π�ίες έ��υν περιπέσει σε α�ρηστία καταργήθηκαν,
καθώς και �ι διατά�εις της παλαιάς �δηγίας «ανταγωνισµ�ς», �ι �π�ίες έ��υν εντα�θεί στ� νέ�
ρυθµιστικ� πλαίσι� και �ι �π�ίες α��ρ�ύν την εναρµ�νιση των �ρων πρ�σ"ασης στα δίκτυα και
τις υπηρεσίες.

3.2. Περ�τωση τη� τοµεακ�� �ρευνα� �σον αφορ� τι� µισθωµ�νε� γραµµ��

101. Τ�ν Ν�έµ"ρι�, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κλείσει την τ�µεακή έρευνα �σ�ν α��ρά τις
µισθωµένες γραµµές την �π�ία εί�ε αρ�ίσει τ� 1999, δεδ�µέν�υ �τι �ι επι�υλά�εις της σε
σ�έση µε τις υψηλές τιµές και θέµατα πιθανής άνισης µετα�είρισης έ��υν πλέ�ν ε�αλει�θεί,
τ�σ� σε εθνικ� επίπεδ� µέσω της επι"�λής τ�υ ειδικ�ύ καν�νισµ�ύ για τ�ν εν λ�γω τ�µέα απ�

¥53¦ C(2003) 497.
¥54¦ COM(1999) 539.
¥55¦ Aπως τρ�π�π�ιήθηκε διαδ��ικά απ� τις �δηγίες 94/46/ΕΚ, 95/51/ΕΚ, 96/2/ΕΚ, 96/19/ΕΚ και 1999/64/ΕΚ.
¥56¦ ΕΕ C 96 της 27.3.2001, σ 2.
¥57¦ ΕΕ L 249 της 17.9.2002, σ 21.
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τις εθνικές ρυθµιστικές αρ�ές (ΕΡΑ) �σ� και µέσω αυτεπαγγέλτων διαδικασιών απ� την
Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή σ�ετικά µε συγκεκριµένα κράτη µέλη της ΕΕ (58).

102. Στα συµπεράσµατα τ�υ πρώτ�υ σταδί�υ της έρευνας εί�ε τ�νισθεί ιδιαίτερα η ύπαρ�η
υψηλών τιµών και απ�κλιν�υσών π�λιτικών τιµ�λ�γησης στην ΕΕ π�υ δεν δικαι�λ�γ�ύνται απ�
δια��ρές κ�στ�υς (59). Τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2000, η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς �εκίνησε πέντε έρευνες
αυτεπαγγέλτως �σ�ν α��ρά τ� ενδε��µεν� ε�αιρετικά υψηλών τιµών και/ή άνισης
µετα�είρισης στην παρ��ή µισθωµένων γραµµών στ� Βέλγι�, την Ιταλία, την Ελλάδα, την
Π�ρτ�γαλία και την Ισπανία. ∆ύ� �ρ�νια αργ�τερα, η Επιτρ�πή διαπίστωσε µια σηµαντική
µείωση των τιµών �σ�ν α��ρά τις µισθωµένες γραµµές σε �λη την ΕΕ. Για παράδειγµα, µετά την
έναρ�η της τ�µεακής έρευνας τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 1999, �ι τιµές διεθν�ύς µισθωµένης γραµµής
2Mbps µειώθηκαν κατά 30 έως 40 % κατά µέσ� �ρ� (60). Ένα δεύτερ� σηµαντικ� απ�τέλεσµα
είναι �τι �ι ΕΡΑ υι�θετ�ύν ενεργητική στάση �σ�ν α��ρά τ�σ� την τιµ�λ�γηση �σ� και την
παρ��ή µισθωµένων γραµµών.

103. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να περατώσει τις αυτεπάγγελτες έρευνές της �σ�ν
α��ρά τ� Βέλγι� και την Ιταλία, δεδ�µένων των στ�ι�είων π�υ απ�δεικνύ�υν σηµαντικές
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"ελτιώσεις στην κατάσταση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στα εν λ�γω κράτη µέλη. Επίσης, υπ� τ�ν �ρ�
της περαιτέρω µείωσης των τιµών διεθνών µισθωµένων γραµµών µετα�ύ γειτ�νικών ή πλησί�ν
της ΕΕ κρατών ή της αιτι�λ�γησης τ�υ επιπέδ�υ τ�υς, η ισπανική υπ�θεση ενδέ�εται να
κλείσει. Η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµ�ύ θα συνε�ίσει να παρακ�λ�υθεί στενά την
κατάσταση στην Π�ρτ�γαλία και την Ελλάδα.

4. AΜεταφορ��

4.1. AAεροπορικ�� µεταφορ��

4.1.1. Αναν	ωση του κανονισµο� απαλλαγ�
 κατ� κατηγορ�α (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93

104. Στις 25 Ι�υνί�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 1105/2002 (61), για την
ανανέωση της απαλλαγής κατά κατηγ�ρία �σ�ν α��ρά τις δια"�υλεύσεις για τ�υς ναύλ�υς
µετα��ράς επι"ατών για την παρ��ή υπηρεσιών διασυνδεδεµένων µετα��ρών στ�ν καν�νισµ�
(ΕΚ) αριθ. 1617/93 µέ�ρι την 30ή Ι�υνί�υ 2005. Η ανανέωση υπ�κειται στην υπ��ρέωση των
αερ�µετα��ρέων π�υ συµµετέ��υν στις διασκέψεις να συγκεντρών�υν συγκεκριµένα στ�ι�εία
�σ�ν α��ρά τη σ�ετική σηµασία των δια"�υλεύσεων για την παρ��ή διασυνδεδεµένων
υπηρεσιών µετα��ράς. Μια υπηρεσία διασυνδεδεµένης µετα��ράς παρέ�εται �ταν ένας
επι"άτης �ρησιµ�π�ιεί περισσ�τερες αερ�π�ρικές εταιρείες ή συµµα�ίες µε τ� ίδι� εισιτήρι�.

105. Η ��ρήγηση απαλλαγής κατά κατηγ�ρία ισ�ύει για µία µ�ν� �ργάνωση, συγκεκριµένα τη
∆ιεθνή Ένωση Αερ�π�ρικών Μετα��ρών (IATA). )ι περισσ�τερες αερ�π�ρικές εταιρείες τ�υ
Ε)G είναι µέλη της IATA και συµµετέ��υν σε διασκέψεις π�υ πραγµατ�π�ι�ύνται δύ� ��ρές τ�

¥58¦ Ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/1852 της 11ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002.
¥59¦ Για περισσ�τερες λεπτ�µέρειες �σ�ν α��ρά τα απ�τελέσµατα της τ�µεακής έρευνας, "λέπε έγγρα��

εργασίας τ�υ Σεπτεµ"ρί�υ 2000 στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/
sector_inquiries/leased_lines/

¥60¦ Για περισσ�τερες λεπτ�µέρειες �σ�ν α��ρά τα απ�τελέσµατα της τ�µεακής έρευνας και τις µεµ�νωµένες
αυτεπάγγελτες υπ�θέσεις, "λέπε αιτι�λ�γική έκθεση τ�υ Ν�εµ"ρί�υ 2002 στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/
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�ρ�ν� και στις �π�ίες απ��ασί!�νται �ι ναύλ�ι για τις υπηρεσίες διασυνδεδεµένων µετα��ρών.
Α��ύ έλα"ε υπ�ψη της τα επι�ειρήµατα δια��ρων ενδια�ερ�µένων π�υ απήντησαν σε έγγρα��
δια"�ύλευσης τ� �π�ί� ε�έδωσε η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς τ� 2001, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ�
συµπέρασµα �τι η απαλλαγή κατά κατηγ�ρία θα έπρεπε να παραταθεί για άλλα τρία έτη. )ι
διασκέψεις για τ�υς ναύλ�υς διασ�αλί!�υν ��έλη µε τη µ�ρ�ή πλήρως ευέλικτων
διασυνδεδεµένων µετα��ρών και τα εν λ�γω ��έλη δεν είναι πιθαν� να αναπαρα�θ�ύν πλήρως
στην παρ�ύσα �άση µε λιγ�τερ� περι�ριστικά µέσα. Μ�λ�ν�τι η απαγ�ρευση των διασκέψεων
για τ�υς ναύλ�υς δεν θα σηµάνει την �λ�κληρωτική κατάργηση των υπηρεσιών διασυνδεδεµένων
µετα��ρών, θα µείωνε τις δυνατ�τητες επιλ�γής �σ�ν α��ρά τ�υς διαθέσιµ�υς ναύλ�υς για
σηµαντικ� αριθµ� καταναλωτών και, τ�υλά�ιστ�ν σε "ρα�υπρ�θεσµη "άση, θα µπ�ρ�ύσε να
δηµι�υργήσει πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ στις µικρές αερ�π�ρικές εταιρείες.

106. Ωστ�σ�, µπ�ρεί να υπ�στηρι�θεί �τι στ� "αθµ� π�υ �ι συµµα�ίες αναπτύσσ�νται η
ανάγκη για διασκέψεις �σ�ν α��ρά τ�υς ναύλ�υς καθίσταται λιγ�τερ� εµ�ανής σε
µακρ�πρ�θεσµη "άση, ιδίως �σ�ν α��ρά τις διαδρ�µές µεγάλης κυκλ���ρίας. Πρ�κειµέν�υ να
µπ�ρέσει να ε�ετάσει την αναγκαι�τητα ��ρήγησης απαλλαγής κατά κατηγ�ρία στ� µέλλ�ν, η
Επιτρ�πή επέ"αλε στις αερ�π�ρικές εταιρείες π�υ συµµετέ��υν στις διασκέψεις τ�ν �ρ� να
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συγκεντρών�υν στ�ι�εία τα �π�ία θα παρέ��υν συγκεκριµένες πληρ���ρίες �σ�ν α��ρά τ�
"αθµ� στ�ν �π�ί� τα εκδιδ�µενα εισιτήρια στ�ν Ε)G είναι εισιτήρια εναρµ�νισµένα µε τ�υς
ναύλ�υς της ΙΑΤΑ και τη σ�ετική σηµασία των εν λ�γω εισιτηρίων για τις υπηρεσίες
διασυνδεδεµένων µετα��ρών.

107. ) νέ�ς καν�νισµ�ς παρατείνει επίσης την τρέ��υσα απαλλαγή κατά κατηγ�ρία για την
καταν�µή τ�υ διαθέσιµ�υ �ρ�ν�υ �ρήσης και την �ργάνωση των δρ�µ�λ�γίων στα αερ�δρ�µια
µέ�ρι την 30ή Ι�υνί�υ 2005. Η εν λ�γω απαλλαγή κατά κατηγ�ρία σ�ετί!εται στενά µε τ�ν
καν�νισµ� (Ε)Κ) αριθ. 95/93 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 18ης Ιαν�υαρί�υ 1993, �σ�ν α��ρά τ�υς
κ�ιν�ύς καν�νες για την καταν�µή τ�υ διαθέσιµ�υ �ρ�ν�υ στα κ�ιν�τικά αερ�δρ�µια. Η
��ρήγηση απαλλαγής κατά κατηγ�ρία σε συνδυασµ� µε τ�ν καν�νισµ� τ�υ Συµ"�υλί�υ θέτ�υν
τ�υς �ρ�υς υπ� τ�υς �π�ί�υς �ι αερ�µετα��ρείς µπ�ρ�ύν να συµµετάσ��υν στις διασκέψεις
�ργάνωσης των δρ�µ�λ�γίων στ� πλαίσι� των �π�ίων κατανέµεται � διαθέσιµ�ς �ρ�ν�ς στα
υπερ��ρτωµένα αερ�δρ�µια. Η Επιτρ�πή έ�ει πρ�τείνει �ρισµένες τρ�π�π�ιήσεις στ�ν
καν�νισµ� (Ε)Κ) αριθ. 95/93 τ�υ Συµ"�υλί�υ και ε�ετά!ει τις δυνατ�τητες για περαιτέρω
τρ�π�π�ιήσεις πέραν αυτών π�υ α��ρ�ύν καθαρά τε�νικά θέµατα. Η παράταση της απαλλαγής
κατά κατηγ�ρία για την �ργάνωση των δρ�µ�λ�γίων στ� αερ�δρ�µι� θα ε�ασ�αλίσει επίσης τ�
συγ�ρ�νισµ� των δύ� υπ�λ�ιπων ε�αιρέσεων στ�ν καν�νισµ� (Ε)Κ) αριθ. 1617/93 και θα
επιτρέψει στην Επιτρ�πή να επανε�ετάσει τ�ν εν λ�γω καν�νισµ� στ� σύν�λ� τ�υ πριν απ� την
30ή Ι�υνί�υ 2005.

4.1.2. Πολιτικ� ανταγωνισµο� στον τοµ	α τη
 διεθνο�
 αεροπλο$α


108. )υσιαστική πρ�ϋπ�θεση για τη διατήρηση και την πρ�ώθηση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ�ν
τ�µέα των διεθνών αερ�π�ρικών µετα��ρών είναι να διαθέτει η Επιτρ�πή �υσιαστικά και
απ�τελεσµατικά µέσα επι"�λής. Στ� παρελθ�ν η Επιτρ�πή υπέ"αλε διά��ρες πρ�τάσεις, για
τελευταία ��ρά τ� 1997, στ� Συµ"�ύλι� για την επέκταση τ�υ πεδί�υ ε�αρµ�γής των
καν�νισµών (Ε)Κ) αριθ. 3975/87 και (Ε)Κ) αριθ. 3976/87 στις µετα��ρές µετα�ύ της
Κ�ιν�τητας και τρίτων �ωρών. Μέ�ρι στιγµής, τ� Συµ"�ύλι� δεν έ�ει λά"ει απ��αση �σ�ν
α��ρά τις εν λ�γω πρ�τάσεις (62). )ι απ��άσεις τ�υ ∆ικαστηρί�υ στις υπ�θέσεις «αν�ικτ�ί
�υραν�ί», π�υ επι"ε"αιών�υν την ανάγκη µιας συντ�νισµένης π�λιτικής στ�ν τ�µέα των

¥62¦ COM(97) 218 τελικ�.
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διεθνών αερ�π�ρικών µετα��ρών, υπ�δηλών�υν επίσης την ανάγκη αναθεώρησης και εκ νέ�υ
υπ�"�λής των εν λ�γω πρ�τάσεων (63). Μ�ν� ε��σ�ν καταργηθ�ύν �ι υπάρ��ντες περι�ρισµ�ί
�σ�ν α��ρά τις δυνατ�τητες έρευνας και επι"�λής της Επιτρ�πής, µπ�ρεί να επιτευ�θεί η
άσκηση απ�λυτα απ�τελεσµατικής π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α��ρά τη διεθνή αερ�πλ�ΐα.
Η Επιτρ�πή πρ�ετ�ιµά!ει επί τ�υ παρ�ντ�ς µια νέα πρ�ταση, την �π�ία πρ�τίθεται να υπ�"άλει
στ� Συµ"�ύλι� κατά τη διάρκεια τ�υ 2003.

4.1.3. Υπερατλαντικ	
 συµµαχ�ε


109. Στις 21 Φε"ρ�υαρί�υ η British Airways και η American Airlines επι"ε"αίωσαν τη λή�η
των συµ�ωνιών συµµα�ίας τις �π�ίες εί�ε ε�ετάσει η Επιτρ�πή σε στενή συνεργασία µε την
αρµ�δια υπηρεσία τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ Office of Fair Trading. Ως απ�τέλεσµα, η Επιτρ�πή
απ��άσισε να περατώσει τη διαδικασία π�υ εί�ε κινήσει στην εν λ�γω υπ�θεση.

110. Στις 28 )κτω"ρί�υ (64) η Επιτρ�πή απ��άσισε να περατώσει τη διαδικασία π�υ εί�ε
κινήσει τ� 1996 πρ�κειµέν�υ να ε�ετάσει "άσει των κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ τη
συµµα�ία µετα�ύ της KLM και τ�υ εταίρ�υ της στις ΗΠΑ NorthWest καθώς και τη συµµα�ία
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µετα�ύ της Lufthansa, της SAS και της αµερικανικής εταιρείας United Airlines. Στην υπ�θεση
LH/SAS/UA η Επιτρ�πή έλα"ε απ��αση "άσει σειράς δεσµεύσεων π�υ πρ�τειναν �ι
συµ"αλλ�µεν�ι πρ�κειµέν�υ να ε�αλει�θ�ύν �ι επι�υλά�εις της Επιτρ�πής �σ�ν α��ρά τ�ν
ανταγωνισµ� σε σειρά διαδρ�µών απ� τ� αερ�δρ�µι� της Φρανκ��ύρτης στις ΗΠΑ, καθώς και
"άσει δήλωσης της γερµανικής κυ"έρνησης, µε την �π�ία καταργ�ύνται πιθαν�ί ρυθµιστικ�ί
�ραγµ�ί για νε�εισερ��µεν�υς στις εν λ�γω διαδρ�µές. Στην υπ�θεση KLM/NorthWest δεν
κρίθηκε απαραίτητη η ανάληψη δεσµεύσεων.

111. Τ�ν Ν�έµ"ρι� η Επιτρ�πή περάτωσε επίσης την έρευνά της στην υπ�θεση bmi british
midland/United airlines. Στην εν λ�γω υπ�θεση η Επιτρ�πή δεν εί�ε κινήσει επίσηµη
διαδικασία, αλλά εί�ε συνεργασθεί στενά µε την υπηρεσία Office of Fair Trading (OFT) τ�υ
Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ (65). Η OFT ε�έδωσε επίσηµη απ��αση την 1η Ν�εµ"ρί�υ για τη
��ρήγηση µεµ�νωµένης απαλλαγής στη συµµα�ία "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 της
Συνθήκης. Και �ι δύ� αρ�ές κατέλη�αν στ� συµπέρασµα �τι η συµ�ωνία συµµα�ίας µετα�ύ της
bmi και της United Airlines πληρ�ί τ�υς απαραίτητ�υς �ρ�υς για τη ��ρήγηση απαλλαγής.

112. Η Επιτρ�πή συνέ�ισε την ε�έταση της Skyteam Alliance, µετα�ύ των Air France, Alitalia,
Delta, CSA, Korean Air και Aer-Mexico, η �π�ία άρ�ισε επισήµως να ισ�ύει τ�ν Ι�ύλι� τ�υ
2000. Για τ� σκ�π� αυτ� η Επιτρ�πή δηµ�σίευσε ανακ�ίνωση στην Επίσηµη Ε�ηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τ�ν Μάρτι� τ�υ 2002, καλώντας τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς να υπ�"άλ�υν τις

¥63¦ Υπ�θέσεις C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 και C-476/98 κατά τ�υ
Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ, της ∆ανίας, της Σ�υηδίας, της Φινλανδίας, τ�υ Βελγί�υ, τ�υ Λ�υ�εµ"�ύργ�υ, της
Αυστρίας, της Γερµανίας.

¥64¦ ΕΕ C 264 της 30.10.2002.
¥65¦ Για διαδικαστικ�ύς λ�γ�υς η OFT έλα"ε τ� πρ�"άδισµα στην εν λ�γω υπ�θεση, �ρησιµ�π�ιώντας τις

ε��υσίες της "άσει των καν�νισµών τ�υ 2001 για την επιλ�γή τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ.
Υπενθυµί!εται �τι � καν�νισµ�ς (Ε)Κ) αριθ. 3975/87, π�υ καθ�ρί!ει λεπτ�µερείς καν�νες για την ε�αρµ�γή
των άρθρων 81 και 82, α��ρά µ�ν� τις αερ�π�ρικές µετα��ρές µετα�ύ των κ�ιν�τικών αερ�δρ�µίων. Ωστ�σ�,
η OFT έ�ει ε��υσι�δ�τηθεί "άσει των καν�νισµών επι"�λής τ�υ ν�µ�υ να λαµ"άνει απ��αση σ�ετικά µε την
ε�αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 σε σ�έση, µετα�ύ άλλων, µε τις αερ�π�ρικές µετα��ρές µετα�ύ κρατών
µελών και τρίτων �ωρών. Ελλείψει ανάλ�γων ε��υσιών, η Επιτρ�πή θα έπρεπε να εί�ε ε�ετάσει τη συµµα�ία
�ρησιµ�π�ιώντας τις ε��υσίες της "άσει τ�υ άρθρ�υ 85, "άσει τ�υ �π�ί�υ θα εί�ε µ�ν� τη δυνατ�τητα να
πρ�τείνει τη λήψη µέτρων για την παύση παρα"άσεων.
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παρατηρήσεις τ�υς (66). Η Επιτρ�πή ε�ετά!ει επί τ�υ παρ�ντ�ς τις παρατηρήσεις π�υ υπέ"αλαν
τρίτ�ι ενδια�ερ�µεν�ι καθώς και άλλες πληρ���ρίες π�υ έλα"ε εν τω µετα�ύ.

4.1.4. Ενδοευρωπαϊκ	
 συµµαχ�ε
 και συγκεντρ'σει


113. Την 1η Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή απέστειλε επιστ�λή στην Air France και στην Alitalia στην
�π�ία ε�έ�ρασε σ�"αρές επι�υλά�εις �σ�ν α��ρά τη συνεργασία τ�υς σε �ρισµένες διαδρ�µές
µετα�ύ Γαλλίας και Ιταλίας. Η Επιτρ�πή πιστεύει �τι η συµ�ωνία συνεργασίας τ�υς δεν µπ�ρεί
να εγκριθεί στην παρ�ύσα µ�ρ�ή της, δεδ�µέν�υ �τι θα εί�ε ως απ�τέλεσµα την ε�άλειψη τ�υ
ανταγωνισµ�ύ σε µεγάλ� αριθµ� διαδρ�µών µετα�ύ της Ιταλίας και της Γαλλίας. Η απ�στ�λή
επιστ�λής σ�"αρών επι�υλά�εων απ�τελεί τ� πρώτ� επίσηµ� στάδι� στην ε�έταση της
Επιτρ�πής, π�υ µπ�ρεί να �δηγήσει σε απ��αση απαγ�ρευσης, εκτ�ς εάν �ι εταιρείες
ε�αλείψ�υν τις επι�υλά�εις της Επιτρ�πής.

114. Στις 5 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή ενέκρινε τη συµ�ωνία συνεργασίας µετα�ύ της Lufthansa και
της Austrian Airlines µετά απ� �υσιαστικές δεσµεύσεις π�υ ανέλα"αν τα µέρη (67). )ι �ρ�ι π�υ
επι"άλλ�νται στην απ��αση έ��υν ως στ��� τη µείωση των �ραγµών εισ�δ�υ και την
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πρ�ώθηση τ�υ ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α��ρά τις συνδυασµένες µετα��ρές. ∆εδ�µένων των
σ�"αρών επιπτώσεων της συµµα�ίας στ�ν ανταγωνισµ�, σε σύγκριση µε πρ�ηγ�ύµενες
απ��άσεις, η Επιτρ�πή επέ"αλε σειρά νέων �ρων στα µέρη, συγκεκριµένα την ε�αρµ�γή εν�ς
µη�ανισµ�ύ µείωσης των τιµών και την υπ��ρέωση να συνάπτ�υν ειδικές συµ�ωνίες
επιµερισµ�ύ και συνδυασµένων µετα��ρών.

115. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2002 η Επιτρ�πή άρ�ισε επίσης την ε�έταση συµ�ωνιών
συµµα�ίας µετα�ύ των British Airways, Iberia και GB Airways καθώς και µετα�ύ των British
Airways και SN Brussels Airlines. Στη δεύτερη υπ�θεση η Επιτρ�πή δηµ�σίευσε στην Επίσηµη
Ε�ηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακ�ίνωση στην �π�ία συν�ψί!�νται �ι συµ�ωνίες
συνεργασίας (68).

116. Η Επιτρ�πή ε�έτασε επίσης τη συγ�ώνευση µετα�ύ SAS και Spanair και απ��άσισε τ�ν
Μάρτι� τ�υ 2002 να εγκρίνει τη συγ�ώνευση (69). Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή δεν έ�ερε αντιρρήσεις
�σ�ν α��ρά τ� παγκ�σµι� κανάλι διαν�µής για την ανταλλαγή ��ρτί�υ π�υ δηµι�ύργησαν η
Lufthansa, η British Airways και η Air France.

4.2. Θαλ�σσιε� µεταφορ��

4.2.1. *Εξελ�ξει
 �σον αφορ� τη νοµολογ�α

117. Στις 28 Φε"ρ�υαρί�υ τ� Πρωτ�δικεί� ε�έδωσε τρεις απ��άσεις µεγάλης σηµασίας για
την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ στις θαλάσσιες µετα��ρές (70).

118. Και �ι τρεις υπ�θέσεις α��ρ�ύν την ε�αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4056/86 τ�υ
Συµ"�υλί�υ, π�υ απ�τελεί τ�ν κύρι� καν�νισµ� �σ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ� στις θαλάσσιες

¥66¦ ΕΕ C 76 της 27.3.2002, σ 12.
¥67¦ ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ 25.
¥68¦ ΕΕ C 306 της 10.12.2002, σ 4.
¥69¦ ΕΕ C 93 της 18.4.2002, σ 7.
¥70¦ Υπ�θέσεις T-18/97, Atlantic Container Line κ.λπ. κατά Επιτρ�πής (TACA), Συλλ�γή 2002, σ. II-1125· T-395/94,

Atlantic Container Line κατά Επιτρ�πής (TAA), Συλλ�γή 2002, σ. II-875· και T-86/95, Compagnie générale
maritime κ.λπ. κατά Επιτρ�πής (FEFC), Συλλ�γή 2002, σ. II-1011.
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µετα��ρές. ) εν λ�γω καν�νισµ�ς πρ�"λέπει τη ��ρήγηση απαλλαγής κατά κατηγ�ρία για
διά��ρες δραστηρι�τητες των ναυτιλιακών διασκέψεων. Τ� άρθρ� 3 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ)
αριθ. 4056/86 επιτρέπει στις ναυτιλιακές διασκέψεις ��ι µ�ν� να καθ�ρί!�υν κ�ιν�ύς ναύλ�υς
µετα��ράς ��ρτί�υ αλλά και, µετα�ύ άλλων, να ρυθµί!�υν τη µετα��ρική ικαν�τητα π�υ
πρ�σ�έρει κάθε µέλ�ς της διάσκεψης (71).

119. Στην υπ�θεση TAA, τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε �τι η ΤΑΑ δεν απ�τελεί ναυτιλιακή
διάσκεψη, δεδ�µέν�υ �τι δεν ανταπ�κρίνεται στ� "ασικ� κριτήρι� π�υ είναι η λειτ�υργία υπ�
κ�ιν�ύς ή ενιαί�υς ναύλ�υς µετα��ράς ��ρτί�υ. ∆εδ�µέν�υ �τι δεν απ�τελεί διάσκεψη, η ΤΑΑ
δεν µπ�ρεί να υπα�θεί στην απαλλαγή κατά κατηγ�ρία π�υ ισ�ύει για τις ναυτιλιακές
διασκέψεις. )ύτε �ι δραστηρι�τητές της, π�υ συνίστανται ��ι µ�ν� στ�ν καθ�ρισµ� τιµών �σ�ν
α��ρά τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές µετα��ρές αλλά και στ�ν συλλ�γικ�
περι�ρισµ� της διαθέσιµης ικαν�τητας σκα�ών, µπ�ρ�ύν να λά"�υν ατ�µική απαλλαγή,
δεδ�µέν�υ �τι δεν πληρ�ύν τ�υς �ρ�υς τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 σ�ετικά µε τη "ελτίωση της
παραγωγής, την αναγκαι�τητα και τη διατήρηση τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

120. Η υπ�θεση FEFC α��ρ�ύσε τη δια�ωριστική γραµµή µετα�ύ τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ)
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αριθ. 1017/68 (εσωτερικές πλωτές µετα��ρές) τ�υ Συµ"�υλί�υ και τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ.
4056/86 (θαλάσσιες µετα��ρές). Τα µέρη της FEFC πρ�έ"αλαν τ� επι�είρηµα �τι, �ταν µια
υπηρεσία εσωτερικής πλωτής µετα��ράς παρέ�εται ως µέρ�ς µιας συνδυασµένης µετα��ράς
(�ηρά και θάλασσα), � καν�νισµ�ς π�υ πρέπει να ε�αρµ�στεί και για τα δύ� σκέλη της
µετα��ράς είναι � καν�νισµ�ς (Ε)Κ) αριθ. 4056/86. Ως εκ τ�ύτ�υ, κατά την άπ�ψη της FEFC, η
απαλλαγή κατά κατηγ�ρία των ναυτιλιακών διασκέψεων ισ�ύει ��ι µ�ν� για τ� θαλάσσι�
σκέλ�ς της συνδυασµένης µετα��ράς αλλά και για τ� σκέλ�ς της εσωτερικής πλωτής
µετα��ράς και �τι για τ� λ�γ� αυτ� µια διάσκεψη έ�ει τ� δικαίωµα να καθ�ρί!ει ναύλ�υς και για
τα δύ� σκέλη. Τ� Πρωτ�δικεί� απέρριψε την εν λ�γω ερµηνεία, κρίν�ντας �τι µια εσωτερική
πλωτή µετα��ρά, ακ�µη και �ταν παρέ�εται ως τµήµα µιας συνδυασµένης µετα��ράς, είναι
δια��ρετική απ� µια υπηρεσία θαλάσσιας µετα��ράς και για τ� λ�γ� αυτ� διέπεται απ� τ�ν
καν�νισµ� (Ε)Κ) αριθ. 1017/68 και ��ι απ� τ�ν καν�νισµ� (Ε)Κ) αριθ. 4056/86.

121. Ως εκ τ�ύτ�υ, η απαλλαγή κατά κατηγ�ρία �σ�ν α��ρά τις ναυτιλιακές διασκέψεις δεν
µπ�ρεί να καλύψει τ�ν καθ�ρισµ� τιµών για τις εσωτερικές πλωτές µετα��ρές απ� µια διάσκεψη.

122. Επιπλέ�ν, τα µέρη της FEFC δεν απέδει�αν �τι �ι συµ�ωνίες καθ�ρισµ�ύ των τιµών
ήταν απαραίτητες για την επίτευ�η σταθερ�τητας και �τι για τ� λ�γ� αυτ� θα ήταν επιλέ�ιµες
για τη ��ρήγηση ατ�µικής απαλλαγής.

123. Στην απ��ασή τ�υ στην υπ�θεση TACA Immunity, τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε �τι ε��σ�ν �
καθ�ρισµ�ς τιµών για τις εσωτερικές πλωτές µετα��ρές εµπίπτει στ� πεδί� ε�αρµ�γής τ�υ
καν�νισµ�ύ για τις εσωτερικές πλωτές µετα��ρές (72) [καν�νισµ�ς (Ε)Κ) αριθ. 1017/68, και
δεδ�µέν�υ �τι � εν λ�γω καν�νισµ�ς δεν περιέ�ει καµία διάτα�η ε�αίρεσης �σ�ν α��ρά την
επι"�λή πρ�στίµων, η απ��αση της Επιτρ�πής (73) µε σκ�π� την άρση της ε�αίρεσης απ� την

¥71¦ Η ερµηνεία π�υ έ�ει δώσει η Επιτρ�πή στην εν λ�γω διάτα�η είναι �τι επιτρέπει τη ρύθµιση της ικαν�τητας
µ�ν� υπ� �ρισµέν�υς αυστηρ�ύς �ρ�υς ("λέπε κατωτέρω).

¥72¦ Τ� Πρωτ�δικεί� ανα�έρθηκε στην απ��αση FEFC.
¥73¦ Η απ��αση ελή�θη ως πρ�ληπτικ� µέτρ� µ�ν� για να λη�θεί υπ�ψη τ� ενδε��µεν� τ� Πρωτ�δικεί� ή τ� ∆ΕΚ

να κρίν�υν �τι µια εσωτερική πλωτή µετα��ρά ως µέρ�ς µιας πρά�ης συνδυασµένης µετα��ράς εµπίπτει στ�
πεδί� ε�αρµ�γής τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4056/86, � �π�ί�ς πρ�"λέπει την ε�αίρεση απ� την επι"�λή
πρ�στίµων ε��σ�ν µια συµ�ωνία έ�ει κ�ιν�π�ιηθεί επισήµως.
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επι"�λή πρ�στίµων δεν αλλά!ει τη ν�µική θέση των µερών της ΤΑΑ· για τ� λ�γ� αυτ� η
πρ�σ�υγή των µερών δεν έγινε δεκτή.

124. Καταλήγ�ντας στ� πρ�ανα�ερθέν συµπέρασµα, τ� Πρωτ�δικεί� απέρριψε τ�
επι�είρηµα �τι, ακ�µη και αν � καν�νισµ�ς (Ε)Κ) αριθ. 1017/68 δεν πρ�"λέπει ρητά την
ε�αίρεση απ� την επι"�λή πρ�στίµων, πρέπει να θεωρηθεί ως γενική αρ�ή τ�υ κ�ιν�τικ�ύ
δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ �τι µια επίσηµη κ�ιν�π�ίηση έ�ει αυτ� τ� απ�τέλεσµα.

4.2.2. Αναθε'ρηση του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86

125. Τ�ν Απρίλι�, η Γραµµατεία τ�υ ))ΣΑ δηµ�σίευσε την τελική της έκθεση για την
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραµµών (74). Η
έκθεση, η �π�ία δια�έρει ελά�ιστα απ� τ� σ�έδι� π�υ ε�ετάσθηκε απ� εµπειρ�γνώµ�νες τ�υ
τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ και των θαλάσσιων µετα��ρών σε ηµερίδα τ�υ ))ΣΑ τ�ν ∆εκέµ"ρι�
τ�υ 2001 (75), καταλήγει στ� συµπέρασµα �τι η ��ρήγηση ασυλίας ή απαλλαγής απ� τη
ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ υπέρ τ�υ καθ�ρισµ�ύ των τιµών ή των συ!ητήσεων για τ�υς ναύλ�υς
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δεν είναι δικαι�λ�γηµένη.

126. Η ��ρήγηση απαλλαγής κατά κατηγ�ρία για τις ναυτιλιακές διασκέψεις π�υ
περιλαµ"άνεται στ� άρθρ� 3 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4056/86 "ασί!εται στην υπ�θεση �τι �
συλλ�γικ�ς καθ�ρισµ�ς ναύλων απ� τα µέλη µιας ναυτιλιακής διάσκεψης είναι απαραίτητη
πρ�ϋπ�θεση για την παρ��ή α�ι�πιστων ναυτιλιακών υπηρεσιών τακτικών γραµµών. Η εν λ�γω
απαλλαγή, η �π�ία είναι ιδιαίτερα σηµαντική απ� �ικ�ν�µική άπ�ψη, δεν αναθεωρήθηκε π�τέ
στη διάρκεια των 15 ετών απ� την έναρ�η ισ�ύ�ς της, σε αντίθεση µε τη συνήθη πρακτική της
Κ�ιν�τητας. Για τ� λ�γ� αυτ� και λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις αλλαγές π�υ έ��υν επέλθει στην
αγ�ρά, η Επιτρ�πή απ��άσισε να επανε�ετάσει την εν λ�γω απαλλαγή κατά κατηγ�ρία και τις
άλλες �υσιώδεις διατά�εις τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4056/86.

127. Η Επιτρ�πή έ�ει αρ�ίσει µια διαδικασία αναθεώρησης, τ� πρώτ� στάδι� της �π�ίας
συνίσταται σε έγγρα�� δια"�ύλευσης π�υ πρ�κειται να δηµ�σιευθεί τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 2003.
Τ� έγγρα�� δια"�ύλευσης θα καλεί τις κυ"ερνήσεις και τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς τ�υ τ�µέα να
υπ�"άλ�υν παρατηρήσεις και απ�δεικτικά στ�ι�εία �σ�ν α��ρά συγκεκριµένα θέµατα-κλειδιά
πρ�κειµέν�υ να εκτιµηθεί εάν δικαι�λ�γείται η συνε�ι!�µενη απαλλαγή κατά κατηγ�ρία για τις
διασκέψεις τακτικών γραµµών. Τ� εν λ�γω έγγρα�� θα καλεί επίσης τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς να
υπ�"άλλ�υν παρατηρήσεις �σ�ν α��ρά την ανάγκη απλ�π�ίησης και εκσυγ�ρ�νισµ�ύ τ�υ
καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4056/86 σε άλλα �υσιαστικά σηµεία.

4.2.3. Μεµονωµ	νε
 υποθ	σει


128. Στις 14 Ν�εµ"ρί�υ η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση για τη ��ρήγηση απαλλαγής
απ� τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες ανταγωνισµ�ύ στη Συµ�ωνία ∆ιατλαντικής Ναυτιλιακής
∆ιάσκεψης (Trans-Atlantic Conference Agreement-TACA), έναν �µιλ� ναυτιλιακών εταιρειών π�υ
παρέ�ει τακτικές υπηρεσίες µετα��ράς ��ρτί�υ µε εµπ�ρευµατ�κι"ώτια µετα�ύ λιµένων στη
Β�ρεια Ευρώπη και στις ΗΠΑ (76). Η απ��αση ελή�θη µετά απ� µακρ��ρ�νια έρευνα στη
διάρκεια της �π�ίας τα µέλη της TACA συµ�ώνησαν να πρ�"�ύν σε σηµαντικές παρα�ωρήσεις.

¥74¦ Έγγρα�� ))ΣΑ DSTI/DOT/(2002)2 «Competition Policy in Liner Shipping — Final Report», Παρίσι, 16 Απριλί�υ 2002.
¥75¦ Βλέπε XXXIη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, σ  62.
¥76¦ ΕΕ L 26 της 31.1.2003, σ. 53.
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129. Η συµ�ωνία για την �π�ία ��ρηγήθηκε απαλλαγή διαδέ�θηκε τη συµ�ωνία TACA π�υ
κρίθηκε παράν�µη απ� την Επιτρ�πή σε απ��αση τ�υ 1998 η �π�ία επέ"αλε στα µέλη της
TACA πρ�στιµα συν�λικ�ύ ύψ�υς 273 εκατ. ευρώ, π�σ� ρεκ�ρ για την επ��ή. Η νέα συµ�ωνία,
η �π�ία είναι γνωστή ως «αναθεωρηµένη TACA», εναρµ�νί!ει τις δραστηρι�τητες της
διάσκεψης TACA µε τις κύριες κατευθυντήριες γραµµές για τη συµπερι��ρά των διασκέψεων
π�υ καθ�ρί!�νται µε την απ��αση TACA.

130. Ως απ�τέλεσµα της απ��ασης TACA τ�υ 1998 και των τρ�π�π�ιήσεων για την πρ�ώθηση
τ�υ ανταγωνισµ�ύ στη ναυτιλιακή ν�µ�θεσία των ΗΠΑ, τα µέλη της TACA υπ�κεινται τώρα σε
ανταγωνισµ� ηυ�ηµένης έκτασης και έντασης. ) παράγ�ντας αυτ�ς έπαι�ε σηµαντικ� ρ�λ� στην
απ��αση της Επιτρ�πής να ��ρηγήσει απαλλαγή στην αναθεωρηµένη TACA.

4.3. Σιδηροδροµικ�� µεταφορ��

131. Τ�ν Ιαν�υάρι� η Επιτρ�πή υπέ"αλε δεύτερη δέσµη ν�µ�θετικών πρ�τάσεων για την
ενσωµάτωση των εθνικών σιδηρ�δρ�µικών δικτύων σε έναν ενιαί� ευρωπαϊκ� σιδηρ�δρ�µικ�
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

�ώρ�. Η εν λ�γω δέσµη περιλαµ"άνει τ� άν�ιγµα των εγ�ώριων αγ�ρών και των αγ�ρών
ενδ�µετα��ράς (cabotage) εµπ�ρευµάτων, θεσπί!�ντας µια ευρωπαϊκή πρ�σέγγιση �σ�ν α��ρά
τη σιδηρ�δρ�µική ασ�άλεια (συµπεριλαµ"αν�µένων µέτρων για την ε�ασ�άλιση ισ�τιµης και
δίκαιας πρ�σ"ασης στις δυνατ�τητες εκπαίδευσης τ�υ πρ�σωπικ�ύ των σιδηρ�δρ�µων),
διευρύν�ντας τη διαλειτ�υργικ�τητα των σιδηρ�δρ�µικών συστηµάτων και τη δηµι�υργία εν�ς
ευρωπαϊκ�ύ σιδηρ�δρ�µικ�ύ �ργανισµ�ύ. Εν τω µετα�ύ, η Επιτρ�πή συνέ�ισε τ� έργ� της στ�
πλαίσι� επιτρ�πής επιτρ�π�λ�γίας πρ�κειµέν�υ να συνδράµει τα κράτη µέλη κατά τη µετα��ρά
της πρώτης δέσµης (77) σε εθνικ� δίκαι�.

132. Τ�ν Μάι� � επίτρ�π�ς Monti παρ�υσίασε την πρ�σέγγιση της Επιτρ�πής �σ�ν α��ρά
την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα των σιδηρ�δρ�µικών µετα��ρών. Στ� πλαίσι� αυτ�
πρ�σδι�ρίστηκαν τρεις διαρθρωτικές ελλείψεις π�υ συνε�ί!�υν να παρεµπ�δί!�υν την
�λ�κλήρωση της αγ�ράς και την άσκηση απ�τελεσµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ: έλλειψη σα��ύς
δια�ωρισµ�ύ µετα�ύ των ��ρέων δια�είρισης της σιδηρ�δρ�µικής υπ�δ�µής και των ��ρέων
παρ��ής σιδηρ�δρ�µικών υπηρεσιών σε αυτήν· έλλειψη δια�άνειας στις ρυθµίσεις για την
καταν�µή διεθνών σιδηρ�δρ�µικών διαδρ�µών· και έλλειψη �υσιαστικ�ύ ανταγωνισµ�ύ στην
πλευρά της πρ�σ��ράς.

133. Η Επιτρ�πή συνέ�ισε τη διαδικασία κατά της Ferrovie dello Stato (FS) (78) και της
Deutsche Bahn (DB) (79). Και �ι δύ� υπ�θέσεις α��ρ�ύν την άνιση µετα�είριση και τις
πρ�σπάθειες απ�κλεισµ�ύ εκ µέρ�υς των κύριων ��ρέων σε "άρ�ς νε�εισερ��µεν�υ. Η
Επιτρ�πή κίνησε επίσηµη διαδικασία τ� 2001. Στην πρώτη υπ�θεση, µια µικρή σιδηρ�δρ�µική
επι�είρηση τ�υ ιδιωτικ�ύ τ�µέα υπέ"αλε καταγγελία κατά της FS ισ�υρι!�µενη �τι η FS δεν
της επέτρεψε να εισέλθει στην αγ�ρά για την παρ��ή υπηρεσίας διεθν�ύς σιδηρ�δρ�µικής

¥77¦ )δηγία 2001/12/EΚ τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 26ης Φε"ρ�υαρί�υ 2001, για
τρ�π�π�ίηση της �δηγίας 91/440/E)Κ τ�υ Συµ"�υλί�υ για την ανάπτυ�η των κ�ιν�τικών σιδηρ�δρ�µων·
�δηγία 2001/13/EΚ τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 26ης Φε"ρ�υαρί�υ 2001, για
τρ�π�π�ίηση της �δηγίας 95/18/EΚ τ�υ Συµ"�υλί�υ σ�ετικά µε την παρ��ή αδειών σε σιδηρ�δρ�µικές
επι�ειρήσεις· �δηγία 2001/14/EΚ τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 26ης Φε"ρ�υαρί�υ
2001, σ�ετικά µε την καταν�µή της �ωρητικ�τητας των σιδηρ�δρ�µικών υπ�δ�µών και τις �ρεώσεις για τη
�ρήση σιδηρ�δρ�µικής υπ�δ�µής καθώς και µε την πιστ�π�ίηση ασ�άλειας (ΕΕ L 75 της 15.3.2001).

¥78¦ Υπ�θεση COMP/37.685.
¥79¦ Υπ�θεση COMP/37.985.
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µετα��ράς επι"ατών απ� τη Βασιλεία στ� Μιλάν�. Στη δεύτερη υπ�θεση, � καταγγέλλων
ισ�υρίστηκε �τι η DB ε�άρµ�σε διακρίσεις ως πρ�ς την παρ��ή υπηρεσιών έλ�ης και δεν
επέτρεψε στ�ν νε�εισερ��µεν� να διατηρήσει µια υπηρεσία διεθν�ύς µετα��ράς επι"ατών απ�
τη Γερµανία στη Σ�υηδία. Και στις δύ� περιπτώσεις πραγµατ�π�ιήθηκε ακρ�αση. Με την
α��ρµή αυτή συγκεντρώθηκαν λεπτ�µερή στ�ι�εία, η συλλ�γή των �π�ίων συνε�ί!εται.

5. Μ�σα µαζικ�� ενηµ�ρωση�

134. ) τ�µέας των µέσων µα!ικής ενηµέρωσης διέρ�εται �άση σηµαντικής αναδιάρθρωσης
ως απ�τέλεσµα της τελµάτωσης της αγ�ράς δια�ηµίσεων, τ�υ αυ�αν�µεν�υ κ�στ�υς τ�υ
περιε��µέν�υ υψηλής !ήτησης και της δύσκ�λης µετά"ασης στις ψη�ιακές πλατ��ρµες.
Ως απ�τέλεσµα, η �ρι!�ντια και κάθετη συγκέντρωση ιδίως �σ�ν α��ρά τα δικαιώµατα
τηλε�πτικής µετάδ�σης ιδιωτικών γεγ�ν�των υψηλής !ήτησης και η εν�π�ίηση �σ�ν α��ρά τις
πλατ��ρµες (80) �δήγησε σε σειρά π�λυσύνθετων υπ�θέσεων κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς και
παρεί�ε στην Επιτρ�πή την ευκαιρία να καθ�ρίσει τις αρ�ές "άσει των �π�ίων θα ε�ετά!�νται
�ι µελλ�ντικές υπ�θέσεις στ�ν τ�µέα αυτ�.
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5.1. Πρ�σβαση σε περιεχ�µενο υψηλ�� ζ�τηση�

135. Η UEFA και �ι περισσ�τερες π�δ�σ�αιρικές ενώσεις πωλ�ύν απ� κ�ιν�ύ τα τηλε�πτικά
δικαιώµατα π�δ�σ�αιρικών γεγ�ν�των ε� �ν�µατ�ς των π�δ�σ�αιρικών σωµατείων. Η
Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι εν λ�γω ρυθµίσεις συλλ�γικής πώλησης σε συνδυασµ� µε µια πρακτική
πώλησης των δικαιωµάτων σε δέσµη και σε απ�κλειστική "άση έ��υν σηµαντικές επιπτώσεις
στη διάρθρωση των αγ�ρών ραδι�τηλε�πτικής µετάδ�σης. Γενικά, �λα τα τηλε�πτικά
δικαιώµατα µιας πλήρ�υς σειράς αγώνων πωλ�ύνται µε τη µ�ρ�ή απ�κλειστικής δέσµης σε
έναν ραδι�τηλε�πτικ� ��ρέα για µεγάλ� �ρ�νικ� διάστηµα. ∆εδ�µέν�υ �τι µ�ν� ένας
ραδι�τηλε�πτικ�ς ��ρέας απ�κτά �λα τα δικαιώµατα, υπάρ�ει έντ�ν�ς ανταγωνισµ�ς για τα εν
λ�γω δικαιώµατα �ταν πρ�σ�έρ�νται, τα �π�ία τελικά µπ�ρεί να κερδίσει µ�ν� � µεγαλύτερ�ς
ραδι�τηλε�πτικ�ς ��ρέας. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� είναι πιθαν� να αυ�ήσει τη συγκέντρωση στα µέσα
µα!ικής ενηµέρωσης και να παρεµπ�δίσει τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ των ραδι�τηλε�πτικών
��ρέων.

136. Η Επιτρ�πή κρίνει �τι η συλλ�γική πώληση µειώνει τ�ν ανταγωνισµ� κατά την ένν�ια
τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ, δι�τι �ι σύλλ�γ�ι π�υ συµµετέ��υν στη
δι�ργάνωση αγώνων δεν έ��υν τη δυνατ�τητα να πωλ�ύν µεµ�νωµένα τα δικαιώµατα µετάδ�σης
σε ανταγωνισµ� µετα�ύ τ�υς.

137. Ωστ�σ�, µια κατάλληλα τρ�π�π�ιηµένη ρύθµιση συλλ�γικής πώλησης µπ�ρεί να
απ�τελέσει έναν απ�τελεσµατικ� τρ�π� για την �ργάνωση της πώλησης των δικαιωµάτων
µετάδ�σης αθλητικών γεγ�ν�των, και µπ�ρεί να λά"ει απαλλαγή "άσει τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα��ς 3 της συνθήκης ΕΚ. Καταρ�ήν, η ρύθµιση µπ�ρεί να αυ�ήσει την παραγωγή εν�ς
πρ�ϊ�ντ�ς δι�ργάνωσης (καλύπτ�ντας τ�υς κύρι�υς αγώνες της δι�ργάνωσης) τ� �π�ί� δια�έρει
απ� �λες τις άλλες µεταδ�σεις π�δ�σ�αιρικών αγώνων. Επιπλέ�ν, η πώληση των δικαιωµάτων
µετάδ�σης απ� έναν µ�ν� ��ρέα µπ�ρεί να απ�τελέσει µια απ�τελεσµατική µέθ�δ� εµπ�ρίας

¥80¦ Πρ"λ. τη συγκέντρωση π�υ πραγµατ�π�ίησαν δύ� ισπανικές πλατ��ρµες συνδρ�µητικής τηλε�ρασης Canal
Satélite Digital και V£a Digital, υπ�θεση COMP/M.2645, Sogecable/ Canalsatélite Digital/Via Digital, π�υ
παραπέµ�θηκε στις ισπανικές αρ�ές, και τη συγκέντρωση π�υ πραγµατ�π�ίησαν δύ� ιταλικές πλατ��ρµες
συνδρ�µητικής τηλε�ρασης Stream and Telepi
, υπ�θεση COMP/M. 2876 Newscorp/Telepi
.
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για τ�υς συµµετέ��ντες. Η συλλ�γική πώληση µπ�ρεί επίσης να απ�τελέσει έναν
απ�τελεσµατικ� τρ�π� για την πρ�ώθηση τ�υ εµπ�ρικ�ύ σήµατ�ς µιας δι�ργάνωσης αγώνων.

Κ�πελλο Πρωταθλητρι'ν τη
 UEFA

138. Τ�ν Ι�ύνι� επιτεύ�θηκε διακαν�νισµ�ς σε σηµαντική υπ�θεση π�υ α��ρ�ύσε την
πώληση των τηλε�πτικών δικαιωµάτων µετάδ�σης για τ�υς αγώνες τ�υ Κυπέλλ�υ
Πρωταθλητριών της UEFA (81), και τ�ν Αύγ�υστ� δηµ�σιεύθηκε ανακ�ίνωση "άσει τ�υ άρθρ�υ
19 παράγρα��ς 3 (82). ) διακαν�νισµ�ς κατέλη�ε σε δέσµευση π�υ ανέλα"ε η UEFA να πωλεί τα
εν λ�γω δικαιώµατα σύµ�ωνα µε διαδικασίες δίκαι�υ, αν�ικτ�ύ και άνευ διακρίσεων
διαγωνισµ�ύ για διάστηµα π�υ δεν θα υπερ"αίνει τα τρία έτη· να καταµερίσει τα δικαιώµατα σε
σειρά πακέτων παρέ��ντας κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� πρ�σ"αση στα δικαιώµατα σε µεγαλύτερ�
αριθµ� ενδια�ερ�µενων· και να παρέ�ει ελεύθερη πρ�σ"αση και �σ�ν α��ρά τα νέα µέσα
µα!ικής ενηµέρωσης (∆ιαδίκτυ� UMTS) (83).

139. Η Επιτρ�πή θα ε�ετά!ει επισταµένα ανάλ�γες εθνικές και ευρωπαϊκές συµ�ωνίες
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

σύµ�ωνα µε τις ίδιες αρ�ές.

5.2. Πρ�σβαση στα δικαι�µατα ν�ων µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρωση�

140. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2001 η Επιτρ�πή ασ��λήθηκε ιδιαίτερα µε τα νέα µέσα µα!ικής
ενηµέρωσης στ� πλαίσι� δια��ρων υπ�θέσεων στ�ν τ�µέα των µέσων µα!ικής ενηµέρωσης.
Μ�λ�ν�τι �ι περισσ�τερες απ� τις πρ�σ�ατες υπ�θέσεις σ�ετικά µε τα π�δ�σ�αιρικά
δικαιώµατα α��ρ�ύσαν µ�ν� τη συνδρ�µητική τηλε�ραση ή την τηλε�ραση ελεύθερης
πρ�σ"ασης, �ι νέες υπ�θέσεις α��ρ�ύν τώρα και πλατ��ρµες νέων µέσων µα!ικής ενηµέρωσης,
�πως τ� ∆ιαδίκτυ� και τα κινητά δίκτυα UMTS.

141. Για την παρ��ή νέων υπηρεσιών στις δύ� αυτές νέες πλατ��ρµες απαιτείται
περιε��µεν� υψηλής !ήτησης. )ι δυνητικ�ί ��ρείς παρ��ής περιε��µέν�υ στις εν λ�γω νέες
αγ�ρές ήρθαν σε επα�ή µε την Επιτρ�πή �σ�ν α��ρά τη διαθεσιµ�τητα τ�υ περιε��µέν�υ
υψηλής !ήτησης, ιδίως τα δικαιώµατα µετάδ�σης αθλητικών γεγ�ν�των. Υπάρ��υν "ασικά δύ�
είδη κατ��ων αθλητικ�ύ περιε��µέν�υ: κάτ���ι δικαιωµάτων �πως �ι αθλητικές �µ�σπ�νδίες
και σύλλ�γ�ι και πράκτ�ρες �ι �π�ί�ι συγκεντρών�υν περιε��µεν� απ� δια��ρετικές πηγές τ�
�π�ί� διαρθρών�υν σε ετ�ιµ�παράδ�τα πακέτα. Απ� τις πληρ���ρίες π�υ έ�ει στη διάθεσή της
η Επιτρ�πή πρ�κύπτει �τι �ι κάτ���ι περιε��µέν�υ δεν πρ�τίθενται να διαθέσ�υν τ�
περιε��µεν� αυτ� στις νέες πλατ��ρµες.

142. Τ� π�δ�σ�αιρ� µπ�ρεί να απ�τελέσει µια κινητήρια δύναµη για την παρ��ή υπηρεσιών
στις πλατ��ρµες νέων µέσων µα!ικής ενηµέρωσης. Ωστ�σ�, τ� δυναµικ� αυτ� δεν �αίνεται να
α�ι�π�ιείται πρ�ς τ� παρ�ν και υπάρ��υν ενδεί�εις �τι τα αθλητικά δικαιώµατα δεν διατίθενται
απ� τ�υς κατ���υς τ�υς πρ�κειµέν�υ να πρ�στατευθεί η α�ία των αντίστ�ι�ων τηλε�πτικών
δικαιωµάτων.

¥81¦ Υπ�θεση COMP/37.398· η UEFA κ�ιν�π�ίησε τη συµ�ωνία συλλ�γικής πώλησης την 1η Φε"ρ�υαρί�υ 1999
και έλα"ε έκθεση αιτιάσεων στις 19 Ι�υλί�υ 2001. Η UEFA απάντησε στις 16 Ν�εµ"ρί�υ 2001 και µετά απ�
λίγ� άρ�ισαν διαπραγµατεύσεις διακαν�νισµ�ύ.

¥82¦ ΕΕ C 196 της 17.8.2002, σ. 3.
¥83¦ Ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/806 της 3ης Ι�υνί�υ 2001.
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143. Μια πιθανή ανησυ�ία της Επιτρ�πής �σ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ� είναι �τι η άρνηση
παρ��ής περιε��µέν�υ απ� τ�υς κατ���υς τ�υ ενδέ�εται να απ�τελεί παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82
της συνθήκης ΕΚ. Η παρακράτηση δικαιωµάτων πρ�κειµέν�υ να µη �ρησιµ�π�ιηθ�ύν απ� τα
νέα µέσα µα!ικής ενηµέρωσης µε απ�κλειστικ� στ��� την πρ�στασία θέσεων στις
παραδ�σιακές τηλε�πτικές αγ�ρές µπ�ρεί να θεωρηθεί ως περι�ρισµ�ς π�υ µειώνει την παρ��ή
υπηρεσιών στ�υς καταναλωτές.

144. Μια συµ�ωνία για την πώληση τηλε�πτικών δικαιωµάτων π�υ απαγ�ρεύει ή παρεµπ�δί!ει
την εµπ�ρία δικαιωµάτων νέων µα!ικών µέσων ενηµέρωσης ενδέ�εται να περι�ρί!ει τ�ν
ανταγωνισµ� ε��σ�ν περι�ρί!ει την παραγωγή και την τε�ν�λ�γική ε�έλι�η στην αγ�ρά κατά την
ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ. Άλλ�ι περι�ρισµ�ί �πως αυτ�ί π�υ α��ρ�ύν τ� �ρ�ν�
µετάδ�σης ενδέ�εται να έ��υν τ� ίδι� απ�τέλεσµα. Τέλ�ς, η απ�κλειστικ�τητα µπ�ρεί επίσης να
περι�ρί!ει τ�ν ανταγωνισµ� εάν θέτει �ραγµ�ύς στην αγ�ρά σε σηµαντικ� "αθµ�, ιδίως �ταν η
απ�κλειστικ�τητα είναι υπερ"�λική σε διάρκεια ή σε έκταση.

145. Η Επιτρ�πή θα συνε�ίσει να παρακ�λ�υθεί τ�ν τ�µέα των νέων µέσων µα!ικής
ενηµέρωσης µε ιδιαίτερη πρ�σ��ή και θα αρ�ίσει έρευνες �π�υ αυτ� είναι απαραίτητ�.
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5.3. Συλλογικ� διαχε�ριση δικαιωµ�των και συµφων�ε� χορ�γηση� �δεια�

146. Η συλλ�γική δια�είριση και η ��ρήγηση αδειών εκµετάλλευσης δικαιωµάτων στην
Ευρώπη έ�ει απ�τελέσει πηγή σηµαντικών ανησυ�ιών �σ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ� επί σειρά
ετών (84). Επί τ�υ παρ�ντ�ς, η Επιτρ�πή ε�ετά!ει σειρά υπ�θέσεων �σ�ν α��ρά την πρ�σαρµ�γή
της παραδ�σιακής ��ρήγησης δικαιωµάτων (τηλε�ραση, ραδι��ων�, ��ρευτικά κέντρα κλπ.)
στ� νέ� τε�ν�λ�γικ� περι"άλλ�ν π�υ πρ�κύπτει απ� την εµπ�ρική ανάπτυ�η τ�υ ∆ιαδικτύ�υ
και της δ�ρυ��ρικής αναµετάδ�σης.

147. Στις 8 )κτω"ρί�υ (85) εκδ�θηκε µια σηµαντική απ��αση ��ρήγησης απαλλαγής µε �ρ�υς και
υπ��ρεώσεις �σ�ν α��ρά τ�υς �ρ�υς ��ρήγησης άδειας π�υ επι"άλλ�υν �ι εταιρείες συλλ�γικής
δια�είρισης στ�υς �ρήστες δικαιωµάτων µετά απ� κ�ιν�π�ίηση τυπ�π�ιηµένης συµ�ωνίας µετα�ύ
των εταιρειών συλλ�γικής δια�είρισης π�υ ενεργ�ύν ε� �ν�µατ�ς των εταιρειών παραγωγής. Η εν
λ�γω συµ�ωνία έ�ει ως στ��� να διευκ�λύνει τη ��ρήγηση ενιαίων αδειών για την εκµετάλλευση
των σ�ετικών δικαιωµάτων (δικαιώµατα αναµετάδ�σης και δηµ�σιας εκτέλεσης) σε
ραδι�τηλε�πτικ�ύς ��ρείς π�υ επιθυµ�ύν να έ��υν ταυτ��ρ�νη µετάδ�ση (86) και κατ’ αυτ�ν τ�ν
τρ�π� να θέσ�υν τα µ�υσικά έργα στη διάθεση τ�υ κ�ιν�ύ µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ.

148. Αυτή είναι η πρώτη απ��αση της Επιτρ�πής π�υ α��ρά τη συλλ�γική δια�είριση και τη
��ρήγηση αδειών εκµετάλλευσης δικαιωµάτων για τ� σκ�π� της εµπ�ρικής εκµετάλλευσης
µ�υσικών έργων στ� ∆ιαδίκτυ�. Πρ�κειµέν�υ να λά"�υν απαλλαγή, �ι συµ"αλλ�µεν�ι

¥84¦ Βλέπε για παράδειγµα τις απ��άσεις της Επιτρ�πής: υπ�θεση IV/26.760, GEMA, απ��αση της 2ας Ι�υνί�υ 1971,
ΕΕ L 134 της 20.6.1971, σ 15, και απ��αση της 6ης Ι�υλί�υ 1972, ΕΕ L 166 της 24.7.1972, σ 22· υπ�θεση IV/
29.971, GEMA Statutes, απ��αση της 4ης ∆εκεµ"ρί�υ 1981, ΕΕ L 94 της 8.4.1982, σ. 12· υπ�θεση IV/29.839,
GVL, απ��αση της 29ης )κτω"ρί�υ 1981, ΕΕ L 370 της 28.12.1981, σ 49· ή τις απ��άσεις τ�υ ∆ικαστηρί�υ
στις υπ�θέσεις Phil Collins, Συλλ�γή 1993, σ. I-5145· Musik-Vertrieb membran, Συλλ�γή 1981, σ. 147· Tournier,
Συλλ�γή 1989, σ. 2521· Lucazeau, Συλλ�γή 1989, σ. 2811.

¥85¦ Ταυτ��ρ�νη µετάδ�ση: υπ�θεση COMP/C-2/38.014, IFPI «Simulcasting» (International Federation of the
Phonographic Industry).

¥86¦ Ταυτ��ρ�νη µετάδ�ση (simulcasting) είναι η µετάδ�ση απ� τ�υς ραδι��ωνικ�ύς και τηλε�πτικ�ύς σταθµ�ύς
τ�υ σήµατ�ς τ�υς ταυτ��ρ�να και �ωρίς τρ�π�π�ίηση τ�σ� µέσω των παραδ�σιακών µέσων �σ� και τ�υ
∆ιαδικτύ�υ.
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συµ�ώνησαν να καταργήσ�υν τ�υς (αρ�ικά πρ�"λεπ�µεν�υς) εδα�ικ�ύς περι�ρισµ�ύς απ� τις
συµ�ωνίες σταυρωτής ��ρήγησης, επιτρέπ�ντας την άσκηση ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α��ρά τη
��ρήγηση αδειών εκµετάλλευσης δικαιωµάτων στην Ευρώπη για υπηρεσίες ∆ιαδικτύ�υ π�υ θα
πρ�κύψ�υν µετα�ύ τ�υς. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�, είναι πλέ�ν δυνατή η ύπαρ�η ανταγωνισµ�ύ
�σ�ν α��ρά τ�σ� την παρε��µενη υπηρεσία �σ� και τα τέλη δια�είρισης π�υ θα πρέπει να
κατα"άλ�υν �ι δικαι�δ���ι. Ως εκ τ�ύτ�υ, �ι ραδι�τηλε�πτικ�ί ��ρείς µε έδρα τ�ν Ε)G θα
είναι σε θέση να επιλέγ�υν την εταιρεία συλλ�γικής δια�είρισης µε έδρα τ�ν Ε)G απ� την
�π�ία επιθυµ�ύν να ε�ασ�αλίσ�υν µια ενιαία άδεια ταυτ��ρ�νης µετάδ�σης.

149. ∆εδ�µέν�υ �τι �ι συµ"αλλ�µεν�ι συµ�ώνησαν επίσης να δια�ωρίσ�υν τ� π�σ� π�υ
��είλεται για την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων απ� τ� τέλ�ς π�υ �ρεώνεται µε σκ�π� την
κάλυψη των δι�ικητικών ε��δων της εταιρείας ��ρήγησης άδειας, και να �ρεών�υν τα εν λ�γω
δύ� π�σά �ωριστά, αυ�άνεται η δια�άνεια �σ�ν α��ρά τα έ��δα των εταιρειών συλλ�γικής
δια�είρισης. Μεγαλύτερη δια�άνεια �σ�ν α��ρά τις δαπάνες σηµαίνει �τι �ι ραδι�τηλε�πτικ�ί
��ρείς µε έδρα τ�ν Ε)G µπ�ρ�ύν να επιλέγ�υν την απ�τελεσµατικ�τερη εταιρεία συλλ�γικής
δια�είρισης µε έδρα στ�ν Ε)G για να λά"�υν απ� αυτήν άδεια ταυτ��ρ�νης µετάδ�σης. Στ�
πλαίσι� αυτ�, η απ�τελεσµατικ�τητα ν�είται τ�σ� απ� άπ�ψη τιµής (π�σ� π�υ ��είλεται για την
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εκµετάλλευση των δικαιωµάτων) �σ� και απ� άπ�ψη επιπέδ�υ των τελών για τα δι�ικητικά έ��δα.

150. ∆εδ�µέν�υ �τι τα έ��δα των εταιρειών συλλ�γικής δια�είρισης µετα�έρ�νται στ�υς
τελικ�ύς �ρήστες απ� τ�υς ραδι�τηλε�πτικ�ύς ��ρείς, η πίεση τ�σ� �σ�ν α��ρά την τιµή �σ�
και τα τέλη θα καταστήσει απ�τελεσµατικ�τερη τη δια�είριση των δικαιωµάτων και της
πρ�σ"ασης απ� τ�υς ραδι�τηλε�πτικ�ύς ��ρείς στα εν λ�γω δικαιώµατα για την παρ��ή
υπηρεσιών µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ και κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� θα αυ�ήσει τα ��έλη για τ�υς
καταναλωτές. Η δηµι�υργία ν�µιµης θέσης στην αγ�ρά για την ταυτ��ρ�νη µετάδ�ση θα
ε�ασ�αλίσει ��ι µ�ν� την πρ�σ"αση των καταναλωτών σε ένα ευρύτερ� �άσµα
�πτικ�ακ�υστικών µ�υσικών πρ�γραµµάτων µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ, αλλά ταυτ��ρ�να και τη
δέ�υσα ανταµ�ι"ή των καλλιτε�νών και των κατ��ων των δικαιωµάτων.

5.4. A!ντυπα µ�σα µαζικ�� ενηµ�ρωση�

151. Στ�ν τ�µέα των έντυπων µέσων µα!ικής ενηµέρωσης, ιδίως �σ�ν α��ρά τα "ι"λία, η
Επιτρ�πή έ�ει ασ��ληθεί επανειληµµένως µε συµ�ωνίες διασυν�ριακ�ύ καθ�ρισµ�ύ των
τιµών. Η Επιτρ�πή δεν �έρει αντιρρήσεις �σ�ν α��ρά τις πραγµατικά εθνικές συµ�ωνίες
διατήρησης των τιµών µεταπώλησης για έντυπα πρ�ϊ�ντα, στ� "αθµ� π�υ αυτές δεν επηρεά!�υν
σε σηµαντικ� "αθµ� τις συναλλαγές µετα�ύ των κρατών µελών. )ι σηµαντικές υπ�θέσεις, ιδίως
αυτές π�υ α��ρ�ύν τη Γερµανία, ρυθµίστηκαν και περατώθηκαν κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς (87).

152. Η αυ�αν�µενη δια�άνεια των τιµών στ�ν τ�µέα των έντυπων µέσων µα!ικής
ενηµέρωσης, ιδίως �σ�ν α��ρά τ�ν περι�δικ� τύπ�, µετά την εισαγωγή τ�υ ευρώ την
1η Ιαν�υαρί�υ 2002, πρ�κάλεσε καταιγισµ� ανεπίσηµων καταγγελιών απ� π�λίτες της Ένωσης
σ�ετικά µε θεωρητικά αδικαι�λ�γητες δια��ρές τιµών για τ� ίδι� έντυπ� εντεύθεν των
συν�ρων. Στ�ν τ�µέα των ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών εντύπων η Επιτρ�πή παρατηρεί
συνε�είς αυ�ήσεις των τιµών, ιδίως, για επιστηµ�νικά, τε�νικά και ιατρικά περι�δικά εκ µέρ�υς
των µεγάλων διεθνών εκδ�τικών �ίκων.

¥87¦ Υπ�θέσεις COMP/C-2/34.657, Sammelrevers· COMP/C-2/37.906, Internetbuchhandel· COMP/C-2/38.019,
Proxis/ KNO κ.λπ. Ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/461 της 22ας Μαρ- τί�υ 2002.
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153. Και τα δύ� αυτά θέµατα θα ε�ακ�λ�υθήσ�υν να ε�ετά!�νται και ε��σ�ν απαιτείται θα
διε�α�θ�ύν �ι σ�ετικές έρευνες.

6. ∆ιανοµ� αυτοκιν�των

154. )ι δραστηρι�τητες της Επιτρ�πής κατά τ� έτ�ς αυτ� εστιάστηκαν κυρίως στην έκδ�ση
τ�υ νέ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής για τ�ν τ�µέα των αυτ�κινήτων, τη δηµ�σίευση τ�υ σ�ετικ�ύ
επε�ηγηµατικ�ύ �υλλαδί�υ και την ε�αµηνιαία έκθεση για τις τιµές π�υ ε�αρµ�!�νται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

6.1. A!κδοση του ν�ου κανονισµο� απαλλαγ�� για τον τοµ�α των αυτοκιν�των

6.1.1. *Γενικ� πλα�σιο
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155. Μέ�ρι τις 30 Σεπτεµ"ρί�υ 2002, ηµερ�µηνία λή�ης της ισ�ύ�ς τ�υ, � καν�νισµ�ς (ΕΚ)
αριθ. 1475/95 απάλλασσε απ� την απαγ�ρευση τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 τις συµ�ωνίες
επιλεκτικής και απ�κλειστικής διαν�µής για τα αυτ�κίνητα ��ήµατα τριών ή περισσ�τέρων
τρ��ών, µε τις �π�ίες �ι παραγωγ�ί �ρί!�υν απ�κλειστικ�ύς αντιπρ�σώπ�υς σε �ρισµένες
γεωγρα�ικές περι��ές· �ι αντιπρ�σωπ�ι αυτ�ί µπ�ρ�ύν να πωλ�ύν ��ήµατα στ�υς τελικ�ύς
καταναλωτές, ή στ�υς µεσά!�ντές τ�υς, και σε άλλ�υς ε��υσι�δ�τηµέν�υς απ� τ�ν παραγωγ�
αντιπρ�σώπ�υς (88).

156. Μετά απ� µακρά και καρπ���ρα διαδικασία δια"�υλεύσεων και α�ι�λ�γησης π�υ άρ�ισε τ�
1999, η Επιτρ�πή ε�έδωσε τ�ν νέ� καν�νισµ� για την ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 σε
�ρισµένες κατηγ�ρίες κάθετων συµ�ωνιών και εναρµ�νισµένων πρακτικών στ�ν τ�µέα της
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας [καν�νισµ�ς (EΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτρ�πής, της 31ης Ι�υλί�υ 2002 (89)].
Η ισ�ύς τ�υ καν�νισµ�ύ αυτ�ύ άρ�ισε την 1η )κτω"ρί�υ 2002 και θα λή�ει στις 31 Μαΐ�υ 2010.
Πρ�"λέπεται επίσης µια γενική µετα"ατική περί�δ�ς εν�ς έτ�υς, στη διάρκεια της �π�ίας �ι
ισ�ύ�υσες κάθετες συµ�ωνίες δεν εµπίπτ�υν στ� πεδί� ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1, εάν
πληρ�ύν τις πρ�ϋπ�θέσεις απαλλαγής τ�υ καν�νισµ�ύ (EΚ) αριθ. 1475/95.

157. ) νέ�ς καν�νισµ�ς απαλλαγής κατά κατηγ�ρία απ�τελεί σηµαντική ε�έλι�η σε σ�έση
µε τ�ν πρ�ηγ�ύµεν� σε δύ� σηµεία: πρώτ�ν, αν και πρ�κειται για καν�νισµ� π�υ α��ρά
συγκεκριµέν� κλάδ�, "ασί!εται στη �ιλ�σ��ία τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 ως πρ�ς
την �ικ�ν�µική ανάλυση των κάθετων περι�ρισµών και, συνακ�λ�υθα, ως πρ�ς την
εγκατάλειψη των επιτρεπ�µενων ρητρών και την υι�θέτηση µιας πρ�σέγγισης π�υ συνίσταται
σε απ�κλεισµ� της απαλλαγής των ιδιαίτερων σ�"αρών περι�ρισµών τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Και
δεύτερ�ν, ενώ δεν καθ�ρί!εται πλέ�ν ένα και µ�ν� απαλλασσ�µεν� σύστηµα διαν�µής, ώστε να
υπάρ�ει µεγαλύτερη ευελι�ία επιλ�γής απ� τ�υς ίδι�υς τ�υς �ικ�ν�µικ�ύς παράγ�ντες, � νέ�ς
καν�νισµ�ς θεσπί!ει αυστηρ�τερ�υς καν�νες �σ�ν α��ρά τ�σ� τις πωλήσεις των καιν�υργών
αυτ�κινήτων και των ανταλλακτικών τ�υς �σ� και την παρ��ή υπηρεσιών µετά την πώληση.

¥88¦ Καν�νισµ�ς (EΚ) αριθ. 1475/95 της Επιτρ�πής, της 28ης Ι�υνί�υ 1995, σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ
85 παράγρα��ς 3 της Συνθήκης σε �ρισµένες κατηγ�ρίες συµ�ωνιών διαν�µής, πώλησης και ε�υπηρέτησης
µετά την πώληση αυτ�κινήτων ��ηµάτων, ΕΕ L 145 της 29.6.1995· ανακ�ινωθέντα τύπ�υ IP/02/1073 και
MEMO/02/174 της Επιτρ�πής της 17ης Ι�υλί�υ 2002.

¥89¦ ΕΕ L 203 της 1.8.2002, σ 30.
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158. Η Επιτρ�πή υπ��ρεώθηκε να ακ�λ�υθήσει την αυστηρ�τερη αυτή πρ�σέγγιση µετά τα
π�ρίσµατα της έκθεσης α�ι�λ�γησης τ�υ καν�νισµ�ύ (EΚ) αριθ. 1475/95, α�εν�ς, �τι �ι αρ�ές
στις �π�ίες "ασί!εται δεν είναι πλέ�ν �λες επίκαιρες και, α�ετέρ�υ, �τι �ι στ���ι τ�υ δεν έ��υν
επιτευ�θεί �λ�ι, ιδίως �σ�ν α��ρά τ�ν ενδ�σηµατικ� ανταγωνισµ�, την εν�π�ίηση της αγ�ράς
και τα πλε�νεκτήµατα για τ�υς καταναλωτές (90). Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι � καν�νισµ�ς (EΚ)
αριθ. 2790/1999 σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 της Συνθήκης σε
�ρισµένες κατηγ�ρίες κάθετων συµ�ωνιών και εναρµ�νισµένων πρακτικών (91) δεν επιτρέπει
την αντιµετώπιση των πρ�"ληµάτων π�υ διαπιστώθηκαν (92), δεδ�µέν�υ µάλιστα �τι στ�ν τ�µέα
των αυτ�κινήτων υπήρ�αν ήδη σωρευτικές επιπτώσεις π�υ ��είλ�νται στην �µ�ι�τητα των
ισ�υ�υσών συµ�ωνιών διαν�µής και στ�υς συνακ�λ�υθ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ,
πράγµα π�υ δικαι�λ�γεί ένα αυστηρ�τερ� καθεστώς. Η έκδ�ση ειδικ�ύ καν�νισµ�ύ στ�ν τ�µέα
των αυτ�κινήτων ήταν τ� µ�ναδικ� µέσ� για να δ�θ�ύν �ι κατάλληλες λύσεις στα πρ�"λήµατα
π�υ διαπιστώθηκαν.

6.1.2. Σηµαντικ�τερα στ�δια που οδ�γησαν στην 	κδοση του κανονισµο�

159. Η έκδ�ση τ�υ νέ�υ αυτ�ύ καν�νισµ�ύ έγινε σε ένα πλαίσι� εκτεταµένων δια"�υλεύσεων
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µε �λ�υς τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς, επηρεα!�µεν�υς και δυνητικ�ύς �ικ�ν�µικ�ύς παράγ�ντες,
καθώς και µε τ�υς καταναλωτές.

160. Η έκθεση α�ι�λ�γησης τ�υ καν�νισµ�ύ (EΚ) αριθ. 1475/95 "ασίστηκε στις πληρ���ρίες
π�υ συγκεντρώθηκαν απ� τ�υς κατασκευαστές αυτ�κινήτων ��ηµάτων και ε��πλισµ�ύ, τ�υς
επίσηµ�υς αντιπρ�σώπ�υς πωλήσεων και ε�υπηρέτησης µετά την πώληση, ανε�άρτητ�υς
πωλητές αυτ�κινήτων, µεσά!�ντες, ανε�άρτητ�υς επισκευαστές, ανε�άρτητ�υς ��νδρεµπ�ρ�υς
και λιανεµπ�ρ�υς ανταλλακτικών, δυνάµεν�υς να εισέλθ�υν στην αγ�ρά, καθώς και απ�
καταναλωτές και �ρισµένες κατηγ�ρίες πελατών, �πως για παράδειγµα τις εταιρείες
�ρηµατ�δ�τικής µίσθωσης. Μετά την έγκριση της έκθεσης αυτής, η Επιτρ�πή κάλεσε �λα τα
ενδια�ερ�µενα µέρη να διατυπώσ�υν τις παρατηρήσεις και τα σ��λιά τ�υς και δι�ργάνωσε µια
ακρ�αση στην �π�ία έλα"αν µέρ�ς, εκτ�ς απ� τις πρ�ανα�ερθείσες κατηγ�ρίες, ενώσεις
καταναλωτών, �ι εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και εκπρ�σωπ�ι τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ
καθώς και των εθνικών κ�ιν�"�υλίων (93).

161. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή �ρηµατ�δ�τησε τέσσερις ανε�άρτητες µελέτες, �λες
συµ"�υλευτικής �ύσεως, �ι �π�ίες δεν περιλαµ"άν�υν καµία σύσταση ως πρ�ς τη �ύση τ�υ
µελλ�ντικ�ύ καθεστώτ�ς. Τ� 2000 έγιναν δύ� µελέτες π�υ α��ρ�ύσαν, α�εν�ς, τη σ�έση µετα�ύ
πώλησης καιν�υργών αυτ�κινήτων και ε�υπηρέτησης µετά την πώληση και, α�ετέρ�υ, τις

¥90¦ Έκθεση της 15ης Ν�εµ"ρί�υ 2000 για την α�ι�λ�γηση τ�υ καν�νισµ�ύ (EΚ) αριθ. 1475/95 σ�ετικά µε την
ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 85 (τώρα 81) παράγρα��ς 3 της Συνθήκης σε �ρισµένες κατηγ�ρίες συµ�ωνιών
διαν�µής, πώλησης και ε�υπηρέτησης µετά την πώληση αυτ�κινήτων ��ηµάτων, COM(2000) 743 τελικ�·
"λέπε επίσης έκθεση ανταγωνισµ�ύ 2000, σηµεία 112 έως 115.

¥91¦ ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ 21.
¥92¦ Για παράδειγµα, �σ�ν α��ρά την πρ�σ"αση ανε�άρτητων επισκευαστών σε τε�νικές πληρ���ρίες,

διαγνωστικ� και επισκευαστικ� ε��πλισµ�, στην εκπαίδευση ή ακ�µα στην αγ�ρά ανταλλακτικών π�υ
παράγ�νται απ� τ�υς κατασκευαστές ε��πλισµ�ύ. Επιπλέ�ν, η ε�αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ αυτ�ύ δεν θα
λάµ"ανε υπ�ψη τ� σωρευτικ� απ�τέλεσµα σ�εδ�ν ταυτ�σηµων συµ�ωνιών στη διαν�µή αυτ�κινήτων. Aσ�ν
α��ρά την πώληση ��ηµάτων, αντίθετα, � καν�νισµ�ς δεν θα ευν��ύσε καθ�λ�υ την εν�π�ίηση των αγ�ρών ή
θέµατα �πως η διαν�µή περισσ�τερων σηµάτων απ� τ�ν ίδι� διαν�µέα.

¥93¦ Η ακρ�αση αυτή πραγµατ�π�ιήθηκε στις 13 και 14 Φε"ρ�υαρί�υ 2000 και συγκέντρωσε 350 συµµετέ��ντες,
των �π�ίων �ι εισηγήσεις έ��υν δηµ�σιευτεί στ�ν δικτυακ� τ�π� της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ στ�
τµήµα «Αυτ�κίνητ�», υπ� «Ακρ�άσεις, �µιλίες».
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δια��ρές τιµών στην Κ�ιν�τητα (94). Στη διάρκεια τ�υ 2001, η Επιτρ�πή άρ�ισε µια µελέτη για
την ε�ακρί"ωση και τη µέτρηση των �ικ�ν�µικών επιπτώσεων π�υ θα έ��υν τα ενδε��µενα
µελλ�ντικά ν�µ�θετικά σενάρια σε �λα τα ενδια�ερ�µενα µέρη (95). Παράλληλα, ανατέθηκε
επίσης µια µελέτη σ�ετικά µε τις πρ�σδ�κίες των καταναλωτών ώστε να διαπιστωθεί π�ια είναι
η θέση τ�υς σ�ετικά µε τ� ισ�ύ�ν σύστηµα διαν�µής αυτ�κινήτων και τις εναλλακτικές
δυνατ�τητες για τ� µέλλ�ν (96). Η Επιτρ�πή έλα"ε επίσης υπ�ψη της �λες τις άλλες πηγές
πληρ���ριών καθώς και τις διαθέσιµες µελέτες (97).

162. Κατ�πιν των εκτεταµένων αυτών δια"�υλεύσεων και µε "άση τη δική της εµπειρία, ιδίως
απ� την ε�έταση υπ�θέσεων σ�"αρών παρα"άσεων τ�υ άρθρ�υ 81 (98), η Επιτρ�πή ενέκρινε στις
5 Φε"ρ�υαρί�υ ένα σ�έδι� καν�νισµ�ύ, τ� �π�ί� συ!ητήθηκε µε τα κράτη µέλη σε µια πρώτη
συµ"�υλευτική επιτρ�πή στις 7 Μαρτί�υ (99). Μετά τη δηµ�σίευση τ�υ σ�εδί�υ, η Επιτρ�πή
έλα"ε περίπ�υ 350 γραπτές εισηγήσεις απ� κατασκευαστές, απ�κλειστικ�ύς αντιπρ�σώπ�υς,
καταναλωτές, πωλητές, µεσά!�ντες, επισκευαστές, πρ�µηθευτές ανταλλακτικών και π�λλ�ύς
ν�µικ�ύς συµ"�ύλ�υς. Α��ύ ε�έτασε τις εισηγήσεις αυτές, καθώς και τα σ��λια και τις
πρ�τάσεις π�υ διατύπωσαν τα κράτη µέλη κατά την πρώτη συµ"�υλευτική επιτρ�πή, η
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Επιτρ�πή υπέ"αλε ένα τρ�π�π�ιηµέν� σ�έδι� στα κράτη µέλη στις 6 Μαΐ�υ 2002 εν�ψει της
δεύτερης συµ"�υλευτικής επιτρ�πής της 6ης Ι�υνί�υ 2002.

163. Παράλληλα, µε την έγκριση τ�υ πρώτ�υ σ�εδί�υ καν�νισµ�ύ τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 2002,
η Επιτρ�πή έσπευσε να !ητήσει τη γνώµη τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ καθώς και της
Ευρωπαϊκής )ικ�ν�µικής και Κ�ινωνικής Επιτρ�πής, π�υ διατύπωσαν τις γνώµες τ�υς στις
29 (100) και στις 30 Μαΐ�υ (101) αντίστ�ι�α. Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� και η Ευρωπαϊκή
)ικ�ν�µική και Κ�ινωνική Επιτρ�πή συµµερίστηκαν τ�σ� τη διαπίστωση της Επιτρ�πής για
την ανάγκη να τρ�π�π�ιηθεί �υσιαστικά τ� περιε��µεν� τ�υ καν�νισµ�ύ (EΚ) αριθ. 1475/95
�σ� και για τις γενικές κατευθύνσεις τ�υ σ�εδί�υ. Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� διατύπωσε
συγκεκριµένα µια σειρά συστάσεις τις �π�ίες έλα"ε υπ�ψη της κατά µεγάλ� µέρ�ς η Επιτρ�πή,
ιδίως �σ�ν α��ρά τη µετα"ατική περί�δ� για την έναρ�η ισ�ύ�ς της απαγ�ρευσης των ρητρών
σ�ετικά µε τ�ν τ�π� εγκατάστασης: η Επιτρ�πή παρέτεινε αυτή τη µετα"ατική περί�δ�, π�υ

¥94¦ )ι δύ� αυτές µελέτες έ��υν δηµ�σιευτεί στ�ν δικτυακ� τ�π� της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ: http://
europa.eu.int/comm/competition/car_sector/: «Lien naturel entre vente et après-vente» (Autopolis), «Analyse
économique des différences de prix dans la Communauté» (Hans Degryse et Frank Verboven — KU Leuven et
CEPR). Βλέπε επίσης έκθεση ανταγωνισµ�ύ 2000, σηµεί� 113.

¥95¦ Τα στ�ι�εία της µελέτης αυτής, καθώς και η ίδια η µελέτη, έ��υν δηµ�σιευτεί στ�ν δικτυακ� τ�π� της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/. Η µελέτη πραγµατ�π�ιήθηκε απ�
τ�ν Arthur Andersen και µπ�ρεί να δια"αστεί στην πρ�ανα�ερ�µενη ηλεκτρ�νική διεύθυνση.

¥96¦ «Préférences des consommateurs en matière d’alternatives existantes ou potentielles pour la vente et les services après-
vente dans la distribution automobile», Dr Lademan & Partner (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).

¥97¦ Μετα�ύ των πηγών αυτών µπ�ρ�ύµε να ανα�έρ�υµε τη µελέτη π�υ παρήγγειλε η Ένωση Ευρωπαίων
Κατασκευαστών Αυτ�κινήτων (ACEA), επίσης σ�ετικά µε τις �ικ�ν�µικές επιπτώσεις των εναλλακτικών
συστηµάτων διαν�µής.

¥98¦ Βλέπε τις υπ�θέσεις Volkswagen Ι (απ��αση της Επιτρ�πής της 28ης Ιαν�υαρί�υ 1998, ΕΕ L 124 της 25.4.1999)
και Volkswagen II (απ��αση της Επιτρ�πής της 29ης Ι�υνί�υ 2001, ΕΕ L 262 της 2.10.2001), Opel (απ��αση της
Επιτρ�πής της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2000, ΕΕ L 59 της 28.2.2001) και DaimlerChrysler (απ��αση της Επιτρ�πής
της 10ης )κτω"ρί�υ 2001, ΕΕ L 257 της 25.9.2002).

¥99¦ Τ� σ�έδι� δηµ�σιεύθηκε στην ΕΕ C 67 της 16.3.2002, σ 2.
¥100¦ Έκθεση τ�υ Dr Konrad — A5-0144/2002, π�υ δηµ�σιεύθηκε στ�ν δικτυακ� τ�π� τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ

Κ�ιν�"�υλί�υ στ� τµήµα «∆ραστηρι�τητες — Επιτρ�πές — Επιτρ�πή �ικ�ν�µικών και ν�µισµατικών
υπ�θέσεων» (www2.europarl.eu.int).

¥101¦ ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ 10.

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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αρ�ικά εί�ε διάρκεια εν�ς έτ�υς στ� δηµ�σιευθέν σ�έδι� τ�υ καν�νισµ�ύ, µέ�ρι τις
30 Σεπτεµ"ρί�υ 2005, σύµ�ωνα µε την επιθυµία τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ.

6.1.3. Κυρι�τερα χαρακτηριστικ� του κανονισµο� (EΚ) αριθ. 1400/2002

Γενικ�

164. Σε αντίθεση µε τ�ν καν�νισµ� (EΚ) αριθ. 1475/95, � νέ�ς καν�νισµ�ς δεν απαλλάσσει,
ανε�άρτητα απ� την ισ�ύ π�υ έ��υν στην αγ�ρά �ι συµ"αλλ�µενες επι�ειρήσεις, ένα �ρισµέν�
σύστηµα διαν�µής καιν�υργών αυτ�κινήτων και παρ��ής υπηρεσιών µετά την πώληση
υπ��ρεωτικά συνδεδεµένων µετα�ύ τ�υς.

165. Σε περίπτωση π�υ �ι κάθετες συµ�ωνίες στ�ν τ�µέα των αυτ�κινήτων εµπίπτ�υν στην
απαγ�ρευση τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της Συνθήκης, � καν�νισµ�ς (EΚ) αριθ. 1400/2002 τις
απαλλάσσει υπ� �ρισµένες πρ�ϋπ�θέσεις. )ι κάθετες αυτές συµ�ωνίες είναι εκείνες π�υ
α��ρ�ύν τ�υς �ρ�υς αγ�ράς, πώλησης ή µεταπώλησης καιν�υργών αυτ�κινήτων ��ηµάτων (102),
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

ανταλλακτικών για τα ��ήµατα αυτά και παρ��ής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής για τα
εν λ�γω ��ήµατα. Τ� πεδί� ε�αρµ�γής τ�υ νέ�υ καν�νισµ�ύ καλύπτει επ�µένως διά��ρες
κατηγ�ρίες κάθετων συµ�ωνιών, µε ευρύτερ� και περισσ�τερ� δια��ρ�π�ιηµέν� αντικείµεν�
απ� εκείν� τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1475/95.

166. Aπως ισ�ύει γενικά για τις κάθετες συµ�ωνίες, η απαλλαγή συνδέεται στ� ε�ής µε
κατώτατα �ρια µεριδίων αγ�ράς (30 % κατά καν�να και 40 % σε περίπτωση επιλεκτικής
π�σ�τικής διαν�µής για την πώληση αυτ�κινήτων ��ηµάτων). Έτσι η Επιτρ�πή διατηρεί τη
δυνατ�τητα µεµ�νωµένης ε�έτασης των �ρων απαλλαγής π�υ �ρί!ει τ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 3
στις περιπτώσεις π�υ τα µέρη της κάθετης συµ�ωνίας διαθέτ�υν µερίδι� αγ�ράς ανώτερ� απ� τα
�ρια αυτά, ακ�µη και για τις κάθετες συµ�ωνίες π�υ θα πληρ�ύσαν τις ειδικές πρ�ϋπ�θέσεις τ�υ
άρθρ�υ 5 τ�υ καν�νισµ�ύ και δεν περιέ��υν κανέναν απ� τ�υς ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας
περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ απαριθµ�ύνται στ� άρθρ� 4.

167. ) νέ�ς καν�νισµ�ς "ασί!εται συνεπώς σε µια �ικ�ν�µική ανάλυση των κάθετων
περι�ρισµών, ανάλ�γη µε εκείνη π�υ ακ�λ�υθήθηκε για τη θέσπιση τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ)
αριθ. 2790/1999. Απ� την πρ�σέγγιση αυτή πρ�κύπτει ένας καν�νισµ�ς απαλλαγής � �π�ί�ς,
αντί να καθ�ρί!ει ένα µ�ναδικ� απ�δεκτ� σύστηµα διαν�µής πρ�ϊ�ντων, �πως � καν�νισµ�ς
(ΕΚ) αριθ. 1475/95, απ�κλείει απ� τ� πεδί� της απαλλαγής µια σειρά περι�ρισµών, των �π�ίων
�ι αρνητικές επιπτώσεις πρ�καλ�ύν σ�"αρή στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα των
αυτ�κινήτων και δεν ε��υδετερών�νται κατά καν�να απ� τα ενδε��µενα ευεργετικά
απ�τελέσµατα, ακ�µη και αν τα σ�ετικά µερίδια αγ�ράς δεν υπερ"αίν�υν τα �ρια µέ�ρι τα �π�ία
��ρηγείται αυτ�µάτως απαλλαγή.

168. Τέλ�ς, η υι�θέτηση εν�ς αυστηρ�τερ�υ καθεστώτ�ς �σ�ν α��ρά την επιλεκτική
π�σ�τική διαν�µή για την πώληση αυτ�κινήτων και ελα�ρών επαγγελµατικών ��ηµάτων
δικαι�λ�γεί την υι�θέτηση εν�ς �ρί�υ 40 % για τ� µερίδι� αγ�ράς, αντί τ�υ 30 % π�υ ισ�ύει
σύµ�ωνα µε τ�υς γενικ�ύς καν�νες των κάθετων συµ�ωνιών.

¥102¦ Στ� άρθρ� 1 στ�ι�εί� ιδ) τα αυτ�κίνητα ��ήµατα �ρί!�νται ως «αυτ�κιν�ύµενα ��ήµατα µε τρεις ή
περισσ�τερ�υς τρ���ύς π�υ πρ��ρί!�νται να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν σε δηµ�σι�υς δρ�µ�υς» (δηλαδή τα ιδιωτικά
αυτ�κίνητα, τα ελα�ρά επαγγελµατικά ��ήµατα, τα ��ρτηγά, τα λεω��ρεία και τα π�ύλµαν).
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Π�ληση καινουργ�ν αυτοκιν�των

169. Aσ�ν α��ρά τη διαν�µή καιν�υργών αυτ�κινήτων, �ι "ασικές πρ�ϋπ�θέσεις απαλλαγής
τ�υ νέ�υ καν�νισµ�ύ είναι �ι ακ�λ�υθες:

— στ� ε�ής, �ι παραγωγ�ί πρέπει στην πρά�η να επιλέγ�υν µετα�ύ εν�ς συστήµατ�ς διαν�µής
είτε επιλεκτικής (π�ι�τικής ή π�σ�τικής) είτε απ�κλειστικής. ) συνδυασµ�ς απ�κλειστικής
και επιλεκτικής διαν�µής δεν επιτρέπεται πλέ�ν, δεδ�µέν�υ �τι απ� την πραγµατ�π�ιηθείσα
ανάλυση και την απ�κτηθείσα πείρα πρ�κύπτει �τι � συνδυασµ�ς της εδα�ικής πρ�στασίας
µε την απαγ�ρευση πώλησης σε µη ε��υσι�δ�τηµένα µέλη στ�ν κλάδ� τ�υ αυτ�κινήτ�υ
απ�τελεί τρ���πέδη για την άσκηση απ�τελεσµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ µελών τ�υ
δικτύ�υ και για τ� στ��� της �λ�κλήρωσης της εσωτερικής αγ�ράς·

— δεν ��ρηγείται απαλλαγή για κανένα περι�ρισµ� των παθητικών πωλήσεων �ύτε για
περι�ρισµ�ύς των ενεργητικών πωλήσεων σε ένα σύστηµα επιλεκτικής διαν�µής �ύτε για
τ�ν περι�ρισµ� π�υ επι"άλλεται στ�υς διαν�µείς ιδιωτικών αυτ�κινήτων ή ελα�ρών
εµπ�ρικών ��ηµάτων, µέλη εν�ς συστήµατ�ς επιλεκτικής διαν�µής, να µην µπ�ρ�ύν να
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

δηµι�υργ�ύν πρ�σθετα σηµεία πώλησης ή -παράδ�σης σε περι��ές εντ�ς της εσωτερικής
αγ�ράς �π�υ ε�αρµ�!εται σύστηµα επιλεκτικής διαν�µής (103). )ι διατά�εις αυτές έ��υν
στ��� την ενίσ�υση τ�υ ενδ�σηµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ διαν�µέων και τη
µεγαλύτερη εν�π�ίηση της αγ�ράς, διευκ�λύν�ντας τις ε�ισ�ρρ�πητικές αγ�ραπωλησίες
µετα�ύ των αγ�ρών µε σηµαντικές δια��ρές τιµών·

— η υπ��ρεωτική σύνδεση µετα�ύ των δραστηρι�τήτων πώλησης και παρ��ής υπηρεσιών
µετά την πώληση δεν απαλλάσσεται πλέ�ν. ∆εν απαλλάσσεται επίσης η απαγ�ρευση π�υ
επι"άλλεται στ�ν απ�κλειστικ� διαν�µέα να αναθέτει µε υπεργ�λα"ία την παρ��ή
υπηρεσιών µετά την πώληση σε επισκευαστές εγκεκριµέν�υς απ� τ�ν κατασκευαστή. Η
αναδι�ργάνωση της σ�έσης µετα�ύ πώλησης και παρ��ής υπηρεσιών µετά την πώληση
έ�ει στ��� να επιτρέψει την είσ�δ� στην αγ�ρά επι�ειρήσεων π�υ ενδια�έρ�νται
απ�κλειστικά για τη µια ή την άλλη δραστηρι�τητα, καθώς και για την πρ�ώθηση µιας
καλύτερης καταν�µής των ειδικών επενδύσεων απ� τις υ�ιστάµενες επι�ειρήσεις, π�υ θα
είναι ελεύθερες να συγκεντρώσ�υν τις επενδύσεις τ�υς στ�ν τ�µέα της πρ�τίµησής τ�υς·

— η απαγ�ρευση διαν�µής περισσ�τερων σηµάτων (104) στ�ν ίδι� �ώρ� έκθεσης δεν
απαλλάσσεται απ� τ�ν νέ� καν�νισµ�. Αντίθετα, � κατασκευαστής µπ�ρεί να επι"άλλει να
εκτίθενται τα διά��ρα σήµατα αυτ�κινήτων σε σηµεία π�υ πρ��ρί!�νται ειδικά για καθένα
ε� αυτών µέσα στ� �ώρ� της έκθεσης·

— �ι κάθετες συµ�ωνίες π�υ περι�ρί!�υν τ� δικαίωµα τ�υ διαν�µέα να πωλεί αυτ�κίνητα µε
δια��ρετικά �αρακτηριστικά απ� τα αντίστ�ι�α µ�ντέλα της σειράς πρ�ϊ�ντων π�υ α��ρά
η συµ�ωνία δεν απαλλάσσ�νται. Επίσης, κάθε καταναλωτής έ�ει δικαίωµα να
πρ�µηθεύεται αυτ�κίνητ� σε άλλ� κράτ�ς µέλ�ς, µε τα συνήθη �αρακτηριστικά των
αυτ�κινήτων π�υ πωλ�ύνται καν�νικά στη �ώρα τ�υς (π�υ ανα�έρεται συνήθως ως «ρήτρα
διαθεσιµ�τητας») (105)·

¥103¦ Αυτή η µη απαλλαγή των ρητρών τ�π�υ εγκατάστασης θα ισ�ύσει απ� την 1η )κτω"ρί�υ 2005. Βλέπε άρθρα 5
παράγρα��ς 2 στ�ι�εί� ") και 12 παράγρα��ς 2 τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002.

¥104¦ ∆υνατ�τητα να εκπρ�σωπ�ύνται περισσ�τερα ανταγωνιστικά σήµατα π�υ ανήκ�υν σε δια��ρετικ�ύς �µίλ�υς
επι�ειρήσεων.

¥105¦ Αυτή η ρήτρα «διαθεσιµ�τητας» επιτρέπει για παράδειγµα στ�υς καταναλωτές της Ιρλανδίας και τ�υ
Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ να αγ�ρά!�υν αυτ�κίνητα µε δε�ι� τιµ�νι στην ηπειρωτική Ευρώπη.
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— �ι δραστηρι�τητες των µεσα!�ντων π�υ έ��υν ε��υσι�δ�τηθεί απ� καταναλωτές δεν
υπ�κεινται πλέ�ν σε κανένα �ρ�. )ι µεσά!�ντες αυτ�ί απ�τελ�ύν ένα ισ�υρ� µέσ�
ανάπτυ�ης τ�υ διασυν�ριακ�ύ εµπ�ρί�υ·

— τέλ�ς, η ανε�αρτησία των διαν�µέων αυτ�κινήτων έναντι τ�υ δικαι�παρ���υ τ�υς
ενισ�ύεται µε τη δυνατ�τητα π�υ τ�υς παρέ�εται να εκπρ�σωπ�ύν ελεύθερα περισσ�τερα
σήµατα αυτ�κινήτων, µε την ενίσ�υση των ελά�ιστων κριτηρίων συµ"ατικής πρ�στασίας
(ιδίως �σ�ν α��ρά την ελά�ιστη διάρκεια της σύµ"ασης, την πρ�ειδ�π�ιητική πρ�θεσµία
και τ�υς λ�γ�υς καταγγελίας). Η ανε�αρτησία τ�υς αυ�άνεται επίσης σε µεγάλ� "αθµ� µε
την ελευθερία να µετα"ι"ά!�υν τη δραστηρι�τητά τ�υς σε άλλα εγκεκριµένα µέλη τ�υ
δικτύ�υ στ� �π�ί� ανήκ�υν. Επιπλέ�ν, η απαλλαγή ��ρηγείται στην κάθετη συµ�ωνία
µ�ν� ε��σ�ν τα συµ"αλλ�µενα µέρη µπ�ρ�ύν να υπ�"άλ�υν τις συµ"ατικές δια��ρές τ�υς
σε ανε�άρτητ�υς τρίτ�υς ή σε διαιτησία.

Παροχ� υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση και π�ληση ανταλλακτικ�ν
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

170. Η παρ��ή υπηρεσιών µετά την πώληση (συντήρηση και επισκευή) αντιπρ�σωπεύ�υν
κ�στ�ς �ρήσης τ�υ αυτ�κινήτ�υ αντίστ�ι�� µε τ� κ�στ�ς αγ�ράς (της τά�εως τ�υ 40 % τ�υ
συν�λικ�ύ κ�στ�υς). Ήταν επ�µένως σηµαντικ� να "ελτιωθ�ύν και �ι �ρ�ι ανταγωνισµ�ύ στ�ν
τ�µέα αυτ�, δεδ�µέν�υ µάλιστα �τι αν � καταναλωτής µπ�ρεί να απ��ασίσει να αγ�ράσει τ�
αυτ�κίνητ� τ�υ σε κράτ�ς µέλ�ς �π�υ είναι λιγ�τερ� ακρι"�, η δυνατ�τητα αυτή απ�κλείεται
�σ�ν α��ρά την παρ��ή υπηρεσιών µετά την πώληση για πρ��ανείς λ�γ�υς απ�στασης.

171. Για τ� λ�γ� αυτ�, � νέ�ς καν�νισµ�ς έθεσε ως στ��� την αύ�ηση τ�υ ανταγωνισµ�ύ
µετα�ύ των µελών των δικτύων ε�υπηρέτησης µετά την πώληση, παράλληλα µε την αύ�ηση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ ε��υσι�δ�τηµένων µελών και ανε�άρτητων επισκευαστών (106), και τη
"ελτίωση των �ρων πρ�σ"ασης στα ανταλλακτικά, διατηρώντας ταυτ��ρ�να τ� δικαίωµα των
κατασκευαστών να καθ�ρί!�υν τα κριτήρια �σ�ν α��ρά τα πρ�σ�ντα π�υ πρέπει να πληρ�ύν τα
ε��υσι�δ�τηµένα µέλη τ�υς, µε µέληµα την π�ι�τητα και την ασ�άλεια.

172. Aσ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ ε��υσι�δ�τηµένων επισκευαστών, θα πρέπει
επίσης να αυ�ηθεί, δεδ�µέν�υ �τι στ� ε�ής, ε��σ�ν � κατασκευαστής αυτ�κινήτων θα θέτει
καθαρά π�ι�τικά κριτήρια επιλ�γής, κάθε επι�είρηση π�υ πληρ�ί τα κριτήρια αυτά θα έ�ει
δικαίωµα να γίνει ε��υσι�δ�τηµέν� µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ επισκευής, στ�ν τ�π� π�υ επιθυµεί (107).
Επιπλέ�ν, �σ�ν α��ρά την αναδιάρθρωση των δικτύων πώλησης αυτ�κινήτων, �ι απ�κλειστικ�ί
αντιπρ�σωπ�ι των �π�ίων θα λυθεί η σύµ"αση µπ�ρ�ύν µε τ�ν τρ�π� αυτ� να γίν�υν εύκ�λα
ε��υσι�δ�τηµένα µέλη των δικτύων υπηρεσιών µετά την πώληση, συµ"άλλ�ντας έτσι στη
διατήρηση των σηµείων ε�υπηρέτησης π�υ "ρίσκ�νται κ�ντά στ�υς καταναλωτές. )ι
ανε�άρτητ�ι επισκευαστές π�υ επιθυµ�ύν, µπ�ρ�ύν επίσης να γίν�υν ε��υσι�δ�τηµένα µέλη,
ε��σ�ν πληρ�ύν τα καθ�ρι!�µενα κριτήρια.

¥106¦ Στ�υς τελευταί�υς αυτ�ύς περιλαµ"άν�νται διά��ρες κατηγ�ρίες επι�ειρήσεων, απ� τ�υς ανε�άρτητ�υς
ιδι�κτήτες συνεργείων µέ�ρι τ� σηµεί� παρ��ής ειδικών υπηρεσιών (για παράδειγµα επισκευή αµα�ωµάτων ή
ηλεκτρ�νικών), καθώς και αλυσίδες π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται κυρίως στις επισκευές και στην τυπ�π�ιηµένη
συντήρηση.

¥107¦ Τα µερίδια αγ�ράς των κατασκευαστών �σ�ν α��ρά την παρ��ή υπηρεσιών µετά την πώληση είναι καταρ�ήν
ανώτερα απ� τ� �ρι� τ�υ 30 % π�υ πρ�"λέπει � καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 για την πώληση
ανταλλακτικών και την παρ��ή υπηρεσιών µετά την πώληση. Συνεπώς, η παρ��ή υπηρεσιών µετά την
πώληση θα διέπεται απ� ένα σύστηµα π�ι�τικής επιλ�γής.
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173. Aσ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ ε��υσι�δ�τηµένων µελών και ανε�άρτητων
επισκευαστών, αυτ�ς επίσης αυ�άνεται, δεδ�µέν�υ �τι �ι �ρ�ι πρ�σ"ασης στις τε�νικές
πληρ���ρίες διευρύν�νται, καθ�σ�ν έ��υν πλέ�ν πρ�σ"αση στην ίδια εκπαίδευση µε τ�υς
ε��υσι�δ�τηµέν�υς επισκευαστές καθώς και στα διαγνωστικά εργαλεία. Έτσι, �ι ανε�άρτητ�ι
επισκευαστές έ��υν τη δυνατ�τητα απ�κτησης τε�νικής επάρκειας, π�υ γίνεται �λ� και πι�
περίπλ�κη, µε τ�υς ίδι�υς �ρ�υς π�υ ισ�ύ�υν για τ�υς ε��υσι�δ�τηµέν�υς επισκευαστές. Με
τ�ν τρ�π� αυτ�, ��ι µ�ν� �ι ανε�άρτητ�ι αυτ�ί επι�ειρηµατίες θα συνε�ίσ�υν να
ανταγωνί!�νται, µε καλύτερ�υς �ρ�υς, τ�υς επίσηµ�υς επισκευαστές, αλλά θα συµ"άλλ�υν και
στην τήρηση της ασ�άλειας �σ�ν α��ρά τη συντήρηση και την επισκευή των αυτ�κινήτων
γενικ�τερα. Σ’ αυτ� τ� τελευταί� συµ"άλλ�υν και άλλ�ι παράγ�ντες, �πως �ι λέσ�ες
αυτ�κινήτων ή �ι επι�ειρήσεις �δικής "�ήθειας, ε� �υ και �ι εν λ�γω επι�ειρήσεις έ��υν
επίσης τα ίδια διευρυµένα δικαιώµατα πρ�σ"ασης στις τε�νικές πληρ���ρίες (108).

174. Τέλ�ς, θα διευκ�λυνθεί η πρ�σ"αση των παραγωγών συστατικών και ανταλλακτικών
αυτ�κινήτων στα δίκτυα διαν�µής ανταλλακτικών και στ�υς ε��υσι�δ�τηµέν�υς διαν�µείς. )ι
παραγωγ�ί αυτ�ί θα πρέπει να είναι ελεύθερ�ι να διαθέτ�υν γνήσια ανταλλακτικά ή
ανταλλακτικά αντίστ�ι�ης π�ι�τητας τ�σ� στ�υς ε��υσι�δ�τηµέν�υς επισκευαστές �σ� και
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

στ�υς ανε�άρτητ�υς. Κατά συνέπεια, �ι ε��υσι�δ�τηµέν�ι διαν�µείς και επισκευαστές θα
πρέπει να είναι ελεύθερ�ι να πρ�µηθεύ�νται γνήσια ανταλλακτικά ή ανταλλακτικά αντίστ�ι�ης
π�ι�τητας απ� τ�ν πρ�µηθευτή της επιλ�γής τ�υς. ) κατασκευαστής αυτ�κινήτων, επ�µένως,
δεν θα µπ�ρεί πλέ�ν να έ�ει την απ�κλειστικ�τητα της πρ�µήθειας συστατικών ή
ανταλλακτικών π�υ δεν παράγει � ίδι�ς. Η ε�έλι�η αυτή είναι σηµαντική, δεδ�µέν�υ �τι
σήµερα η παραγωγή των πρ�ϊ�ντων αυτών γίνεται κατά 80 % απ� τ�υς παραγωγ�ύς ε��πλισµ�ύ
και κατά 20 % απ� τ�υς κατασκευαστές αυτ�κινήτων. Επιπλέ�ν, ως γνήσια ανταλλακτικά θα
θεωρ�ύνται ��ι µ�ν� εκείνα π�υ πρ�µηθεύει � κατασκευαστής τ�υ αυτ�κινήτ�υ, αλλά και
εκείνα π�υ κατασκευά!ει � παραγωγ�ς ανταλλακτικών για την αρ�ική συναρµ�λ�γηση τ�υ
��ήµατ�ς, καθώς και εκείνα π�υ παράγει � ίδι�ς σύµ�ωνα µε τις πρ�διαγρα�ές και τ�υς καν�νες
κατασκευής π�υ παρέ�ει � κατασκευαστής τ�υ αυτ�κινήτ�υ για την κατασκευή συστατικών ή
γνήσιων ανταλλακτικών π�υ πρ��ρί!�νται για τ� εν λ�γω αυτ�κίνητ� ��ηµα.

Συµπ	ρασµα

175. )ι στ���ι τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 �σ�ν α��ρά την αύ�ηση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ στην πώληση καιν�υργών αυτ�κινήτων και ανταλλακτικών τ�υς, καθώς και για
την παρ��ή υπηρεσιών µετά την πώληση, είναι παράλληλ�ι µε τ�υς στ���υς της "ελτίωσης της
λειτ�υργίας της εσωτερικής αγ�ράς και της παρ��ής �υσιωδών πλε�νεκτηµάτων στ�υς
καταναλωτές. Ωστ�σ�, η καθιέρωση των στ��ων αυτών δεν επηρεά!ει επ’ �υδενί τ�ν π�ι�τικ�
έλεγ�� π�υ ασκείται απ� τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς παραγωγ�ύς στα δίκτυα διαν�µής τ�υς και στην
ασ�άλεια και την α�ι�πιστία των πρ�ϊ�ντων τ�υς. ) νέ�ς καν�νισµ�ς παρέ�ει στις
ενδια�ερ�µενες επι�ειρήσεις µια σειρά απ� εµπ�ρικές ευκαιρίες απ� τις �π�ίες µπ�ρ�ύν να
επω�εληθ�ύν, αλλά η υλ�π�ίηση των πρ�ανα�ερθέντων στ��ων θα ε�αρτηθεί ε� �λ�κλήρ�υ
απ� τις εµπ�ρικές απ��άσεις π�υ θα λά"ει κάθε µια απ� τις εν λ�γω κατηγ�ρίες επι�ειρήσεων,
στ� επίπεδ� τ�υς, ώστε να εκµεταλλευθ�ύν τις ευκαιρίες αυτές.

176. Η καθιέρωση �ρισµένων στ�ι�είων δια��ρ�π�ίησης των συστηµάτων διαν�µής θα
επιτρέψει στις ενδια�ερ�µενες επι�ειρήσεις να πρ�σαρµ�στ�ύν ευκ�λ�τερα και περισσ�τερ�

¥108¦ Βλέπε µη ε�αντλητική απαρίθµηση των ανε�άρτητων αυτών επι�ειρήσεων στ� άρθρ� 4.2 τ�υ καν�νισµ�ύ
(ΕΚ) αριθ. 1400/2002.
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απ�τελεσµατικά στις συνθήκες της αγ�ράς και στις ανάγκες των καταναλωτών, �ι �π�ίες
ενδέ�εται να ε�ελι�θ�ύν µε την πάρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ.

6.1.4. Επεξηγηµατικ� φυλλ�διο

177. Τ� επε�ηγηµατικ� �υλλάδι� της 30ής Σεπτεµ"ρί�υ 2002 π�υ α��ρά τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ)
αριθ. 1400/2002 υι�θετεί την ίδια πραγµατιστική αντίληψη µε τ� �υλλάδι� π�υ επε�ηγ�ύσε τις
πρακτικές επιπτώσεις τ�υ παλαι�ύ καν�νισµ�ύ. Η έκδ�σή τ�υ ήταν σκ�πιµη λ�γω των �υσιωδών
αλλαγών π�υ εισάγει τ� νέ� καθεστώς απαλλαγής και αναµεν�ταν τ�σ� απ� τ�υς καταναλωτές
�σ� και απ� �λ�υς τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς �ικ�ν�µικ�ύς παράγ�ντες. Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�
συνέστησε επίσης τη σύντα�ή τ�υ. Τ� �υλλάδι� δηµ�σιεύθηκε ταυτ��ρ�να µε την έναρ�η ισ�ύ�ς
τ�υ νέ�υ καν�νισµ�ύ, και συγκεκριµένα την 1η )κτω"ρί�υ 2002 (109).

178. Τ� επε�ηγηµατικ� �υλλάδι� �ρησιµεύει σαν πρακτικ�ς �δηγ�ς για τ�υς καταναλωτές
και �λες τις επι�ειρήσεις π�υ συµµετέ��υν σε κάθετες συµ�ωνίες στ�ν τ�µέα των αυτ�κινήτων.
Έ�ει επίσης ως στ��� να "�ηθήσει τις ίδιες τις επι�ειρήσεις να αναλύ�υν τις κάθετες
συµ�ωνίες τ�υς για να διαπιστώσ�υν αν είναι σύµ�ωνες µε τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ.
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179. Τ� �υλλάδι� αναλύει τις αρ�ές και τ�υς στ���υς τ�υ καν�νισµ�ύ, επε�ηγεί τη
διάρθρωσή τ�υ και �ρισµένα ν�µικά !ητήµατα και, κυρίως, απαντά σε ερωτήσεις για πρακτικά
!ητήµατα π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να θέσ�υν �ι καταναλωτές και �ι εµπλεκ�µεν�ι �ικ�ν�µικ�ί
παράγ�ντες, τ�σ� �σ�ν α��ρά την πώληση αυτ�κινήτων και ανταλλακτικών �σ� και την
παρ��ή ε�υπηρέτησης µετά την πώληση. Ένα τµήµα τ�υ, τέλ�ς, είναι α�ιερωµέν�, µε τη
"�ήθεια παραδειγµάτων, στις αρ�ές στις �π�ίες "ασί!εται � �ρισµ�ς της αγ�ράς στ�ν τ�µέα των
αυτ�κινήτων, καθώς και στ�ν υπ�λ�γισµ� των µεριδίων αγ�ράς (110). Τ� τµήµα αυτ� είναι
ιδιαίτερα σηµαντικ�, στ� "αθµ� µάλιστα π�υ � νέ�ς καν�νισµ�ς "ασί!εται στην ε�αρµ�γή
�ρισµένων �ρίων µεριδί�υ αγ�ράς.

6.2. Γενικ� αξιολ�γηση τη� εφαρµογ�� του κανονισµο� απαλλαγ�� (ΕΚ) αριθ. 1475/95 σχετικ�
µε τι� τιµ�� των καινουργ�ν αυτοκιν�των

180. Aπως πρ�"λέπει � καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1475/95, η Επιτρ�πή πρ�έ"η σε σύγκριση των
πρ� ��ρων τιµών για τα καιν�υργή αυτ�κίνητα στην Κ�ιν�τητα. Η σύγκριση πραγµατ�π�ιείται
δύ� ��ρές τ� �ρ�ν� µε "άση τις τιµές πώλησης π�υ συνιστ�ύν �ι παραγωγ�ί για κάθε �ώρα
µέλ�ς της Κ�ιν�τητας, τ�ν Μάι� και τ�ν Ν�έµ"ρι� κάθε έτ�υς (111).

181. Απ� τη σύγκριση των τιµών τ�σ� κατά την 1η Ν�εµ"ρί�υ 2001 �σ� και κατά την
1η Μαΐ�υ 2002 πρ�κύπτει �τι δεν υπήρ�ε καµία α�ι�σηµείωτη σύγκλιση τιµών, παρά την
εισαγωγή τ�υ ευρώ την 1η Ιαν�υαρί�υ 2002.

¥109¦ Τ� επε�ηγηµατικ� �υλλάδι� της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ διατίθεται στις έντεκα επίσηµες
γλώσσες σε γραπτή µ�ρ�ή, αλλά και στ�ν δικτυακ� τ�π� της γενικής διεύθυνσης (http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/). ∆εν έ�ει υπ��ρεωτικ� �αρακτήρα απ� ν�µικής απ�ψεως. Βλέπε επίσης ανακ�ινωθέν
τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/02/1392 της 30ής Σεπτεµ"ρί�υ 2002.

¥110¦ Για τ� σκ�π� αυτ�, η Επιτρ�πή έ�ει παραγγείλει στ�ν καθηγητή Verboven τ�υ Καθ�λικ�ύ Πανεπιστηµί�υ της
Λ�υ"έν µια «Π�σ�τική µελέτη σ�ετικά µε τ�ν �ρισµ� της αγ�ράς ιδιωτικών αυτ�κινήτων». Η µελέτη αυτή
δηµ�σιεύεται στ�ν δικτυακ� τ�π� της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ για τ�ν τ�µέα των αυτ�κινήτων, στ�
τµήµα «Μελέτες». Η µελέτη έ�ει καθαρά συµ"�υλευτικ� �αρακτήρα και δεν πρ�δικά!ει τ� απ�τέλεσµα της
ανάλυσης αγ�ράς στην �π�ία πρ�"αίνει η Επιτρ�πή σε µεµ�νωµένες περιπτώσεις.

¥111¦ Ανακ�ινωθέντα τύπ�υ IP/02/305 της 25ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002 και IP/02/1109 της 22ας Ι�υλί�υ 2002.

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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182. Aπως και στις τελευταίες εκθέσεις σ�ετικά µε τις τιµές των αυτ�κινήτων, η Ισπανία, η
Ελλάδα, η Φινλανδία και η ∆ανία —�ώρα π�υ δεν είναι µέλ�ς της !ώνης τ�υ ευρώ—
ε�ακ�λ�υθ�ύν να είναι �ι αγ�ρές �π�υ κατά καν�να �ι τιµές πρ� ��ρων των αυτ�κινήτων είναι
�ι �αµηλ�τερες. Α�ετέρ�υ, η Γερµανία, η µεγαλύτερη σε �γκ� αγ�ρά, καθώς και η Αυστρία
παραµέν�υν �ι �ώρες µε τις υψηλ�τερες τιµές στη !ώνη τ�υ ευρώ. Τ� Ηνωµέν� Βασίλει�
παραµένει γενικά η ακρι"�τερη αγ�ρά.

183. Aπως και στην έκθεση για τις τιµές την 1η Μαΐ�υ 2001 (112), η µέση απ�κλιση τιµών εντ�ς
της !ώνης ευρώ είναι π�λύ σηµαντικ�τερη (π�λύ πάνω απ� 20 %) στις τέσσερις πρώτες
κατηγ�ρίες αυτ�κινήτων (Α έως ∆), �π�υ � υψηλ�ς αριθµ�ς των πρ�σ�ερ�µενων µ�ντέλων απ�
τ�υς ανταγωνιστές κατασκευαστές θα έπρεπε κατά καν�να να απ�τελεί ένδει�η ισ�υρ�ύ
ανταγωνισµ�ύ, απ’ �,τι στις κατηγ�ρίες Ε, ΣΤ και � (113). Η διαπίστωση αυτή ισ�ύει τ�σ� για τις
τιµές την 1η Ν�εµ"ρί�υ 2001 �σ� και για τις τιµές την 1η Μαΐ�υ 2002.

184. Σε απ�λυτα αριθµητικά στ�ι�εία �ι δια��ρές τιµών αντιπρ�σωπεύ�υν µεγάλα π�σά (για
παράδειγµα απ� 4 000 έως 7 000 ευρώ για �ρισµένα µ�ντέλα της κατηγ�ρίας ∆). Αυτές �ι
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

σηµαντικές δια��ρές τιµών είναι � λ�γ�ς για τ�ν �π�ί� αρκετ�ί καταναλωτές ε�ακ�λ�υθ�ύν να
αγ�ρά!�υν τ� αυτ�κίνητ� τ�υς σε άλλες �ώρες της Κ�ιν�τητας ��ι �ωρίς δυσκ�λίες, �πως
µαρτυρά � σταθερ�ς αριθµ�ς καταναλωτών π�υ υπ�"άλλ�υν καταγγελίες στην Επιτρ�πή π�υ
α��ρ�ύν, για παράδειγµα, υπερ"�λικά µεγάλες καθυστερήσεις στην παράδ�ση ή άλλα εµπ�δια,
�πως µέτρα απαγ�ρευσης ε�αγωγών µετα�ύ κρατών µελών (114).

185. Αυτά τα πρ�"λήµατα π�υ ε�ακ�λ�υθ�ύν να υπάρ��υν τα τελευταία �ρ�νια κατά την
αγ�ρά αυτ�κινήτων µαρτυρ�ύν �τι η λειτ�υργία της εσωτερικής αγ�ράς µπ�ρεί να "ελτιωθεί
ακ�µη αισθητά στ�ν τ�µέα αυτ�ν. Η "ελτίωση αυτή απ�τελεί έναν απ� τ�υς στ���υς τ�υ νέ�υ
καν�νισµ�ύ απαλλαγής π�υ ε�έδωσε η Επιτρ�πή, πρ�ς ��ελ�ς των καταναλωτών και των
�ικ�ν�µικών παραγ�ντων. Για τ� λ�γ� αυτ�, η Επιτρ�πή ανακ�ίνωσε κατά την έκδ�ση τ�υ
καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 �τι θα ε�ακ�λ�υθήσει να παρακ�λ�υθεί την ε�έλι�η των τιµών
και να δηµ�σιεύει εκθέσεις σ�ετικά µε τις τιµές δύ� ��ρές τ� �ρ�ν�.

7. Χρηµατοπιστωτικ�� υπηρεσ�ε�

186. Κατά τ� έτ�ς 2002 σηµειώθηκαν σηµαντικές ε�ελί�εις �σ�ν α��ρά την ε�αρµ�γή της
ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα των �ρηµατ�πιστωτικών υπηρεσιών. Σε �,τι α��ρά τις
µεµ�νωµένες υπ�θέσεις, η Επιτρ�πή ε�έδωσε δύ� απ��άσεις, εκ των �π�ίων η πρώτη α��ρ�ύσε
την π�λυµερή διατραπε!ική πρ�µήθεια της Visa International, ενώ µε τη δεύτερη επι"αλλ�ταν
πρ�στιµ� σε �κτώ αυστριακές τράπε!ες για τη συµµετ��ή τ�υς σε ευρεία σύµπρα�η µε
αντικείµεν� τις τιµές. Σε �,τι α��ρά τ� καν�νιστικ� πλαίσι�, η Επιτρ�πή δηµ�σίευσε τ� σ�έδι�
αναθεωρηµέν�υ καν�νισµ�ύ σ�ετικά µε την απαλλαγή κατά κατηγ�ρία για τ�ν ασ�αλιστικ�

¥112¦ Ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/01/1051 της 23ης Ι�υλί�υ 2001.
¥113¦ Κατηγ�ρία Α και Β (µικρ� αυτ�κίνητ�), Γ (�ικ�γενειακ�), ∆ (�ικ�γενειακ� ανώτερης κατηγ�ρίας), Ε (µεγάλ�

αυτ�κίνητ�), ΣΤ (αυτ�κίνητ� π�λυτελείας) και � (παντ�ς εδά��υς/σπ�ρ).
¥114¦ Σ�ετικά µ’ αυτ�, η Volkswagen υπέ"αλε αναίρεση για ακύρωση της απ��ασης τ�υ Πρωτ�δικεί�υ της

6ης Ι�υλί�υ 2000 (υπ�θεση T-62/98, Συλλ�γή 2000, σ II-2707) π�υ δε��ταν σε µεγάλ� "αθµ� την απ��αση της
Επιτρ�πής της 28ης Ιαν�υαρί�υ 1998 σ�ετικά µε την ύπαρ�η παρά"ασης µε επι"�λή πρ�στίµων (ΕΕ L 124 της
25.4.1998, σ 60). Στα συµπεράσµατά τ�υ της 17ης )κτω"ρί�υ 2002, � εισαγγελέας M. Dámaso Ruiz-Jarabo
Colomer στην υπ�θεση C-338/00 P πρ�τείνει στ� ∆ικαστήρι� να απ�ρρίψει την αναίρεση.
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κλάδ�, πρ�κειµέν�υ να µπ�ρέσ�υν �ι ενδια�ερ�µεν�ι να υπ�"άλ�υν τις παρατηρήσεις τ�υς και
να καταστεί δυνατή η έκδ�ση τ�υ νέ�υ καν�νισµ�ύ στις αρ�ές τ�υ 2003.

Visa International 
(Πολυµερ�
 διατραπεζικ� προµ�θεια) (115)

187. Στις 24 Ι�υλί�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση σ�ετικά µε την υπ�θεση Visa
International, η �π�ία α��ρ�ύσε τις «π�λυµερείς διατραπε!ικές πρ�µήθειες» (στ� ε�ής:
«Π∆Π»). Με τ�ν �ρ� Π∆Π ν�είται η διατραπε!ική πληρωµή π�υ πραγµατ�π�ιείται για κάθε
συναλλαγή η �π�ία εκτελείται µε τη �ρήση κάρτας πληρωµών. Στ� πλαίσι� τ�υ συστήµατ�ς της
Visa, η Π∆Π κατα"άλλεται στην τράπε!α τ�υ κατ���υ της κάρτας απ� την τράπε!α τ�υ
λιανεµπ�ρ�υ και απ�τελεί γι’ αυτήν ένα έ��δ� τ� �π�ί� συνήθως µετακυλίεται στ�υς
λιανεµπ�ρ�υς ως ένα τµήµα της πρ�µήθειας π�υ κατα"άλλ�υν στην τράπε!ά τ�υς για κάθε
πληρωµή µε κάρτα Visa. Τ� σύνηθες ύψ�ς της Π∆Π της Visa, δηλαδή αυτ� π�υ ισ�ύει �ταν �ι
δύ� τράπε!ες δεν έ��υν συµ�ωνήσει δια��ρετικ� ύψ�ς, απ��ασί!εται απ� τ� δι�ικητικ�
συµ"�ύλι� της Visa και καθ�ρί!εται στ�ν καν�νισµ� της Visa International για τις κάρτες
πληρωµών. ) καν�νισµ�ς αυτ�ς εί�ε κ�ιν�π�ιηθεί στην Επιτρ�πή.
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188. Με την απ��αση ��ρηγείται υπ� �ρ�υς απαλλαγή για �ρισµένες Π∆Π της Visa, και
συγκεκριµένα για εκείνες π�υ α��ρ�ύν διασυν�ριακές πρά�εις πληρωµής µε καταναλωτικές
κάρτες Visa στ� εσωτερικ� τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ )ικ�ν�µικ�ύ Gώρ�υ. Επ�µένως, η απ��αση δεν
ισ�ύει για τις Π∆Π π�υ �ρεών�νται για εγ�ώριες πληρωµές µέσω τ�υ συστήµατ�ς Visa στ�
εσωτερικ� των κρατών µελών, �ύτε για τις Π∆Π π�υ �ρεών�νται για τη �ρήση εταιρικών
καρτών Visa. Η απαλλαγή ισ�ύει µέ�ρι τις 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2007.

189. Τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων σ�ετικά µε τ�
πρ�ηγ�ύµεν� σύστηµα π�λυµερών διατραπε!ικών πρ�µηθειών της Visa. Παρ’ �λα αυτά,
κατέστη δυνατή η ��ρήγηση απαλλαγής α��ύ η Visa πρ�σε�έρθη να επι�έρει σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις στ� εν λ�γω σύστηµα Π∆Π.

Αυστριακ	
 τρ�πεζε
 (116)

190. Στις 11 Ι�υνί�υ, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα συν�λικ�ύ ύψ�υς 124,26 εκατ. ευρώ σε
�κτώ αυστριακές τράπε!ες για τη συµµετ��ή τ�υς σε σύµπρα�η µε αντικείµεν� τις τιµές. Έπειτα
απ� ανα��ρές π�υ δηµ�σιεύτηκαν στ�ν αυστριακ� τύπ�, η Επιτρ�πή διε�ήγαγε, τ�ν Ι�ύνι� τ�υ
1998, αι�νιδιαστικ�ύς επιτ�πι�υς ελέγ��υς στα γρα�εία αρκετών αυστριακών τραπε!ών. Τα
έγγρα�α π�υ "ρέθηκαν κατά τ�υς ελέγ��υς αυτ�ύς απ�κάλυψαν την ύπαρ�η εν�ς σε µεγάλ� "αθµ�
θεσµ�π�ιηµέν�υ συστήµατ�ς καθ�ρισµ�ύ των τιµών, τ� �π�ί� κάλυπτε �λ�κληρη την Αυστρία
και τ� σύν�λ� των τραπε!ικών πρ�ϊ�ντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και τ�ν τ�µέα της
δια�ήµισης, ή µάλλ�ν την ανυπαρ�ία δια�ήµισης. )ι δι�ικητές των τραπε!ών πραγµατ�π�ι�ύσαν
συναντήσεις µία ��ρά τ� µήνα, εκτ�ς τ�υ Αυγ�ύστ�υ, στ� πλαίσι� τ�υ «Lombard Club».
Επιπλέ�ν, για κάθε τραπε!ικ� πρ�ϊ�ν υπήρ�ε �ωριστή επιτρ�πή στην �π�ία συµµετεί�αν �ι
αρµ�δι�ι υπάλληλ�ι απ� τη δεύτερη ή τρίτη "αθµίδα της δι�ίκησης των τραπε!ών.

191. Η σύµπρα�η άρ�ισε π�λύ πριν απ� την έντα�η της Αυστρίας στ�ν Ευρωπαϊκ�
)ικ�ν�µικ� Gώρ� τ� 1994. Στην παρ�ύσα περίπτωση, �µως, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα
µ�ν�ν για την περί�δ� π�υ µεσ�λά"ησε απ� την πρ�σ�ώρηση της Αυστρίας στην ΕΕ (τ� 1995)

¥115¦ Υπ�θεση COMP/D-1/29.373, ΕΕ L 318 της 22.11.2002, σ  17.
¥116¦ Υπ�θεση COMP/D-1/36.571, µη εισέτι δηµ�σιευθείσα στην ΕΕ.
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µέ�ρι τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 1998, �π�τε πραγµατ�π�ιήθηκαν �ι αι�νιδιαστικ�ί επιτ�πι�ι έλεγ��ι π�υ
έθεσαν τέλ�ς στη σύµπρα�η.

192. Η Επιτρ�πή έκρινε �τι η συµπερι��ρά των αυστριακών τραπε!ών συνιστ�ύσε
σ�"αρ�τατη παρα"ίαση των καν�νων ανταγωνισµ�ύ π�υ πρ�"λέπ�νται στ� άρθρ� 81 της
συνθήκης ΕΚ.

Σχ	διο κανονισµο� σχετικ� µε την απαλλαγ� κατ� κατηγορ�α για τον ασφαλιστικ� κλ�δο (117)

193. Στις 9 Ι�υλί�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε σ�έδι� αναθεωρηµέν�υ καν�νισµ�ύ σ�ετικά µε την
απαλλαγή κατά κατηγ�ρία για τ�ν ασ�αλιστικ� κλάδ�, καλώντας τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς να
υπ�"άλ�υν τις τυ��ν παρατηρήσεις τ�υς. ) καν�νισµ�ς αυτ�ς πρ��ρι!�ταν, ενδε��µένως, να
αντικαταστήσει τ�ν υ�ιστάµεν� καν�νισµ� (Ε)Κ) αριθ. 3932/92 της Επιτρ�πής κατά τη λή�η της
ισ�ύ�ς τ�υ στις 30 Μαρτί�υ 2003. Η πρ�θεσµία για την υπ�"�λή παρατηρήσεων έληγε στις
30 Σεπτεµ"ρί�υ 2002. Υπ�"λήθηκαν 23 υπ�µνήµατα απ� ενδια�ερ�µεν�υς τρίτ�υς, στ�υς �π�ί�υς
συγκαταλέγ�νταν ��ρείς τ�υ ασ�αλιστικ�ύ κλάδ�υ, ενώσεις πελατών των ασ�αλιστικών
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εταιρειών και δηµ�σιες αρ�ές. Στη συνέ�εια, η Επιτρ�πή ε�έτασε εάν ήταν σκ�πιµ� να επι�έρει
πρ�σθετες αλλαγές στ� σ�έδι� καν�νισµ�ύ π�υ εί�ε καταρτίσει, µε γνώµ�να τις παρατηρήσεις
π�υ υπ�"λήθηκαν, εν�ψει της έκδ�σης νέ�υ καν�νισµ�ύ στις αρ�ές τ�υ 2003.

8. Κοινων�α τη� πληροφορ�α�

194. Η Επιτρ�πή συνέ�ισε τ� έργ� της µε σκ�π� τη δηµι�υργία εν�ς αν�ικτ�ύ και
ανταγωνιστικ�ύ περι"άλλ�ντ�ς για την ανάπτυ�η τ�υ ∆ιαδικτύ�υ και τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ
εµπ�ρί�υ. Τ� πρ�γραµµα δράσης «eEurope 2005», τ� �π�ί� εγκρίθηκε απ� τ� Ευρωπαϊκ�
Συµ"�ύλι� της Σε"ίλλης τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2002, πρ�κειται να πρ�ωθήσει ακ�µη περισσ�τερ� τη
διάδ�ση και �ρήση τ�υ ∆ιαδικτύ�υ στην Ευρώπη, έτσι ώστε, ειδικ�τερα, να ενθαρρυνθ�ύν �ι
ασ�αλείς υπηρεσίες, ε�αρµ�γές και περιε��µεν�, �άρη στη µεγάλη διαθεσιµ�τητα
ευρυ!ωνικών υπ�δ�µών. Η πρωτ�"�υλία «eEurope» εντάσσεται στη στρατηγική της
Λισσα"�νας, η �π�ία απ�σκ�πεί στ� να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µέ�ρι τ� 2010 η πλέ�ν
ανταγωνιστική και δυναµική γνωσι�κεντρική �ικ�ν�µία, µε ταυτ��ρ�νη "ελτίωση της
απασ��λησης και της κ�ινωνικής συν��ής.

195. Απ� την άπ�ψη της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, ε�ακ�λ�υθ�ύν να υπάρ��υν �ρισµένα
πρ�"λήµατα σε σ�έση µε τις υπ�δ�µές τηλεπικ�ινωνιών π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για την
κυκλ���ρία µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ. Τα πρ�"λήµατα αυτά α��ρ�ύν, ειδικ�τερα, τις αγ�ρές
πρ�σ"ασης στ� ∆ιαδίκτυ�, τ�σ� ευρυ!ωνικής (υψηλής �ωρητικ�τητας) �σ� και στεν�!ωνικής
(�αµηλής �ωρητικ�τητας).

196. Και πάλι, �ρισµένες ανησυ�ίες σε σ�έση µε τ�ν ανταγωνισµ� εκδηλώθηκαν µε
σα�ήνεια στ�ν τ�µέα της δια�είρισης τ�υ ∆ιαδικτύ�υ. Η Επιτρ�πή ε�ακ�λ�υθεί να ασ��λείται
µε καταγγελίες εις "άρ�ς επι�ειρήσεων π�υ ασ��λ�ύνται µε την κατα�ώρηση �ν�µάτων
περι��ής ανώτατ�υ επιπέδ�υ, επί τη "άσει τ�υ άρθρ�υ 82. Η Επιτρ�πή είναι "ε"αία �τι τ�
«σύστηµα �ν�µάτων περι��ής» υπάγεται στη ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ. Aπως συµ"αίνει
και µε άλλα, πι� παραδ�σιακά, πρ�ϊ�ντα, τα �ν�µατα περι��ής απ�τελ�ύν αντικείµεν�
συναλλαγών στις αγ�ρές. )ι πελάτες πληρών�υν για να έ��υν τ� δικαίωµα να εκµεταλλευθ�ύν

¥117¦ ΕΕ C 163 της 9.7.2002.
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�ν�µατα περι��ής για τ�υς δικ�ύς τ�υς σκ�π�ύς, µε απ�τέλεσµα να πρ�κύπτ�υν κέρδη για τα
µητρώα και για τις επι�ειρήσεις π�υ τηρ�ύν µητρώα.

9. Ελε�θερα επαγγ�λµατα

9.1. AΗ εφαρµογ� τη� κοινοτικ�� νοµοθεσ�α� ανταγωνισµο� στα ελε�θερα επαγγ�λµατα

197. Τα ελεύθερα επαγγέλµατα είναι επαγγέλµατα π�υ απαιτ�ύν ειδική κατάρτιση στα ελεύθερα
επιτηδεύµατα ή τις επιστήµες (π.�. δικηγ�ρ�ι, συµ"�λαι�γρά��ι, µη�ανικ�ί, αρ�ιτέκτ�νες, ιατρ�ί
και λ�γιστές). ) τ�µέας αυτ�ς συνήθως �αρακτηρί!εται απ� εκτεταµέν� ρυθµιστικ� πλαίσι�, τ�
�π�ί� είτε επι"άλλεται απ� τις εθνικές κυ"ερνήσεις είτε έ�ει �αρακτήρα αυτ�ρρύθµισης και
θεσπί!εται απ� τις �ικείες επαγγελµατικές �ργανώσεις. Τ� ρυθµιστικ� πλαίσι� ενδέ�εται να
επηρεά!ει, µετα�ύ άλλων, τα ε�ής: τ�ν αριθµ� των νε�εισερ��µενων στ� επάγγελµα· τις τιµές π�υ �ι
επαγγελµατίες µπ�ρ�ύν να �ρεών�υν· τα επιτρεπ�µενα συστήµατα �ρέωσης (π.�. αµ�ι"ές υπ�
αίρεση)· την �ργανωτική δ�µή των επι�ειρήσεων π�υ παρέ��υν επαγγελµατικές υπηρεσίες· τα
απ�κλειστικά δικαιώµατα π�υ τ� εκάστ�τε ελεύθερ� επάγγελµα απ�λαύει· και τη δυνατ�τητα
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δια�ήµισης. Είναι πρ��ανές �τι ένα τέτ�ι� ρυθµιστικ� πλαίσι� ενδέ�εται να έ�ει συνέπειες για τ�ν
ανταγωνισµ�. Συνεπώς, �ταν απ��ασί!εται απ� ενώσεις επι�ειρήσεων, είναι πιθαν� να εµπίπτει στ�
πεδί� ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ.

198. Η π�λιτική της Επιτρ�πής σε σ�έση µε τα ελεύθερα επαγγέλµατα είναι να ε�αρµ�!ει µε
πληρ�τητα στ�ν συγκεκριµέν� τ�µέα τη ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ, �ωρίς ωστ�σ� να παραγνωρί!ει
τις ιδιαιτερ�τητές τ�υ, �πως είναι η ασυµµετρία της πληρ���ρησης µετα�ύ τ�υ πελάτη και τ�υ
παρ���υ της υπηρεσίας. Η π�λιτική αυτή δεν θέτει εν αµ�ι"�λω αυτή τ�ύτη την ύπαρ�η των
επαγγελµατικών �ργανώσεων, αλλά α�ιώνει, επί παραδείγµατι, απ� τις επαγγελµατικές �ργανώσεις
να κάν�υν �ρήση των ε��υσιών αυτ�ρρύθµισης π�υ διαθέτ�υν πρ�ς ��ελ�ς των καταναλωτών και
��ι πρ�ς απ�κλειστικ� ��ελ�ς των µελών της εκάστ�τε �ργάνωσης. Συν�λικ�ς στ���ς είναι η
"ελτίωση τ�υ επιπέδ�υ δια"ίωσης �σων κάν�υν �ρήση επαγγελµατικών υπηρεσιών.

9.1.1. Συν	πειε
 των αποφ�σεων του ∆ικαστηρ�ου των Ευρωπαϊκ'ν Κοινοτ�των (∆ΕΚ)

199. Τ� 1998 τ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων (∆ΕΚ) κατέστησε σα�ές �τι �ι
επαγγελµατικές υπηρεσίες υπ�κεινται στην ε�αρµ�γή των σ�ετικών µε τ�ν ανταγωνισµ� διατά�εων
της συνθήκης ΕΚ. Στην υπ�θεση CNSD (118), τ� ∆ΕΚ απε�άνθη �τι � ν�µ�ς π�υ υπ��ρέωνε τ�υς
ιταλ�ύς εκτελωνιστές να εκδίδ�υν απ��αση για τ�ν καθ�ρισµ� πάγιας αµ�ι"ής για �λ�υς τ�υς
εκτελωνιστές ήταν αντίθετ�ς πρ�ς τ� άρθρ� 81 (πρώην άρθρ� 85), λ�γι!�µεν� σε συνδυασµ� µε τ�
άρθρ� 10 (πρώην άρθρ� 5). Η Επιτρ�πή εί�ε ήδη κρίνει �τι η συµµετ��ή της �ικείας
επαγγελµατικής �ργάνωσης στ�ν καθ�ρισµ� αυτής της αµ�ι"ής αντέ"αινε �µ�ίως στ� άρθρ� 81,
συµπέρασµα π�υ επι"ε"αιώθηκε µεταγενέστερα απ� τ� Πρωτ�δικεί� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων
(ΠΕΚ) (119). Τ� 2001, τ� ΠΕΚ επικύρωσε επίσης κατά µεγάλ� µέρ�ς απ��αση της Επιτρ�πής
σύµ�ωνα µε την �π�ία � «Σύλλ�γ�ς ειδικών πληρε��υσίων τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Γρα#εί�υ ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτενίας» (120) εί�ε παρα"εί τ� άρθρ� 81, ιδίως λ�γω τ�υ καν�να π�υ εί�ε θεσπίσει και µε τ�ν
�π�ί�ν απαγ�ρευε στα µέλη τ�υ να πραγµατ�π�ι�ύν συγκριτική δια�ήµιση.

¥118¦ Υπ�θεση C-35/96, Επιτρ�πή κατά Ιταλίας, απ��αση της 18ης Ι�υνί�υ 1998 (Συλλ�γή 1998, σ. I-3851).
¥119¦ Υπ�θεση T-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali κατά Επιτρ�πής, απ��αση της

30ής Μαρτί�υ 2000 (Συλλ�γή 2000, σ  II-1807).
¥120¦ Υπ�θεση T-144/99, γνωστή ως «υπ�θεση IMA» (στα γαλλικά) ή «υπ�θεση EPI» (στα αγγλικά), απ��αση της

28ης Μαρτί�υ 2001 (Συλλ�γή 2001, σ II-1087).
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200. Τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 2002, δύ� νέες απ��άσεις τ�υ ∆ΕΚ συνέ"αλαν στην απ�σα�ήνιση
τ�υ πεδί�υ δράσης "άσει της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα των ελεύθερων
επαγγελµάτων. Τ� ∆ικαστήρι� εκλήθη να απ��ανθεί σ�ετικά µε τ�ν καθ�ρισµ� των αµ�ι"ών
απ� τ�υς δικηγ�ρ�υς στην Ιταλία, καθώς και µε την απαγ�ρευση των επαγγελµατικών
συνεταιρισµών µετα�ύ δικηγ�ρων και �ρκωτών λ�γιστών στις Κάτω Gώρες, η �π�ία εί�ε
επι"ληθεί στ� πλαίσι� αυτ�ρρύθµισης. Στην υπ�θεση Arduino (121), τ� ∆ΕΚ έκρινε �τι ένα
κράτ�ς µέλ�ς δύναται να θεσπί!ει δεσµευτικ�ύς πίνακες αµ�ι"ών, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι
τ�ύτ� είναι αναγκαί� πρ�κειµέν�υ να πρ�στατευθεί τ� δηµ�σι� συµ�έρ�ν, και επίσης �τι �ι
κρατικές αρ�ές έ��υν την τελευταία λέ�η και τ�ν έλεγ�� επί της πρ�τασης π�υ τ�υς υπ�"άλλει
η �ικεία επαγγελµατική �ργάνωση. Στην υπ�θεση Wouters (122), τ� ∆ΕΚ απε�άνθη �τι µία
επαγγελµατική �ργάνωση στην �π�ία έ�ει ανατεθεί η ευθύνη της πρ�στασίας τ�υ δηµ�σι�υ
συµ�έρ�ντ�ς δύναται να απαγ�ρεύει τ�υς συνεταιρισµ�ύς µετα�ύ δια��ρετικών επαγγελµάτων
�ταν κρίνει �τι αυτ�ί θα �δηγ�ύσαν σε σ�"αρές συγκρ�ύσεις συµ�ερ�ντων. Τ� ∆ΕΚ διατύπωσε
εν πρ�κειµένω έναν καν�να, π�υ θα µπ�ρ�ύσε να θεωρηθεί ως γενικής ισ�ύ�ς, σύµ�ωνα µε τ�ν
�π�ί� πρέπει να ε�ετά!εται κατά π�σ�ν η περιστ�λή τ�υ ανταγωνισµ�ύ την �π�ία συνεπάγεται
για τα µέλη µιας επαγγελµατικής �ργάνωσης ένα µέτρ� τ� �π�ί� έ�ει επι"ληθεί στ� πλαίσι�
αυτ�ρρύθµισης υπερ"αίνει τα �ρια π�υ είναι ευλ�γως αναγκαία για τη διασ�άλιση της
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

πρ�σήκ�υσας άσκησης τ�υ εκάστ�τε επαγγέλµατ�ς στ� �ικεί� κράτ�ς µέλ�ς.

201.  Σε �,τι α��ρά τ�υς πίνακες πάγιων αµ�ι"ών, η Επιτρ�πή θεωρεί �τι είναι δυνατή
παρέµ"αση �ταν τ� κ�ιν� τιµ�λ�γι� δεν θεσπί!εται απ� τ� κράτ�ς. Πι� συγκεκριµένα, είναι
δυνατ� να αµ�ισ"ητηθεί η ν�µιµ�τητα των ακ�λ�υθων πρακτικών:

— «αυτ�µατες εγκρίσεις», �πως είναι �ι απλές επικυρώσεις και �ι σιωπηρές εγκρίσεις π�υ
��ρηγ�ύνται απ� τα κράτη µέλη για συµ�ωνίες ή απ��άσεις, �σάκις �ι ισ�ύ�υσες
ν�µ�θετικές διαδικασίες δεν πρ�"λέπ�υν ασ�αλιστικές δικλείδες, �ύτε την ε��υσία
διε�αγωγής δια"�υλεύσεων·

— πρακτικές "άσει των �π�ίων �ι αρ�ές εν�ς κράτ�υς µέλ�υς δύνανται µ�νά�α είτε να
απ�ρρίψ�υν είτε να εγκρίν�υν τις πρ�τάσεις των επαγγελµατικών �ργανώσεων, �ωρίς να
έ��υν την ευ�έρεια να τρ�π�π�ι�ύν τ� περιε��µεν� τ�υς �ύτε να αντικαθιστ�ύν τις
πρ�τάσεις αυτές µε δικές τ�υς απ��άσεις·

— πρ�τάσεις �ι �π�ίες υπ�"άλλ�νται απ� �ικ�ν�µικ�ύς παράγ�ντες µε δική τ�υς
πρωτ�"�υλία, δεν πρ�"λέπ�νται ρητώς απ� τη ν�µ�θεσία και για τις �π�ίες δεν
πρ�"λέπεται κάπ�ια ειδική διαδικασία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενεργ�ς α�ι�λ�γησή
τ�υς, η ενδε��µενη τρ�π�π�ίηση ή απ�ρριψη και η ρητή υι�θέτησή τ�υς·

— πρ�τάσεις �ι �π�ίες έ��υν δεσµευτικ� ή συντ�νιστικ� �αρακτήρα για τ�υς επαγγελµατίες
πριν απ� τη θέσπισή τ�υς απ� την αρµ�δια κρατική αρ�ή.

202. Πρ�κειµέν�υ για τ�υς διεπαγγελµατικ�ύς συνεταιρισµ�ύς, τα συµπεράσµατα είναι
λιγ�τερ� σα�ή. Τα κράτη µέλη δύνανται να απαγ�ρεύ�υν τέτ�ι�υς συνεταιρισµ�ύς µετα�ύ
συγκεκριµένων επαγγελµάτων, ανάλ�γα µε τα αντίστ�ι�α ν�µικά καθεστώτα τα �π�ία διέπ�υν την
άσκηση των επαγγελµάτων αυτών και ανάλ�γα µε την αναγκαι�τητα της απαγ�ρευσης για τη
διασ�άλιση τ�υ δηµ�σι�υ συµ�έρ�ντ�ς π�υ διακυ"εύεται κατά την αντίληψη τ�υ �ικεί�υ κράτ�υς
µέλ�υς. Κατ’ �υσία, κάθε περίπτωση πρέπει να ε�ετά!εται µε "άση τα ατ�µικά της
�αρακτηριστικά.

¥121¦ Υπ�θεση C-35/99, απ��αση της 19ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002 (Συλλ�γή 2002, σ I-1529).
¥122¦ Υπ�θεση C-309/99, απ��αση της 19ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002 (Συλλ�γή 2002, σ I-1577).
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203. Είναι, πάντως, γεγ�ν�ς �τι η δικαστική απ��αση επί της υπ�θεσης Wouters παρέ�ει επίσης
�ρισµένες �δηγίες για την ε�έταση καν�νων �ι �π�ί�ι είναι αµιγώς «δε�ντ�λ�γικ�ί», δηλαδή
άπτ�νται της επαγγελµατικής ηθικής. Για κάθε ε�έταση τέτ�ι�υ είδ�υς καν�νων απ� τη σκ�πιά τ�υ
ανταγωνισµ�ύ θα πρέπει να λαµ"άνεται υπ�ψη τ� συµπέρασµα τ�υ ∆ικαστηρί�υ �τι �ι καν�νες
δε�ντ�λ�γίας δεν τίθενται εν αµ�ι"�λω, στ� µέτρ� π�υ είναι ευλ�γως αναγκαί�ι για τη διασ�άλιση
της πρ�σήκ�υσας άσκησης τ�υ �ικεί�υ επαγγέλµατ�ς· κατ’ αυτή την ένν�ια, δεν εµπίπτ�υν στ�
άρθρ� 81 παράγρα��ς 1. )σάκις πρ�κειται για καν�νες π�υ δεν είναι ευλ�γως αναγκαί�ι για τη
διασ�άλιση τ�υ υπ�ψη στ���υ, επι"άλλεται η α�ι�λ�γησή τ�υς, για να διαπιστωθεί κατά π�σ�ν
είναι επιλέ�ιµ�ι για απαλλαγή σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 3. Επ�µένως, η απ��αση
Wouters πρ�κειται να επηρεάσει τη στάση της Επιτρ�πής απέναντι σε άλλα είδη περι�ριστικών
καν�νων και πρακτικών στ�ν συγκεκριµέν� τ�µέα, �πως είναι �ι περι�ρισµ�ί π�υ α��ρ�ύν τη
δια�ήµιση, τις πρ�σπάθειες πρ�σέλκυσης πελατείας και την πρ�σ"αση στ� επάγγελµα.

9.1.2. Η µελ	τη για τι
 οικονοµικ	
 επιπτ'σει
 του ρυθµιστικο� πλαισ�ου

204. )ι καταναλωτές και �ι επι�ειρήσεις ε�ακ�λ�υθ�ύν να συναντ�ύν σ�"αρές δυσκ�λίες
στην πρ�σπάθειά τ�υς να δρέψ�υν τα ��έλη της εσωτερικής αγ�ράς στ�ν τ�µέα της παρ��ής
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υπηρεσιών απ� ελεύθερ�υς επαγγελµατίες. Εκτιµάται �τι τ�ύτ� ��είλεται µέ�ρι εν�ς σηµεί�υ
στ� γεγ�ν�ς �τι �ι κρατικές καν�νιστικές ρυθµίσεις αλλά και η αυτ�ρρύθµιση των σ�ετικών
επαγγελµάτων έ��υν συνέπειες για τις συνθήκες ανταγωνισµ�ύ. Μ�λ�ν�τι θα µπ�ρ�ύσε να
υπ�τεθεί �τι πρώτιστ�ς στ���ς των εν λ�γω καν�νισµών είναι η κατ��ύρωση της π�ι�τητας των
παρε��µενων υπηρεσιών, είναι δυνατ� να υπ�στηρι�θεί �τι µερικ�ί απ� τ�υς τρέ��ντες
καν�νισµ�ύς κατά πάσα πιθαν�τητα συνεπάγ�νται έ��δα τα �π�ία υπερ"αίν�υν τα ��έλη τ�υς.
Είναι, πάντως, "έ"αι� �τι µερικ�ί καν�νες π�υ υπ�τίθεται �τι έ��υν δε�ντ�λ�γικ� �αρακτήρα
διατηρ�ύνται σε ισ�ύ �ωρίς να ε�ηγείται µε σα�ήνεια � τρ�π�ς µε τ�ν �π�ί�ν ω�ελ�ύν τ�υς
καταναλωτές. Εάν εντ�πί!�νταν και καταργ�ύνταν �ι µη δικαι�λ�γηµέν�ι περι�ρισµ�ί, θα
πρ�έκυπταν ��έλη για τ�υς καταναλωτές απ� την άπ�ψη της διεύρυνσης των περιθωρίων
επιλ�γής και της καλύτερης ε�υπηρέτησης· συγ�ρ�νως, �ι πάρ���ι των υπηρεσιών θα εί�αν
ευρύτερ� πεδί� για την ανάπτυ�η της δηµι�υργικ�τητάς τ�υς και για καιν�τ�µίες, καθώς και για
την πρ�σαρµ�γή της δραστηρι�τητάς τ�υς στη !ήτηση.

205. Αναλ�γι!�µενη τα πρ�εκτεθέντα, η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς δρ�µ�λ�γησε τ�ν Απρίλι� την
εκπ�νηση µελέτης σ�ετικά µε τις καν�νιστικές ρυθµίσεις π�υ διέπ�υν την άσκηση των
ελευθέρων επαγγελµάτων. Τα π�ρίσµατα της µελέτης πρ�"λέπεται να καταστ�ύν γνωστά τ�
πρώτ� ε�άµην� τ�υ 2003 (123). Η µελέτη αναµένεται να πρ�σπ�ρίσει, κατά πρώτ�ν, στη Γ∆
Ανταγωνισµ�ς �ρήσιµα και επικαιρ�π�ιηµένα αντικειµενικά στ�ι�εία σ�ετικά µε τις
καν�νιστικές ρυθµίσεις π�υ ισ�ύ�υν για τ�υς δικηγ�ρ�υς και τ�υς συµ"�λαι�γρά��υς, τ�υς
αρ�ιτέκτ�νες και τ�υς µη�ανικ�ύς, τ�υς ελεγκτές και τ�υς λ�γιστές, τα ιατρικά επαγγέλµατα
και τ�υς �αρµακ�π�ι�ύς. Για κάθε τ�µέα, η σύγκριση των πραγµατικών δεδ�µένων θα καλύψει
τ� σύν�λ� των κρατών µελών. Στην παρ�ύσα �άση είναι ήδη σα�ές �τι η έκταση τ�υ
ρυθµιστικ�ύ πλαισί�υ π�ικίλλει σηµαντικά απ� τ� ένα κράτ�ς µέλ�ς της ΕΕ στ� άλλ�, πράγµα
π�υ υπ�δηλώνει �τι σε �ρισµένα κράτη µέλη θεωρείται �τι είναι αναγκαία ειδική ν�µ�θεσία για
την επίτευ�η συγκεκριµένων στ��ων δηµ�σι�υ συµ�έρ�ντ�ς, ενώ σε άλλα κράτη µέλη �ι ίδι�ι
στ���ι αντιµετωπί!�νται δια��ρετικά.

206. Κατά δεύτερ�ν, �ι σύµ"�υλ�ι π�υ θα εκπ�νήσ�υν τη µελέτη αναµένεται να διε�αγάγ�υν
ανάλυση κ�στ�υς-��έλ�υς µε αντικείµεν� τ� ρυθµιστικ� πλαίσι� π�υ διέπει την άσκηση

¥123¦ Η εκπ�νηση της µελέτης ανατέθηκε µέσω αν�ικτ�ύ διαγωνισµ�ύ στη µη κερδ�σκ�πική �ργάνωση «Institute
for Advanced Studies», π�υ εδρεύει στη Βιέννη.
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�ρισµένων επαγγελµάτων σε µια αρκ�ύντως αντιπρ�σωπευτική υπ��µάδα κρατών µελών. Η
ανάλυση αυτή απ�σκ�πεί στ� να καταδει�θ�ύν �ι �ικ�ν�µικές συνέπειες των δια��ρων
εναλλακτικών δυνατ�τήτων ρύθµισης. Τ� ιδανικ� θα ήταν να "�ηθήσ�υν τα π�ρίσµατα της
µελέτης την Επιτρ�πή να καταρτίσει µια κατάτα�η των κρατών µελών µε κριτήρι� την «π�ι�τική
στάθµη» τ�υ καν�νιστικ�ύ τ�υς πλαισί�υ στ�ν συγκεκριµέν� τ�µέα, καθώς επίσης να πρ�κύψ�υν
επαρκή �ικ�ν�µικά στ�ι�εία τα �π�ία, αν µη τι άλλ�, να πιστ�π�ι�ύν �τι ένας "αθµ�ς
απελευθέρωσης, π�υ θα καθ�ρισθεί στη συνέ�εια, θα ήταν ευεργετικ�ς για τ� σύν�λ� της
ευρωπαϊκής �ικ�ν�µίας και, ειδικ�τερα, για τ�υς καταναλωτές. Εκ πρ��ιµί�υ, τα δυνητικά ��έλη
για τις συναλλαγές µετα�ύ επι�ειρήσεων αναµένεται να είναι µεγαλύτερα απ� τα ��έλη για τ�υς
ιδιώτες καταναλωτές, κυρίως λ�γω τ�υ �τι η !ήτηση απ� πλευράς επι�ειρήσεων για νέα είδη
υπηρεσιών και για περισσ�τερη ευελι�ία εµ�ανί!εται εντ�ν�τερη, αλλά και επειδή � τ�µέας της
παρ��ής υπηρεσιών µετα�ύ επι�ειρήσεων είναι σηµαντικ�τερ�ς απ� πλευράς µεγέθ�υς.

9.1.3. Εν	ργειε
 αναληφθε�σε
 σε συνενν�ηση µε τι
 εθνικ	
 αρχ	
 ανταγωνισµο�

207. Υπ� τις συνθήκες π�υ περιγρά��νται πι� πάνω, η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς επι!ητεί να
δρ�µ�λ�γήσει µια συ!ήτηση για τα !ητήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ σ�ετί!�νται µε τα ελεύθερα
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επαγγέλµατα. Η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς έ�ει πραγµατ�π�ιήσει επα�ές µε τις εθνικές αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ (στ� ε�ής: «ΕΑΑ»), πρ�κειµέν�υ να συγκεντρώσει πληρ���ρίες για υπ�θέσεις
π�υ τις έ��υν απασ��λήσει κατά τ� παρελθ�ν ή εκκρεµ�ύν σήµερα ενώπι�ν τ�υς και α��ρ�ύν
τ�ν συγκεκριµέν� κλάδ�. Μια πρώτη σύσκεψη για τ� σκ�π� αυτ� πραγµατ�π�ιήθηκε στις
26 Ι�υνί�υ 2002 µετα�ύ των γενικών διευθυντών των ΕΑΑ, ενώ ακ�λ�ύθησε, στις 28 )κτω"ρί�υ
2002, συνάντηση εµπειρ�γνωµ�νων απ� τα κράτη µέλη.

208. Η σύσκεψη των γενικών διευθυντών στηρί�τηκε στις απαντήσεις π�υ εί�αν δ�θεί σε µια
σειρά ερωτήσεων �ι �π�ίες εί�αν σταλεί πρ�ηγ�υµένως στις ΕΑΑ σ�ετικά µε την πείρα τ�υς
απ� την ε�αρµ�γή της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ στ�ν συγκεκριµέν� κλάδ�. Απ� τις
απαντήσεις π�υ ελή�θησαν πρ�έκυπτε µε σα�ήνεια �τι, µ�λ�ν�τι �ι εθνικές ν�µ�θεσίες
ανταγωνισµ�ύ καλύπτ�υν τ�ν κλάδ� των ελεύθερων επαγγελµάτων σε �λα σ�εδ�ν τα κράτη
µέλη, στην πρά�η η ε�αρµ�γή της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ περι�ρί!εται απ� εθνικές
ν�µ�θετικές διατά�εις �ι �π�ίες επι"άλλ�υν περι�ρισµ�ύς στ�ν ανταγωνισµ�. Κατά καν�να, �ι
ΕΑΑ δεν έ��υν την ε��υσία να πρ�"αίν�υν σε ενέργειες �ταν υπάρ��υν τέτ�ιες ν�µ�θετικές
διατά�εις. Στ�ν συγκεκριµέν� τ�µέα, επ�µένως, �ι ΕΑΑ απλώς γνωµ�δ�τ�ύν επί των σ�εδίων
ν�µ�θεσίας. )ι συνηθέστερες υπ�θέσεις στρέ��νταν κατά τ�υ καθ�ρισµ�ύ των τιµών απ�
επαγγελµατικές ενώσεις, κατά της διακριτικής µετα�είρισης �σ�ν α��ρά τις πρ�ϋπ�θέσεις
πρ�σ"ασης στ� επάγγελµα και κατά περι�ρισµών π�υ ίσ�υαν για τη δια�ήµιση. Μερικές ΕΑΑ
έ��υν ήδη θέσει σε ε�αρµ�γή ή ασ��λ�ύνται µε την ε�αρµ�γή γενικ�ύ πρ�γράµµατ�ς δράσης
για την απελευθέρωση τ�υ κλάδ�υ.

209. Στις 28 )κτω"ρί�υ, ειδική συµ"�υλευτική επιτρ�πή, απαρτι!�µενη απ� εµπειρ�γνώµ�νες
των κρατών µελών, συνεδρίασε στις Βρυ�έλλες και ασ��λήθηκε µε την ερµηνεία των δικαστικών
απ��άσεων επί των υπ�θέσεων Arduino και Wouters, καθώς και µε τ� ερώτηµα τι είδ�υς
παρεµ"άσεις στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ είναι δυνατές µε "άση τις απ��άσεις αυτές. )ι
εµπειρ�γνώµ�νες των κρατών µελών ε�έ�ρασαν ικαν�π�ίηση για τη δυνατ�τητα ανταλλαγής
απ�ψεων και εµπειριών επί τ�υ συγκεκριµέν�υ θέµατ�ς και συµ�ώνησαν µε την πρ�εκτεθείσα
ερµηνεία των δύ� δικαστικών απ��άσεων απ� την Επιτρ�πή. Ένα άλλ� συµπέρασµα της
συνεδρίασης ήταν �τι, επειδή π�λλ�ί απ� τ�υς περι�ρισµ�ύς απ�ρρέ�υν κατά τα �αιν�µενα απ�
την εθνική ν�µ�θεσία, θα ήταν ενδε��µένως επω�ελής ένας διάλ�γ�ς µε τ�υς εθνικ�ύς ��ρείς π�υ
είναι υπεύθυν�ι για τη σ�ετική ν�µ�θεσία (π.�. Υπ�υργεία ∆ικαι�σύνης), καθώς και µε τα
Υπ�υργεία των )ικ�ν�µικών.
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ΙΙ — ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

A — °ÂÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È Ó¤Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

1. Εισαγωγ�

210. Ταυτ��ρ�να µε την κάµψη των �ρηµατιστηρίων διεθνώς, � αριθµ�ς των συγ�ωνεύσεων
και των ε�αγ�ρών π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν στην Επιτρ�πή κατά τ� 2002 µειώθηκε σε επίπεδ�
ανάλ�γ� µε τ�υς αριθµ�ύς π�υ καταγρά�τηκαν στα τέλη της δεκαετίας τ�υ 1990. Τ� 2001,
κ�ιν�π�ιήθηκαν 335 συγκεντρώσεις κ�ιν�τικ�ύ �αρακτήρα, αριθµ�ς π�υ ήδη ισ�δυναµ�ύσε µε
µικρή µείωση σε σύγκριση µε τ� έτ�ς 2000 (345 τέτ�ιες συγκεντρώσεις), ενώ τ� 2002
πραγµατ�π�ιήθηκαν µ�ν� 277 κ�ιν�π�ιήσεις ("λέπε πίνακα).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Σ�νολο
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

211. Εκτ�ς απ� τη µείωση τ�υ αριθµ�ύ των υπ�θέσεων, τ� π�σ�στ� των συγκεντρώσεων π�υ
έθεσαν πρ�"λήµατα απ� την άπ�ψη τ�υ ανταγωνισµ�ύ και, συνεπώς, απαίτησαν έρευνα εις
"άθ�ς (στάδι� II της διαδικασίας), µε κατάλη�η την έκδ�ση απ��ασης δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8,
ελαττώθηκε επίσης κατά τα δύ� τρίτα και πλέ�ν, απ� 20 υπ�θέσεις τ� 2001 σε 7 τ� 2002. )ι εν
λ�γω επτά πρά�εις εγκρίθηκαν τελικώς �λες, είτε επειδή �ι εµπλεκ�µενες επι�ειρήσεις
υπέ"αλαν αναλήψεις υπ��ρεώσεων µε τις �π�ίες ήρθησαν �ι αρ�ικές επι�υλά�εις για την
κατάσταση τ�υ ανταγωνισµ�ύ (πέντε υπ�θέσεις) είτε επειδή �ι αρ�ικές ανησυ�ίες για τ�ν
ανταγωνισµ� δεν επι"ε"αιώθηκαν απ� την έρευνα εις "άθ�ς (δύ� υπ�θέσεις). Επιπλέ�ν, η
Επιτρ�πή ε�έδωσε δύ� απ��άσεις κατ’ ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 8 παράγρα��ς 4 σ�ετικά µε
πρά�εις για τις �π�ίες εί�ε επι"ληθεί απαγ�ρευση µε απ��αση τ�υ 2001. Τ�σ� στην υπ�θεση
Tetra Laval/Sidel (124) �σ� και στην υπ�θεση Schneider/Legrand (125), τα µέρη εί�αν υπ�"άλει
πρ�σ��ρές άνευ �ρων σύµ�ωνα µε τη γαλλική �ρηµατιστηριακή ν�µ�θεσία και εί�αν ήδη
απ�κτήσει π�σ�στ� µεγαλύτερ� απ� τ� 90 % τ�υ µετ��ικ�ύ κε�αλαί�υ της αντίστ�ι�ης
επι�είρησης-στ���υ κατά τ� �ρ�ν� έκδ�σης της απ��ασης περί απαγ�ρευσης. Για την
περίπτωση των δηµ�σιων πρ�σ��ρών, � κ�ιν�τικ�ς καν�νισµ�ς περί συγκεντρώσεων επιτρέπει
κατ’ ε�αίρεση τέτ�ι�υ είδ�υς ε�αγ�ρές ακ�µη και πριν απ� την έκδ�ση της τελικής απ��ασης
της Επιτρ�πής. Βάσει τ�υ άρθρ�υ 8 παράγρα��ς 4 τ�υ κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ περί
συγκεντρώσεων, η Επιτρ�πή ήταν υπ��ρεωµένη να διατά�ει τις εµπλεκ�µενες εταιρείες να
διασπασθ�ύν σύµ�ωνα µε ένα �ρ�ν�διάγραµµα και µε ρυθµίσεις π�υ θα επέτρεπαν την
απ�κατάσταση συνθηκών �υσιαστικ�ύ ανταγωνισµ�ύ, διασ�αλί!�ντας συγ�ρ�νως κατά τ�ν
καλύτερ� τρ�π� τα συµ�έρ�ντα των δύ� εταιρειών.

212. Επ�µένως, κατά τ� 2002 δεν εκδ�θηκε καµία απαγ�ρευτική απ��αση, ενώ την
πρ�ηγ�ύµενη �ρ�νιά εί�αν εκδ�θεί πέντε τέτ�ιες απ��άσεις. Η αυ��µείωση τ�υ αριθµ�ύ των
απαγ�ρεύσεων απ�δεικνύει π�σ� µικρ� είναι τ� π�σ�στ� των κ�ιν�π�ι�ύµενων
συγκεντρώσεων για τις �π�ίες επι"άλλεται εν τέλει τ� µέτρ� της απαγ�ρευσης. Ακ�µη και �

Αριθµ�� 
κοινοποιηθεισ�ν 
υποθ�σεων

12 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 335 277 2 185

¥124¦ Υπ�θεση COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, της 30ής Ιαν�υαρί�υ 2002.
¥125¦ Υπ�θεση COMP/M.2283, Schneider/Legrand, της 30ής Ιαν�υαρί�υ 2002.



78 XXXIπË ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2003) 467 ∆∂§π∫√

άνευ πρ�ηγ�υµέν�υ µεγάλ�ς αριθµ�ς απαγ�ρεύσεων τ� 2001 (πέντε) ισ�δυναµ�ύσε µε τ� 1,7 %
µ�νά�α των συγκεντρώσεων π�υ, τη συγκεκριµένη �ρ�νιά, ήταν απ� πλευράς µεγεθών τ�σ�
σηµαντικές ώστε να υπερ"αίν�υν τα κατώτατα �ρια π�υ πρ�"λέπει � κ�ιν�τικ�ς καν�νισµ�ς
περί συγκεντρώσεων. Στα επίπεδα αυτά, η επίδραση τυ�αίων παραγ�ντων είναι εύκ�λ� να
απ�κτήσει µεγαλύτερη "αρύτητα απ� την �ιαδήπ�τε συστηµατική τάση π�υ θα επι�ειρ�ύσε
ενδε��µένως να συναγάγει κανείς απ� τα σ�ετικά αριθµητικά δεδ�µένα.

213. Συν�λικά τ� 2002 η Επιτρ�πή ε�έδωσε 275 τελικές απ��άσεις, �ι επτά εκ των �π�ίων
απαίτησαν έρευνα εις "άθ�ς (καµία απαγ�ρευση, δύ� εγκρίσεις άνευ �ρων και πέντε εγκριτικές
απ��άσεις υπ� �ρ�υς)· άλλες δέκα απ� τις απ��άσεις αυτές ήταν εγκρίσεις υπ� �ρ�υς �ι �π�ίες
εκδ�θηκαν κατά τ� πέρας πρ�καταρκτικής έρευνας («Στάδι� 1» της διαδικασίας). Η Επιτρ�πή
ενέκρινε 252 υπ�θέσεις κατά τ� πρώτ� στάδι�. Ε� αυτών, �ι 111 απ��άσεις (44 %) µετα�ύ των
εγκριτικών απ��άσεων τ�υ πρώτ�υ σταδί�υ εκδ�θηκαν σύµ�ωνα µε τις απλ�υστευµένες
διαδικασίες π�υ θεσπίστηκαν τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2000. Η Επιτρ�πή ε�έδωσε µία απ��αση
"άσει τ�υ άρθρ�υ 66 της συνθήκης ΕΚΑG. Ε�άλλ�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε 13 παραπεµπτικές
απ��άσεις κατ’ ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 9 τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων και κίνησε έρευνα
εις "άθ�ς για επτά υπ�θέσεις.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

214. Στις 17 Απριλί�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να εγκρίνει, επί τη "άσει αναλήψεων
υπ��ρεώσεων, την ε�αγ�ρά απ� την Bayer της Aventis Crop Science (ACS) (126). ) �µιλ�ς της
Bayer, � �π�ί�ς δραστηρι�π�ιείται στ�ν τ�µέα της υγείας των !ώων, παράγει ευρύ �άσµα
κτηνιατρικών �αρµάκων και εµ"�λίων για την πρ�στασία της υγείας τ�υ !ωικ�ύ κε�αλαί�υ και
των !ώων συντρ��ιάς· επίσης παράγει µεγάλη π�ικιλία πρ�ϊ�ντων περιπ�ίησης !ώων. Η
Aventis Crop Science συνεστήθη τ� 1999 µε τ� συνδυασµ� της AgrEvo (δηλαδή της πρώην
κ�ινής επι�είρησης Hoechst/Schering) µε τ� γεωργικ� τµήµα της Rhône-Poulenc. Έπειτα απ�
πρ�καταρκτική έρευνα διάρκειας εν�ς µήνα, η Επιτρ�πή απ��άσισε, στις 4 ∆εκεµ"ρί�υ 2001,
�τι επι"άλλετ� να διερευνήσει διε��δικ�τερα τις επιπτώσεις της πρά�ης για την κατάσταση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ σε µια σειρά αγ�ρών πρ�στασίας των καλλιεργειών και υγείας των !ώων. Απ�
την έρευνα εις "άθ�ς π�υ διε�ή�θη σε στενή συνεργασία µε την )µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή
Εµπ�ρί�υ (Federal Trade Commission) των ΗΠΑ πρ�έκυψε �τι η πρά�η, ως εί�ε κ�ιν�π�ιηθεί,
θα εί�ε πρ�καλέσει πλειάδα πρ�"ληµάτων απ� την άπ�ψη τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ�υς τ�µείς των
γεωργικών εντ�µ�κτ�νων, των !ι!ανι�κτ�νων, των µυκητ�κτ�νων, καθώς και στ�υς τ�µείς
της επε�εργασίας σπ�ρων, των µαλακ�στρακ�κτ�νων, των πρ�ϊ�ντων επαγγελµατικής
καταπ�λέµησης των παρασίτων και �ρισµένων κτηνιατρικών πρ�ϊ�ντων (πρ�ϊ�ντα κατά των
ψύλλων για γάτες και σκύλ�υς). Η Επιτρ�πή απ��άσισε να εγκρίνει την πρά�η, υπ� τ�ν �ρ� της
εκπ�ίησης σηµαντικών δραστηρι�τήτων. Υπ� τη µ�ρ�ή µε την �π�ία εί�ε κ�ιν�π�ιηθεί αρ�ικά,
η πρά�η θα εί�ε �δηγήσει στη δηµι�υργία ή την ενίσ�υση δεσπ�!�υσών θέσεων σε 130 περίπ�υ
αγ�ρές, �ι �π�ίες σ�ετί!�νται µε την πρ�στασία των καλλιεργειών, την επαγγελµατική
καταπ�λέµηση των παρασίτων και τα πρ�ϊ�ντα υγείας των !ώων. Πλην �µως, η Bayer
πρ�σε�έρθη να αναλά"ει µια πλήρη δέσµη αναλήψεων υπ��ρεώσεων, περιλαµ"αν�µένης της
πώλησης, και µάλιστα συλλή"δην, τ�υ εντ�µ�κτ�ν�υ µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις Fipronil και
µιας σειράς µυκητ�κτ�νων, π�υ συνιστ�ύν απ� κ�ιν�ύ τ� σύν�λ� των εργασιών της ACS στ�ν
τ�µέα της επε�εργασίας σπ�ρων στην Ευρώπη. )ι εν λ�γω αναλήψεις υπ��ρεώσεων διευθετ�ύν
πλήρως τις επι�υλά�εις της Επιτρ�πής για την κατάσταση τ�υ ανταγωνισµ�ύ, µε απ�τέλεσµα να
είναι δυνατή η έκδ�ση εγκριτικής απ��ασης "άσει τ�υ άρθρ�υ 8 παράγρα��ς 2.

¥126¦ Υπ�θεση M.2547.
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215. Η Επιτρ�πή ενέκρινε τρεις υπ�θέσεις �ι �π�ίες α��ρ�ύσαν τη γερµανική εταιρεία
Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagstoffe GmbH («Haniel»), η �π�ία δραστηρι�π�ιείται στ�ν
κλάδ� �ικ�δ�µικών υλικών. Πρ�κειται για τις υπ�θέσεις Haniel/Fels (127), Haniel/Ytong (128) και
Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (129), π�υ εγκρίθηκαν �λες έπειτα απ� έρευνα εις "άθ�ς, καθώς
και, σε δύ� περιπτώσεις, έπειτα απ� την υπ�"�λή σηµαντικών αναλήψεων υπ��ρεώσεων.

216. Η πρώτη υπ�θεση α��ρ�ύσε την ε�αγ�ρά της Fels-Werke GmbH («Fels»), π�υ και αυτή
είναι γερµανική εταιρεία η �π�ία δραστηρι�π�ιείται στ�ν κλάδ� �ικ�δ�µικών υλικών. Η
Επιτρ�πή ε�έτασε πρ�σεκτικά τ�ν αντίκτυπ� της συµ�ωνίας στην �λλανδική αγ�ρά υλικών
τ�ι��π�ιίας. Στη συγκεκριµένη αγ�ρά, �ι δραστηρι�τητες της Haniel συνίσταντ� σε έµµεση
συµµετ��ή 50 % στην CVK, η �π�ία είναι ένας συνεταιρισµ�ς π�υ περιλαµ"άνει τ� σύν�λ� των
υ�ιστάµενων µ�νάδων παραγωγής πυριτ�ασ"εστ�λιθικών πρ�ϊ�ντων στην εν λ�γω �ώρα. Τ�
υπ�λ�ιπ� 50 % της CVK ανήκει εµµέσως στη Cementbouw, π�υ είναι �λλανδικ�ς �µιλ�ς
�ικ�δ�µικών υλικών. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η Haniel, µέσω της CVK,
κατεί�ε ήδη δεσπ�!�υσα θέση στην αγ�ρά των υλικών π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για την
κατασκευή �ερ�ντων τ�ί�ων, µε µερίδι� αγ�ράς άνω τ�υ 50 %. Εντ�ύτ�ις, κρίθηκε �τι η
ε�αγ�ρά της Fels δεν επρ�κειτ� να ενισ�ύσει περαιτέρω τη συγκεκριµένη δεσπ�!�υσα θέση,
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

δι�τι η αύ�ηση τ�υ µεριδί�υ αγ�ράς της Haniel θα ήταν µηδαµινή. Κατά συνέπεια, ��ρηγήθηκε
καν�νιστική έγκριση για τη συγκεκριµένη ε�αγ�ρά (130).

217. Η δεύτερη πρά�η την �π�ία ε�έτασε η Επιτρ�πή α��ρ�ύσε πρ�ταση για την ε�αγ�ρά
απ� τη Haniel της Ytong Holding AG («Ytong»), π�υ και αυτή είναι γερµανική εταιρεία η �π�ία
δραστηρι�π�ιείται στ�ν κλάδ� �ικ�δ�µικών υλικών. Η ε�αγ�ρά της Ytong θα �δηγ�ύσε σε
ενίσ�υση της δεσπ�!�υσας θέσης της Haniel στην αγ�ρά υλικών τ�ι��π�ιίας. Η Haniel ήταν
ήδη � µ�ναδικ�ς πρ�µηθευτής πυριτ�ασ"εστ�λιθικών πρ�ϊ�ντων στις Κάτω Gώρες και, µε την
ε�αγ�ρά της Ytong, θα µετατρεπ�ταν επίσης στ�ν µεγαλύτερ� πρ�µηθευτή κυψελ�ειδ�ύς
σκυρ�δέµατ�ς. Τ�ύτ� σηµαίνει �τι τ�σ� �ι έµπ�ρ�ι �ικ�δ�µικών υλικών �σ� και �ι
κατασκευαστικές εταιρείες θα ε�αρτι�ντ�υσαν σε ακ�µη µεγαλύτερ� "αθµ� απ� τα πρ�ϊ�ντα τα
�π�ία διαθέτει πρ�ς πώληση η Haniel, γεγ�ν�ς π�υ θα επαύ�ανε την ευ�έρεια της Haniel να
αυ�ήσει τις τιµές πάνω απ� τ� επίπεδ� π�υ αντιστ�ι�εί σε συνθήκες ανταγωνισµ�ύ, επί !ηµία
των πελατών της. Η Επιτρ�πή δέ�τηκε να εγκρίνει την πρά�η µε τ� σκεπτικ� �τι η πρ�ταθείσα
εκπ�ίηση της δραστηρι�τητας της Ytong στις Κάτω Gώρες θα �δηγ�ύσε στην ε�άλειψη της
αλληλεπικάλυψης δραστηρι�τήτων στις Κάτω Gώρες.

218. Η τρίτη υπ�θεση ήταν, στην πραγµατικ�τητα, αναδρ�µική έγκριση της ε�αγ�ράς, τ�
έτ�ς 1999, της �λλανδικής κ�ινής επι�είρησης πυριτ�ασ"εστ�λιθικών πρ�ϊ�ντων CVK απ� τ�ν
γερµανικ� �µιλ� Haniel και την �λλανδική εταιρεία Cementbouw. Η συµ�ωνία περιήλθε σε
γνώση της Επιτρ�πής µ�λις κατά τη διάρκεια των ερευνών σ�ετικά µε την ε�αγ�ρά απ� τη
Haniel των εταιρειών Fels και Ytong. Η Haniel και η Cementbouw απέκτησαν τ�ν έλεγ�� επί της
CVK και, εµµέσως, επί των µελών της τ� 1999, µέσω µιας σειράς συµ�ωνιών, τις �π�ίες �µως
παρέλειψαν να κ�ιν�π�ιήσ�υν στην Επιτρ�πή. Έπειτα απ� πρ�σεκτική ανάλυση της συµ�ωνίας

¥127¦ Υπ�θεση COMP/M.2495, Haniel/Fels, της 21ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002.
¥128¦ Υπ�θεση COMP/M.2568, Haniel/Ytong, της 9ης Απριλί�υ 2002.
¥129¦ Υπ�θεση COMP/M.2650, Haniel/Cementbouw/JV (CVK), της 26ης Ι�υνί�υ 2002.
¥130¦ Τ�ν )κτώ"ρι� τ�υ 2001, ταυτ��ρ�να µε την έναρ�η απ� την Επιτρ�πή έρευνας εις "άθ�ς µε αντικείµεν� την

�λλανδική αγ�ρά �ικ�δ�µικών υλικών, η Επιτρ�πή παρέπεµψε στη γερµανική αρ�ή ανταγωνισµ�ύ
(Bundeskartellamt) τη διερεύνηση των επιπτώσεων της συγκεκριµένης πρά�ης στις �ικείες γερµανικές
αγ�ρές. Στη συνέ�εια, η Επιτρ�πή παρέπεµψε επίσης στην ίδια αρ�ή τις γερµανικές πτυ�ές της ε�αγ�ράς της
Ytong απ� τη Haniel. Τελικά εγκρίθηκαν και �ι δύ� συµ�ωνίες, επί τη "άσει αναλήψεων υπ��ρεώσεων.
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τ�υ 1999 µε αντικείµεν� τη CVK, η �π�ία κ�ιν�π�ιήθηκε τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 2002, η Επιτρ�πή
κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η συγκέντρωση θα εί�ε ως απ�τέλεσµα να καταλά"ει η �ντ�τητα
π�υ θα πρ�έκυπτε απ� αυτήν δεσπ�!�υσα θέση στην �λλανδική αγ�ρά των υλικών π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύνται για την κατασκευή �ερ�ντων τ�ί�ων, δι�τι τ� µερίδι� αγ�ράς της θα
υπερέ"αινε σηµαντικά τ� 50 %. Η CVK θα ήταν, µα!ί µε µία απ� τις µητρικές εταιρείες της (τη
Cementbouw), � µ�ναδικ�ς πρ�µηθευτής πυριτ�ασ"εστ�λιθικών πρ�ϊ�ντων, δηλαδή των υλικών
τ�ι��π�ιίας για τα �π�ία υπάρ�ει η µεγαλύτερη !ήτηση απ� πλευράς �λλανδικών
κατασκευαστικών εταιρειών. Κάτι τέτ�ι� θα εί�ε ως απ�τέλεσµα να ε�αρτώνται απ� την CVK
�ι έµπ�ρ�ι �ικ�δ�µικών υλικών και �ι κατασκευαστικές εταιρείες των Κάτω Gωρών, π�υ
απ�τελ�ύν έναν σηµαντικ� κλάδ� της �ικ�ν�µίας.

219. Πρ�κειµέν�υ να αρθ�ύν �ι ανησυ�ίες της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ�, �ι
Haniel και Cementbouw δεσµεύτηκαν να θέσ�υν τέλ�ς στ�ν έλεγ�� π�υ ασκ�ύσαν απ� κ�ιν�ύ
επί της CVK και των µελών της. Επίσης θα τερµατίσ�υν τις κ�ινές τ�υς δραστηρι�τητες στ�υς
τ�µείς των πωλήσεων και τ�υ µάρκετινγκ, τις �π�ίες αναπτύσσ�υν µέσω της CVK. Συνεπεία της
ανωτέρω ανάληψης υπ��ρέωσης, στ�ν �λλανδικ� κλάδ� �ικ�δ�µικών υλικών θα διε�άγεται
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ανταγωνισµ�ς µετα�ύ δύ� �µίλων εταιρειών πυριτ�ασ"εστ�λιθικών πρ�ϊ�ντων, ενώ η
συγκέντρωση δεν θα �δηγήσει στη δηµι�υργία (�ύτε στην ενίσ�υση) δεσπ�!�υσας θέσης στην
�ικεία αγ�ρά.

220. Τ�ν Μάι�, εγκρίθηκε άνευ �ρων έπειτα απ� έρευνα εις "άθ�ς η πρ�σ��ρά της Carnival
Corporation για την ε�αγ�ρά της P&O Cruises (131). Στις 16 ∆εκεµ"ρί�υ 2001, η Carnival
Corporation, µια εταιρεία π�υ αναπτύσσει δραστηρι�τητα παγκ�σµίως στ�ν τ�µέα των
κρ�υα!ιερών, υπέ"αλε πρ�σ��ρά για την ε�αγ�ρά τ�υ συν�λ�υ των µετ��ών της P&O Princess
Plc, η �π�ία εδρεύει στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και αναπτύσσει �µ�ίως δραστηρι�τητα παγκ�σµίως
στ�ν τ�µέα των κρ�υα!ιερών. )ι "ρετανικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ !ήτησαν την παραπ�µπή της
υπ�θεσης κατά τα πρ�"λεπ�µενα στ� άρθρ� 9 τ�υ κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων.
Πλην �µως, η Επιτρ�πή δεν παρέπεµψε την υπ�θεση, δι�τι αρ�ικά έδινε λα"ή για ανησυ�ίες σε
σ�έση και µε άλλα κράτη µέλη (ιδίως σε σ�έση µε τη Γερµανία).

221. )ι εταιρείες Carnival και P&O Princess αντιπρ�σώπευαν κατά τ� έτ�ς 2000 τ� ένα τρίτ�
περίπ�υ των επι"ατών κρ�υα!ιερ�πλ�ιων στ�ν Ε)G. Η αλληλεπικάλυψη των δραστηρι�τήτων
τ�υς εντ�πι!�ταν κυρίως στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και τη Γερµανία. Τα µερίδια αγ�ράς ήταν
επίσης υψηλά στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά στις �ώρες αυτές η πρ�σθήκη των εργασιών
της P&O στ�ν τ�µέα των κρ�υα!ιερών ήταν µηδαµινή. Κινήθηκε έρευνα σε "άθ�ς λ�γω των
αρ�ικών επι�υλά�εων για την ισ�υρή θέση των µερών στην αγ�ρά κρ�υα!ιερών τ�υ Ηνωµέν�υ
Βασιλεί�υ και της Γερµανίας. Πλην �µως, έπειτα απ� διε��δική ανάλυση ε�ή�θη τ�
συµπέρασµα �τι η Carnival επρ�κειτ� να δε�θεί ικανές ανταγωνιστικές πιέσεις λ�γω της
ισ�υρής ανάπτυ�ης π�υ παρατηρείται στην αγ�ρά, της απ�υσίας σ�"αρών εµπ�δίων π�υ να
�ράσσ�υν την είσ�δ� σε αυτήν και της ικαν�τητας των ανταγωνιστών στην αγ�ρά να
µετατ�πί!�υν ικαν�τητα εκτέλεσης κρ�υα!ιερών, π.�. απ� τις ΗΠΑ στ� Ηνωµέν� Βασίλει�.
Τελικώς, η συµ�ωνία εγκρίθηκε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτρ�πή ήλθε σε
συνενν�ηση µε τη "ρετανική επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ (Competition Commission), η �π�ία
ε�ήτασε και ενέκρινε ανταγωνιστική πρ�σ��ρά για την ε�αγ�ρά της P&O Princess την �π�ία
εί�ε υπ�"άλει η Royal Caribbean. Η Επιτρ�πή εί�ε επίσης επα�ή µε την )µ�σπ�νδιακή
Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ, η �π�ία ε�ήτασε και ενέκρινε τις δύ� συµ�ωνίες.

¥131¦ Υπ�θεση COMP/M.2706, Carnival Corporation/P&O Cruises, της 24ης Ι�υλί�υ 2002.
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222. Τ�ν ∆εκέµ"ρι�, η Επιτρ�πή ενέκρινε υπ� �ρ�υς την απ� κ�ιν�ύ ε�αγ�ρά της γερµανικής
εταιρείας Gas Versorgung Süddeutschland (GVS), η �π�ία ασ��λείται µε τ� περι�ερειακ�
��νδρεµπ�ρι� �υσικ�ύ αερί�υ, απ� τη γερµανική εταιρεία ηλεκτρισµ�ύ Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW, η �π�ία ελέγ�εται απ� την Electricité de France) και την ιταλική
εταιρεία �υσικ�ύ αερί�υ και πετρελαί�υ ENI SpA (132). Η πρά�η, �πως εί�ε κ�ιν�π�ιηθεί
αρ�ικώς στην Επιτρ�πή, θα εί�ε ενισ�ύσει τη δεσπ�!�υσα θέση της GVS στην αγ�ρά
��νδρικής πώλησης �υσικ�ύ αερί�υ στη Βάδη-Βυρτεµ"έργη, στη ν�τι�δυτική Γερµανία, π.�. µε
την εδραίωση τ�υ ελέγ��υ της GVS επί των τ�πικών διαν�µέων της EnBW. Πρ�κειµέν�υ να
παραµερίσ�υν τις ανησυ�ίες αυτές για τ�ν ανταγωνισµ�, τα µέρη πρ�τειναν, σε πρώιµ� στάδι�
της έρευνας εις "άθ�ς, να παρα�ωρήσ�υν δικαιώµατα πρ�ωρης καταγγελίας σε �λ�υς τ�υς
τ�πικ�ύς διαν�µείς �υσικ�ύ αερί�υ �ι �π�ί�ι θα συνήπταν µακρ��ρ�νιες συµ"άσεις
ε��διασµ�ύ είτε µε τη GVS είτε µε τις υ�ιστάµενες θυγατρικές της EnBW, δηλαδή τις
Neckarwerke Stuttgart AG (NWS) και EnBW Gas GmbH. )ι υπ��ρεώσεις π�υ ανέλα"αν τα
µέρη θα απελευθερώσ�υν δυνητικώς σηµαντική !ήτηση, καθώς �ι τ�πικές εταιρείες διαν�µής
θα µπ�ρ�ύν να µεταστρέ��νται σε άλλ�υς ��νδρεµπ�ρ�υς �υσικ�ύ αερί�υ. )ι �ρ�νικές
παράµετρ�ι των αναλήψεων υπ��ρεώσεων συµπίπτ�υν µε την ά�ι�η αυ�ηµέν�υ ανταγωνισµ�ύ
στη Βάδη-Βυρτεµ"έργη, �άρη στην απ�περάτωση τ�υ νέ�υ αγωγ�ύ της Wingas, η �π�ία έ�ει
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πρ�γραµµατισθεί για τα τέλη τ�υ 2004. Η Wingas διαθέτει και εκµεταλλεύεται δικ� της δίκτυ�
αγωγών �υσικ�ύ αερί�υ στη Γερµανία, και � νέ�ς αγωγ�ς θα διασ�ί!ει τη Βάδη-Βυρτεµ"έργη
απ� Ανατ�λάς πρ�ς ∆υσµάς, παρέ��ντας πρ�σ"αση στην περι��ή της Στ�υτγάρδης, �π�υ η
κατανάλωση είναι υψηλή.

2. A∆ικαστικ�� �λεγχο� αποφ�σεων σχετικ� µε συγκεντρ�σει� κατ� το 2002

223. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2002, τ� Πρωτ�δικεί� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων ε�έδωσε τρεις
απ��άσεις σε υπ�θέσεις απαγ�ρευσης συγκεντρώσεων. Gάρη στην ε�αρµ�γή µιας νέας
συν�πτικής διαδικασίας π�υ καθιερώθηκε τ� 2000, κατέστη δυνατή η τα�εία έκδ�ση των δύ�
απ� τις εν λ�γω δικαστικές απ��άσεις, µε απ�τέλεσµα να "ελτιωθεί σηµαντικά η
απ�τελεσµατικ�τητα τ�υ δικαστικ�ύ ελέγ��υ π�υ ασκείται στη διαδικασία ε�έτασης των
συγκεντρώσεων απ� την Επιτρ�πή. Στα τέλη τ�υ 2002 εκκρεµ�ύσαν ενώπι�ν τ�υ Πρωτ�δικεί�υ
και τ�υ ∆ικαστηρί�υ των ΕΚ 16 πρ�σ�υγές κατά απ��άσεων της Επιτρ�πής. Για �ρισµένες
απ��άσεις έ��υν ασκηθεί περισσ�τερες της µιας πρ�σ�υγές.

2.1. Airtours κατ� Επιτροπ�� (133)

224. Στις 6 Ι�υνί�υ τ� Πρωτ�δικεί� ακύρωσε την απ��αση µε την �π�ία η Επιτρ�πή
απαγ�ρευσε τη συγκέντρωση µετα�ύ της Airtours και της First Choice, δύ� επι�ειρήσεων
�ργάνωσης τα�ιδιών µε έδρα τ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Η Airtours εί�ε κ�ιν�π�ιήσει στην Επιτρ�πή
την πρ�σ��ρά της για ε�αγ�ρά της First Choice στις 29 Απριλί�υ 1999. Μετά απ�
εµπεριστατωµένη έρευνα (�άση ΙΙ της διαδικασίας), η Επιτρ�πή απ��άσισε στις 22 Σεπτεµ"ρί�υ
1999 να απαγ�ρεύσει τη συγκέντρωση µε "άση την εκτίµηση �τι θα δηµι�υργ�ύσε κατάσταση
συλλ�γικής δεσπ�!�υσας θέσης στη "ρετανική αγ�ρά �ργανωµένων διακ�πών στ� ε�ωτερικ�
πρ�ς κ�ντιν�ύς πρ��ρισµ�ύς (134).

¥132¦ Υπ�θεση COMP/M.2822, ENBW/ENI/GVS, της 17ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002.
¥133¦ Απ��αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ της 6ης Ι�υνί�υ 2002 στην υπ�θεση T-342/99, Airtours plc κατά Επιτρ�πής.
¥134¦ Υπ�θεση IV/M.1524, Airtours/First Choice.
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225. Μετά τη συγκέντρωση θα απέµεναν στην αγ�ρά τρεις µεγάλες επι�ειρήσεις �ργάνωσης
τα�ιδιών: η �ντ�τητα π�υ θα πρ�έκυπτε απ� τη συγ�ώνευση (µε µερίδι� αγ�ράς 19,4 + 15,0 =
34,4 %), η Thomas Cook (20,4 %) και η Thomson (30,7 %). Aλες �ι άλλες επι�ειρήσεις τ�υ
κλάδ�υ θα εί�αν µερίδι� µικρ�τερ� απ� 3 %. Κατά την άπ�ψη της Επιτρ�πής �ι τρεις
εναπ�µέν�υσες µεγάλες επι�ειρήσεις θα ήταν σε θέση να συντ�νίσ�υν τη συµπερι��ρά τ�υς
περι�ρί!�ντας την πρ�σ��ρά των πωλ�ύµενων πακέτων διακ�πών και αυ�άν�ντας έτσι τις τιµές
για τ�υς "ρεταν�ύς καταναλωτές.

226. Η πρ�σ�εύγ�υσα ισ�υρίστηκε �τι η Επιτρ�πή �ρησιµ�π�ίησε έναν νέ� και εσ�αλµέν�
�ρισµ� της συλλ�γικής δεσπ�!�υσας θέσης. Η Επιτρ�πή εί�ε ανα�έρει στην απ��ασή της �τι
για τη διαπίστωση της ύπαρ�ης δεσπ�!�υσας θέσης δεν απ�τελεί αναγκαία πρ�ϋπ�θεση η
σιωπηρή συµπερι��ρά των �λιγ�πωλίων ως εάν ήταν µέλη καρτέλ. Συλλ�γική δεσπ�!�υσα
θέση στ� πλαίσι� τ�υ καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων µπ�ρεί επίσης να υπάρ�ει σε περίπτωση π�υ
«η συγώνευση ωθεί τα µέλη τ�υ �λιγ�πωλί�υ να πρ�σαρµ�στ�ύν στις συνθήκες της αγ�ράς, να
συµπερι#έρ�νται κατά τρ�π� π�υ µειώνει σηµαντικά τ�ν ανταγωνισµ� ανάµεσά τ�υς και ως απ�τέλεσµα
αυτ�ύ να ενεργ�ύν σε σηµαντικ� �αθµ� ανε�άρτητα απ� τ�υς ανταγωνιστές, τ�υς πελάτες και τ�υς
καταναλωτές» (135). Η εκτίµηση αυτή δεν εί�ε άµεση σ�έση µε τη συγκεκριµένη συγκέντρωση,
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δεδ�µέν�υ �τι η Επιτρ�πή διαπίστωσε πράγµατι �τι συνέτρε�αν �ι πρ�ϋπ�θέσεις σιωπηρ�ύ
συντ�νισµ�ύ και ως εκ τ�ύτ�υ τ� Πρωτ�δικεί� δεν ε�έ�ρασε γνώµη για τ� κατά π�σ�ν η ένν�ια
της συλλ�γικής δεσπ�!�υσας θέσης µπ�ρεί να περιλαµ"άνει και άλλες καταστάσεις εκτ�ς απ�
τ�ν σιωπηρ� συντ�νισµ�. Τ� Πρωτ�δικεί� κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι «δεδ�µέν�υ �τι η
απ�#αση συνιστά πρά�η ε#αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 2 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε&Κ) αριθ. 4064/89 σε
συγκεκριµένη πρά�η συγκεντρώσεως, τ� Πρωτ�δικεί�, κατά τ�ν έλεγ� της ν�µιµ�τητας µιας τέτ�ιας
απ�#ασης, �#είλει να περι�ριστεί στη θέση π�υ έλα�ε η Επιτρ�πή σε σέση µε την κ�ιν�π�ιηθείσα
πρά�η» (136).

227. )ρισµένα �αρακτηριστικά της συγκεκριµένης αγ�ράς εί�αν �δηγήσει την Επιτρ�πή στ�
συµπέρασµα �τι �ι µεγάλες επι�ειρήσεις εί�αν κίνητρ� να συντ�νίσ�υν σιωπηρά τη συµπερι��ρά
τ�υς. Απ� την έρευνα πρ�έκυψε �τι �ι εν λ�γω επι�ειρήσεις είναι αλληλ�ε�αρτώµενες, �τι �ι
�ρηµατ�πιστωτικές αγ�ρές είναι ε�θρικές στις επιθετικές στρατηγικές π�υ "ασί!�νται στην
αύ�ηση τ�υ µεριδί�υ αγ�ράς και �τι �ι θεσµικ�ί επενδυτές κατέ��υν σηµαντικά µερίδια σε
αρκετές απ� τις επι�ειρήσεις.

228. Τ� Πρωτ�δικεί� διαπίστωσε, ωστ�σ�, �τι η Επιτρ�πή δεν εί�ε συγκεντρώσει αρκετές
απ�δεί�εις για τ�ν ισ�υρισµ� της αυτ�. Τ� 1997, η Επιτρ�πή Μ�ν�πωλίων και Συγκεντρώσεων
τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ (MMC) εί�ε δηµ�σιεύσει µια λεπτ�µερή µελέτη σ�ετικά µε τις
επι�ειρήσεις �ργανωµένων διακ�πών στ� ε�ωτερικ�. Η έκθεση αυτή κατέληγε στ� συµπέρασµα
�τι τ� 1997 η αγ�ρά ήταν σε µεγάλ� "αθµ� ανταγωνιστική. Τ� Πρωτ�δικεί� έδωσε µεγάλη
έµ�αση σε �ρισµένα απ� τα π�ρίσµατα της έκθεσης αυτής και δεν πείσθηκε τελικά �τι η
κατάσταση κατά τ� �ρ�ν� της συγκέντρωσης διέ�ερε σηµαντικά απ� εκείνη π�υ αναλυ�ταν στην
έκθεση της MMC για να δικαι�λ�γήσει τις επι�υλά�εις της Επιτρ�πής.

229. Τ� Πρωτ�δικεί� διαπίστωσε �τι η Επιτρ�πή διέπρα�ε σ�άλµα στην εκτίµησή της �τι, σε
περίπτωση πραγµατ�π�ίησης της συγκέντρωσης, �ι τρεις µεγαλύτερες επι�ειρήσεις θα εί�αν
κίνητρ� να παύσ�υν να ανταγωνί!�νται µετα�ύ τ�υς. Έκρινε �τι η Επιτρ�πή δεν εί�ε
πρ�σκ�µίσει επαρκείς απ�δεί�εις για να στηρί�ει τ�ν ισ�υρισµ� της σ�ετικά µε την ύπαρ�η
ήδη µιας τάσης για δηµι�υργία συλλ�γικής δεσπ�!�υσας θέσης στ�ν κλάδ� και �τι δεν εί�ε

¥135¦ Απ��αση, σκέψη 54.
¥136¦ Απ��αση, σκέψη 53.
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λά"ει δε�ντως υπ�ψη της τη διακύµανση των µεριδίων στην αγ�ρά (137). ∆ιαπίστωσε επίσης �τι
η Επιτρ�πή εί�ε ερµηνεύσει εσ�αλµένα τα δεδ�µένα π�υ διέθετε σ�ετικά µε την αύ�ηση της
!ήτησης (138).

230. Aσ�ν α��ρά τη γενικ�τερη ανάλυση τ�υ σιωπηρ�ύ συντ�νισµ�ύ, τ� Πρωτ�δικεί�
ανέ�ερε π�ιες είναι �ι τρεις αναγκαίες πρ�ϋπ�θέσεις για την ύπαρ�η συλλ�γικής δεσπ�!�υσας
θέσης, �πως �ρί!εται στην υπ�θεση αυτή: δια�άνεια, µη�ανισµ�ί απ�τρ�πής και µη ύπαρ�η
πιθαν�τητας αντίδρασης εκ µέρ�υς των ανταγωνιστών και των καταναλωτών (139).

∆ιαφ�νεια

231. Για να είναι α�ι�πιστ�ς � σιωπηρ�ς συντ�νισµ�ς, κάθε µέλ�ς τ�υ �λιγ�πωλί�υ πρέπει να
είναι σε θέση να γνωρί!ει τ�ν τρ�π� συµπερι��ράς των άλλων µελών πρ�κειµέν�υ να ελέγ�ει
κατά π�σ�ν υι�θετ�ύν την κ�ινή συµπαιγνιακή π�λιτική. Η Επιτρ�πή εί�ε συνάγει στην
εκτίµησή της �τι η αγ�ρά ήταν αρκετά δια�ανής, εν µέρει λ�γω των συ�νών συναλλαγών µετα�ύ
των �λιγ�πωλίων και εν µέρει λ�γω της δηµ�σίευσης �υλλαδίων π�υ επιτρέπ�υν σε κάθε
επι�είρηση να παρακ�λ�υθεί εκ τ�υ σύνεγγυς την πρ�σ��ρά των άλλων. Τ� Πρωτ�δικεί�
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δια�ώνησε µε την εκτίµηση αυτή (140).

Αποτρεπτικο� µηχανισµο�

232. Για να µπ�ρεί να διατηρηθεί µια κατάσταση σιωπηρ�ύ συντ�νισµ�ύ πρέπει να υπάρ��υν
µη�ανισµ�ί κυρώσεων ή αντιπ�ίνων σε περίπτωση π�υ τα �λιγ�πώλια απ�στ�ύν απ� την κ�ινή
π�λιτική. Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι υπήρ�αν διά��ρ�ι µη�ανισµ�ί κυρώσεων. Η αύ�ηση
στην πρ�σ��ρά εκ µέρ�υς µιας επι�είρησης θα µπ�ρ�ύσε να "λάψει σ�"αρά τις υπ�λ�ιπες και,
δεδ�µέν�υ �τι κάθε επι�είρηση πωλεί τα πρ�ϊ�ντα των άλλων επι�ειρήσεων στην αλυσίδα
λιανικής πώλησής της, θα µπ�ρ�ύσε να «παραµερίσει» τα πρ�ϊ�ντα εν�ς «εκτραπέντ�ς»
ανταγωνιστή. Τ� Πρωτ�δικεί� απέρριψε τ�ν ισ�υρισµ� της ύπαρ�ης αυτών των απ�τρεπτικών
µη�ανισµών, καθώς είναι είτε ανα�ι�πιστ�ι είτε δαπανηρ�ί στην ε�αρµ�γή τ�υς (141).

Αντ�δραση εκ µ	ρου
 των ανταγωνιστ'ν και των πελατ'ν

233. ) σιωπηρ�ς συντ�νισµ�ς είναι σταθερ�ς µ�ν�ν εάν �ι σηµεριν�ί και �ι µελλ�ντικ�ί
ανταγωνιστές καθώς και �ι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να αναιρέσ�υν τα απ�τελέσµατα π�υ
αναµέν�νται απ� την κ�ινή γραµµή δράσεως. Η Επιτρ�πή δεν πίστευε �τι η µει�ν�τητα των
µικρών πρ�µηθευτών θα περι�ρι!ε τις κινήσεις των �λιγ�πωλίων, δεδ�µέν�υ �τι η κάθετη
�λ�κλήρωση των µεγάλων επι�ειρήσεων εί�ε �δηγήσει τη µει�ν�τητα αυτή σε µια θέση
ε�άρτησης έναντι των µελών τ�υ �λιγ�πωλί�υ. Τ� Πρωτ�δικεί� συνήγαγε �τι η εκτίµηση της
Επιτρ�πής ήταν εσ�αλµένη και �τι υπ�τίµησε τη δυνατ�τητά τ�υς να δράσ�υν σαν αντί"αρ�
ικαν� να µαταιώσει τη δηµι�υργία συλλ�γικής δεσπ�!�υσας θέσης (142).

234. Παρά τ� αρνητικ� της π�ρισµα, η απ��αση θα πρέπει να θεωρηθεί �τι απ�τελεί
σηµαντική πρ��δ�, καθ�σ�ν διευκρινί!ει π�ια είναι τα αναγκαία επίπεδα απ�δεί�εως π�υ
απαιτ�ύνται σε περίπτωση δηµι�υργίας συλλ�γικής δεσπ�!�υσας θέσης.

¥137¦ Απ��αση, σκέψη 120.
¥138¦ Απ��αση, σκέψη 133.
¥139¦ Απ��αση, σκέψη 62.
¥140¦ Απ��αση, σκέψη 180.
¥141¦ Απ��αση, σκέψη 207.
¥142¦ Απ��αση, σκέψη 277.
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2.2. Schneider κατ� Επιτροπ��

235. Στις 22 )κτω"ρί�υ, τ� Πρωτ�δικεί�, ε�αρµ�!�ντας για πρώτη ��ρά την τα�εία διαδικασία
σε υπ�θέσεις συγκεντρώσεων, ακύρωσε την απ��αση της Επιτρ�πής της 10ης )κτω"ρί�υ 2001 µε
την �π�ία εί�ε κηρυ�θεί ασυµ"ί"αστη µε την κ�ινή αγ�ρά η συγκέντρωση µετα�ύ των γαλλικών
εταιρειών κατασκευής ηλεκτρικ�ύ ε��πλισµ�ύ Schneider και Legrand (143).

236. Η ακύρωση της απ��ασης της Επιτρ�πής "ασί!εται σε δύ� σειρές στ�ι�είων: σ�άλµατα
ανάλυσης και εκτιµήσεων, α�εν�ς, και παρα"ίαση των δικαιωµάτων άµυνας, α�ετέρ�υ.

237. Aσ�ν α��ρά την �ικ�ν�µική ανάλυση των επιπτώσεων της πρά�ης συγκέντρωσης απ�
την Επιτρ�πή, τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε �τι περιεί�ε σ�άλµατα ανάλυσης και εκτίµησης π�υ τη
στερ�ύν απ� την απ�δεικτική της ισ�ύ.

238. Πρώτ�ν, τ� Πρωτ�δικεί� τ�νισε �τι η Επιτρ�πή εί�ε λά"ει υπ�ψη της δείκτες
�ικ�ν�µικής ισ�ύ�ς, �πως τ� �άσµα των πρ�ϊ�ντων και τα π�λλά σήµατα π�υ θα διέθετε η
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πρ�κύπτ�υσα απ� τη συγκέντρωση �ντ�τητα στ� σύν�λ� τ�υ Ε)G, για να εκτιµήσει την
�ικ�ν�µική της ισ�ύ σε κάθε µία απ� τις διά��ρες επηρεα!�µενες εθνικές αγ�ρές. Gωρίς να
απ�κλείεται εκ των πρ�τέρων η δυνατ�τητα να λαµ"άν�νται υπ�ψη, συµπληρωµατικά,
υπερεθνικ�ί παράγ�ντες για την ανάλυση των συνεπειών µιας συγκέντρωσης στις αγ�ρές
εθνικών διαστάσεων, τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε �τι στη συγκεκριµένη περίπτωση η Επιτρ�πή δεν
εί�ε απ�δεί�ει την ύπαρ�η τέτ�ιων συνεπειών σε κάθε µία απ� τις επηρεα!�µενες εθνικές
αγ�ρές.

239. ∆εύτερ�ν, τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε �τι η Επιτρ�πή εσ�αλµένα εί�ε αρνηθεί να λά"ει
υπ�ψη τις εσωτερικές πωλήσεις �ρισµένων κάθετα �λ�κληρωµένων ανταγωνιστών, πράγµα π�υ
την �δήγησε σε υπερτίµηση της ισ�ύ�ς της �ντ�τητας π�υ θα πρ�έκυπτε απ� τη συγκέντρωση.
Τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε πράγµατι �τι �ι τιµές των µη εν�π�ιηµένων επι�ειρήσεων, �πως η
Schneider και η Legrand, υ�ίσταντ� απευθείας ανταγωνιστική πίεση απ� τις εν�π�ιηµένες
επι�ειρήσεις, στ� πλαίσι� της υλ�π�ίησης µεγάλων κατασκευαστικών σ�εδίων µέσω
πρ�σκλήσεων υπ�"�λής πρ�σ��ρών.

240. Στ� στάδι� αυτ�, τ� Πρωτ�δικεί� διατύπωσε µια σηµαντική αρ�ή σύµ�ωνα µε την �π�ία,
ανε�άρτητα απ� τ� µέγεθ�ς τ�υς, τα κενά π�υ µπ�ρεί να παρ�υσιά!ει µια απ��αση της
Επιτρ�πής µε την �π�ία διαπιστώνεται τ� ασυµ"ί"αστ� µιας συγκέντρωσης µε την κ�ινή αγ�ρά
δεν µπ�ρ�ύν να �δηγήσ�υν σε ακύρωσή της, αν απ� άλλα στ�ι�εία π�υ περιέ�ει η εν λ�γω
απ��αση πρ�κύπτει �τι η πραγµατ�π�ίηση της πρά�ης θα �δηγήσει σε δηµι�υργία ή ενίσ�υση
δεσπ�!�υσας θέσης, µε απ�τέλεσµα τη σηµαντική παρακώλυση τ�υ απ�τελεσµατικ�ύ
ανταγωνισµ�ύ. Τ� Πρωτ�δικεί� διαπίστωσε �τι η συγκέντρωση µετα�ύ της Schneider και της
Legrand �δηγ�ύσε σε τέτ�ι� απ�τέλεσµα στις γαλλικές αγ�ρές.

241. Ωστ�σ�, �σ�ν α��ρά τις αγ�ρές αυτές, τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε �τι η Επιτρ�πή δεν εί�ε
σε"ασθεί τα δικαιώµατα άµυνας της Schneider, δεδ�µέν�υ �τι µια απ� τις αιτιάσεις π�υ
περιλαµ"άν�νταν στην απ��ασή της δεν υπήρ�ε στην κ�ιν�π�ίηση των αιτιάσεων. Η εν λ�γω
αιτίαση εί�ε πρ�κύψει απ� τη θέση ισ�ύ�ς την �π�ία θα εί�ε η πρ�κύπτ�υσα απ� τη
συγκέντρωση �ντ�τητα έναντι των ��νδρεµπ�ρων. Τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε �τι η εν λ�γω
παρα"ίαση των δικαιωµάτων άµυνας της Schneider εί�ε επηρεάσει την έκ"αση της διαδικασίας

¥143¦ Υπ�θεση T-310/01, Schneider Electric SA κατά Επιτρ�πής.
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µε δύ� τρ�π�υς. Πρώτ�ν, η Schneider δεν εί�ε την ευκαιρία να υπ�"άλει δε�ντως τις
παρατηρήσεις της επί της αιτιάσεως αυτής τ�σ� στην απάντησή της στην κ�ιν�π�ίηση
αιτιάσεων �σ� και κατά την επ’ ακρ�ατηρίω διαδικασία. ∆εύτερ�ν, η Schneider δεν εί�ε την
ευκαιρία να υπ�"άλει εγκαίρως πρ�τάσεις για µετα"ί"αση αρκετών στ�ι�είων τ�υ ενεργητικ�ύ
ώστε να επιλυθ�ύν τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ διαπίστωσε η Επιτρ�πή στις γαλλικές
αγ�ρές.

242. Ε�άλλ�υ, τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε �τι, λαµ"άν�ντας υπ�ψη την απαίτηση για τα�εία
διε�αγωγή της διαδικασίας π�υ πρ�κύπτει απ� τη γενική �ικ�ν�µία τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ)
αριθ. 4064/89, η πρ�θεσµία των δώδεκα ηµερών —π�υ αντιστ�ι�εί σε πέντε εργάσιµες ηµέρες—
την �π�ία έθεσε η Επιτρ�πή στα µέρη για να απαντήσ�υν στην αίτηση υπ�"�λής πληρ���ριών
"άσει τ�υ άρθρ�υ 11 παράγρα��ς 5 τ�υ εν λ�γω καν�νισµ�ύ ήταν εύλ�γη, παρά τ�ν µεγάλ�
αριθµ� των ερωτηµάτων π�υ ετέθησαν (322).

243. Σε µια άλλη απ��αση (144) π�υ εκδ�θηκε την ίδια µέρα, τ� Πρωτ�δικεί�, ακ�λ�υθώντας
επίσης την τα�εία διαδικασία, ακύρωσε την απ��αση της Επιτρ�πής της 30ής Ιαν�υαρί�υ 2002
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µε την �π�ία διατάσσεται � δια�ωρισµ�ς της Schneider απ� τη Legrand. Κατά τ� Πρωτ�δικεί�,
δεδ�µέν�υ �τι η απ��αση για την κήρυ�η της συγκέντρωσης ως ασυµ"ί"αστης µε την κ�ινή
αγ�ρά εί�ε ακυρωθεί, η απ��αση µε την �π�ία διατάσσεται � δια�ωρισµ�ς εστερείτ� ν�µικής
"άσεως.

244. Και στις δύ� αυτές υπ�θέσεις, τ� Πρωτ�δικεί� ε�έδωσε απ��αση δέκα µήνες περίπ�υ
µετά την κατάθεση της σ�ετικής πρ�σ�υγής και δώδεκα µήνες µετά την έκδ�ση της απ��ασης
της Επιτρ�πής. Επιπλέ�ν, τ� Πρωτ�δικεί� απ��άνθηκε πριν απ� την εκπν�ή της πρ�θεσµίας
π�υ εί�ε τεθεί στη Schneider για τ� δια�ωρισµ� της απ� τη Legrand.

245. Μετά απ� πρ�σεκτική ε�έταση τ�υ θέµατ�ς, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µην ασκήσει
αναίρεση κατά της απ��ασης στην εν λ�γω υπ�θεση.

2.3. Tetra Laval κατ� Επιτροπ�� (145)

246. Στις 25 )κτω"ρί�υ τ� Πρωτ�δικεί� ακύρωσε την απ��αση της Επιτρ�πής της
30ής )κτω"ρί�υ 2001 µε την �π�ία κηρύ�θηκε ασυµ"ί"αστη µε την κ�ινή αγ�ρά η
συγκέντρωση µετα�ύ της Tetra Laval, µιας ελ"ετικής εταιρείας π�υ δραστηρι�π�ιείται κυρίως
στις συσκευασίες απ� �αρτ�νι, µε τη Sidel, µια γαλλική εταιρεία π�υ δραστηρι�π�ιείται κυρίως
στ�ν ε��πλισµ� συσκευασίας απ� πλαστικ� PEΤ.

247. Η υπ�θεση έ�ει γενικ�τερη σηµασία. Είναι η πρώτη υπ�θεση στην �π�ία τ�
Πρωτ�δικεί� απ��άνθηκε ρητά για µια συγκέντρωση π�υ εµπεριέ�ει διαγώνια στ�ι�εία και
δηµι�υργεί µια νέα, δυνάµενη να αµ�ισ"ητηθεί, ν�µ�λ�γία στ� πεδί� αυτ�, καθώς θίγει άµεσα
!ητήµατα �πως η α�ι�λ�γηση διαγώνιων συγκεντρώσεων "άσει τ�υ κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ
συγκεντρώσεων, η σ�έση µετα�ύ τ�υ άρθρ�υ 82 και τ�υ κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων
και � ρ�λ�ς των επαν�ρθωτικών µέτρων π�υ ανα�έρ�νται στη συµπερι��ρά των επι�ειρήσεων.
Η υπ�θεση εκδικάστηκε µε την τα�εία διαδικασία τ�υ Πρωτ�δικεί�υ.

¥144¦ Υπ�θεση T-77/02.
¥145¦ Απ��αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ της 25ης )κτω"ρί�υ 2002 στην υπ�θεση T-05/02, Tetra Laval κατά Επιτρ�πής.
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Η απ�φαση τη
 Επιτροπ�


248. Η απ��αση της Επιτρ�πής εστια!�ταν κυρίως στις πιθανές αντιανταγωνιστικές
επιπτώσεις της διαγώνιας συγκέντωσης. Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι δύ� εταιρείες
δραστηρι�π�ι�ύνται σε δια��ρετικές αγ�ρές πρ�ϊ�ντων, τις συσκευασίες απ� �αρτ�νι και τ�ν
ε��πλισµ� συσκευασίας PET αντίστ�ι�α, �ι �π�ίες ωστ�σ� είναι π�λύ γειτ�νικές αγ�ρές,
δεδ�µέν�υ �τι τ� PET είναι ένα τε�νικ� υπ�κατάστατ� για τα λεγ�µενα ευαίσθητα πρ�ϊ�ντα,
π�υ κατά παράδ�ση συσκευά!�νται σε �αρτ�νι (υγρά γαλακτ�κ�µικά πρ�ϊ�ντα, �υµ�ί, µη
αερι�ύ�α π�τά µε γεύση �ρ�ύτων και π�τά µε "άση τ� τσάι/κα�έ), και �τι η διείσδυσή τ�υ σ’
αυτά τα τµήµατα της αγ�ράς αναµένεται να αυ�ηθεί σηµαντικά κατά τ� πρ�σε�ές µέλλ�ν σε
"άρ�ς τ�υ �αρτ�νι�ύ. Η διάρθρωση της αγ�ράς π�υ θα δηµι�υργ�ύσε η συγκέντρωση θα ήταν
τέτ�ια ώστε η �ντ�τητα π�υ θα πρ�έκυπτε απ’ αυτήν θα εκµεταλλευ�ταν τη δεσπ�!�υσα θέση
της στ�ν τ�µέα τ�υ �αρτ�νι�ύ για να µετατρέψει την ηγετική της θέση στ�ν ε��πλισµ�
συσκευασίας PET σε δεσπ�!�υσα θέση. Η συγκέντρωση θα ενίσ�υε επίσης την υπάρ��υσα
δεσπ�!�υσα θέση της Tetra στ�ν τ�µέα τ�υ �αρτ�νι�ύ, καταργώντας τ�ν πραγµατικ� και
δυνητικ� ανταγωνισµ� εκ µέρ�υς της Sidel ως εταιρείας µε ηγετική θέση σε µια γειτ�νική
ανταγωνιστική αγ�ρά. Η Επιτρ�πή απέρριψε τα επαν�ρθωτικά µέτρα π�υ πρ�τεινε η Tetra και
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τα �π�ία συνίσταντ� κυρίως στην υπ�σ�εση να µην ασκεί κατα�ρηστικές πρακτικές, να
παραµείνει η Sidel ως �ωριστή επι�είρηση και να πρ�σ�ερθεί άδεια εκµετάλλευσης για τα
µη�ανήµατα SBM της Sidel σε τρίτ� ανε�άρτητ� µέρ�ς. Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι τα µέτρα
αυτά δεν ήταν "ιώσιµα, �τι δεν ήταν δυνατ�ν να ελεγ�θ�ύν και �τι δεν αρκ�ύσαν για την
αντιµετώπιση των σ�"αρών αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων της συγκέντρωσης.

Η απ�φαση του Πρωτοδικε�ου

249. Η ακύρωση της απ��ασης της Επιτρ�πής απ� τ� Πρωτ�δικεί� !ητήθηκε για
διαδικαστικ�ύς και �υσιαστικ�ύς λ�γ�υς. Aσ�ν α��ρά τη διαδικασία, η πρ�σ�εύγ�υσα
ισ�υρίστηκε �τι παράν�µα δεν της επετράπη η πρ�σ"αση στ� �άκελ� �σ�ν α��ρά την έκθεση
εν�ς εµπειρ�γνώµ�να και τα απ�τελέσµατα µιας έρευνας αγ�ράς σ�ετικά µε τις δεσµεύσεις π�υ
πρ�τεινε. Επί της �υσίας, η Tetra ισ�υρίστηκε �τι η Επιτρ�πή δεν απέδει�ε �τι η συγκέντρωση
θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία ή την ενίσ�υση δεσπ�!�υσας θέσης, δεδ�µέν�υ �τι δεν ήταν
δυνατή η εκµετάλλευση της δεσπ�!�υσας θέσης της στην άλλη αγ�ρά για τ� σκ�π� αυτ�, �τι
δεν υπήρ�ε ενδε��µεν� απ�κλεισµ�ύ της αγ�ράς και �τι η ε��υδετέρωση εν�ς δυνητικ�ύ
ανταγωνιστή δεν θα επηρέα!ε τα κίνητρα της Tetra �σ�ν α��ρά την καιν�τ�µία και τη µείωση
των τιµών στην αγ�ρά �αρτ�νι�ύ.

250. Τ� ∆ικαστήρι� απέρριψε τ�υς διαδικαστικ�ύς ισ�υρισµ�ύς της πρ�σ�εύγ�υσας.
∆ιαπίστωσε �τι η πρ�σ�εύγ�υσα εί�ε επαρκή πρ�σ"αση στην έκθεση τ�υ εµπειρ�γνώµ�να και
ήταν σε θέση να την καταν�ήσει και να υπ�"άλει παρατηρήσεις επ’ αυτής. Aσ�ν α��ρά την
έρευνα αγ�ράς σ�ετικά µε τις δεσµεύσεις, τ� Πρωτ�δικεί� διαπίστωσε �τι η Επιτρ�πή εί�ε
δικαίωµα να επιτρέψει την πρ�σ"αση στα σ�ετικά απ�τελέσµατα υπ� µ�ρ�ή περιλήψεων ώστε
να πρ�στατευθεί τ� απ�ρρητ� της ταυτ�τητας �ρισµένων απ’ �σ�υς απάντησαν, �ι �π�ί�ι
ε��"�ύντ� την επι"�λή αντιπ�ίνων. Τ� Πρωτ�δικεί� απέρριψε επίσης τ�υς ισ�υρισµ�ύς της
Tetra �τι τα ερωτηµατ�λ�για ήταν ανακρι"ή ή παραπλανητικά και κατέλη�ε στ� συµπέρασµα
�τι δεν �αιν�ταν να υπάρ�ει παραπλάνηση ή σύγ�υση �σων απάντησαν, και ως εκ τ�ύτ�υ δεν
εθίγησαν τα δικαιώµατα άµυνας µε τη �ρήση των περιλήψεων.

251. Επί της �υσίας, τ� ∆ικαστήρι� επι"ε"αίωσε �τι η Επιτρ�πή εί�ε δικαίωµα να α�ι�λ�γήσει
τις ενδε��µενες αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της διαγώνιας συγκέντρωσης, παρ�λ� π�υ κατά
την άπ�ψή τ�υ �ι συγκεντρώσεις µετα�ύ επι�ειρήσεων π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται σε δια��ρετικές
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αγ�ρές συνήθως δεν δηµι�υργ�ύν πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ (σκέψη 150). Τ� Πρωτ�δικεί�
παρατήρησε �τι, υπ� �ρισµένες συνθήκες, η συγκέντρωση µέσων και παραγωγικών ικαν�τήτων
µε µια διαγώνια συγκέντρωση µπ�ρεί να δηµι�υργήσει αµέσως συνθήκες π�υ επιτρέπ�υν στην
πρ�κύπτ�υσα απ� τη συγ�ώνευση �ντ�τητα να εκµεταλλευθεί τη θέση της σε µια αγ�ρά ώστε να
απ�κτήσει, σε σ�ετικά σύντ�µ� �ρ�νικ� διάστηµα, δεσπ�!�υσα θέση σε µια γειτ�νική αγ�ρά
(µ��λευση) (σκέψη 151). Πράγµατι, τ� ∆ικαστήρι� αναγνώρισε �τι στην περίπτωση αυτή η
Επιτρ�πή απέδει�ε, µε "άση τεκµηριωµένα και αντικειµενικά στ�ι�εία, �τι �ι δύ� εν λ�γω αγ�ρές
εί�αν στενή συνά�εια και �τι η �ντ�τητα π�υ θα πρ�έκυπτε απ� τη συγκέντρωση θα ήταν σε θέση
να ασκήσει πρακτικές µ��λευσης (leveraging) (σκέψη 199).

Μ�χλευση

252. Ωστ�σ�, επισηµαίν�ντας �τι απαιτείται κάπ�ι� �ρ�νικ� διάστηµα πριν απ� την
απ�κτηση της πρ�"λεπ�µενης δεσπ�!�υσας θέσης και για τ� λ�γ� αυτ� η Επιτρ�πή, αν και έ�ει
κάπ�ια διακριτική ευ�έρεια, πρέπει να πρ�"εί σε «ιδιαίτερα πειστική» ανάλυση της
µελλ�ντικής αυτής θέσης (σκέψη 162), τ� ∆ικαστήρι� έκρινε �τι, υπ� τις συγκεκριµένες
συνθήκες της υπ�θεσης, η �ντ�τητα π�υ θα πρ�κύψει απ� τη συγκέντρωση δεν είναι πιθαν� να
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ασκήσει πρακτικές µ��λευσης για την ανα"άθµιση της θέσης της µε σηµαντικές περι�ριστικές
τ�υ ανταγωνισµ�ύ επιπτώσεις.

253. Τ� σκεπτικ� τ�υ Πρωτ�δικεί�υ "ασί!εται σε τρία στ�ι�εία: πρώτ�ν, η Επιτρ�πή θα έπρεπε
να εί�ε ε�ετάσει κατά π�σ�ν θα περι�ριστ�ύν ή ακ�µα και θα ε�αλει�θ�ύν τα κίνητρα της
�ντ�τητας π�υ πρ�κύπτει απ� τη συγ�ώνευση για άσκηση µ��λευσης, λ�γω τ�υ παράν�µ�υ
�αρακτήρα της εν λ�γω συµπερι��ράς, της πιθαν�τητας να ανακαλυ�θεί και να λη�θ�ύν µέτρα
απ� τις αρµ�διες αρ�ές, τ�σ� σε κ�ιν�τικ� �σ� και σε εθνικ� επίπεδ�, καθώς και λ�γω των
�ικ�ν�µικών κυρώσεων π�υ µπ�ρεί να επισύρει (σκέψη 159). Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή θα έπρεπε,
α�ι�λ�γώντας την πιθαν�τητα άσκησης µ��λευσης απ� την �ντ�τητα π�υ πρ�κύπτει απ� τη
συγκέντρωση, να εί�ε λά"ει υπ�ψη της τις δεσµεύσεις π�υ πρ�τεινε η πρ�σ�εύγ�υσα �σ�ν α��ρά
τη συµπερι��ρά της επι�είρησης (σηµεί� 161). Ελλείψει µια τέτ�ιας α�ι�λ�γησης, η ανάλυση τ�υ
∆ικαστηρί�υ �σ�ν α��ρά τη µ��λευση "ασίσθηκε απ�κλειστικά και µ�ν� σε συµπερι��ρές «π�υ
δεν θα ήταν, τ�υλά�ιστ�ν �αιν�µενικά, παράν�µες» (σκέψη 162)· δεύτερ�ν, τ� Πρωτ�δικεί�
δια�ώνησε µε την Επιτρ�πή �σ�ν α��ρά τις πρ��πτικές ανάπτυ�ης τ�υ υλικ�ύ PET για τη
συσκευασία γαλακτ�κ�µικών πρ�ϊ�ντων και �υµών και έκρινε �τι δεν "ασί!�νται σε πειστικά
απ�δεικτικά στ�ι�εία (σκέψεις 203 έως 214)· τρίτ�ν, τ� Πρωτ�δικεί� έκρινε �τι η απ��αση δεν
περιέ�ει αρκετά απ�δεικτικά στ�ι�εία π�υ δικαι�λ�γ�ύν τ�ν �ρισµ� των επιµέρ�υς αγ�ρών για τα
µη�ανήµατα SBM µε "άση την τελική τ�υς �ρήση (σκέψη 269) και �τι δεν υπάρ�ει διακριτή
αγ�ρά �σ�ν α��ρά τα µη�ανήµατα SBM για ευαίσθητα πρ�ϊ�ντα. Τέλ�ς, τ� Πρωτ�δικεί�
διαπίστωσε �τι η Επιτρ�πή υπ�τίµησε τη σηµασία των ανταγωνιστών της �ντ�τητας π�υ
πρ�κύπτει απ� τη συγκέντρωση στις αγ�ρές συσκευασίας απ� �αρτ�νι και PET, καθώς και την
αλληλεπίδραση µετα�ύ των πρ�ϊ�ντων αυτών και των άλλων υλικών συσκευασίας, �πως τ� γυαλί,
τα µεταλλικά δ��εία και τ� π�λυαιθυλένι� (HDPE), �π�υ δεν θα δραστηρι�π�ιείται η επι�είρηση
αυτή ή θα έ�ει περι�ρισµέν� µερίδι� αγ�ράς. Στη "άση αυτή, τ� Πρωτ�δικεί� διαπίστωσε �τι η
Επιτρ�πή διέπρα�ε πρ��ανές σ�άλµα εκτίµησης καταλήγ�ντας στ� συµπέρασµα �τι θα
δηµι�υργηθεί δεσπ�!�υσα θέση στις αγ�ρές ε��πλισµ�ύ PET, και ιδίως �σ�ν α��ρά τα
µη�ανήµατα SBM µικρής και υψηλής παραγωγικής ικαν�τητας (σκέψη 308).

Περιορισµ�
 του δυνητικο� ανταγωνισµο� στην αγορ� συσκευασι�ν απ� χαρτ�νι

254. Επίσης τ� Πρωτ�δικεί� αναγνώρισε στην Επιτρ�πή τ� δικαίωµα να ε�ετά!ει τις
ενδε��µενες αρνητικές για τ�ν ανταγωνισµ� διαγώνιες επιπτώσεις, και συγκεκριµένα τη σηµασία
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π�υ θα έ�ει � περι�ρισµ�ς τ�υ δυνητικ�ύ ανταγωνισµ�ύ στις αγ�ρές �άρτινων συσκευασιών απ�
τις γειτ�νικές αγ�ρές ε��πλισµ�ύ συσκευασιών PET (σκέψη 323). Ωστ�σ�, τ� Πρωτ�δικεί�
θεώρησε �τι η συµπερι��ρά της Tetra �σ�ν α��ρά την τιµ�λ�γηση και την καιν�τ�µία στην
αγ�ρά των �άρτινων συσκευασιών δεν θα µετα"ληθεί µετά τη συγκέντρωση, δεδ�µέν�υ �τι τ�
επίπεδ� ανταγωνισµ�ύ είναι επαρκές ώστε η Tetra να ε�ακ�λ�υθήσει να ανταγωνί!εται µε τις
άλλες επι�ειρήσεις τ�υ κλάδ�υ και να εισάγει καιν�τ�µίες. Ως εκ τ�ύτ�υ, τ� Πρωτ�δικεί�
κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι δεν απ�δεί�θηκε �τι η θέση της επι�είρησης π�υ θα πρ�κύψει απ�
τη συγκέντρωση θα ενισ�υθεί έναντι των ανταγωνιστών της στις αγ�ρές �αρτ�νι�ύ.

255. Η Επιτρ�πή κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά της απ��ασης τ�υ Πρωτ�δικεί�υ.

3. ∆ιορθωτικ� µ�τρα

256. ∆έκα υπ�θέσεις εγκρίθηκαν τ� 2002 ύστερα απ� εκτεταµένη έρευνα (έ�ι ε"δ�µάδων) τ�υ
πρώτ�υ σταδί�υ και ύστερα απ� υπ�"�λή δεσµεύσεων εκ µέρ�υς των συγ�ωνευ�µενων µερών,
�ι �π�ίες παρεί�αν σα�ή λύση σε ένα εντ�πισθέν πρ�"ληµα ανταγωνισµ�ύ (π�υ κατέλη�ε σε
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έκδ�ση απ��ασης σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 6 παράγρα��ς 2 τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των
συγκεντρώσεων). Σε π�λλές απ� τις υπ�θέσεις π�υ περιγρά��νται παρακάτω, πρ�ηγήθηκαν
εκτενείς συ!ητήσεις µετα�ύ της Επιτρ�πής και των συγ�ωνευ�µενων µερών πριν απ� την
κ�ιν�π�ίηση, στη διάρκεια των �π�ίων επισηµάνθηκαν πιθανά πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ.
Ίσως πρ�κειται για έναν απ�τελεσµατικ� τρ�π� να λαµ"άν�υν �ι εταιρείες έγκριση
κ�ιν�π�ιηθείσας συγκέντρωσης, ιδίως �ταν τελ�ύν εν γνώσει πιθανών ανταγωνιστικών
πρ�"ληµάτων και έ��υν ήδη ε�ετάσει ενδε��µενες εκ�ωρήσεις.

SEB/Moulinex  T(146)

257. Η απ��αση για τη SEB/Moulinex ήταν η πρώτη σ�ετική απ��αση π�υ εκδ�θηκε τ� 2002.
Α��ρά τη SEΒ, γαλλική εταιρεία κατασκευής µικρών ηλεκτρικών �ικιακών συσκευών (π.�.
�ριτέ!ες, �ρυγανιέρες, κα�ετιέρες, "ραστήρες, π�λυµί�ερ, ηλεκτρικά σίδερα) µε εµπ�ρικά
σήµατα �πως τα Tefal, Rowenta Calor και SEB. Η Moulinex, επίσης γαλλική εταιρεία, είναι
άµεσ�ς ανταγωνιστής της SEB, και κατέ�ει παγκ�σµια σήµατα �πως τ� Moulinex και τα Krups και
Swan στ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Η ε�αγ�ρά της Moulinex απ� τη SEB αναµεν�ταν �τι θα εί�ε
σηµαντικές επιπτώσεις επί τ�υ ανταγωνισµ�ύ στη Γαλλία, �π�υ η SEB κατέ�ει ηγετική θέση
στην αγ�ρά �ρισµένων πρ�ϊ�ντων και η Moulinex στην αγ�ρά άλλων. Αυτές �ι πτυ�ές τ�υ
πρ�"λήµατ�ς ανα�έρθηκαν στις γαλλικές αρ�ές στ� άρθρ� 9 παράγρα��ς 2 στ�ι�εί� α), κατ�πιν
αιτήµατ�ς τ�υς της 7ης ∆εκεµ"ρί�υ 2001. Η ε�αγ�ρά θα ήγειρε επίσης πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ
στην Π�ρτ�γαλία, την Ελλάδα, τ� Βέλγι� και τις Κάτω Gώρες, �π�υ µία απ� τις δύ� εταιρείες εί�ε
µεγάλα µερίδια αγ�ράς πριν απ� την πραγµατ�π�ίηση της συναλλαγής. Στη Γερµανία, την
Αυστρία, τη ∆ανία, τη Σ�υηδία και τη Ν�ρ"ηγία η συναλλαγή θα µετέ"αλε αισθητά τ�υς �ρ�υς
ανταγωνισµ�ύ σε διά��ρες αγ�ρές πρ�ϊ�ντ�ς, ιδίως �σ�ν α��ρά τις �ριτέ!ες. Τα σηµεία της
συναλλαγής π�υ δεν α��ρ�ύσαν τη Γαλλία εγκρίθηκαν µετά τη διατύπωση πρ�τασης εκ µέρ�υς
της SEB να ��ρηγήσει απ�κλειστικές άδειες πενταετ�ύς διάρκειας για �ρήση τ�υ σήµατ�ς
Moulinex �σ�ν α��ρά την πώληση µικρών �ικιακών συσκευών σε εννέα �ώρες (Π�ρτ�γαλία,
Ελλάδα, Βέλγι�, Κάτω Gώρες, Γερµανία, Αυστρία, ∆ανία, Σ�υηδία και Ν�ρ"ηγία). Η SEB δεν θα
κυκλ���ρήσει τ� σήµα Moulinex στις �ώρες αυτές επί µία τριετία µετά τη λή�η της άδειας
απ�κλειστικής εκµετάλλευσης, ώστε να δ�θεί στ�ν αδει�ύ�� η δυνατ�τητα να εισαγάγει
σταδιακά δική τ�υ εµπ�ρική επωνυµία.

¥146¦ Υπ�θεση COMP/M.2621, SEB/Moulinex, της 8ης Ιαν�υαρί�υ 2002.
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Masterfoods/Royal Canin (147)

258. Η Masterfoods, γαλλική θυγατρική της αµερικανικής εταιρείας Mars Inc., κ�ιν�π�ίησε
την πρ�γραµµατι!�µενη ε�αγ�ρά της γαλλικής εταιρείας τρ��ών για µικρά κατ�ικίδια !ώα
Royal Canin SA τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 2002. Η Mars κατασκευά!ει πρ��ειρα �αγητά, παγωτά,
τρ��ές για κατ�ικίδια !ώα, µετα�ύ των �π�ίων τα σήµατα Pedigree, Advance, Cesar, Whiskas και
Sheba, παγκ�σµιας εµ"έλειας, καθώς και σήµατα π�υ περι�ρί!�νται σε εθνικ� ή περι�ερειακ�
επίπεδ�, �πως τα Canigou και Brekkies. Η Royal Canin είναι επικε�αλής πρ�µηθευτής �ηρών
έτ�ιµων τρ��ών για κατ�ικίδια !ώα και έ�ει αναπτύ�ει τις δραστηρι�τητές της κυρίως µε
πωλήσεις σε ε�ειδικευµένα καταστήµατα σε �λ�κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διάρκειας
έ�ι ε"δ�µάδων ε�έταση της συναλλαγής επισηµάνθηκε η ύπαρ�η πρ�"ληµάτων ανταγωνισµ�ύ
στις αγ�ρές �ηρών έτ�ιµων τρ��ών για κατ�ικίδια στη Γαλλία και τη Γερµανία. Για την
αντιµετώπιση των πρ�"ληµάτων αυτών, η Mars ανέλα"ε τη δέσµευση να εκ�ωρήσει τις
δραστηρι�τητές της σε �λ�κληρη την Ευρώπη π�υ α��ρ�ύν πέντε απ� τα σήµατα τρ��ών για
κατ�ικίδια τ�υ συγ�ωνευθέντ�ς �µίλ�υ, ήτ�ι τα σήµατα Advance, Premium, Royal Chien,
Playdog και Brekkies, µα!ί µε δύ� σηµαντικά εργ�στάσια κατασκευής καθώς και �λα τα
υπ�λ�ιπα στ�ι�εία τ�υ ενεργητικ�ύ π�υ συνδέ�νται µε τις εκπ�ιηθείσες δραστηρι�τητες. Η
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συγκέντρωση θα γίνει δυνατή µ�ν�ν α��ύ εκπληρωθ�ύν �ι �ρ�ι αυτ�ί. Η Επιτρ�πή ε�έτασε τ�ν
αντίκτυπ� της ε�αγ�ράς µ�ν� για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδ�µέν�υ �τι �ι τρ��ές για
κατ�ικίδια δεν περιλαµ"άν�νται στην ε�αρµ�γή της συµ�ωνίας Ε)G.

Solvay/Montedison/Ausimont (148)

259. Τ�ν Φε"ρ�υάρι�, η Solvay, "ελγικ�ς �µιλ�ς �ηµικών και �αρµακευτικών πρ�ϊ�ντων,
κ�ιν�π�ίησε στην Επιτρ�πή την πρ�γραµµατι!�µενη ε�αγ�ρά της Ausimont, µιας ιταλικής
εταιρείας �ηµικών �υσιών µε δραστηρι�τητες στην Ιταλία, τη Γερµανία, την Ιαπωνία και τις
Ηνωµένες Π�λιτείες. Η πρά�η �δήγησε σε σ�"αρές ανησυ�ίες σε δύ� αγ�ρές: στην αγ�ρά
υπερ��εικών αλάτων (persalts), µιας πρώτης ύλης µε λευκαντική �υσία π�υ �ρησιµ�π�ιείται
στην παραγωγή απ�ρρυπαντικών και σε π�ικίλες �ρήσεις —πλην επίστρωσης— τ�υ
δι�θ�ρι�ύ��υ π�λυ"ινυλιδενί�υ (PVDF), εν�ς �θ�ρι�ύ��υ π�λυµερ�ύς υψηλής απ�δ�σης. Στις
αγ�ρές υπερ��εικών αλάτων, η συναλλαγή θα δηµι�υργ�ύσε άµεσ� σύνδεσµ� µετα�ύ της Solvay
—τ�υ σηµαντικ�τερ�υ παραγωγ�ύ στην Ευρώπη— και της Degussa, τ�υ µεγαλύτερ�υ
ανταγωνιστή της, µέσω της MedAvox, µιας κ�ινής επι�είρησης π�υ ίδρυσαν η Degussa και η
Ausimont. Η Solvay, η Degussa και η MedAvox κατέ��υν άνω τ�υ 75 % της αγ�ράς Ε)G. Για την
επίλυση τ�υ πρ�"λήµατ�ς αυτ�ύ, η Solvay πρ�σ�έρθηκε να εκ�ωρήσει τ� 50 % των µετ��ών της
Ausimont στη MedAvox, απ�συνδέ�ντας απ�τελεσµατικά τη Solvay απ� την Degussa. Η αγ�ρά
PVDF εµ�άνι!ε ήδη υψηλ� "αθµ� συγκέντρωσης, α��ύ µ�ν�ν τέσσερις επι�ειρήσεις
δραστηρι�π�ι�ύνταν σε αυτήν: η Solvay, η Ausimont, η Atofina και η Kureha. Η Solvay και η
Atofina είναι µακράν �ι σηµαντικ�τερες επι�ειρήσεις, α��ύ κατέ��υν άνω τ�υ 90 % της αγ�ράς.
Η έρευνα της Επιτρ�πής ήγειρε ανησυ�ίες �τι, λ�γω των ιδιαίτερων �αρακτηριστικών της
αγ�ράς, η συγκέντρωση θα µπ�ρ�ύσε να �δηγήσει σε κατάσταση κ�ινής δεσπ�!�υσας θέσης
για τη Solvay και την Atofina. Για την αντιµετώπιση των πρ�"ληµάτων αυτών, η Solvay ανέλα"ε
τη δέσµευση να εκπ�ιήσει τ� εργ�στάσι� της παραγωγής PVDF µε έδρα τ� Decatur των
Ηνωµένων Π�λιτειών. Πρ�κειται για µία απ� τις έ�ι εγκαταστάσεις παραγωγής PVDF και
αντιστ�ι�εί στ� 20 % της παγκ�σµιας παραγωγικής ικαν�τητας. Η εκπ�ίηση περιλάµ"ανε
επίσης τα µερίδια της Solvay στην Alventia, κ�ινή επι�είρηση παραγωγής, η �π�ία παράγει
δι�θ�ρι�ύ�� "ινυλιδένι� (VF2) στ� Decatur. Τ� VF2 απ�τελεί τη "ασική πρώτη ύλη τ�υ PVDF.

¥147¦ Υπ�θεση COMP/M.2544, Masterfoods/Royal Canin, της 15ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002.
¥148¦ Υπ�θεση COMP/M.2690, Solvay/Montedison/Ausimont, της 9ης Απριλί�υ 2002.
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Η Επιτρ�πή συνεργάστηκε µε την )µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ κατά την
ε�έταση της ε�αγ�ράς της Ausimont απ� τη Solvay.

Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken (149)

260. Η υπ�θεση α��ρά δύ� απ� τις µεγαλύτερες παγκ�σµιες καπν�"ι�µη�ανίες. Η Imperial
Tobacco κατασκευά!ει και πωλεί ένα ευρύ �άσµα πρ�ϊ�ντων καπν�ύ, µετα�ύ των �π�ίων τα
σήµατα των τσιγάρων Superkings, Lambert and Butler, Embassy, John Player Special, Regal και
Richmond, � καπν�ς Drum για «στρι�τά τσιγάρα» και τα �αρτιά τσιγάρων Rizla. Η Reemtsma, η
εταιρεία π�υ απ�τελεί στ��� της ε�αγ�ράς, είναι η πέµπτη µεγαλύτερη καπν�"ι�µη�ανία στ�ν
κ�σµ�, και κατασκευά!ει τα σήµατα των τσιγάρων West και Davidoff. )ι δραστηρι�τητες των
µερών είναι στ�ν µεγαλύτερ� "αθµ� συµπληρωµατικές και η έρευνα απ�κάλυψε �υσιαστικά
πρ�"λήµατα �σ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ� στην αγ�ρά τσιγάρων τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ. Η
Imperial Tobacco και η Gallaher ηγ�ύνται σα�ώς της �ικείας αγ�ράς. Η Gallaher είναι
ισ�υρ�τερη στα πρ�ϊ�ντα ανώτερης κατηγ�ρίας, ενώ η Imperial Tobacco υπερισ�ύει στα
πρ�ϊ�ντα π�υ διατίθενται σε �αµηλ�τερες τιµές. Παρ�τι τ� µερίδι� αγ�ράς της Reemtsma είναι
σ�ετικά µικρ�, κατέ�ει µ�ναδική θέση στην πρ�µήθεια τσιγάρων ιδιωτικ�ύ σήµατ�ς, για τα
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�π�ία είναι � µ�ναδικ�ς σηµαντικ�ς πρ�µηθευτής. Παραδ��ως, η Reemtsma κατέ�ει π�λλά απ�
τα σήµατα τσιγάρων ιδιωτικής σήµανσης �πως τα Red Band στ� Ηνωµέν� Βασίλει�, παρ�τι η
απ�κλειστικ�τητα ��ρηγείται στ�υς διαν�µείς. Συνεπώς, η ε�αγ�ρά της Reemtsma, πέραν τ�υ
�τι θα πρ�σ�έρει στην Imperial Tobacco ισ�υρή θέση στ�ν τ�µέα των �θηνών τσιγάρων, θα την
καθιερώσει ως τ�ν µ�ναδικ� πρ�µηθευτή τσιγάρων ιδιωτικ�ύ σήµατ�ς. Η κατάσταση αυτή
ήγειρε σ�"αρές ανησυ�ίες �σ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ� δεδ�µέν�υ �τι τα τσιγάρα ιδιωτικ�ύ
σήµατ�ς απ�τελ�ύν σηµαντική πηγή ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ, ιδίως
στ�ν τ�µέα των �την�τερων πρ�ϊ�ντων καπν�ύ.

261. Για να διασκεδάσει τις ανησυ�ίες αυτές, η Imperial Tobacco ανέλα"ε τη δέσµευση να
µην αναπτύ�ει τα σήµατα για δικ� της λ�γαριασµ� και να διατηρήσει την απ�κλειστικ�τητα π�υ
απ�λαµ"άν�υν σήµερα �ι διαν�µείς. Ανέλα"ε επίσης τη δέσµευση �τι, σε περίπτωση π�υ �ι
διαν�µείς πρ�ϊ�ντων ιδιωτικ�ύ σήµατ�ς αλλά��υν στ� µέλλ�ν πρ�µηθευτές, θα διατηρήσ�υν τα
διακυ"ευ�µενα εµπ�ρικά σήµατα. )ι δεσµεύσεις αυτές θα ε�αλείψ�υν κάθε ε�άρτηση των
διαν�µέων απ� την Imperial Tobacco, ε�ασ�αλί!�ντας �τι τα τσιγάρα «ιδιωτικ�ύ σήµατ�ς» θα
ε�ακ�λ�υθήσ�υν να απ�τελ�ύν απ�τελεσµατική πηγή ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά τ�υ Ηνωµέν�υ
Βασιλεί�υ.

Barilla/BPL/Kamps (150)

262. Η Barilla και η ιταλική τράπε!α Banca Popolare di Lodi Scarl (BPL) πραγµατ�π�ίησαν
δηµ�σια πρ�σ��ρά ε�αγ�ράς �λων των εισηγµένων µετ��ών της Kamps, πράγµα π�υ θα
ε�ασ�αλίσει στην Barilla και την BPL τ�ν κ�ιν� έλεγ�� της Kamps. Η Barilla παράγει και πωλεί
!υµαρικά και σάλτσες !υµαρικών, αρτ�σκευάσµατα (ψωµί, υπ�κατάστατα ψωµι�ύ και κέικ),
καθώς και παγωτά. Παρ�τι �ι περισσ�τερες δραστηρι�τητες της επι�είρησης στ�ν τ�µέα της
αρτ�π�ιίας έ��υν έδρα την Ιταλία, η θυγατρική της Barilla, Wasa, είναι απ� τ�υς
σηµαντικ�τερ�υς κατασκευαστές ψωµι�ύ τύπ�υ �ρυγανιάς σε διά��ρες ευρωπαϊκές �ώρες,
ιδίως στη Γερµανία. Η Kamps παράγει και πωλεί αρτ�σκευάσµατα σε �λ�κληρη την Ευρώπη.
Μετα�ύ των σηµάτων π�υ διαθέτει είναι τα Lieken Urkorn και Golden Toast. Η συναλλαγή θα
ενισ�ύσει την ιδιωτική θέση της Barilla στη Γερµανία �σ�ν α��ρά τ� ψωµί τύπ�υ �ρυγανιάς. Η

¥149¦ Υπ�θεση COMP/M.2779, Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken, της 8ης Μαΐ�υ 2002.
¥150¦ Υπ�θεση COMP/M.2817, Barilla/BPL/Kamps, της 25ης Ι�υνί�υ 2002.
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Barilla κατεί�ε ήδη τ� σήµα Wasa, της σηµαντικ�τερης επι�είρησης στη Γερµανία, και η
πρ�σθήκη τ�υ σήµατ�ς Lieken Urkorn της Kamps θα ενισ�ύσει τη θέση της. Για την
αντιµετώπιση των πρ�"ληµάτων αυτών, η Barilla ανέλα"ε τη δέσµευση να εκ�ωρήσει τις
δραστηρι�τητες της Lieken Urkorn �σ�ν α��ρά τ� ψωµί τύπ�υ �ρυγανιάς σε "ιώσιµ�
ανταγωνιστή µε πείρα στ�ν τ�µέα των τρ��ίµων.

BP/Veba Oel (151)

263. Η υπ�θεση α��ρά την ε�αγ�ρά απ� την BP Plc τ�υ ελέγ��υ �λ�κληρης της Veba Oel,
µιας κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της ΒΡ και της E.ON, την �π�ία εί�ε εγκρίνει η Επιτρ�πή τ�ν
∆εκέµ"ρι� τ�υ 2001 (152), �πως και η Γερµανική Υπηρεσία Συµπρά�εων (Bundeskartellamt). Η
δηµι�υργία της κ�ινής επι�είρησης Veba Oel εί�ε εγκριθεί µε τη θέσπιση �ρων για την
αντιµετώπιση των πρ�"ληµάτων ανταγωνισµ�ύ π�υ ανέκυπταν απ� τ� συνδυασµ� των
πετρελαϊκών δραστηρι�τήτων της ΒΡ και της Veba Oel. Η ε�αγ�ρά απ� την ΒΡ τ�υ πλήρ�υς
ελέγ��υ της Veba Oel δεν ήγειρε νέα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ. ∆εδ�µέν�υ, ωστ�σ�, �τι
�ρισµέν�ι απ� τ�υς �ρ�υς π�υ επι"λήθηκαν στην κ�ινή επι�είρηση BP/E.ON απ� την Επιτρ�πή
και τ� Bundeskartellamt δεν έ��υν ακ�µη εκπληρωθεί, δεν έ��υν ε�αλει�θεί πλήρως �ι αρ�ικές
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ανησυ�ίες. Για την αντιµετώπιση των ανησυ�ιών αυτών, η ΒΡ ανέλα"ε την υπ��ρέωση να
συµµ�ρ�ωθεί πλήρως µε τις δεσµεύσεις π�υ εί�ε υπ�"άλει πρ�γενέστερα στην Επιτρ�πή και τη
Γερµανική Υπηρεσία Συµπρά�εων στην υπ�θεση BP/E.ON. Η Επιτρ�πή ενέκρινε συνεπώς τη
συναλλαγή, µε την πρ�ϋπ�θεση της πλήρ�υς τήρησης της εν λ�γω δέσµευσης.

Telia/Sonera (153)

264. Η ε�αγ�ρά τ�υ τηλεπικ�ινωνιακ�ύ �µίλ�υ Sonera Corp. π�υ εδρεύει στη Φινλανδία απ�
τη σ�υηδική Telia AB εγκρίθηκε επίσης κατ�πιν έρευνας τ�υ πρώτ�υ σταδί�υ. Η Telia και η
Sonera κατέ��υν η κάθε µία στη �ώρα της ηγετική θέση στ�ν τ�µέα των τηλεπικ�ινωνιών. Η
συναλλαγή θα �δηγ�ύσε σε άµεσες επικαλύψεις των δραστηρι�τήτων των µερών στη
Φινλανδία, �σ�ν α��ρά τις υπηρεσίες κινητής τηλεπικ�ινωνίας σε πελάτες λιανικής, ��νδρικές
υπηρεσίες διεθν�ύς περιαγωγής και υπηρεσίες ασύρµατων τ�πικών δικτύων (WLAN). )ι
ανησυ�ίες π�υ ήγειραν �ι επικαλύψεις αυτές αντιµετωπίστηκαν µε τη δέσµευση των µερών να
εκ�ωρήσ�υν τις δραστηρι�τητες κινητής τηλεπικ�ινωνίας της Telia στη Φινλανδία,
περιλαµ"αν�µένων των δραστηρι�τήτων ασύρµατων τ�πικών δικτύων (WLAN). Εκδηλώθηκαν
επίσης �ρισµένες ανησυ�ίες λ�γω των ισ�υρών θέσεων των µερών σε �ρισµένες κάθετα
συνδε�µενες αγ�ρές, ιδίως σε �ρισµένες λιανικές αγ�ρές, στ�ν τ�µέα των ��νδρικών
υπηρεσιών τερµατισµ�ύ κλήσεων στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλε�ωνίας Telia/Sonera
(�π�υ �ι εταιρείες κατέ��υν µ�ν�πωλιακή θέση) και την παρ��ή ��νδρικών υπηρεσιών
διεθν�ύς περιαγωγής στη Σ�υηδία και τη Φινλανδία. Η κάθετη �λ�κλήρωση στ� πλαίσι� αυτ�
θα έδινε στη νέα �ντ�τητα τα κίνητρα και την ικαν�τητα να απ�κλείσει άλλ�υς ανταγωνιστές
απ� τις αγ�ρές λιανικών υπηρεσιών και στις δύ� �ώρες. Αυτ� θα εί�ε ως πιθαν� απ�τέλεσµα την
ενίσ�υση των ήδη ισ�υρών θέσεων στις αγ�ρές υπηρεσιών κινητής τηλε�ωνίας και
δεσµ�π�ιηµένων υπηρεσιών �ωνής και δεδ�µένων. Για να αρθ�ύν �ι επι�υλά�εις �σ�ν α��ρά
τη δυνατ�τητα απ�κλεισµ�ύ της αγ�ράς, �ι δύ� επι�ειρήσεις πρ�σ�έρθηκαν να δια�ωρίσ�υν
απ� ν�µική άπ�ψη µετα�ύ τ�υς τ�σ� τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεπικ�ινωνίας �σ� και
τις παρε��µενες υπηρεσίες στη Φινλανδία και τη Σ�υηδία. Ανέλα"αν επίσης τη δέσµευση να
��ρηγ�ύν άνευ διακρίσεων πρ�σ"αση στα δίκτυά τ�υς. Τέλ�ς, τα µέρη πρ�σ�έρθηκαν να

¥151¦ Υπ�θεση COMP/M.2761, BP/VEBA OEL, της 1ης Ι�υλί�υ 2002.
¥152¦ Υπ�θεση COMP/M.2533, BP/E.ON, της 20ής ∆εκεµ"ρί�υ 2001.
¥153¦ Υπ�θεση COMP/M.2803, Telia/Sonera, της 10ης Ι�υλί�υ 2002.
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εκ�ωρήσ�υν τις δραστηρι�τητες καλωδιακής τηλε�ρασης της Telia στη Σ�υηδία. Τα δίκτυα
καλωδιακής τηλε�ρασης θεωρ�ύνται τ� πλέ�ν α�ι�πιστ� υπ�κατάστατ� της υπ�δ�µής των
πρώην µ�ν�πωλιακών επι�ειρήσεων τηλεπικ�ινωνιών.

RAG/Degussa (154)

265. Η ε�αγ�ρά της γερµανικής εταιρείας ειδικών �ηµικών �υσιών Degussa AG απ� τ�ν
µεταλλευτικ� και τε�ν�λ�γικ� γερµανικ� �µιλ� RAG ήγειρε αρ�ικά ανησυ�ίες στ�ν τ�µέα των
δ�µικών υλικών. Η RAG Aktiengesellschaft είναι ένας διεθνής µεταλλευτικ�ς και τε�ν�λ�γικ�ς
�µιλ�ς µε έδρα τη Γερµανία. Στις επι�ειρηµατικές της δραστηρι�τητες περιλαµ"άν�νται η
ε��ρυ�η άνθρακα, η παραγωγή ενέργειας, η περι"αλλ�ντική τε�ν�λ�γία, καθώς και η παραγωγή
�ηµικών �υσιών και πλαστικών. Η Degussa AG είναι διεθνής εταιρεία µε έδρα τη Γερµανία και
κατασκευά!ει ειδικές �ηµικές �υσίες. )ι δραστηρι�τητές της εκτείν�νται απ� τα πρ�σθετικά
τρ��ίµων µέ�ρι �ηµικές �υσίες για �ικ�δ�µικές εργασίες, επικαλύψεις και ειδικά π�λυµερή. Η
Degussa απ�τελεί σήµερα κατά τ� 64 % ιδι�κτησία τ�υ γερµανικ�ύ �µίλ�υ Ε.)Ν. Η έρευνα της
Επιτρ�πής κατέδει�ε �τι � συνδυασµ�ς των δραστηρι�τήτων της RAG και της Degussa θα
µπ�ρ�ύσε να �δηγήσει στη δηµι�υργία δεσπ�!�υσας θέσης των µέσων παραγωγής για
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πρ�σµεί�εις σκυρ�δέµατ�ς. Τα πρ�ϊ�ντα αυτά σκ�π� έ��υν να επηρεάσ�υν τ� ι�ώδες τ�υ
σκυρ�δέµατ�ς καθώς και την περιεκτικ�τητά τ�υ σε νερ� ώστε να διευκ�λύν�υν τη δυνατ�τητα
επε�εργασίας τ�υ. Για την άρση των ανησυ�ιών αυτών, η RAG πρ�σ�έρθηκε να εκ�ωρήσει τις
δραστηρι�τητές της στην ΕΕ �σ�ν α��ρά τ� σ�υλ��νικ� να�θαλίνι� (NSF), σηµαντικ� στ�ι�εί�
�ρησιµ�π�ι�ύµεν� στη σύνθεση πρ�ϊ�ντων πρ�σθήκης σκυρ�δέµατ�ς, καθώς και εργ�στάσια
στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερµανία. )ι δεσµεύσεις αυτές ε�άλειψαν την επικάλυψη των
δραστηρι�τήτων της RAG και της Degussa και επέτρεψαν τη δηµι�υργία εν�ς "ιώσιµ�υ νέ�υ
ανταγωνιστή ώστε να αντιµετωπιστεί η απ�συρση της Degussa ως ανε�άρτητ�υ πρ�µηθευτή.

4. AΥποθ�σει� που παραπ�µφθηκαν β�σει των �ρθρων 9 και 22 — Ν�ε� εξελ�ξει�

4.1. AΕισαγωγ�

266. Τ� 2002 σηµατ�δ�τείται απ� α�ι�σηµείωτη αύ�ηση υπ�θέσεων π�υ παραπέµ�θηκαν "άσει
τ�υ άρθρ�υ 9 τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) για τις συγκεντώσεις (ΚΣΕΚ) (επτά τ� 2001, έντεκα τ�
2002) (155), �π�υ, για πρώτη ��ρά απ� την έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των
συγκεντρώσεων στις 21 Σεπτεµ"ρί�υ 1990, σε δύ� περιπτώσεις κράτη µέλη εί�αν πρ�"εί σε κ�ινή
παραπ�µπή στην Επιτρ�πή σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 22 παράγρα��ς 3 τ�υ ΚΣΕΚ (156). Είναι
α�ι�σηµείωτ� �τι �ι µισές υπ�θέσεις τ�υ άρθρ�υ 9 παραπέµ�θηκαν στις αρµ�διες εθνικές αρ�ές
τ�ν Ιαν�υάρι� και τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ ίδι�υ έτ�υς. Μία απ� τις υπ�θέσεις αυτές (157) α��ρ�ύσε
παραπ�µπή στη ν�ρ"ηγική κυ"έρνηση σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 6 τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ 24 της
συµ�ωνίας Ε)G. Στην υπ�θεση Leroy Merlin/Brico, για πρώτη ��ρά µια υπ�θεση παραπέµ�θηκε

¥154¦ Υπ�θεση COMP/M.2854, RAG/Degussa, της 18ης Ν�εµ"ρί�υ 2002.
¥155¦ Υπ�θέσεις M.2621, SEB/Moulinex, της 8ης Ιαν�υαρί�υ 2002· M.2502, Cargill/Cerestar, της 18ης Ιαν�υαρί�υ

2002· M.2683, Aker Maritime/Kvaerner (II), της 23ης Ιαν�υαρί�υ 2002· M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg,
της 14ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002· M.2639, Compass/Restorama/Rail Gourmet, της 26ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002· M.2730,
Connex/DNVBVG/JV, της 24ης Απριλί�υ 2002· M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/ Bremerhaven, της 30ής
Μαΐ�υ 2002· M.2845, Sogecable/ Canalsatélite/Via Digital, της 14ης Αυγ�ύστ�υ 2002· M.2881, Koninklijke BAM
NBM/HBG, της 3ης Σεπτεµ"ρί�υ 2002· M.2898, Leroy Merlin/Brico, της 13ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002, και M.2857,
Electrabel Customer Solutions/Intercommunale d’Electricité du Hainaut, της 23ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002.

¥156¦ Υπ�θέσεις M.2698, Promatech/Sulzer, της 17ης Απρι- λί�υ 2002· M.2738, GEES/Unison, της 17ης Απριλί�υ 2002.
¥157¦ Aker Maritime/Kvaerner II.
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σε τρία δια��ρετικά κράτη µέλη. Η Επιτρ�πή �αιρετί!ει την ε�έλι�η αυτή, δι�τι εναρµ�νί!εται µε
τ� πλαίσι� της διαδικασίας αναθεώρησης των συγκεντρώσεων, ένας απ� τ�υς "ασικ�ύς στ���υς
της �π�ίας είναι, �πως πρ�ανα�έρθηκε, η "ελτιστ�π�ίηση της καταν�µής των υπ�θέσεων µετα�ύ
της Επιτρ�πής και των κρατών µελών. Ε�άλλ�υ, η �ρήση τ�υ άρθρ�υ 22 παράγρα��ς 3 ΚΣΕΚ απ�
τα κράτη µέλη απ�δεικνύει την επιτυ�ή συνεργασία µετα�ύ της Επιτρ�πής και των εθνικών αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ (ΕΑΑ) πρ�ς ��ελ�ς των ευρωπαϊκών επι�ειρήσεων.

267. Μια άλλη εντυπωσιακή ε�έλι�η π�υ παρατηρείται �έτ�ς είναι � αριθµ�ς των ενστάσεων
κατά των απ��άσεων τ�υ άρθρ�υ 9. Ανάλ�γες ενστάσεις κατέθεσαν αµ��τερ�ι �ι ανταγωνιστές
καθώς και µέρη της συναλλαγής. Η πρώτη σ�ετική απ��αση ελή�θη στην υπ�θεση SEB/Moulinex.
Η πρ�σ�υγή στην απ��αση παραπ�µπής για την υπ�θεση BAM NBM/Hollandsche Beton Groep
ασκήθηκε τ�ν Σεπτέµ"ρι�. Η αγωγή απ�σύρθηκε, ωστ�σ�, ύστερα απ� την έκδ�ση απ��ασης
έγκρισης εκ µέρ�υς των �λλανδικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ. Και στην υπ�θεση Sogecable/
Canalsatélite/Via Digital, πρ�σ�ατα ασκήθηκαν δύ� πρ�σ�υγές κατά της απ��ασης παραπ�µπής.

268. Στη συνέ�εια παρέ��νται λεπτ�µερέστερες πληρ���ρίες για τις πρ�ανα�ερθείσες
υπ�θέσεις παραπ�µπής "άσει τ�υ άρθρ�υ 9 και τ�υ άρθρ�υ 22.
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4.2. Υποθ�σει� παραπεµφθε�σε� δυν�µει του �ρθρου 9 ΚΣΕΚ

SEB/Moulinex

269. Στις 8 Ιαν�υαρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε την απ�κτηση απ� τη SEΒ τ�υ
απ�κλειστικ�ύ ελέγ��υ της Moulinex, ε��σ�ν θα τηρ�ύνταν �ι δεσµεύσεις. Την ίδια
ηµερ�µηνία, η Επιτρ�πή παρέπεµψε τ� !ήτηµα της επίπτωσης της συγκέντρωσης στη Γαλλία.
)ι SEΒ και Moulinex (158) είναι αµ��τερες γαλλικές εταιρείες κατασκευής µικρών �ικιακών
συσκευών, �πως π.�. �ριτέ!ες, �ρυγανιέρες, κα�ετιέρες, και µη�ανές εσπρέσ�, "ραστήρες,
��υρνάκια, τ�στιέρες, συσκευές για "ά�λες, ψηστιέρες, π�λυµί�ερ και ηλεκτρικά σίδερα.
Εκτεταµένη έρευνα της αγ�ράς κατέδει�ε την εθνική διάσταση των αγ�ρών για τις µικρές
ηλεκτρικές �ικιακές συσκευές. Aσ�ν α��ρά τη γαλλική αγ�ρά, η έρευνα της αγ�ράς κατέδει�ε
ακ�µη �τι υ�ίστατ� απειλή να �δηγήσει η συναλλαγή στην �υσιαστική ενίσ�υση τ�υ
σηµεριν�ύ επικε�αλής της αγ�ράς και στην ε�άλειψη εν�ς ανταγωνιστή.

270. Στις 15 Ι�υλί�υ 2002, � γάλλ�ς υπ�υργ�ς �ικ�ν�µικών, �ικ�ν�µίας και "ι�µη�ανίας
ενέκρινε τ� εγ�ώρι� τµήµα της συναλλαγής, επικαλ�ύµεν�ς τ� επι�είρηµα της πρ�"ληµατικής
επι�είρησης. Η Επιτρ�πή δεν �ρησιµ�π�ίησε τ� επι�είρηµα αυτ� κατά την α�ι�λ�γηση των
άλλων εθνικών αγ�ρών της ΕΕ. )ι ανταγωνίστριες εταιρείες Babyliss και Philips άσκησαν
πρ�σ�υγή στ� Πρωτ�δικεί� για την απ��αση πρ�σ�υγής, καθώς και για την απ��αση έγκρισης
τ�υ πρώτ�υ σταδί�υ.

Cargill/Cerestar  (159)

271. Η υπ�θεση α��ρ�ύσε την ε�αγ�ρά της γαλλικής επι�είρησης Cerestar απ� την
αµερικανική εταιρεία Cargill Inc. Η Cargill είναι διεθνής επι�είρηση, η �π�ία κατέ�ει ηγετική
θέση και δραστηρι�π�ιείται σε π�ικίλες αγρ�τικές δραστηρι�τητες, �πως η εµπ�ρία αγρ�τικών
πρ�ϊ�ντων και η επε�εργασία δηµητριακών. Η Cerestar είναι � σηµαντικ�τερ�ς ευρωπαί�ς
παραγωγ�ς αµύλ�υ και παραγώγων αµύλ�υ. Τ� Ηνωµέν� Βασίλει� !ήτησε παραπ�µπή της

¥158¦ Βλέπε ανωτέρω.
¥159¦ Υπ�θεση COMP/M.2502, Cargill/Cerestar, της 18ης Ιαν�υαρί�υ 2002.
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πρ�τειν�µενης συγκέντρωσης �σ�ν α��ρά τ�ν αντίκτυπ� στην αγ�ρά σιρ�πιών και µειγµάτων
γλυκ�!ης στ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Η Επιτρ�πή ενέκρινε τη συναλλαγή σε �λ�κληρ� τ�ν
Ευρωπαϊκ� )ικ�ν�µικ� Gώρ� µε ε�αίρεση την αγ�ρά σιρ�πιών και µειγµάτων γλυκ�!ης τ�υ
Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ. Η ε�έταση των τελευταίων αυτών σηµείων παραπέµ�θηκε στην
υπηρεσία ανταγωνισµ�ύ τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ στις 21 Ιαν�υαρί�υ 2002. Ύστερα απ�
ενδελε�ή έρευνα, �ι αρ�ές τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ ενέκριναν την υπ�θεση.

Aker Maritime/Kvaerner (II) (160)

272. Τ�ν Ιαν�υάρι� η Επιτρ�πή παρέπεµψε στη ν�ρ"ηγική αρ�ή ανταγωνισµ�ύ την ε�έταση
της επίπτωσης στις αγ�ρές εγκαταστάσεων πετρελαί�υ και αερί�υ της πρ�γραµµατι!�µενης
ε�αγ�ράς της αγγλ�ν�ρ"ηγικής επι�είρησης Kvaerner απ� την Aker Maritime. Ήταν η πρώτη
περίπτωση π�υ η Επιτρ�πή παρέπεµψε υπ�θεση σε �ώρα Ε�ΕΣ. Aσ�ν α��ρά τ�ν ναυπηγικ�
τ�µέα, η Επιτρ�πή ��ρήγησε έγκριση. Η ν�ρ"ηγική κυ"έρνηση εί�ε !ητήσει απ� την
Επιτρ�πή να παραπέµψει την υπ�θεση, επειδή θεωρ�ύσε �τι � πρ�γραµµατι!�µεν�ς
συνδυασµ�ς των δραστηρι�τήτων πετρελαί�υ και αερί�υ των µερών θα πρ�καλ�ύσε κυρίως
ανησυ�ίες σε θέµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ α��ρ�ύν τη ν�ρ"ηγική αγ�ρά, ιδίως την αγ�ρά νέων
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

εγκαταστάσεων πετρελαί�υ και αερί�υ (συµ"άσεις EPC) και την αγ�ρά συντήρησης και
τρ�π�π�ιήσεων για πλατ��ρµες (ΜΜ)). Τ� άρθρ� 6 τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ 24 της συµ�ωνίας Ε)G
επιτρέπει στην Επιτρ�πή να παραπέµπει µια υπ�θεση στις αρµ�διες αρ�ές �ώρας Ε�ΕΣ, ε��σ�ν
� κυρι�τερ�ς αντίκτυπ�ς της συναλλαγής α��ρά �ώρα Ε�ΕΣ. Η Επιτρ�πή ��ρήγησε την αίτηση
παραπ�µπής θεωρώντας �τι �ι ν�ρ"ηγικές αρµ�διες αρ�ές ήταν σε θέση να εκτιµήσ�υν
καλύτερα τ�ν αντίκτυπ� της συναλλαγής στις αγ�ρές πετρελαί�υ και αερί�υ της Ν�ρ"ηγίας.
Ακ�λ�ύθως, �ι ν�ρ"ηγικές αρ�ές ενέκριναν τη συναλλαγή �ωρίς την επι"�λή δεσµεύσεων.

Danish Crown/Steff-Houlberg (161)

273. Στην υπ�θεση Danish Crown/Steff-Houlberg, η �π�ία α��ρά τη συγ�ώνευση των δύ�
µεγαλύτερων σ�αγείων της ∆ανίας, �ι ανησυ�ίες περι�ρίστηκαν στη δανική αγ�ρά. Στις
28 ∆εκεµ"ρί�υ 2001, �ι δανικές αρ�ές υπέ"αλαν αίτηση παραπ�µπής της υπ�θεσης µε τ�
σκεπτικ� �τι η συγ�ώνευση απειλ�ύσε να πρ�καλέσει σ�"αρά πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ σε
πέντε αγ�ρές: την αγ�ρά πρ�µήθειας !ώντων ��ίρων, την πώληση νωπ�ύ ��ιριν�ύ κρέατ�ς για
άµεση κατανάλωση, την πρ�µήθεια νωπ�ύ ��ιριν�ύ κρέατ�ς για περαιτέρω επε�εργασία, την
πρ�µήθεια επε�εργασµένων ��ιρινών πρ�ϊ�ντων και τη συλλ�γή υπ�πρ�ϊ�ντων σ�αγεί�υ στη
∆ανία. Στις 14 Φε"ρ�υαρί�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να δε�θεί τ� αίτηµα της ∆ανίας και να
παραπέµψει στις δανικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ την ε�έταση της επίπτωσης της συναλλαγής
στην αγ�ρά της �ώρας. Ήταν η πρώτη ��ρά π�υ η ∆ανία υπέ"αλε αίτηση παραπ�µπής. Η ∆ανία
θέσπισε δική της ν�µ�θεσία σ�ετικά µε τις συγκεντρώσεις τ�ν )κτώ"ρι� τ�υ 2000. )ι δανικές
αρ�ές ανταγωνισµ�ύ ενέκριναν εν συνε�εία την υπ�θεση, υπ� τ�ν �ρ� της τήρησης
δεσµεύσεων, κατά τ� δεύτερ� στάδι� της διαδικασίας.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova (162)

274. Η συναλλαγή α��ρ�ύσε την πρ�γραµµατι!�µενη ε�αγ�ρά εκ µέρ�υς της Compass Group
Plc, µιας απ� τις µεγαλύτερες "ρετανικές εταιρείες εστίασης, των επι�ειρήσεων εστίασης Rail
Gourmet, Restorama και Gourmet Nova, �ι �π�ίες ανήκ�υν στην ελ"ετική εταιρεία Sairlines. Η

¥160¦ Υπ�θεση COMP/M.2683, Aker Maritime/Kvaerner (II), της 23ης Ιαν�υαρί�υ 2002.
¥161¦ Υπ�θεση COMP/M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, της 14ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002.
¥162¦ Υπ�θεση COMP/M.2639, Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova, της 26ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002.
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επανε�έταση της υπ�θεσης απ� την Επιτρ�πή εί�ε απ�καλύψει �τι τα πρ�"λήµατα
περι�ρί!�νταν στην αγ�ρά εστίασης τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ �π�υ, µετά την πρά�η, τ�
συνδυασµέν� µερίδι� των µερών θα ανερ��ταν σε 85-95 %. Κατ�πιν αιτήµατ�ς των "ρετανικών
αρ�ών, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή παρέπεµψε την πρ�τειν�µενη ε�αγ�ρά της Rail Gourmet UK
απ� την Compass στη "ρετανική υπηρεσία ανταγωνισµ�ύ. Η Επιτρ�πή ενέκρινε την υπ�λ�ιπη
ε�αγ�ρά απ� τη SairLines, π�υ περιλάµ"ανε τη Rail Gourmet εκτ�ς τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ,
µέρ�ς της δραστηρι�τητας της Gourmet Nova και τ� Restorama. Ακ�λ�ύθως, �ι "ρετανικές
αρ�ές ενέκριναν την υπ�θεση κατ�πιν ενδελε��ύς έρευνας.

Connex/DNVBVG/JV (163)

275. Στις 19 Μαρτί�υ 2002, η Επιτρ�πή παρέπεµψε στη Γερµανική Υπηρεσία Συµπρά�εων
(Bundeskartellamt) κ�ινή επι�είρηση µετα�ύ της Connex Verkehr GmbH, θυγατρικής τ�υ
γαλλικ�ύ �µίλ�υ Vivendi, και της Deutsche Nahverkehrsgesellschaft mbH σ�ετικά µε την παρ��ή
τ�πικών δηµ�σιων υπηρεσιών µετα��ρών στην περι��ή Riesa (Σα��νία, Γερµανία). Η
παραπ�µπή της υπ�θεσης έγινε δι�τι � ανταγωνιστικ�ς αντίκτυπ�ς της συναλλαγής
περι�ρι!�ταν στις τ�πικές αγ�ρές της Γερµανίας. Συγκεκριµένα, η κ�ινή επι�είρηση θα
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

δηµι�υργ�ύσε διαρθρωτικ�ύς δεσµ�ύς µετα�ύ τ�υ ��ρέα δηµ�σίων µετα��ρών στ� Ανν�"ερ�
και της Connex, η �π�ία απ� την εδραιωµένη "άση της στην πρ�σκείµενη αγ�ρά τ�υ
Schaumburg θα εί�ε µεγαλύτερη ευ�έρεια να ασκήσει ανταγωνισµ� στ� Ανν�"ερ�. Λ�γω τ�υ
�αρακτήρα της αυτ�ύ, η πρ�γραµµατι!�µενη συγκέντρωση θα συνέδεε µερικ�ύς απ� τ�υς
σηµαντικ�τερ�υς επι�ειρηµατίες σε µια αγ�ρά π�υ µ�λις πρ�σ�ατα άν�ι�ε στ�ν ανταγωνισµ�
ιδιωτικών ��ρέων. Παρ�τι, θεωρητικά, πρ�σ��ρές για άδειες λειτ�υργίας τ�πικών δηµ�σιων
µετα��ρών στη Γερµανία µπ�ρ�ύν να υπ�"άλ�υν επι�ειρήσεις απ� �λ�κληρη την Ευρώπη,
µέ�ρι σήµερα έ��υν κατ�ρθώσει να διεισδύσ�υν σε πρώην µ�ν�πωλιακές αγ�ρές µ�ν�
ανταγωνιστές π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται ήδη σε πρ�σκείµενες γεωγρα�ικά περι��ές. Η
Bundeskartellamt ενέκρινε εν συνε�εία την υπ�θεση κατ�πιν έρευνας τ�υ δεύτερ�υ σταδί�υ.

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft  (164)

276. Με απ��αση της 24ης Απριλί�υ 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή παρέπεµψε στη γερµανική
αρ�ή ανταγωνισµ�ύ ()µ�σπ�νδιακή Υπηρεσία Συµπρά�εων) την πρ�τειν�µενη ε�αγ�ρά τ�υ
κ�ιν�ύ ελέγ��υ της Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH απ� την Karl Nehlsen GmbH &
Co KG, τη Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co KG και τη SWB AG. Η )µ�σπ�νδιακή
Υπηρεσία Συµπρά�εων εί�ε !ητήσει την παραπ�µπή δι�τι η συγ�ώνευση απειλ�ύσε να
δηµι�υργήσει δεσπ�!�υσες θέσεις στις περι�ερειακές αγ�ρές καύσης δηµ�τικών και
εµπ�ρικών απ�"λήτων στην Κάτω Σα��νία, τη Βρέµη και τ� Αµ-"�ύργ�. Στις 17 ∆εκεµ"ρί�υ
2002, η )µ�σπ�νδιακή Υπηρεσία Συµπρά�εων απαγ�ρευσε τη συναλλαγή µε τ� σκεπτικ� �τι θα
�δηγ�ύσε στη δηµι�υργία ή την ενίσ�υση δεσπ�!�υσας θέσης σε �ρισµένες αγ�ρές π�υ
α��ρ�ύν την απ�κ�µιδή, τη µετα��ρά και τη διάθεση �ικιακών και "ι�µη�ανικών απ�"λήτων.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital (165)

277. Στις 3 Ι�υλί�υ, η Επιτρ�πή έλα"ε κ�ιν�π�ίηση στ� πλαίσι� τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν
έλεγ�� των συγκεντρώσεων, η �π�ία !ητ�ύσε έγκριση πρ�τειν�µενης ε�αγ�ράς εκ µέρ�υς της
Sogecable, της σηµαντικ�τερης επι�είρησης συνδρ�µητικής τηλε�ρασης στην Ισπανία, της

¥163¦ Υπ�θεση COMP/M.2730, Connex/DNVBVG/JV, της 24ης Απριλί�υ 2002.
¥164¦ Υπ�θεση COMP/M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/Bre-merhavener Entsorgungsgesellschaft, της 30ής Μαΐ�υ 2002.
¥165¦ Υπ�θεση COMP/M.2845, Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital, της 14ης Αυγ�ύστ�υ 2002.
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DTS Distribuidora de Televisión Digital (Vía Digital), της δεύτερης µεγαλύτερης επι�είρησης
συνδρ�µητικής τηλε�ρασης στην Ισπανία. Η DTS τελεί υπ� τ�ν έλεγ�� της ισπανικής
επι�είρησης Grupo Admira Media, η �π�ία ανήκει στ�ν �µιλ� Telefónica. Η Sogecable
ελέγ�εται απ� κ�ιν�ύ απ� τ�ν ισπανικ� �µιλ� µέσων ενηµέρωσης Promotora de Informaciones
(Prisa) και τ�ν �µιλ� Canal +, � �π�ί�ς ανήκει στη Vivendi Universal. Η ισπανική κυ"έρνηση
!ήτησε απ� την Επιτρ�πή να παραπέµψει την υπ�θεση µε τ� σκεπτικ� �τι η συγκέντρωση
απειλ�ύσε να δηµι�υργήσει δεσπ�!�υσα θέση π�υ θα παρεµπ�δι!ε τ�ν ανταγωνισµ� σε
διά��ρες αγ�ρές εντ�ς της Ισπανίας. Η Επιτρ�πή απ��άσισε να συναινέσει στην παραπ�µπή,
δεδ�µέν�υ �τι η επανε�έταση εκ µέρ�υς της της υπ�θεσης εί�ε επι"ε"αιώσει τ� γεγ�ν�ς �τι η
συγκέντρωση θα απειλ�ύσε να δηµι�υργήσει ή να ενισ�ύσει δεσπ�!�υσα θέση στις ακ�λ�υθες
αγ�ρές π�υ περι�ρί!�νται γεωγρα�ικά στην Ισπανία: συνδρ�µητική τηλε�ραση, ε�αγ�ρά
απ�κλειστικών δικαιωµάτων ταινιών µεγάλης !ήτησης και ε�αγ�ρά και εκµετάλλευση
π�δ�σ�αιρικών αγώνων και άλλων αθληµάτων, καθώς και πώληση τηλε�πτικών καναλιών.
Ακ�µη, η Επιτρ�πή ερεύνησε τις επιπτώσεις της συναλλαγής σε διά��ρες αγ�ρές
τηλεπικ�ινωνιών. Η έρευνα κατέδει�ε �τι η δηµι�υργία σ�έσης µετα�ύ των µεγαλύτερων
εταιρειών συνδρ�µητικής τηλε�ρασης και τηλεπικ�ινωνιών της Ισπανίας εµπεριεί�ε τ�ν
κίνδυν� να ενισ�υθεί η δεσπ�!�υσα θέση της Telef�nica σε �ρισµένες αγ�ρές τηλεπικ�ινωνιών.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Στις 29 Ν�εµ"ρί�υ 2002, �ι ισπανικές αρ�ές ενέκριναν την υπ�θεση, µε την πρ�ϋπ�θεση της
τήρησης των δεσµεύσεων. ∆ύ� ανταγωνιστικ�ί �µιλ�ι π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται ως παρ��είς
υπηρεσιών καλωδιακής συνδρ�µητικής τηλε�ρασης άσκησαν στ� Πρωτ�δικεί� πρ�σ�υγές
κατά της απ��ασης παραπ�µπής.

Hollandsche Beton Groep/Koninklijke BAM NBM (166)

278. Η πρά�η α��ρ�ύσε την ε�αγ�ρά της �λλανδικής κατασκευαστικής εταιρείας
Hollandsche Beton Groep απ� την ανταγωνιστική επι�είρηση Koninklijke BAM NBM. Η αρ�ή
ανταγωνισµ�ύ των Κάτω Gωρών (Nederlandse Mededingingsautoriteit) !ήτησε παραπ�µπή των
σηµείων της πρ�τειν�µενης ε�αγ�ράς π�υ α��ρ�ύσαν τις Κάτω Gώρες, θεωρώντας �τι η
πρ�τειν�µενη συγκέντρωση απειλ�ύσε να δηµι�υργήσει ή να ενισ�ύσει δεσπ�!�υσα θέση σε
σειρά αγ�ρών τ�υ �ικ�δ�µικ�ύ τ�µέα καθώς και σε �ρισµένες αγ�ρές σ�ετικές µε την
παραγωγή ασ�άλτ�υ στις Κάτω Gώρες. Τα π�ρίσµατα της Επιτρ�πής κατά την έρευνα τ�υ
πρώτ�υ σταδί�υ εί�αν απ�καλύψει �τι ενδε��µένως υ�ίσταται σ�ετική απειλή �σ�ν α��ρά
πιθανή αγ�ρά µεγάλων �ικ�δ�µικών σ�εδίων, στην �π�ία η ΒΑΜ και η ΗΒG ήταν ιδιαίτερα
ισ�υρές, καθώς και σε διά��ρες περι�ερειακές αγ�ρές ασ�άλτ�υ. ∆εδ�µέν�υ �τι τα
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ περι�ρί!�νταν στην αγ�ρά των Κάτω Gωρών, η Επιτρ�πή έκρινε �τι
η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ της �ώρας ήταν σε θέση να α�ι�λ�γήσει καλύτερα τ�ν αντίκτυπ� της
υπ�θεσης επί τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Η υπ�θεση παραπέµ�θηκε στην �λλανδική αρ�ή
ανταγωνισµ�ύ µε απ��αση της 3ης Σεπτεµ"ρί�υ 2002. Την ίδια ηµερ�µηνία, η Επιτρ�πή
ενέκρινε τη συναλλαγή �σ�ν α��ρά τη "ελγική αγ�ρά. Στις 27 Σεπτεµ"ρί�υ, τα µέρη άσκησαν
πρ�σ�υγή κατά της απ��ασης παραπ�µπής η �π�ία, ωστ�σ�, απ�σύρθηκε κατ�πιν περαιτέρω
έρευνας και κατ�πιν της έκδ�σης απ��ασης έγκρισης εκ µέρ�υς της αρ�ής ανταγωνισµ�ύ των
Κάτω Gωρών, στις 24 )κτω"ρί�υ 2002.

Leroy Merlin/Brico (167)

279. Η πρά�η α��ρ�ύσε την ε�αγ�ρά εκ µέρ�υς της γαλλικής εταιρείας Leroy Merlin των
καταστηµάτων π�υ "ρίσκ�νται στη Γαλλία, την Ισπανία και την Π�ρτ�γαλία και ανήκ�υν στ�ν

¥166¦ Υπ�θεση COMP/M.2881, Hollandsche Beton Groep/ Koninklijk BAM NBM, της 3ης Σεπτεµ"ρί�υ 2002.
¥167¦ Υπ�θεση COMP/M.2898.
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"ελγικ� �µιλ� Brico. Αµ��τερες �ι Brico και Leroy Merlin ειδικεύ�νται στη διαν�µή πρ�ϊ�ντων
Do It Yourself ή DIY («κάν’ τ� µ�ν�ς σ�υ») σε καταστήµατα µεγάλης επι�άνειας. Η συναλλαγή
θα επέ�ερε σηµαντικές �ρι!�ντιες επικαλύψεις σε �ρισµένες τ�πικές αγ�ρές των τριών αυτών
�ωρών. Γι’ αυτ�, η γαλλική, η ισπανική και η π�ρτ�γαλική αρ�ή !ήτησαν παραπ�µπή της
υπ�θεσης �σ�ν α��ρά την αγ�ρά διαν�µής, θεωρώντας �τι η πρ�τειν�µενη συγκέντρωση
απειλ�ύσε να δηµι�υργήσει ή να ενισ�ύσει δεσπ�!�υσα θέση στ� επίπεδ� της διαν�µής. )ι
διαπιστώσεις της Επιτρ�πής κατά την έρευνα τ�υ πρώτ�υ σταδί�υ εί�αν απ�καλύψει �τι
πιθαν�ν να υ�ίσταται σ�ετική απειλή σε σ�έση µε ενδε��µεν� �ρισµ� αγ�ράς για τα µεγάλα
υπερκαταστήµατα πρ�ϊ�ντων DIY, τα επ�ν�µα!�µενα GSB («µεγάλα καταστήµατα
µαστ�ρέµατ�ς»). ∆εδ�µέν�υ �τι θα έπρεπε να διενεργηθεί ανάλυση των συνθηκών
ανταγωνισµ�ύ για κάθε τ�πική αγ�ρά στην �π�ία θα εκδηλών�νταν ενδε��µένως πρ�"λήµατα,
η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι εθνικές αρ�ές ήταν �ι πλέ�ν αρµ�διες να εκτιµήσ�υν τ�ν
ανταγωνιστικ� αντίκτυπ� της υπ�θεσης. Η υπ�θεση παραπέµ�θηκε στα τρία κράτη µέλη στις 13
∆εκεµ"ρί�υ 2002. Aσ�ν α��ρά την αγ�ρά πρ�µήθειας πρ�ϊ�ντων «κάν’ τ� µ�ν�ς σ�υ», η
Επιτρ�πή ενέκρινε τη συναλλαγή κατά την ίδια ηµερ�µηνία δεδ�µέν�υ �τι δεν εντ�πίστηκαν
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Electrabel Customer Solutions/Intercommunale d’Electricité du Hainaut (168)

280. Πι� πρ�σ�ατα η Επιτρ�πή παρέπεµψε στις "ελγικές αρ�ές την πρ�τειν�µενη
συναλλαγή µέσω της �π�ίας η Electrabel Customer Solutions («ECS») ε�αγ�ρά!ει απ� την Inter-
communale d’Electricité du Hainaut («IEH») τις δραστηρι�τητες π�υ α��ρ�ύν την πρ�µήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέ�ιµ�υς πελάτες. Εί�ε !ητηθεί παραπ�µπή δι�τι η πρά�η
απειλ�ύσε να δηµι�υργήσει ή να ενισ�ύσει δεσπ�!�υσα θέση στην αγ�ρά πρ�µήθειας
ηλεκτρισµ�ύ σε επιλέ�ιµ�υς πελάτες στ� Βέλγι�. Ε�άλλ�υ, �ι "ελγικές αρ�ές ανέ�εραν �τι η
παραπ�µπή της υπ�θεσης θα συντελ�ύσε στη συνεκτική λήψη απ��ασης, δεδ�µέν�υ �τι στις
αρ�ές τ�υ έτ�υς εί�αν �ειριστεί πέντε παρ�µ�ιες συγκεντρώσεις στην ίδια αγ�ρά. Σύµ�ωνα µε
τη "ελγική ν�µ�θεσία απελευθέρωσης της παρ��ής υπηρεσιών η �π�ία διέπει και την αγ�ρά
ηλεκτρισµ�ύ, �ι υπηρεσίες κ�ινής ω�έλειας, �ι intercommunales, δεν έ��υν τ� δικαίωµα να
ασ��λ�ύνται µε την παρ��ή ηλεκτρισµ�ύ σε επιλέ�ιµ�υς πελάτες και να δια�ειρί!�νται
συγ�ρ�νως τ� δίκτυ� διαν�µής. Η σ�ετική ν�µ�θεσία πρ�"λέπει �τι �ι υπηρεσίες κ�ινής
ω�έλειας πρέπει να υπ�δεί��υν έναν πρ�µηθευτή � �π�ί�ς θα εγγυάται τ�ν ε��διασµ�, ώστε να
δια�ωρί!�νται �ι δύ� αυτές λειτ�υργίες και να ε�ασ�αλί!εται η συνε�ής πρ�µήθεια
ηλεκτρισµ�ύ σε επιλέ�ιµ�υς πελάτες �ι �π�ί�ι δεν έ��υν επιλέ�ει πρ�µηθευτή. Aλες �ι
intercommunales στις �π�ίες συµµετέ�ει η Electrabel («µεικτές intercommunales»), µετα�ύ των
�π�ίων η ΙΕΗ, υπέδει�αν την ECS ως τ�ν κατάλληλ� πρ�µηθευτή. Συνεπεία τ�ύτ�υ η
συναλλαγή θα �δηγ�ύσε σε µετα"ί"αση πελατών απ� την ΙΕΗ στην ECS· για να απ�!ηµιώσ�υν
τις intercommunales για την απώλεια εσ�δων, τα µέρη υπ��ρεώθηκαν να ε�ισ�ρρ�πήσ�υν εκ
νέ�υ τις συµµετ��ές τ�υς. Συνεπώς, η υπ�θεση έπρεπε να κ�ιν�π�ιηθεί "άσει τ�υ ΚΣΕΚ
(καν�νισµ�ς για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων). Κατ�πιν εκτεταµένης έρευνας της αγ�ράς, η
�π�ία επι"ε"αίωσε �τι η συναλλαγή απειλ�ύσε να ενισ�ύσει τη δεσπ�!�υσα θέση της
Electrabel στην αγ�ρά πρ�µήθειας ηλεκτρισµ�ύ σε επιλέ�ιµ�υς πελάτες στ� Βέλγι�, και α��ύ
κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι �ι δεσµεύσεις π�υ πρ�σέ�εραν τα µέρη δεν αρκ�ύσαν για την
αντιµετώπιση των εντ�πισθέντων πρ�"ληµάτων ανταγωνισµ�ύ, στις 23 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή
απ��άσισε να παραπέµψει την υπ�θεση στις "ελγικές αρ�ές. Στ� σκεπτικ� της απ��ασης
παραπ�µπής πρυτάνευσαν �ι στ���ι δι�ικητικής απ�τελεσµατικ�τητας και συν��ής κατά τη
λήψη των απ��άσεων.

¥168¦ Υπ�θεση COMP/M.2857, ECS/IEH, της 23ης ∆εκεµ- "ρί�υ 2002.
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Παραπεµφθε�σε
 υποθ	σει
 δυν�µει του �ρθρου 22 παρ�γραφο
 3 του κανονισµο� 
για τον 	λεγχο των συγκεντρ�σεων

Promatech/Sulzer Textil (169)

281. Μετά την κ�ινή παραπ�µπή της υπ�θεσης απ� τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ της Αυστρίας, της
Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Π�ρτ�γαλίας, της Ισπανίας και τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ
σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 22 παράγρα��ς 3 τ�υ ΚΣΕΚ, η Επιτρ�πή ενέκρινε την ε�αγ�ρά της Sulzer
Textil, τ�υ τµήµατ�ς µη�ανών υ�αντ�υργίας της ελ"ετικής εταιρείας Sulzer Ltd, απ� την ιταλική
επι�είρηση Promatech SpA, π�υ κατασκευά!ει επίσης ε��πλισµ� κλωστ�ϋ�αντ�υργίας. Ενδελε�ής
έρευνα κατέδει�ε �τι η συναλλαγή θα �δηγ�ύσε σε δεσπ�!�υσα θέση στη δυτικ�ευρωπαϊκή αγ�ρά
µη�ανηµάτων υ�αντικής. Για την αντιµετώπιση των ανησυ�ιών της Επιτρ�πής, η Promatech
πρ�σ�έρθηκε να εκ�ωρήσει τις µ�νάδες παραγωγής των µη�ανηµάτων υ�αντικής της Sulzer Textil
π�υ "ρίσκ�νται στ� Schio, κ�ντά στη Βερ�να (Ιταλία), και στ� Zuchwil, κ�ντά στ� Solothurn
(Ελ"ετία). )ι δεσµεύσεις αυτές ε�άλειψαν την επικάλυψη π�υ θα πρ�έκυπτε απ� την ε�αγ�ρά,
καθώς και τις αντιρρήσεις της Επιτρ�πής για τη συµ�ωνία.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

GEES/Unison (170)

282. Η υπ�θεση GEES/Unison α��ρά την πρ�τειν�µενη ε�αγ�ρά της Unison Industries,
κ�ρυ�αί�υ αµερικαν�ύ πρ�µηθευτή ε�αρτηµάτων και συστηµάτων ελέγ��υ κινητήρων
αερ�σκα�ών, απ� την GE Engine Services Inc., θυγατρική πλήρ�υς ιδι�κτησίας της εταιρείας
General Electric. Η συναλλαγή κ�ιν�π�ιήθηκε αρ�ικά σε διά��ρα κράτη µέλη (Ηνωµέν�
Βασίλει�, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Ελλάδα) επειδή δεν πληρ�ύσε τις
πρ�διαγρα�ές τ�υ �ρι!�µεν�υ κατω�λί�υ για τ�ν κύκλ� εργασιών π�υ θεσπί!ει τ� άρθρ� 1 τ�υ
καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων. Κατ�πιν κ�ινής παραπ�µπής της υπ�θεσης
απ� τα ανωτέρω κράτη µέλη, κατ’ ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 22 παράγρα��ς 3 τ�υ ΚΕΣΚ, η έρευνα
της Επιτρ�πής κατέδει�ε �τι δεν υ�ίσταντ� �ρι!�ντιες επικαλύψεις µετα�ύ των
δραστηρι�τήτων της GEES και της Unison. Η εκτίµηση περι�ρίστηκε συνεπώς στην κάθετη
εν�π�ίηση των δραστηρι�τήτων της GΕ και των δραστηρι�τήτων της Unison. Η Επιτρ�πή
κατέλη�ε, ωστ�σ�, στ� συµπέρασµα �τι δεν υ�ίστατ� κίνδυν�ς παρεµπ�δισης της εισ�δ�υ στις
αγ�ρές ε�αρτηµάτων κινητήρων π�υ παρήγαγε η Unison �ύτε στις αγ�ρές κινητήρων
αερ�σκα�ών. Στις 17 Απριλί�υ ��ρηγήθηκε έγκριση.

5. Μεταρρ�θµιση του ελ�γχου των συγκεντρ�σεων

283. Στις 11 ∆εκεµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε διε��δικές πρ�τάσεις για τη µεταρρύθµιση
τ�υ συστήµατ�ς ελέγ��υ των συγκεντρώσεων στην ΕΕ. )ι πρ�τάσεις αυτές διατυπώθηκαν µετά
απ� ένα �ρ�ν� δια"�υλεύσεων και συ!ητήσεων µε "άση τ� Πράσιν� Βι"λί� (171) για την
αναθεώρηση τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ"�υλί�υ, τ�υ λεγ�µεν�υ καν�νισµ�ύ
περί συγκεντρώσεων (172). Τ� Πράσιν� Βι"λί� καλ�ύσε τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς να διατυπώσ�υν τις
απ�ψεις τ�υς σ�ετικά µε τις δυνατ�τητες για "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας τ�υ ν�µικ�ύ
πλαισί�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων στην ΕΕ, πρ�σαρµ�!�ντάς τ� καλύτερα στην
πραγµατικ�τητα της παγκ�σµι�π�ιηµένης �ικ�ν�µίας, µε σκηνικ� µια διευρυν�µενη και �λ�ένα

¥169¦ Υπ�θεση COMP/M.2698, Promatech/Sulzer Textil, της 16ης Απριλί�υ 2002.
¥170¦ Υπ�θεση COMP/M.2738, GEES/Unison, της 17ης Απρι- λί�υ 2002.
¥171¦ COM(2001) 745 τελικ�.
¥172¦ ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ 1, δι�ρθωτικ� στην ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ 13.
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περισσ�τερ� εν�π�ι�ύµενη Κ�ιν�τητα. ) καν�νισµ�ς συγκεντρώσεων πρ�"λέπει τακτική
επανε�έταση �ρισµένων απ� τις διατά�εις τ�υ, και ιδίως εκείνων π�υ α��ρ�ύν τ� πεδί� των
αρµ�δι�τήτων της Επιτρ�πής �σ�ν α��ρά τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων (173). Απ� την έκδ�σή
τ�υ τ� 1989, � καν�νισµ�ς συγκεντρώσεων έ�ει τρ�π�π�ιηθεί �υσιωδώς µία ��ρά, τ� 1997 (174). Η
τρέ��υσα, ωστ�σ�, αναθεώρηση περιέ�ει πρ�τάσεις π�υ δεν περι�ρί!�νται σε θέµατα
δικαι�δ�σίας και περιλαµ"άνει µια διε��δικ�τερη και µε πι� µακρ�πν�η πρ��πτική ε�έταση της
ε�αρµ�γής τ�υ καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων στ� σύν�λ� τ�υ. )ι µεταρρυθµίσεις αυτές
περιλαµ"άν�υν: µια πρ�ταση για τρ�π�π�ιήσεις τ�υ ισ�ύ�ντ�ς καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων· ένα
σ�έδι� ανακ�ίνωσης της Επιτρ�πής σ�ετικά µε την α�ι�λ�γηση των �ρι!�ντιων συγκεντρώσεων,
για την �π�ία διε�άγ�νται δηµ�σιες δια"�υλεύσεις µέ�ρι τα τέλη Μαρτί�υ 2003· �ρισµένες
συστάσεις �ρθών πρακτικών και άλλα δι�ικητικά µέτρα για τη "ελτίωση της δια�άνειας, καθώς
και των εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων π�υ ε�αρµ�!ει η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς.

5.1. Στ�χοι τη� µεταρρ�θµιση�

284. )ι πρ�τάσεις αναθεώρησης "ασί!�νται στην εµπειρία της Επιτρ�πής απ� τη δωδεκαετή
και πλέ�ν ε�αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων. Απ�σκ�π�ύν στη "ελτίωση της
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

απ�τελεσµατικ�τητας τ�υ καν�νισµ�ύ, λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις αλλαγές π�υ επήλθαν στ�
διάστηµα αυτ� �σ�ν α��ρά τ�σ� την αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ των υπ�θέσεων και της
περιπλ�κ�τητάς τ�υς απ� �ικ�ν�µική άπ�ψη �σ� και τα υψηλ�τερα επίπεδα συγκέντρωσης των
επι�ειρήσεων· αυτά τα στ�ι�εία δηµι�υργ�ύν µεγαλύτερες απαιτήσεις ως πρ�ς τις �ικ�ν�µικές
αναλύσεις π�υ περιέ��υν �ι αιτι�λ�γηµένες απ��άσεις της Επιτρ�πής. Η πρ�τειν�µενη
µεταρρύθµιση πρ�σπαθεί επίσης να καλύψει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις π�υ πρ�έκυψαν µε
την πάρ�δ� των �ρ�νων. Ως πρ�ς αυτ�, έ��υν λη�θεί ιδιαίτερα υπ�ψη τρεις πρ�σ�ατες
απ��άσεις τ�υ Πρωτ�δικεί�υ µε τις �π�ίες ακυρώθηκαν κατ�πιν πρ�σ�υγής �ι απ��άσεις της
Επιτρ�πής για απαγ�ρευση συγκεντρώσεων στις υπ�θέσεις Airtours/First Choice, Schneider/
Legrand και Tetra Laval/Sidel.

285. Η µεταρρύθµιση επιδιώκει έναν διττ� στ���: α�εν�ς, να παγιωθ�ύν τα επιτυ�ή στ�ι�εία
τ�υ κ�ιν�τικ�ύ συστήµατ�ς ελέγ��υ των συγκεντρώσεων και, α�ετέρ�υ, να συνε�ίσει �
καν�νισµ�ς να είναι ένα απ�τελεσµατικ� µέσ� ελέγ��υ, αντιµετωπί!�ντας τις νέες πρ�κλήσεις
για την �ικ�ν�µία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως εν�ψει της αναµεν�µενης διεύρυνσής της.

Απαντ�σει
 στο Πρ�σινο Βιβλ�ο

286. Τ� Πράσιν� Βι"λί� απ�τέλεσε τ� έναυσµα µιας ευρείας δηµ�σιας συ!ήτησης σ�ετικά µε
µια σειρά συγκεκριµένων πρ�τάσεων για µεταρρύθµιση τ�υ καθεστώτ�ς ελέγ��υ των
συγκεντρώσεων στην ΕΕ. )ι συ!ητήσεις εστιάστηκαν σε !ητήµατα δικαι�δ�σίας, �υσιαστικής
αναθεώρησης και διαδικασίας τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων. Ωστ�σ�, τ� Πράσιν� Βι"λί�
περιελάµ"ανε και µια ανάλυση συστηµικών !ητηµάτων, και !ητ�ύσε τη διατύπωση απ�ψεων
σ�ετικά µε την απ�τελεσµατικ�τητα τ�υ δι�ικητικ�ύ συστήµατ�ς γενικ�τερα, �πως �ι
διαδικαστικές εγγυήσεις και �ι έλεγ��ι π�υ έ��υν ενσωµατωθεί σ’ αυτ�. �ητήθηκαν επίσης

¥173¦ Στην έκθεσή της της 28ης Ι�υνί�υ 2000 πρ�ς τ� Συµ"�ύλι� σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των ανωτάτων �ρίων τ�υ
καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι υπάρ��υν σ�"αρές ενδεί�εις �τι τα
υπάρ��ντα ανώτατα �ρια θα πρέπει να αναθεωρηθ�ύν, ώστε να καλύπτ�υν �λες τις συγκεντρώσεις π�υ
παρ�υσιά!�υν κ�ιν�τικ� ενδια�έρ�ν. Ανέ�ερε επίσης διά��ρα άλλα δικαι�δ�τικά, �υσιαστικά και
διαδικαστικά θέµατα π�υ �ρή!�υν περισσ�τερ� διε��δικής συ!ήτησης ["λέπε COM(2000) 399 τελικ� της
28ης Ι�υνί�υ 2000].

¥174¦ Καν�νισµ�ς (EΚ) αριθ. 1310/97, ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ 1, δι�ρθωτικ� στην ΕΕ L 40 της 13.2.1998, σ 17.
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σ��λια �σ�ν α��ρά την απ�τελεσµατικ�τητα τ�υ δικαστικ�ύ ελέγ��υ, διασα�ηνί!�ντας �τι η
Επιτρ�πή δεν µπ�ρεί να πρ�τείνει αλλαγές στ�ν τ�µέα αυτ�.

287. Η ανταπ�κριση στ� Πράσιν� Βι"λί� ήταν π�λύ µεγάλη. Λή�θηκαν πάνω απ�
120 απαντήσεις. Σ�εδ�ν �ι µισές απ’ αυτές πρ�έρ��νταν απ� επι�ειρήσεις (ενώσεις και
µεµ�νωµένες επι�ειρήσεις) και πάνω απ� τ� ένα τέταρτ� απ� δικηγ�ρικές εταιρείες. Επιπλέ�ν,
σ��λια υπέ"αλαν συνδικαλιστικές ενώσεις, �ργανώσεις καταναλωτών και πανεπιστηµιακ�ί.
Π�λλά κράτη µέλη επίσης υπέ"αλαν γραπτές παρατηρήσεις, �πως και �ρισµένες υπ�ψή�ιες
�ώρες. )ι περισσ�τερ�ι απ’ �σ�υς απάντησαν ε�έ�ρασαν την ικαν�π�ίησή τ�υς για την
ευρύτητα πνεύµατ�ς µε την �π�ία αντιµετώπισε η Επιτρ�πή τις ενδε��µενες µεταρρυθµίσεις
τ�υ καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων, ενώ στη συντριπτική τ�υς πλει�ψη�ία υπ�στήρι�αν τ�υς
γενικ�τερ�υς στ���υς τ�υ Πράσιν�υ Βι"λί�υ. Μια συν�πτική παρ�υσίαση των παρατηρήσεων
π�υ υπ�"λήθηκαν σε σ�έση µε τ� Πράσιν� Βι"λί� διατίθεται στ�ν δικτυακ� τ�π� της Γ∆
Ανταγωνισµ�ς (175).

288. Aσ�ν α��ρά τα συστηµικά !ητήµατα, �ι περισσ�τερ�ι απ’ �σ�υς απάντησαν στ� Πράσιν�
Βι"λί� της Επιτρ�πής διατύπωσαν π�λύ ευν�ϊκά σ��λια για τ� κ�ιν�τικ� σύστηµα ελέγ��υ των
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συγκεντρώσεων, και ιδίως για τη δηµ�σίευση αιτι�λ�γηµένων απ��άσεων µέσα σε σύντ�µες
καθ�ρισµένες πρ�θεσµίες. Ελά�ιστ�ι απ’ αυτ�ύς υπ�στήρι�αν την εγκατάλειψη ή τη ρι!ική
αναµ�ρ�ωση τ�υ ισ�ύ�ντ�ς συστήµατ�ς, ή πρ�τειναν, για παράδειγµα, µια µετά"αση στ�
αµερικανικ�ύ τύπ�υ σύστηµα δίω�ης. Ταυτ��ρ�να εκ�ράστηκε απ� �ρισµέν�υς ένας
πρ�"ληµατισµ�ς σ�ετικά µε την απ�τελεσµατικ�τητα των διαδικαστικών εγγυήσεων και τις
δυνατ�τητες απ�τελεσµατικ�ύ δικαστικ�ύ ελέγ��υ των απ��άσεων της Επιτρ�πής σε υπ�θέσεις
συγκεντρώσεων.

5.2. Η προτειν�µενη µεταρρ�θµιση

5.2.1. Ζητ�µατα ουσ�α


Τροποπο�ηση του ουσιαστικο� κριτηρ�ου που προβλ	πει ο κανονισµ�
 συγκεντρ�σεων

289. Με τ� Πράσιν� Βι"λί� της Επιτρ�πής �εκίνησε ένας πρ�"ληµατισµ�ς σ�ετικά µε τα
πλε�νεκτήµατα τ�υ �υσιαστικ�ύ κριτηρί�υ π�υ διατυπώνεται στ� άρθρ� 2 τ�υ καν�νισµ�ύ
συγκεντρώσεων (κριτήρι� της δεσπ�!�υσας θέσης). Συγκεκριµένα, !ητήθηκε υπ�"�λή
παρατηρήσεων σ�ετικά µε την απ�τελεσµατικ�τητα τ�υ κριτηρί�υ αυτ�ύ σε σύγκριση µε τ�
κριτήρι� τ�υ «�υσιώδ�υς περι�ρισµ�ύ τ�υ ανταγωνισµ�ύ» ()ΠΑ), π�υ �ρησιµ�π�ιείται σε
�ρισµένες άλλες ν�µ�θεσίες (και ιδίως στις ΗΠΑ). Απ� τις συ!ητήσεις πρ�έκυψε ένα ευρύ
�άσµα απ�ψεων π�υ συνηγ�ρ�ύν τ�σ� υπέρ �σ� και κατά της αλλαγής τ�υ. Aσ�ι υπ�στηρί!�υν
την υι�θέτηση τ�υ κριτηρί�υ τ�υ )ΠΑ τ�νί!�υν κυρίως �τι τ� εν λ�γω κριτήρι� θα είναι απ� τη
�ύση τ�υ περισσ�τερ� πρ�σ��ρ� για την αντιµετώπιση �λ�υ τ�υ �άσµατ�ς των περίπλ�κων
πρ�"ληµάτων ανταγωνισµ�ύ π�υ µπ�ρεί να πρ�κύψ�υν απ� τις συγκεντρώσεις και �τι τ� πεδί�
π�υ καλύπτει τ� ισ�ύ�ν κριτήρι� ενδέ�εται να παρ�υσιά!ει «κεν�» ή κενά.

290. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε ωστ�σ� στ� συµπέρασµα, µε "άση τη µέ�ρι σήµερα εµπειρία της,
�τι έ��υν υπερτ�νισθεί τα ενδε��µενα µει�νεκτήµατα τ�υ κριτηρί�υ της δεσπ�!�υσας θέσης
και �τι στην πρά�η τα κριτήρια της δεσπ�!�υσας θέσης και τ�υ )ΠΑ έ��υν �δηγήσει σε
συµπεράσµατα π�υ συγκλίν�υν σε µεγάλ� "αθµ�, ιδίως στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, κατά τα
τελευταία �ρ�νια. Η διατήρηση τ�υ κριτηρί�υ της δεσπ�!�υσας θέσης θα ευθυγραµµι!�ταν

¥175¦ http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/comments.html

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/comments.html
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επίσης περισσ�τερ� και µε τη ν�µ�λ�γία �σ�ν α��ρά την ερµηνεία τ�υ, �πως διαµ�ρ�ώθηκε
συν τω �ρ�νω απ� τ� ∆ικαστήρι� και τ� Πρωτ�δικεί�, πράγµα π�υ εγγυάται υψηλ� "αθµ�
ασ�άλειας δικαί�υ. Ωστ�σ�, για λ�γ�υς ασ�άλειας δικαί�υ και δια�άνειας �σ�ν α��ρά τ� πεδί�
ε�αρµ�γής τ�υ ισ�ύ�ντ�ς κριτηρί�υ, η Επιτρ�πή πρ�τεινε να διατυπωθεί µια διευκρίνιση στ�
κείµεν� τ�υ άρθρ�υ 2 (µε πρ�σθήκη µιας παραγρά��υ στ� εν λ�γω άρθρ� και σ�ετικών
αιτι�λ�γικών σκέψεων στ�ν καν�νισµ�) σ�ετικά µε την ένν�ια της δεσπ�!�υσας θέσης π�υ
περιλαµ"άνεται στα ισ�ύ�ντα �υσιαστικά κριτήρια, ώστε να καθίσταται σα�ές �τι τ� κριτήρι�
αυτ� ε�αρµ�!εται και στις περιπτώσεις π�υ µια συγκέντρωση έ�ει τις λεγ�µενες «µ�ν�µερείς
επιπτώσεις» σε καταστάσεις �λιγ�πωλίων, για τις �π�ίες επισηµάνθηκε τ� ενδε��µεν� ύπαρ�ης
«κεν�ύ» σε �ρισµένα σ��λια. Η πρ�τειν�µενη διευκρίνιση ευθυγραµµί!εται και µε τ�ν τρ�π�
µε τ�ν �π�ί� τ� ∆ικαστήρι� �ρί!ει τη δεσπ�!�υσα θέση στις υπ�θέσεις συγκεντρώσεων (176),
αλλά απ�σκ�πεί να εστιάσει περισσ�τερ� την πρ�σ��ή στις �ικ�ν�µικές επιπτώσεις των
συγκεντρώσεων.

Σχ	διο ανακο�νωση
 σχετικ� µε την αξιολ�γηση των οριζ�ντιων συγκεντρ�σεων
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

291. Εκτ�ς απ� αυτή τη διευκρίνιση τ�υ πεδί�υ ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 2 τ�υ καν�νισµ�ύ
συγκεντρώσεων, η Επιτρ�πή ενέκρινε ένα σ�έδι� ανακ�ίνωσης για την α�ι�λ�γηση των
«�ρι!�ντιων» συγκεντρώσεων, µε την �π�ία ε�ασ�αλί!εται δια�άνεια και πρ�"λεψιµ�τητα
�σ�ν α��ρά τις αναλύσεις στις υπ�θέσεις συγκεντρώσεων, και κατά συνέπεια µεγαλύτερη
ασ�άλεια δικαί�υ για �λ�υς τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς. Η Επιτρ�πή ανακ�ίνωσε επίσης �τι
πρ�τίθεται να εκπ�νήσει αργ�τερα περαιτέρω �δηγίες σ�ετικά µε την πρ�σέγγιση π�υ
ακ�λ�υθεί για την α�ι�λ�γηση των «κάθετων» και των «διαγώνιων» συγκεντρώσεων.

292. Τ� πρώτ� σ�έδι� µιας σειράς κατευθυντήριων γραµµών εκπ�νήθηκε µε σκ�π� τη
δηµι�υργία εν�ς �ρθ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ πλαισί�υ για την α�ι�λ�γηση των συγκεντρώσεων, ε��σ�ν
�ι συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις δραστηρι�π�ι�ύνται στην πώληση πρ�ϊ�ντων στην ίδια
σ�ετική αγ�ρά ή είναι δυνητικ�ί ανταγωνιστές στην αγ�ρά αυτή (�ρι!�ντιες συγκεντρώσεις). Η
Επιτρ�πή ε�ετά!ει πώς πρέπει να αναλυθ�ύν �ι επιπτώσεις µιας συγκέντρωσης στ�ν
ανταγωνισµ� σε µια συγκεκριµένη αγ�ρά, διασα�ηνί!�ντας, µετα�ύ άλλων, τ�ν τρ�π� µε τ�ν
�π�ί� θα ε�αρµ�σει την ένν�ια της συλλ�γικής δεσπ�!�υσας θέσης. Τ� σ�έδι� κατευθυντήριων
γραµµών πραγµατεύεται επίσης τ�υς συγκεκριµέν�υς παράγ�ντες π�υ µπ�ρεί να αµ"λύν�υν την
αρ�ική διαπίστωση �τι υπάρ�ει ενδε��µεν� αρνητικ�ύ επηρεασµ�ύ τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Τέτ�ι�ι
παράγ�ντες είναι η αγ�ραστική ισ�ύς, η ευ�έρεια εισ�δ�υ στην αγ�ρά, τ� γεγ�ν�ς �τι η
συγκέντρωση µπ�ρεί να είναι η µ�νη εναλλακτική λύση στην παύση των δραστηρι�τήτων της
ε�αγ�ρα!�µενης εταιρείας, καθώς και η "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας.

Η αντιµετ�πιση τη
 βελτ�ωση
 τη
 αποτελεσµατικ�τητα


293. Aσ�ν α��ρά τη "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας, ανα�έρεται �τι η Επιτρ�πή
πρ�τίθεται να ε�ετάσει πρ�σεκτικά κάθε ισ�υρισµ� περί "ελτίωσης της απ�τελεσµατικ�τητας
στ� πλαίσι� της συν�λικ�τερης α�ι�λ�γησης µιας συγκέντρωσης, και µπ�ρεί εντέλει να κρίνει
�τι, λ�γω της "ελτίωσης της απ�τελεσµατικ�τητας π�υ πρ�κύπτει απ� τη συγκέντρωση, η
τελευταία δεν δηµι�υργεί �ύτε ενισ�ύει δεσπ�!�υσα θέση π�υ θα εί�ε σαν απ�τέλεσµα τη
σηµαντική παρεµπ�διση τ�υ απ�τελεσµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ.

¥176¦ Υπ�θεση T-102/96, Gencor κατά Επιτρ�πής, Συλλ�γή 1999, σ II-753, σηµεί� 200.
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294. Αυτ� είναι σύµ�ων� και µε τις απαντήσεις π�υ δ�θηκαν στ� Πράσιν� Βι"λί�, �π�υ
τ�νίστηκε �τι είναι δυνατ�ν να αναγνωριστεί η "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις συγκεντρώσεων, �ωρίς να µετα"ληθεί η διατύπωση τ�υ �υσιαστικ�ύ
κριτηρί�υ στ�ν καν�νισµ� συγκεντρώσεων. Τ� άρθρ� 2 παράγρα��ς 1 στ�ι�εί� ") τ�υ καν�νισµ�ύ
συγκεντρώσεων απ�τελεί µια σα�ή ν�µική "άση απ� την άπ�ψη αυτή, καθ�σ�ν �ρί!ει �τι η
Επιτρ�πή λαµ"άνει υπ�ψη, µετα�ύ άλλων, «την ε�έλι�η της τε�νικής και �ικ�ν�µικής πρ��δ�υ
ε��σ�ν η ε�έλι�η αυτή είναι πρ�ς τ� συµ�έρ�ν των καταναλωτών και δεν απ�τελεί εµπ�δι� για
τ�ν ανταγωνισµ�».

295. Τ� σ�έδι� ανακ�ίνωσης ανα�έρει �τι �ι ισ�υρισµ�ί σ�ετικά µε τη "ελτίωση της
απ�τελεσµατικ�τητας θα γίν�νται δεκτ�ί µ�ν� �ταν η Επιτρ�πή είναι σε θέση να συµπεράνει µε
επαρκή "αθµ� "ε"αι�τητας �τι τα ��έλη απ� την άπ�ψη της απ�τελεσµατικ�τητας π�υ
πρ�σπ�ρί!ει η συγκέντρωση θα ενισ�ύσ�υν τα κίνητρα της �ντ�τητας π�υ πρ�κύπτει απ� τη
συγκέντρωση να ενεργεί κατά τρ�π� � �π�ί�ς πρ�άγει τ�ν ανταγωνισµ� πρ�ς ��ελ�ς των
καταναλωτών, δεδ�µέν�υ �τι η "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας π�υ πρ�κύπτει απ� τη
συγκέντρωση είτε ε��υδετερώνει τις αρνητικές επιπτώσεις για τ�υς καταναλωτές είτε
απ�κλείει τ� ενδε��µεν� τ�υς. Για να καταλή�ει η Επιτρ�πή σε ένα τέτ�ι� συµπέρασµα, �ι
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

"ελτιώσεις θα πρέπει να πρ�σπ�ρί!�υν άµεσ� ��ελ�ς στ�υς καταναλωτές, καθώς και να
ε�αρτώνται απ� τη συγκεκριµένη συγκέντρωση, να είναι σηµαντικές και επαληθεύσιµες και να
επέρ��νται σε σύντ�µ� �ρ�νικ� διάστηµα. Τ� "άρ�ς της απ�δεί�εως θα έ��υν τα µέρη π�υ
συµµετέ��υν στη συγκέντρωση, και ιδίως τ� "άρ�ς της απ�δεί�εως �τι η "ελτίωση της
απ�τελεσµατικ�τητας είναι τ�σ� µεγάλη ώστε ε��υδετερώνει τις αρνητικές επιπτώσεις π�υ θα
εί�ε δια��ρετικά η συγκέντρωση στ�ν ανταγωνισµ�. Τ� σ�έδι� ανακ�ίνωσης ανα�έρει επίσης
�τι η "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας είναι απίθαν� να γίνει δεκτή ως επαρκής για να
επιτραπεί µια συγκέντρωση π�υ �δηγεί σε κατάσταση µ�ν�πωλί�υ ή �ι�νεί µ�ν�πωλί�υ.

5.3. Μεταρρ�θµιση του συστ�µατο� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων

296. Aπως πρ�ανα�έρθηκε, η µεταρρύθµιση θα απαιτήσει κάπ�ιες αλλαγές στ�ν ίδι� τ�ν
καν�νισµ� συγκεντρώσεων, αλλά και µέτρα µη ν�µ�θετικ�ύ �αρακτήρα. Σκ�π�ς των µέτρων
αυτών είναι να ε�ασ�αλιστεί η εκ µέρ�υς της Επιτρ�πής διενέργεια των ερευνών σε θέµατα
συγκεντρώσεων κατά τρ�π� περισσ�τερ� διε��δικ� και συγκεκριµέν�, "ασι!�µενη
περισσ�τερ� στην �ικ�ν�µική ανάλυση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δ�θ�ύν περισσ�τερες
δυνατ�τητες στην Επιτρ�πή για έκδ�ση �ρθών απ��άσεων στις υπ�θέσεις συγκεντρώσεων.

5.3.1. Νοµοθετικ� µ	τρα

Προθεσµ�ε


297. Η Επιτρ�πή πρ�τείνει µια σειρά σηµαντικών τρ�π�π�ιήσεων �σ�ν α��ρά τις διατά�εις
τ�υ καν�νισµ�ύ περί πρ�θεσµιών. Πρώτ�ν, η πρ�θεσµία εντ�ς της �π�ίας µπ�ρ�ύν να
πρ�τείν�υν δεσµεύσεις τα συµµετέ��ντα στη συγκέντρωση µέρη κατά τη �άση I θα παραταθεί
απ� τρεις σε τέσσερις ε"δ�µάδες (177). Με την τρ�π�π�ίηση αυτή ε�ασ�αλί!εται έτσι µια
επιπλέ�ν ε"δ�µάδα για την ε�εύρεση λύσης στα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ. ∆εύτερ�ν, µε την
πρ�ταση επαν�ρθωτικών µέτρων κατά τη �άση 2, ε��σ�ν αυτή δεν έ�ει ήδη υπ�"ληθεί

¥177¦ ) υπ�λ�γισµ�ς των πρ�θεσµιών π�υ πρ�"λέπει � καν�νισµ�ς συγκεντρώσεων και � εκτελεστικ�ς καν�νισµ�ς
θα απλ�υστευθεί και θα γίνει περισσ�τερ� δια�ανής, καθώς �λες �ι πρ�θεσµίες θα εκ�ρά!�νται σε εργάσιµες
ηµέρες (ΕΗ), µε κάθε ε"δ�µάδα να έ�ει κατά καν�να πέντε εργάσιµες ηµέρες, εκτ�ς αν περιλαµ"άνει επίσηµη
αργία της Επιτρ�πής.
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νωρίτερα κατά τη διαδικασία (πριν απ� την πάρ�δ� 55 εργάσιµων ηµερών), θα πρ�στεθ�ύν τρεις
επιπλέ�ν ε"δ�µάδες, ώστε να υπάρ�ει περισσ�τερ�ς �ρ�ν�ς για τη δέ�υσα µελέτη των µέτρων,
καθώς και για να !ητηθεί η γνώµη των κρατών µελών. Τρίτ�ν, στ� σ�έδι� καν�νισµ�ύ
πρ�τείνεται να δ�θεί η δυνατ�τητα πρ�σθήκης έως τεσσάρων ε"δ�µάδων κατά τη �άση 2 για να
ε�ασ�αλισθεί µια διε��δική έρευνα σε περίπλ�κες υπ�θέσεις. Τα µέρη θα έ��υν αρ�ικ�
δικαίωµα για την εν λ�γω παράταση. Ωστ�σ�, η παράταση αυτή µπ�ρεί να γίνει και κατ’ αίτηση
της Επιτρ�πής (αλλά µε τη συγκατάθεση των µερών), ε��σ�ν είναι πεπεισµένη �τι
δικαι�λ�γείται να δ�θεί επιπλέ�ν �ρ�ν�ς για την έρευνα. Τέλ�ς, τ� σ�έδι� καν�νισµ�ύ
πρ�"λέπει την καθιέρωση, µε σ�ετική ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής, γενικευµένων απαλλαγών
απ� την απαγ�ρευση πραγµατ�π�ίησης της συγκέντρωσης πριν απ� τη σ�ετική έγκριση, για
περιπτώσεις π�υ δεν παρ�υσιά!�υν πρ�"λήµατα.

Χρ�νο
 υποβολ�
 των κοινοποι�σεων

298. Ένα άλλ� σηµεί� της πρ�τασης α��ρά την ανάγκη για περισσ�τερη ευελι�ία σ�ετικά µε
τ� �ρ�ν� υπ�"�λής των κ�ιν�π�ιήσεων στην Επιτρ�πή. Σύµ�ωνα µε την πρ�τειν�µενη
τρ�π�π�ίηση θα υπάρ�ει η δυνατ�τητα κ�ιν�π�ίησης πριν απ� την �λ�κλήρωση της
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

δεσµευτικής συµ�ωνίας. Πρ�τείνεται επίσης να καταργηθεί η ισ�ύ�υσα πρ�θεσµία µιας
ε"δ�µάδας για την κ�ιν�π�ίηση της εν λ�γω συµ�ωνίας µετά τη σύναψή της, υπ� την
πρ�ϋπ�θεση �τι δεν γίν�νται περαιτέρω ενέργειες για την ε�αρµ�γή της. Gάρη σ’ αυτ�ύς τ�υς
περισσ�τερ� ευέλικτ�υς καν�νες �ι επι�ειρήσεις θα έ��υν τη δυνατ�τητα να �ργανών�υν
καλύτερα τις συναλλαγές τ�υς �ωρίς να είναι υπ��ρεωµένες να πρ�σαρµ�!�υν τ�ν
πρ�γραµµατισµ� τ�υς σε περιττ�ύς άκαµπτ�υς καν�νες, ενώ παράλληλα διευκ�λύνεται η
διεθνής συνεργασία σε υπ�θέσεις συγκεντρώσεων, ιδιαίτερα �σ�ν α��ρά τ� συγ�ρ�νισµ� των
ερευνών απ� δια��ρετικ�ύς ��ρείς.

Εν�σχυση των ελεγκτικ�ν εξουσι�ν

299. Aσ�ν α��ρά τις διατά�εις τ�υ καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων σ�ετικά µε τ�υς ελέγ��υς, η
Επιτρ�πή πρ�τείνει, µε �ρισµένες ε�αιρέσεις, να ευθυγραµµιστ�ύν �ι ελεγκτικές της ε��υσίες,
καθώς και �ι διατά�εις περί επι"�λής πρ�στίµων, µε τις πρ�ταθείσες στ�ν νέ� εκτελεστικ�
καν�νισµ� για τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Με τ�ν τρ�π� αυτ�, η Επιτρ�πή θα έ�ει τη
δυνατ�τητα να συγκεντρώνει ευκ�λ�τερα πληρ���ρίες στ� πλαίσι� της έρευνας και να
επι"άλει υψηλ�τερα πρ�στιµα λ�γω µη συµµ�ρ�ωσης µε τις αιτήσεις παρ��ής των σ�ετικών
πληρ���ριών.

300. Τα µέτρα αυτά είναι σηµαντικά, λαµ"άν�ντας ιδίως υπ�ψη τ� µεγάλ� "άρ�ς απ�δεί�εως
π�υ �έρει η Επιτρ�πή και π�υ γίνεται ιδιαίτερα εµ�ανές στις περιπτώσεις π�υ πρ�τίθεται να
παρέµ"ει. Παρ’ �λα αυτά, �ρισµένες ε��υσίες π�υ πρ�"λέπ�νται στ� πλαίσι� των άρθρων 81 και
82, ιδίως �σ�ν α��ρά τις κατ’ �ίκ�ν έρευνες και τις έρευνες σε κλάδ�υς της �ικ�ν�µίας, δεν
πρ�τείνεται να περιλη�θ�ύν στ�ν καν�νισµ� συγκεντρώσεων.

Απλο�στερη και περισσ�τερο ευ	λικτη κατανοµ� των υποθ	σεων

301. Ένας άλλ�ς απ� τ�υς "ασικ�ύς στ���υς της µεταρρύθµισης ήταν να "ελτιστ�π�ιηθεί η
καταν�µή των υπ�θέσεων µετα�ύ της Επιτρ�πής και των εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ µε "άση
την αρ�ή της επικ�υρικ�τητας, αντιµετωπί!�ντας ταυτ��ρ�να και τ� µ�νιµ� �αιν�µεν� των
«π�λλαπλών κ�ιν�π�ιήσεων» (παράλληλη κ�ιν�π�ίηση σε διά��ρες αρ�ές ανταγωνισµ�ύ
εντ�ς της ΕΕ).
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302. Στ� Πράσιν� Βι"λί�, η Επιτρ�πή έθεσε πρ�ς συ!ήτηση τη δυνατ�τητα να της δ�θεί
απ�κλειστική αρµ�δι�τητα για �λες τις υπ�θέσεις συγκεντρώσεων π�υ απ�τελ�ύν αντικείµεν�
κ�ιν�π�ίησης σε τ�υλά�ιστ�ν τρία κράτη µέλη (η λεγ�µενη «πρ�ταση 3+»). Η δυνατ�τητα αυτή
θεωρήθηκε σαν απλ� και απ�τελεσµατικ� µέσ� για τ�ν περι�ρισµ� τ�υ αριθµ�ύ των
συγκεντρώσεων π�υ θα έ�ρη!αν π�λλαπλής κ�ιν�π�ίησης. ) στ���ς της ενίσ�υσης της
ε�αρµ�γής της αρ�ής της επικ�υρικ�τητας κατά την καταν�µή των υπ�θέσεων υπ�στηρί�θηκε
ευρέως στ� πλαίσι� των παρατηρήσεων π�υ υπ�"λήθηκαν για τ� Πράσιν� Βι"λί�. Ωστ�σ�, απ�
τη δηµ�σια αυτή δια"�ύλευση αναδεί�θηκαν µια σειρά απ� ενδε��µενα µει�νεκτήµατα της
αρ�ικής πρ�τασης, ιδίως η ν�µική α"ε"αι�τητα π�υ µπ�ρεί να πρ�κύψει.

303. Υπ� τ� �ως των παρατηρήσεων αυτών, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µην πρ�ωθήσει την
«πρ�ταση 3+», αλλά πρ�τεινε την απλ�ύστευση τ�υ µη�ανισµ�ύ παραπ�µπής, καθιστώντας τ�ν
ταυτ��ρ�να περισσ�τερ� ευέλικτ�. Η Επιτρ�πή πρ�τείνει, πρώτ�ν, να απλ�υστευθ�ύν τα κριτήρια
της εν λ�γω παραπ�µπής και να ευθυγραµµισθ�ύν περισσ�τερ� και απ� τις δύ� πλευρές και,
δεύτερ�ν, να επιτρέπεται η παραπ�µπή κατά τ� πρ� της κ�ιν�π�ίησης στάδι�. Τα κ�ιν�π�ι�ύντα
µέρη θα έ��υν τ� απ�κλειστικ� δικαίωµα πρωτ�"�υλίας σ’ αυτ� τ� αρ�ικ� στάδι� και, στις
περιπτώσεις π�υ θεωρ�ύν �τι η παραπ�µπή θα αυ�ήσει την απ�τελεσµατικ�τητα της διαδικασίας
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ελέγ��υ της συγκέντρωσης, θα µπ�ρ�ύν να υπ�"άλ�υν αιτι�λ�γηµένη αίτηση για πρ� της
κ�ιν�π�ίησης παραπ�µπή της υπ�θεσης σε µια απ� τις δύ� πλευρές. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να
γίνει δεκτή τ�σ� απ� την Επιτρ�πή �σ� και απ� τις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ τις �π�ίες α��ρά,
εντ�ς σύντ�µης πρ�θεσµίας, απ�κλεί�ντας έτσι τη δηµι�υργία αδιε��δ�υ. Τρίτ�ν, η Επιτρ�πή
πρ�τείνει, ε��σ�ν συµ�ων�ύν τ�υλά�ιστ�ν τρία κράτη µέλη να παραπεµ�θεί µια υπ�θεση στην
Επιτρ�πή, η υπ�θεση να θεωρείται �τι εµπίπτει στην απ�κλειστική αρµ�δι�τητα της τελευταίας.
)ι τρ�π�π�ιήσεις αυτές τ�υ καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων θα συµπληρωθ�ύν µε µια σειρά
κατευθυντήριων αρ�ών σ�ετικά µε τα κριτήρια επί των �π�ίων θα πρέπει να λαµ"άν�νται �ι
απ��άσεις παραπ�µπής, και �ι �π�ίες θα υπ�"ληθ�ύν εν καιρώ πρ�ς έγκριση στην Επιτρ�πή.

5.3.2. *Μ	τρα µη νοµοθετικο� χαρακτ�ρα 

Εν�σχυση του οικονοµικο� επιτελε�ου τη
 Γ∆ Ανταγωνισµ�


304. Η Επιτρ�πή σ�εδιά!ει τη δηµι�υργία µιας νέας θέσης �ικ�ν�µικ�ύ πρ�ϊσταµέν�υ
ανταγωνισµ�ύ στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµ�ύ, µε τ� αναγκαί� πρ�σωπικ� π�υ θα
παρέ�ει µια ανε�άρτητη �ικ�ν�µική γνώµη στ�υς ��ρείς λήψης απ��άσεων σε �λα τα επίπεδα,
καθώς και �δηγίες κατά την ε�έλι�η της ερευνητικής διαδικασίας. Τ� πρ�σωπ� αυτ� θα είναι
ε�έ�ων �ικ�ν�µ�λ�γ�ς, σε πρ�σωρινή απ�σπαση στην Επιτρ�πή, ώστε � εκάστ�τε κάτ���ς
αυτής της θέσης να "ρίσκεται σε στενή επα�ή µε τις τελευταίες �ικ�ν�µικές θεωρίες. ) ρ�λ�ς
τ�υ �ικ�ν�µικ�ύ πρ�ϊσταµέν�υ δεν θα περι�ρί!εται στις υπ�θέσεις ελέγ��υ συγκεντρώσεων,
αλλά θα καλύπτει την ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ γενικ�τερα, περιλαµ"αν�µέν�υ
και τ�υ ελέγ��υ των κρατικών ενισ�ύσεων.

305. Επίσης θα επιτα�υνθεί η πρ�σληψη �ικ�ν�µ�λ�γων ειδικών σε θέµατα επι�ειρήσεων
και η πρ�σ�υγή σε ε�ωτερικ�ύς �ικ�ν�µικ�ύς εµπειρ�γνώµ�νες. Συγκεκριµένα, σ�εδιά!εται να
γίνεται συ�ν�τερα παραγγελία ανε�άρτητων �ικ�ν�µετρικών µελετών κατά τη �άση 2 των
ερευνών για υπ�θέσεις συγκεντρώσεων.

Προ�θηση τη
 εξ	ταση
 απ� ειδικο�
 εµπειρογν�µονε


306. Μια ακ�µα αλλαγή είναι η πρ�ώθηση και συστηµατικ�τερη ε�αρµ�γή εν�ς συστήµατ�ς
ε�έτασης απ� �µάδα ειδικών εµπειρ�γνωµ�νων κατά τη �άση 2 των υπ�θέσεων συγκέντρωσης.
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Για �λες τις εµπεριστατωµένες έρευνες θα �ρί!εται ένα «πάνελ» απ� έµπειρ�υς υπαλλήλ�υς,
έργ� τ�υ �π�ί�υ θα είναι να ε�ετά!ει µε ένα «νέ� "λέµµα» τα συµπεράσµατα της �µάδας
εισηγητών π�υ είναι επι��ρτισµένη µε την έρευνα, σε �ρισµένα κρίσιµα σηµεία της
τελευταίας. Τα µέλη τ�υ «πάνελ» θα επιλέγ�νται απ� �λη τη γενική διεύθυνση, ενώ παράλληλα
θα καλ�ύνται και υπάλληλ�ι απ� άλλες υπηρεσίες της Επιτρ�πής για να συµµετάσ��υν στις
συ!ητήσεις. Για τ� σκ�π� αυτ� πρ�κειται να δηµι�υργηθεί µια νέα δι�ικητική µ�νάδα για την
παρ��ή της αναγκαίας υπ�στήρι�ης και πλαισίωσης, π�υ θα επιτρέψει στα «πάνελ» αυτά να
πρ�"αίν�υν σε πραγµατικ� και απ�τελεσµατικ� εσωτερικ� έλεγ�� σ�ετικά µε την �ρθ�τητα
των πρ�καταρκτικών συµπερασµάτων στα �π�ία κατέλη�αν �ι εισηγητές. Τ� σύστηµα αυτ�,
επιπλέ�ν, θα επεκταθεί σε �λ�κληρη τη γενική διεύθυνση ώστε να καλύπτεται η λήψη
απ��άσεων εκ µέρ�υς της Επιτρ�πής και στ�υς τ�µείς των συµπρά�εων και των κρατικών
ενισ�ύσεων.

Ν	ο
 κ�δικα
 ορθ�
 πρακτικ�
 — Εν�σχυση των διαδικαστικ�ν εγγυ�σεων γενικ�τερα

307. Η Επιτρ�πή ανακ�ίνωσε επίσης την πρ�θεσή της να τρ�π�π�ιήσει τ�υς εσωτερικ�ύς της
καν�νες ώστε τα µέρη να έ��υν νωρίτερα πρ�σ"αση στ�υς �ακέλ�υς της απ’ �τι σήµερα. Πρώτ�ν,
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θα τ�υς παρέ�εται πλήρης πρ�σ"αση στ� �άκελ� αµέσως µετά την έναρ�η εµπεριστατωµένης
έρευνας [δηλαδή µετά την έκδ�ση απ��ασης "άσει τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 1 στ�ι�εί� γ) τ�υ
καν�νισµ�ύ]. ∆εύτερ�ν, θα ε�ασ�αλί!εται στα συµµετέ��ντα µέρη ad hoc πρ�σ"αση καθ’ �λη τη
διάρκεια της έρευνας στις κυρι�τερες παρατηρήσεις τρίτων π�υ είναι αντίθετες πρ�ς τις απ�ψεις
των µερών — µε σε"ασµ�, �πωσδήπ�τε, των θεµιτών α�ιώσεων για πρ�στασία των εµπιστευτικών
πληρ���ριών. Με τ�ν τρ�π� αυτ� θα ενισ�υθεί ακ�µη περισσ�τερ� η δια�άνεια των διαδικασιών
και θα δίνεται στα µέρη η δυνατ�τητα να απαντ�ύν σ’ αυτές τις παρατηρήσεις κατά τα αρ�ικά
στάδια της έρευνας και ��ι, �πως σήµερα, µετά τη διατύπωση των αιτιάσεων.

308. Πρ�τείνεται επίσης να δίνεται περαιτέρω δυνατ�τητα για ειδική συνάντηση των
συµµετε��ντων µερών µε τ�υς τρίτ�υς «καταγγέλλ�ντες», η �π�ία θα πρέπει θεωρητικά να
πραγµατ�π�ιείται πριν απ� τη διατύπωση των αιτιάσεων. Με τ�ν τρ�π� αυτ� θα καθίσταται
δυνατή η αντιπαράθεση των ισ�υρισµών π�υ επικαλ�ύνται τα µέρη και �ι τρίτ�ι �σ�ν α��ρά τις
πιθανές επιπτώσεις της σ�εδια!�µενης συγκέντρωσης, πράγµα π�υ θα συµ"άλλει στην
εκπ�νηση µιας περισσ�τερ� εµπεριστατωµένης κ�ιν�π�ίησης αιτιάσεων.

309. Σ�εδιά!εται επίσης να επι"ληθεί περισσ�τερη πειθαρ�ία και δια�άνεια κατά τη
διε�αγωγή των ερευνών, πρ�σ�έρ�ντας στις συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις τη δυνατ�τητα να
παρακ�λ�υθ�ύν τις συνεδριάσεις για την ε�έταση της π�ρείας της υπ�θεσης µε την Επιτρ�πή
σε �ρισµένα απ��ασιστικά σηµεία της διαδικασίας. Με τ�ν τρ�π� αυτ� τα συµµετέ��ντα µέρη
θα έ��υν µια εγγύηση �τι θα τηρ�ύνται συνε�ώς ενήµερα για την πρ��δ� της έρευνας, και �τι θα
τ�υς παρέ�εται ανά πάσα στιγµή η δυνατ�τητα να συ!ητ�ύν την υπ�θεσή τ�υς µε ανώτερ�υς
υπαλλήλ�υς της Επιτρ�πής.

310. )ρισµένα απ� αυτά τα µη ν�µ�θετικ�ύ �αρακτήρα µέτρα περιέ��νται σε ένα σ�έδι�
κώδικα �ρθής πρακτικής για τη διε�αγωγή των ερευνών σε υπ�θέσεις συγκέντρωσης, π�υ θα
συ!ητηθ�ύν µε τη ν�µική και επι�ειρηµατική κ�ιν�τητα πρ�τ�ύ �ριστικ�π�ιηθ�ύν. )ι �ρθές
αυτές πρακτικές θα α��ρ�ύν τ�σ� την καθηµερινή δια�είριση των υπ�θέσεων συγκέντρωσης
απ� τη Γ∆ Ανταγωνισµ�ς �σ� και τις σ�έσεις της Επιτρ�πής µε τα συµµετέ��ντα µέρη και τ�υς
ενδια�ερ�µεν�υς τρίτ�υς, και ειδικ�τερα τ� �ρ�ν�διάγραµµα των συσκέψεων, τη δια�άνεια, τις
πρ� της κ�ιν�π�ίησης επα�ές και τις διαδικαστικές εγγυήσεις στις διαδικασίες ελέγ��υ των
συγκεντρώσεων. Τ� σ�έδι� τ�υ κώδικα �ρθής πρακτικής έ�ει δηµ�σιευθεί στ�ν δικτυακ� τ�π�
της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς πρ�κειµέν�υ να υπ�"ληθ�ύν σ�ετικές παρατηρήσεις.
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Εν�σχυση του υπε�θυνου ακρο�σεων

311. Στ� πλαίσι� των σ�εδια!�µενων µεταρρυθµίσεων θα ενισ�υθεί περαιτέρω και � ρ�λ�ς
τ�υ υπεύθυν�υ ακρ�άσεων, στ�ν �π�ί� πρ�κειται να δ�θ�ύν �ι σ�ετικ�ί π�ρ�ι, µετα�ύ άλλων
υπάλληλ�ι κατηγ�ρίας Α, π�υ θα τ�υ επιτρέψ�υν να �έρει πλήρως σε πέρας τ� έργ� τ�υ. Στις
παρατηρήσεις π�υ υπ�"λήθηκαν για τ� Πράσιν� Βι"λί� !ητήθηκε ευρέως η ενίσ�υση τ�υ
ρ�λ�υ τ�υ υπεύθυν�υ ακρ�άσεων.

Συµµετοχ� των καταναλωτ�ν και �λλων ενδιαφεροµ	νων τρ�των

312. Άλλες µεταρρυθµίσεις περιλαµ"άν�υν τη δηµι�υργία εν�ς υπεύθυν�υ για τις σ�έσεις µε
τ�υς καταναλωτές στη Γ∆ Ανταγωνισµ�ς, για να ενθαρρύνει και να διευκ�λύνει τη συνεργασία
µε τις ενώσεις καταναλωτών, π�υ συνήθως διαθέτ�υν ελά�ιστ�υς π�ρ�υς. Σκ�π�ς είναι να
πρ�ωθηθεί η συµµετ��ή των καταναλωτών στις διαδικασίες ανταγωνισµ�ύ. Παρά τ� γεγ�ν�ς �τι
απώτερ�ς στ���ς τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων είναι η πρ�στασία της ευηµερίας των
καταναλωτών, �ι τελευταί�ι και �ι �ργανώσεις τ�υς σπάνια εκ�ρά!�υν τις απ�ψεις τ�υς στην
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Επιτρ�πή σ�ετικά µε τις ενδε��µενες επιπτώσεις συγκεκριµένων συγκεντρώσεων.

313. Η Επιτρ�πή πρ�τίθεται επίσης να τρ�π�π�ιήσει τ� έντυπ� της κ�ιν�π�ίησης των
συγκεντρώσεων �ύτως ώστε να περιλαµ"άνει µια υπενθύµιση στις επι�ειρήσεις σ�ετικά µε την
ανάγκη τήρησης των υπ��ρεώσεών τ�υς σύµ�ωνα µε τ� εθνικ� και τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� �σ�ν
α��ρά τις δια"�υλεύσεις µε τ�υς εκπρ�σώπ�υς των εργα!�µένων.

Εν�σχυση τη
 συµβουλευτικ�
 επιτροπ�


314. Πρ�"λέπεται περαιτέρω η ενίσ�υση της συµµετ��ής της συµ"�υλευτικής επιτρ�πής
συγκεντρώσεων (π�υ απαρτί!εται απ� εµπειρ�γνώµ�νες των κρατών µελών σε θέµατα
ανταγωνισµ�ύ). Τ� �ργαν� αυτ� διαδραµατί!ει κεντρικ� ρ�λ� πρ�"αίν�ντας σε «έ�ωθεν»
ε�έταση των ερευνών της Επιτρ�πής, ιδίως κατά την �λ�κλήρωση µιας εµπεριστατωµένης
έρευνας. Αν και �π�ιαδήπ�τε σ�ετική αλλαγή απ�τελεί τελικά !ήτηµα εσωτερικής �ργάνωσης
της ίδιας της συµ"�υλευτικής επιτρ�πής, η Επιτρ�πή πρ�τεινε τ� κράτ�ς µέλ�ς «εισηγητής» να
έ�ει τη δυνατ�τητα να συνεργά!εται στεν�τερα στην παρακ�λ�ύθηση της π�ρείας της έρευνας
απ� την έναρ�η της �άσης 2. Η συµ"�υλευτική επιτρ�πή µπ�ρεί επίσης να ε�ετάσει τη
δυνατ�τητα �ρισµ�ύ «συ!ητητών» για να στηρί��υν τ�ν εισηγητή στ� έργ� τ�υ, για παράδειγµα,
ε�ετά!�ντας σε "άθ�ς �ρισµένες συγκεκριµένες πτυ�ές της έρευνας. Η Επιτρ�πή θα µπ�ρ�ύσε
να διευκ�λύνει µια τέτ�ια ε�έλι�η αν�ίγ�ντας γραµµές επικ�ινωνίας µε τ�ν εισηγητή και τ�υς
συ!ητητές στα αρ�ικά στάδια της έρευνας, και ε�ασ�αλί!�ντας την τα�εία δια"ί"αση σ’ αυτ�ύς
των σ�ετικών πληρ���ριών. Η πρ�τειν�µενη παράταση της διάρκειας των ερευνών κατά τη
�άση 2 για τη δέ�υσα µελέτη των πρ�τάσεων λήψης επαν�ρθωτικών µέτρων ("λέπε ανωτέρω)
θα διευκ�λύνει επίσης αυτή την ανα"άθµιση τ�υ ρ�λ�υ της συµ"�υλευτικής επιτρ�πής.

Βελτ�ωση τη
 διαχε�ριση
 και διερε�νηση
 των υποθ	σεων

315. Τέλ�ς, η Επιτρ�πή πρ�τίθεται επίσης να λά"ει πρακτικά µέτρα για τη "ελτίωση τ�υ
τρ�π�υ µε τ�ν �π�ί� πραγµατ�π�ι�ύνται �ι έρευνες, λαµ"άν�ντας ιδίως υπ�ψη τ� µεγάλ� "άρ�ς
απ�δεί�εως π�υ �έρει η Επιτρ�πή σε �λες τις περιπτώσεις. Ε��σ�ν πρ�τίθεται να παρέµ"ει,
ιδιαίτερα, θα πρέπει να ε�ασ�αλίσει αρκετ�ύς π�ρ�υς για τη διεκπεραίωση �λων των
υπ�θέσεων συγκέντρωσης π�υ ε�ετά!ει και την ύπαρ�η αρκετά µεγάλων �µάδων για τη
δια�είριση των υπ�θέσεων µε τις αναγκαίες γνώσεις και πείρα για να αντεπε�έλθ�υν στις
εµπεριστατωµένες έρευνες. Πρέπει επίσης να δ�θεί η αναγκαία πρ�σ��ή στην π�ι�τητα των
απ�δεικτικών στ�ι�είων στα �π�ία "ασί!�νται �ι απ��άσεις.
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∆ικαστικ�
 	λεγχο


316. Η Επιτρ�πή ανακ�ίνωσε επίσης �τι πρ�τίθεται να συνε�ίσει την άσκηση πίεσης για
τα�ύ έλεγ�� των απ��άσεών της απ� τα ∆ικαστήρια των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων. Η
καθιέρωση µιας τα�ύρυθµης διαδικασίας απ� τ� Πρωτ�δικεί� απ�τελεί ένα σηµαντικ� "ήµα
πρ�ς την κατεύθυνση αυτή, απ�δεικνύ�ντας �τι � δικαστικ�ς έλεγ��ς µπ�ρεί να
πραγµατ�π�ιείται σε σ�ετικά σύντ�µ� �ρ�νικ� διάστηµα: η απ�τελεσµατικ�τητα µε την �π�ία
εκδικάστηκαν απ� τ� Πρωτ�δικεί� �ι πρ�σ�υγές στις υπ�θέσεις Schneider/Legrand και Tetra
Laval/Sidel απ�τελεί πραγµατική πρ��δ�.

317. Η Επιτρ�πή, παράλληλα µε τις συ!ητήσεις στ� Συµ"�ύλι� Υπ�υργών για την
αναθεώρηση τ�υ καν�νισµ�ύ συγκεντρώσεων, έ�ει ανακ�ινώσει την πρ�θεσή της να ε�ετάσει
µα!ί µε τα κράτη µέλη τις διά��ρες εναλλακτικές δυνατ�τητες για την ε�ασ�άλιση τα�ύτερ�υ
δικαστικ�ύ ελέγ��υ στις υπ�θέσεις συγκεντρώσεων. Η Επιτρ�πή θα ε�ακ�λ�υθήσει επίσης να
έ�ει επα�ές µε τ� ∆ικαστήρι� και τ� Πρωτ�δικεί� σ�ετικά µε τ� θέµα αυτ�.
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6. A∆ιεθν�� συνεργασ�α

6.1. ∆ιεθν�� δ�κτυο ανταγωνισµο� (∆∆Α)

318. Η Επιτρ�πή συµµετεί�ε ενεργά στην �µάδα εργασίας τ�υ ∆∆Α για τ�ν έλεγ�� των
συγκεντρώσεων π�λλαπλής δικαι�δ�σίας απ� τη σύστασή της στα τέλη τ�υ 2001. )ι
δραστηρι�τητες της �µάδας εργασίας κατανεµήθηκαν σε τρεις δια��ρετικές επιµέρ�υς �µάδες:
µία για τις τε�νικές έρευνας στις υπ�θέσεις συγκεντρώσεων, µία για τ� αναλυτικ� πλαίσι� τ�υ
ελέγ��υ των συγκεντρώσεων και µία για τις κ�ιν�π�ιήσεις και τις διαδικασίες π�υ
ακ�λ�υθ�ύνται στα διά��ρα συστήµατα ελέγ��υ των συγκεντρώσεων. Στ� έργ� αυτών των
επιµέρ�υς �µάδων συµ"άλλ�υν και διά��ρ�ι ιδιωτικ�ί �ργανισµ�ί και ιδιώτες. Η Επιτρ�πή
συµµετέ�ει ενεργά και στις τρεις �µάδες.

�µάδα κ�ιν�π�ιήσεων και διαδικασιών

319. ) σκ�π�ς της �µάδας αυτής έ�ει τρεις πτυ�ές: να "ελτιωθεί η απ�τελεσµατικ�τητα κάθε
δικαι�δ�τικής αρ�ής, να διευκ�λυνθεί η σύγκλιση και να περι�ριστεί τ� κ�στ�ς σε δηµ�σι�υς
και ιδιωτικ�ύς π�ρ�υς π�υ συνεπάγεται � έλεγ��ς των συγκεντρώσεων π�λλαπλής
δικαι�δ�σίας. Για τ� σκ�π� αυτ�, η �µάδα, σε συνεργασία µε συµ"�ύλ�υς απ� τ�ν ιδιωτικ�
τ�µέα, έ�ει καταγράψει τις ν�µ�θεσίες ελέγ��υ των συγκεντρώσεων και συγκεντρώνει
πληρ���ρίες σ�ετικά µε τα έ��δα και τις άλλες επι"αρύνσεις π�υ συνεπάγεται � έλεγ��ς των
συγκεντρώσεων. Η �µάδα έ�ει επιπλέ�ν εκπ�νήσει µια σειρά κατευθυντήριων αρ�ών για την
κ�ιν�π�ίηση συγκεντρώσεων και τις διαδικασίες ε�έτασής τ�υς, π�υ εγκρίθηκαν στην πρώτη
ετήσια συνδιάσκεψη τ�υ ∆∆Α στη Νάπ�λη τ�ν )κτώ"ρι� τ�υ 2002.

320. Υπάρ�ει περαιτέρω πρ�θεση �ι κατευθυντήριες αυτές αρ�ές να λά"�υν τη µ�ρ�ή
διε��δικ�ύ συν�λ�υ συστάσεων �ρθής πρακτικής («συνιστώµενες πρακτικές»). )ι σ�ετικές
εργασίες έ��υν ήδη αρ�ίσει και �ι συνιστώµενες πρακτικές π�υ εστιά!�νται σε τρία θέµατα [α)
επαρκής σύνδεση µετα�ύ των επιπτώσεων της πρά�ης και της αρµ�διας αρ�ής ελέγ��υ· ") σα�ή
και αντικειµενικά ανώτατα �ρια για την υπ�"�λή κ�ιν�π�ίησης· και γ) �ρ�ν�ς υπ�"�λής της
κ�ιν�π�ίησης] εγκρίθηκαν απ� τα µέλη τ�υ ∆∆Α, ενώ εκπ�ν�ύνται και άλλες συνιστώµενες
πρακτικές εν�ψει της δεύτερης ετήσιας συνδιάσκεψης τ�υ ∆∆Α (τ� 2003).
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�µάδα τε�νικών έρευνας

321. Η �µάδα αυτή ασ��λείται κυρίως µε την εκπ�νηση των �ρθών πρακτικών για τις υπ�θέσεις
συγκέντρωσης, και ιδίως α) για τις µεθ�δ�υς συγκέντρωσης α�ι�πιστων απ�δεικτικών στ�ι�είων·
") τ�ν απ�τελεσµατικ� σ�εδιασµ� της έρευνας· και γ) τη �ρήση �ικ�ν�µ�λ�γων/την α�ι�λ�γηση
των �ικ�ν�µικών στ�ι�είων. Τ� πρ�γραµµα εργασιών για τ�ν επ�µεν� �ρ�ν� πρ�"λέπει την
εκπ�νηση µιας «σύν�ψης τε�νικών έρευνας» �π�υ θα καταγρά��νται διά��ρα παραδείγµατα για
τα µέσα έρευνας π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν �ι διά��ρες αρ�ές.

322. Η �µάδα �ργάνωσε µια διήµερη διεθνή συνδιάσκεψη για τις συγκεντρώσεις στην
)υάσινγκτ�ν DC στις 21 και 22 Ν�εµ"ρί�υ 2002 για ν�µικ�ύς και �ικ�ν�µ�λ�γ�υς. Στη
συνδιάσκεψη πραγµατ�π�ιήθηκαν διά��ρες συ!ητήσεις στρ�γγυλής τραπέ!ης/εργαστήρια
σ�ετικά µε τα µέσα έρευνας π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν �ι διά��ρες αρ�ές, την εµπειρία π�υ πρ�έκυψε
απ� τα µέσα αυτά, καθώς και τ� ρ�λ� των �ικ�ν�µ�λ�γων στη διερεύνηση των υπ�θέσεων
συγκέντρωσης και τις δυνατ�τητες ενίσ�υσης της διεθν�ύς συνεργασίας στις υπ�θέσεις αυτές.

Η �µάδα αναλυτικoύ πλαισί�υ
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323. Η �µάδα αυτή ασ��λείται µε τ� γενικ� αναλυτικ� πλαίσι� για τ�ν έλεγ�� των
συγκεντρώσεων, και ιδίως µε τ�υς �υσιαστικ�ύς καν�νες για την ανάλυση των υπ�θέσεων και
τα κριτήρια για την ε�αρµ�γή αυτών των καν�νων. Συγκεντρώνει στ�ι�εία σ�ετικά µε τ�υς
�υσιαστικ�ύς καν�νες π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται απ� την αρµ�δια αρ�ή κάθε µέλ�υς, �πως
πληρ���ρίες σ�ετικά µε τη γραµµή π�υ ακ�λ�υθείται κατά την ε�αρµ�γή ή την ερµηνεία των
εν λ�γω καν�νων. Πραγµατ�π�ιήθηκε µια πι� εµπεριστατωµένη µελέτη για τις επιπτώσεις π�υ
έ��υν �ι διά��ρ�ι αυτ�ί καν�νες σε τέσσερις δια��ρετικές αρµ�διες αρ�ές (Αυστραλία, Ν�τια
Α�ρική, Γερµανία και ΗΠΑ).

324. Μέ�ρι στιγµής, η �µάδα έ�ει εκπ�νήσει ένα γενικ� έγγρα�� συ!ήτησης για τ�ν
καθ�ρισµ� των κυρι�τερων στ��ων �σ�ν α��ρά την π�λιτική ελέγ��υ των συγκεντρώσεων.
Επιπλέ�ν, η �µάδα ακ�λ�υθεί ένα λεπτ�µερές πρ�γραµµα εργασίας για τ� έτ�ς µετά την πρώτη
ετήσια συνδιάσκεψη. Τ� πρ�γραµµα εργασίας περιλαµ"άνει τέσσερα σ�έδια: α) ανάλυση των
κατευθυντήριων γραµµών π�υ ακ�λ�υθ�ύνται κατά την ανάλυση των συγκεντρώσεων σε �λ�ν
τ�ν κ�σµ�· ") ανάλυση της πρ�σέγγισης π�υ ακ�λ�υθείται σε παγκ�σµι� επίπεδ� �σ�ν α��ρά
τη "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας π�υ πρ�κύπτει απ� τις συγκεντρώσεις· γ) σύγκριση τ�υ
κριτηρί�υ της δεσπ�!�υσας θέσης µε τ� κριτήρι� τ�υ σηµαντικ�ύ περι�ρισµ�ύ τ�υ
ανταγωνισµ�ύ και δ) ανάλυση θεµάτων εκτ�ς ανταγωνισµ�ύ κατά την α�ι�λ�γηση των
συγκεντρώσεων. Πρ�τεραι�τητα έ��υν τα δύ� πρώτα σ�έδια.

6.2. Οµ�δα εργασ�α� EΕ-ΗΠΑ για τι� συγκεντρ�σει�

325. Κατ�πιν συµ�ωνίας µετα�ύ τ�υ αναπληρωτή υπ�υργ�ύ δικαι�σύνης των ΗΠΑ κ. James,
τ�υ πρ�έδρ�υ της )µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ κ. Muris και τ�υ επιτρ�π�υ κ. Monti,
κατά τη διµερή σύσκεψη ΕΕ-ΗΠΑ στην )υάσινγκτ�ν στις 24 Σεπτεµ"ρί�υ 2001, �τι �ι
δραστηρι�τητες της �µάδας εργασίας EΕ-ΗΠΑ για τις συγκεντρώσεις θα πρέπει να επεκταθ�ύν
και να ενταθ�ύν, η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς συµ�ώνησε µε τ�υς �µ�λ�γ�υς της στις ΗΠΑ �τι η �µάδα
εργασίας θα πρέπει να περιλαµ"άνει �ρισµένες επιµέρ�υς �µάδες (178). Μία απ� τις �µάδες αυτές
ασ��λήθηκε µε διαδικαστικά θέµατα ενώ �ι άλλες δύ� µε �υσιαστικά (η µια µε τα !ητήµατα

¥178¦ Η �µάδα εργασίας ΕΕ/ΗΠΑ συστήθηκε αρ�ικά τ� 1999 και η "ασική της δραστηρι�τητα πριν απ� τ�ν
Σεπτέµ"ρι� 2001 ήταν να συ!ητ�ύνται �ι απ�ψεις της ΕΕ και των ΗΠΑ �σ�ν α��ρά τα πρ�τειν�µενα
επαν�ρθωτικά µέτρα σε υπ�θέσεις συγκεντρώσεων, π�υ απ�δεί�θηκε π�λύ επ�ικ�δ�µητική εµπειρία και για
τ�υς τρεις ��ρείς.
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διαγώνιων συγκεντρώσεων και η άλλη µε τ� ρ�λ� της "ελτίωσης της απ�τελεσµατικ�τητας
κατά την ανάλυση υπ�θέσεων συγκέντρωσης).

326. Μέ�ρι σήµερα, έ��υν �λ�κληρωθεί �ι εργασίες στις επιµέρ�υς αυτές �µάδες σ�ετικά µε
τα διαδικαστικά !ητήµατα και τις διαγώνιες πτυ�ές συγκεντρώσεων. Κάθε µία απ� αυτές
πραγµατ�π�ίησε σειρά τηλεδιασκέψεων µε παρ�υσίαση και συ!ήτηση της π�λιτικής π�υ
ακ�λ�υθ�ύν και των διδαγµάτων π�υ πρ�έκυψαν απ� την ε�έταση υπ�θέσεων συγκέντρωσης. )ι
υπάλληλ�ι π�υ συµµετεί�αν επισκέ�θηκαν τ�υς �µ�λ�γ�υς τ�υς τ�ν Απρίλι� (στις Βρυ�έλλες για
την �µάδα διαδικαστικών θεµάτων) και τ�ν Μάι� (στην )υάσιγκτ�ν για την �µάδα διαγώνιων
συγκεντρώσεων). Τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2002, η �µάδα διαγώνιων συγκεντρώσεων υπέ"αλε τ� π�ρισµά
της στη διµερή σύσκεψη ΕΕ-ΗΠΑ µετα�ύ τ�υ αναπληρωτή υπ�υργ�ύ δικαι�σύνης των ΗΠΑ κ.
James, τ�υ πρ�έδρ�υ της )µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ κ. Muris και τ�υ επιτρ�π�υ κ.
Monti στις Βρυ�έλλες. Παρ�λ� π�υ ε�ακ�λ�υθ�ύν να υπάρ��υν �ρισµένες δια��ρές στις απ�ψεις
και στην έµ�αση π�υ δίνεται �σ�ν α��ρά τ� !ήτηµα των διαγώνιων συγκεντρώσεων, είναι σα�ές
�τι �ι συ!ητήσεις συνέ"αλαν σε µια π�λύ καλύτερη αµ�ι"αία καταν�ηση των απ�ψεων π�υ έ�ει
κάθε πλευρά για τα !ητήµατα αυτά. )ι εργασίες της �µάδας π�υ ασ��λείται µε τη "ελτίωση της
απ�τελεσµατικ�τητας στ� πλαίσι� τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων συνε�ί!�νται.
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Ορθ	
 πρακτικ	
 κατ� τη συνεργασ�α ΕΕ-ΗΠΑ σε υποθ	σει
 συγκ	ντρωση


327. Στις 30 )κτω"ρί�υ, � επίτρ�π�ς Monti µε τ�υς αµερικαν�ύς �µ�λ�γ�υς τ�υ Timothy Muris,
πρ�εδρ� της )µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ, και Charles James, αναπληρωτή υπ�υργ�
δικαι�σύνης για θέµατα ανταγωνισµ�ύ, ε�έδωσαν έναν κώδικα �ρθών πρακτικών για τη συνεργασία
κατά την ε�έταση υπ�θέσεων συγκέντρωσης π�υ απαιτ�ύν έγκριση και απ� τις δύ� πλευρές τ�υ
Ατλαντικ�ύ, πρ�κειµέν�υ να περι�ριστεί στ� ελά�ιστ� � κίνδυν�ς απ�κλιν�ντων συµπερασµάτων
και να ενισ�υθ�ύν �ι καλές σ�έσεις π�υ αναπτύ�θηκαν κατά την τελευταία δεκαετία (179). )ι εν λ�γω
καν�νες πρ�έκυψαν απ� τις συ!ητήσεις π�υ έγιναν στ� πλαίσι� της �µάδας διαδικασιών —π�υ
απ�τελεί µέρ�ς της �µάδας εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τις συγκεντρώσεις— µετα�ύ έµπειρων
υπαλλήλων και απ� τ�υς τρεις αυτ�ύς ��ρείς, π�υ µελέτησαν τρ�π�υς για περαιτέρω "ελτίωση της
απ�τελεσµατικ�τητας κατά τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε υπ�θέσεις συγκεντρώσεων.

328. Με τ�ν κώδικα �ρθών πρακτικών δηµι�υργείται µια πι� στέρεη "άση για τη συνεργασία
κατά την ε�έταση των µεµ�νωµένων υπ�θέσεων συγκέντρωσης. Σύµ�ωνα µε τ�ν κώδικα αυτ�
αναγνωρί!εται �τι η συνεργασία είναι περισσ�τερ� απ�τελεσµατική �ταν υπάρ�ει σε κάπ�ι�
"αθµ� συντ�νισµ�ς των �ρ�ν�διαγραµµάτων πραγµατ�π�ίησης ερευνών απ� τις αρ�ές ελέγ��υ.
)ι συγ�ωνευ�µενες επι�ειρήσεις θα έ��υν ως εκ τ�ύτ�υ τη δυνατ�τητα να συναντ�ύν κατά τα
αρ�ικά στάδια τις αρ�ές αυτές για να συ!ητήσ�υν τ� σ�ετικ� �ρ�ν�διάγραµµα. Επίσης �ι
επι�ειρήσεις ενθαρρύν�νται να επιτρέπ�υν στις αρµ�διες αρ�ές να ανταλλάσσ�υν τις
πληρ���ρίες π�υ έ��υν υπ�"άλει κατά τη διάρκεια της έρευνας και, κατά περίπτωση, να
πραγµατ�π�ι�ύν απ� κ�ιν�ύ συνεντεύ�εις των ενδια�ερ�µενων επι�ειρήσεων. Καθ�ρί!�νται
επίσης τα καίρια σηµεία των αντίστ�ι�ων ερευνών στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, �π�τε µπ�ρεί να είναι
σκ�πιµη η πραγµατ�π�ίηση άµεσων επα�ών µετα�ύ ανωτέρων υπαλλήλων και των δύ� πλευρών.

¥179¦ Μετά την έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων τ� 1990, η Επιτρ�πή συνεργά!εται
στενά µε τις �µ�λ�γες αρ�ές των ΗΠΑ, τ� τµήµα ανταγωνισµ�ύ τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης και την
)µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ. Η συνεργασία αυτή παγιώθηκε µε τη σύναψη της συµ�ωνίας ΕΕ-ΗΠΑ
για την ε�αρµ�γή των σ�ετικών ν�µ�θεσιών τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ τ� 1991. Η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ ήταν
ιδιαίτερα στενή κατά τη διερεύνηση π�λλών απ� τις µεγάλες υπ�θέσεις διασυν�ριακών συγκεντρώσεων π�υ
εµπίπτ�υν στη δικαι�δ�σία των αρ�ών και των δύ� πλευρών. Gάρη στις διµερείς επα�ές ελα�ιστ�π�ιήθηκε �
κίνδυν�ς απ�κλιν�ντων συµπερασµάτων και τέθηκαν �ι "άσεις για µια διαδικασία �υσιαστικής σύγκλισης των
αναλυτικών πρ�σεγγίσεων.
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III — ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

A — °ÂÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹

329. ) έλεγ��ς των κρατικών ενισ�ύσεων εστιά!εται στις συνέπειες π�υ έ�ει στ�ν
ανταγωνισµ� η ��ρήγηση ενισ�ύσεων στις επι�ειρήσεις απ� τα κράτη µέλη. ) επιδιωκ�µεν�ς
στ���ς είναι να διασ�αλιστεί �τι �ι κρατικές παρεµ"άσεις δεν "λάπτ�υν την εύρυθµη
λειτ�υργία της εσωτερικής αγ�ράς ή την ανταγωνιστικ�τητα των κ�ιν�τικών επι�ειρήσεων,
αλλά και να πρ�ωθηθεί η διαρθρωτική µεταρρύθµιση. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµ"άνεται
πρ�κειµέν�υ να διασ�αλιστεί �τι �ι επω�ελείς συνέπειες της απελευθέρωσης δεν
υπ�σκάπτ�νται απ� µέτρα κρατικής ενίσ�υσης. Σύµ�ωνα µε τ�υς στ���υς π�λιτικής τ�υ
Ευρωπαϊκ�ύ Συµ"�υλί�υ, τα κράτη µέλη πρέπει να συνε�ίσ�υν τις πρ�σπάθειές τ�υς για τη
µείωση των επιπέδων των ενισ�ύσεων ως π�σ�στ�ύ τ�υ ΑΕγ�Π και για την ανακαταν�µή των
ενισ�ύσεων ευν�ώντας �ρι!�ντι�υς στ���υς κ�ιν�τικ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς, �πως η ενίσ�υση της
�ικ�ν�µικής και κ�ινωνικής συν��ής, η απασ��ληση, η πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς, η
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πρ�ώθηση της Ε & Α και η ανάπτυ�η των ΜΜΕ. Τ� π�σ� των ��ρηγ�ύµενων ενισ�ύσεων
πρέπει να είναι ανάλ�γ� των στ��ων τ�υς.

330. ) έλεγ��ς των κρατικών ενισ�ύσεων ασκείται µε την ε�αρµ�γή καν�νιστικών µέσων.
Τα µέσα αυτά µπ�ρεί να είναι είτε ν�µικά κείµενα δεσµευτικά τ�σ� για την Επιτρ�πή �σ� και
για τα κράτη µέλη είτε πρά�εις µη αναγκαστικ�ύ �αρακτήρα π�υ δεσµεύ�υν µ�ν� την Επιτρ�πή,
�πως κατευθυντήριες γραµµές, πλαίσια καν�νων ή ανακ�ινώσεις. Υπάρ��υν καν�νισµ�ί �ι
�π�ί�ι διέπ�υν τις διαδικασίες κ�ιν�π�ίησης και εκτίµησης των ενισ�ύσεων, και απαλλάσσ�υν
�ρισµένες µη πρ�"ληµατικές κατηγ�ρίες ενίσ�υσης απ� την υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης.
)ρισµένα ειδικά κείµενα καθ�ρί!�υν επίσης τ�υς καν�νες π�υ ε�αρµ�!�νται στις κρατικές
ενισ�ύσεις πρ�ς συγκεκριµέν�υς τ�µείς (π.�. ναυπηγική "ι�µη�ανία). )ι πρά�εις µη
αναγκαστικ�ύ �αρακτήρα παρέ��υν διευκρινίσεις σ�ετικά µε τ� ν�µικ� πλαίσι� στ�ν τ�µέα
των κρατικών ενισ�ύσεων και απ�σα�ηνί!�υν τα κριτήρια "άσει των �π�ίων εκτιµά η Επιτρ�πή
τις επιµέρ�υς υπ�θέσεις.

331. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή παρακ�λ�υθεί την ανάκτηση των παράν�µων ενισ�ύσεων απ� τα
κράτη µέλη, καθώς και τις ενισ�ύσεις π�υ απαλλάσσ�νται απ� την υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης. Η
παρακ�λ�ύθηση αυτή θα επεκταθεί σταδιακά σε �λες τις απ��άσεις στ�ν τ�µέα των κρατικών
ενισ�ύσεων π�υ περιέ��υν πρ�ϋπ�θέσεις µε τις �π�ίες πρέπει να συµµ�ρ�ωθ�ύν τα κράτη
µέλη.

1. Εκσυγχρονισµ�� του ελ�γχου των κρατικ�ν ενισχ�σεων

1.1. Γενικ� προσ�γγιση

332. Η σηµαντική πρ�σπάθεια µεταρρύθµισης των καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις, τ�σ�
σε διαδικαστικ� �σ� και σε �υσιαστικ� επίπεδ�, έ�ει σηµειώσει µεγάλη πρ��δ� και αναµένεται
να έ�ει �λ�κληρωθεί πριν απ� τη διεύρυνση, έτσι ώστε να ε�αρµ�στ�ύν �ι νέ�ι καν�νες και
στις 25 �ώρες, τ� αργ�τερ� απ� την ηµερ�µηνία της πρώτης διεύρυνσης.

333. Ένας απ� τ�υς "ασικ�ύς στ���υς της µεταρρύθµισης είναι να απλ�π�ιηθ�ύν �ι
διαδικασίες και να απαλλαγεί η διαδικασία ε�έτασης των κρατικών ενισ�ύσεων απ� περιττές
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γρα�ει�κρατικές επι"αρύνσεις, διευκ�λύν�ντας έτσι την τα�ύτερη έκδ�ση απ��άσεων στις
περισσ�τερες υπ�θέσεις και δια�υλάσσ�ντας τ�υς π�ρ�υς για τα πι� αµ�ισ"ητ�ύµενα θέµατα
στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων. Στ���ς της µεταρρύθµισης είναι επίσης να επέλθ�υν
σηµαντικές "ελτιώσεις στις σ�έσεις µε τα κράτη µέλη ευαισθητ�π�ιώντας τις περι�ερειακές,
τ�πικές και εθνικές αρ�ές, καθώς και τ�υς δικαστικ�ύς λειτ�υργ�ύς των κρατών µελών σε
θέµατα κρατικών ενισ�ύσεων.

334. Ταυτ��ρ�να, θα κατα"ληθ�ύν πρ�σπάθειες πρ�κειµέν�υ να υπα�θεί � έλεγ��ς των
κρατικών ενισ�ύσεων σε ένα ευρύτερ� πλαίσι�, µε στ��� την πρ�ώθηση της υλ�π�ίησης µιας
γνήσιας εσωτερικής αγ�ράς και τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� της ευρωπαϊκής "ι�µη�ανίας, πρ�κειµέν�υ
να αυ�ηθεί η µακρ�πρ�θεσµη ανταγωνιστικ�τητά της. Η µεταρρύθµιση αναµένεται να
�δηγήσει σε ευέλικτες, πρ�"λέψιµες και δια�ανείς διαδικασίες, καθώς και σε ασ�αλή
�ικ�ν�µικά κριτήρια για την ε�αρµ�γή µέτρων κρατικής ενίσ�υσης.

1.2. ∆ιαφ�νεια

335. Σε µια αγ�ρά στην �π�ία επικρατ�ύν σ�έσεις αλληλε�άρτησης, �πως η εσωτερική
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

αγ�ρά, είναι �ανερ� �τι � αµ�ι"αίως συµ�ωνηθείς στ���ς τ�υ εκσυγ�ρ�νισµ�ύ της �ικ�ν�µίας
µπ�ρεί να επιτευ�θεί µ�ν� µέσω συντ�νισµένης δράσης και ανταλλαγής πληρ���ριών σ�ετικά
µε τις "έλτιστες πρακτικές. Τα "ασικά εργαλεία για την ανταλλαγή πληρ���ριών είναι τ�
µητρώ� κρατικών ενισ�ύσεων και � πίνακας επιδ�σεων για τις κρατικές ενισ�ύσεις. Τα δύ�
αυτά µέσα έ��υν ε�ελι�θεί µετά τη δηµι�υργία τ�υς τ� 2001.

1.3. Αν�πτυξη στατιστικ�ν εργαλε�ων

336. Τα κράτη µέλη επί τ�υ παρ�ντ�ς υπ�"άλλ�υν λεπτ�µερή πληρ���ριακά στ�ι�εία για τις
κρατικές ενισ�ύσεις µέσω σειράς ετήσιων εκθέσεων και στατιστικών σ�ετικά µε τα καθεστώτα
κρατικών ενισ�ύσεων. )ι καν�νες π�υ διέπ�υν την υπ��ρέωση αυτή (επιστ�λή της Επιτρ�πής
στα κράτη µέλη) τελ�ύν υπ� αναθεώρηση. Μετά απ� δια"�ύλευση µε τα κράτη µέλη θα εγκριθεί
µια απλ�π�ιηµένη αναθεωρηµένη διαδικασία υπ�"�λής εκθέσεων.

337. Τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρυνθ�ύν να συµµ�ρ�ωθ�ύν πλήρως µε την υπ��ρέωση
υπ�"�λής εκθέσεων, πρ�κειµέν�υ να γίν�υν πι� δια�ανείς �ι κρατικές ενισ�ύσεις και να
καταστεί σα�ές σε π�ια σηµεία απαιτείται ή είναι επιθυµητή η "ελτίωση τ�υ ελέγ��υ των
κρατικών ενισ�ύσεων.

1.4. Π�νακα� επιδ�σεων για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�

338. Ένας απ� τ�υς "ασικ�ύς στ���υς τ�υ πίνακα επιδ	σεων για τις κρατικές ενισ�ύσεις είναι
να παρακ�λ�υθείται η πρ��δ�ς των κρατών µελών σε σ�έση µε τις δεσµεύσεις π�υ ανέλα"αν
στα Ευρωπαϊκά Συµ"�ύλια της Στ�κ��λµης και της Βαρκελ�νης, δηλαδή να µειωθεί τ�
συν�λικ� επίπεδ� των κρατικών ενισ�ύσεων και να ευν�ηθ�ύν �ι �ρι!�ντι�ι στ���ι κ�ιν�ύ
ενδια�έρ�ντ�ς, �πως η έρευνα και ανάπτυ�η και �ι µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις.

339. Η π�ι�τητα τ�υ πίνακα επιδ�σεων για τις κρατικές ενισ�ύσεις "ασί!εται και πάλι σε
µεγάλ� "αθµ� στα πληρ���ριακά στ�ι�εία π�υ λαµ"άν�υν �ι υπηρεσίες της Επιτρ�πής απ� τα
κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρυνθ�ύν να �ρησιµ�π�ι�ύν τ�ν πίνακα επιδ�σεων
και ως ένα ��ρ�υµ συ!ήτησης των δια��ρων πρακτικών στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων,
πρ�κειµέν�υ να ε�ευρεθ�ύν �ι "έλτιστες πρακτικές. Η Επιτρ�πή επι�υλάσσει για τ�ν εαυτ� της
στη διαδικασία αυτή τ� ρ�λ� τ�υ µεσ�λα"ητή π�υ διευκ�λύνει τις καταστάσεις και ��ι τ�υ
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ελεγκτή. Στ� πλαίσι� αυτ� α�ί!ει ίσως να σηµειωθεί �τι τ� 80 % περίπ�υ των κ�ιν�π�ι�ύµενων
ενισ�ύσεων εγκρίνεται �ωρίς να κινηθεί η επίσηµη διαδικασία, τ� 5 % περίπ�υ υπ�"άλλεται σε
επίσηµη έρευνα και τ� 15 % περίπ�υ απ�σύρεται απ� τα κράτη µέλη. Η παρ��ή πι�
εκτεταµένων πληρ���ριών απ� τα κράτη µέλη θα συνέ"αλλε στην ακ�µη µεγαλύτερη "ελτίωση
αυτ�ύ τ�υ απ�τελέσµατ�ς.

340. Μεγάλ� µέρ�ς τ�υ υλικ�ύ π�υ δηµ�σιευ�ταν στ� παρελθ�ν στην έκθεση για τις κρατικές
ενισ�ύσεις έ�ει πλέ�ν ενσωµατωθεί στ�ν πίνακα επιδ�σεων, � �π�ί�ς δηµ�σιεύεται την άν�ι�η
και τ� �θιν�πωρ�. Στην αν�ι�ιάτικη έκδ�ση περιλαµ"άν�νται τα στ�ι�εία π�υ ελή�θησαν απ�
τα κράτη µέλη για τ� πρ�ηγ�ύµεν� έτ�ς, ενώ στη �θιν�πωρινή έκδ�ση αναλύ�νται
λεπτ�µερέστερα τα στ�ι�εία αυτά σε σ�έση µε τ�υς στ���υς π�υ απ�ρρέ�υν απ� τα
συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµ"�υλίων στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων. Σε ειδική
έκδ�ση τ�υ πίνακα επιδ�σεων, π�υ δηµ�σιεύθηκε στ�ν δικτυακ� τ�π� της Επιτρ�πής στις
28 Ν�εµ"ρί�υ 2002, ε�ετά!εται η κατάσταση στις υπ�ψή�ιες �ώρες εν�ψει της πρ�σ�ώρησής
τ�υς στην ΕΕ.

1.5. Αναθε�ρηση υφιστ�µενων πλαισ�ων και κατευθυντ�ριων γραµµ�ν
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

1.5.1. Πολυτοµεακ� πλα�σιο

341. Μετά την �λ�κλήρωση των δια"�υλεύσεων µε τα κράτη µέλη, τ� 2002 εγκρίθηκε τ� νέ�
π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις κρατικές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα περι�ερειακά σ�έδια (180). Ωστ�σ�,
η έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ "ασικ�ύ µέρ�υς τ�υ πλαισί�υ ανα"λήθηκε για την 1η Ιαν�υαρί�υ 2004. Τ� νέ�
πλαίσι� περιέ�ει π�λύ σα�έστερ�υς καν�νες για την α�ι�λ�γηση των κρατικών ενισ�ύσεων πρ�ς
µεγάλα περι�ερειακά επενδυτικά σ�έδια και ταυτ��ρ�να αίρει την υπ��ρέωση πρ�ηγ�ύµενης
κ�ιν�π�ίησης για π�λλές σ�εδια!�µενες ενισ�ύσεις, ε��σ�ν η ενίσ�υση ��ρηγείται στ� πλαίσι�
εγκεκριµέν�υ καθεστώτ�ς περι�ερειακών ενισ�ύσεων. Ταυτ��ρ�να, τ� πλαίσι� κωδικ�π�ιεί σε
ένα ενιαί� κείµεν� τα διά��ρα τ�µεακά κείµενα π�υ ίσ�υαν πρ�ηγ�υµένως στ�υς τ�µείς τ�υ
�άλυ"α, των συνθετικών ινών και της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας. Aπως πρ�αναγγέλλεται στ�
πλαίσι�, έ��υν �εκινήσει εργασίες για να πρ�σδι�ριστ�ύν �ι τ�µείς π�υ πλήττ�νται απ�
διαρθρωτικά πρ�"λήµατα, στ�υς �π�ί�υς πρέπει να ισ�ύσ�υν αυστηρ�τερ�ι καν�νες για τις
κρατικές ενισ�ύσεις.

1.5.2. Ε & Α

342. Πρ�σ�ατα η Επιτρ�πή πρ�έ"η επίσης σε αναθεώρηση των κ�ιν�τικών κατευθυντηρίων
γραµµών για τις κρατικές ενισ�ύσεις στην έρευνα και ανάπτυ�η (181). Πρ�ηγ�υµένως η Επιτρ�πή
εί�ε δηµ�σιεύσει αν�ικτή πρ�σκληση στα κράτη µέλη και τ�υς ενδια�ερ�µέν�υς για να
υπ�"άλ�υν τις παρατηρήσεις τ�υς σ�ετικά µε την εµπειρία τ�υς απ� την ε�αρµ�γή τ�υ
ισ�ύ�ντ�ς πλαισί�υ και την ανάγκη αλλαγής τ�υ. Α��ύ ε�έτασε αυτές τις παρατηρήσεις, η
Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι �ι ισ�ύ�ντες καν�νες δεν εµπ�δί!�υν την επίτευ�η τ�υ
στ���υ π�υ τέθηκε απ� τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Βαρκελ�νης, κατά τ�ν �π�ί� �ι συν�λικές
δαπάνες της Ένωσης για την Ε & Α και την καιν�τ�µία πρέπει να αυ�ηθ�ύν πρ�σεγγί!�ντας τ�
3 % τ�υ ΑΕγ�Π µέ�ρι τ� 2010 και τα δύ� τρίτα αυτής της επένδυσης πρέπει να πρ�έρ��νται απ�
τ�ν ιδιωτικ� τ�µέα. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να παρατείνει τ� ισ�ύ�ν πλαίσι�
µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2005, �π�τε και θα τ� αναθεωρήσει λαµ"άν�ντας υπ�ψη την επιτευ�θείσα

¥180¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής «Π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα
επενδυτικά σ�έδια», ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ 8.

¥181¦ EE C 111 της 8.5.2002.
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πρ��δ� σε σ�έση µε τ� στ��� τη Βαρκελ�νης, καθώς και µε "άση την α�ι�λ�γηση της
απ�τελεσµατικ�τητας δια��ρων µ�ρ�ών κρατικής στήρι�ης στην Ε & Α και των εθνικών
π�λιτικών στ�ν τ�µέα της Ε & Α.

1.5.3. Ενισχ�σει
 στην απασχ�ληση

343. Στις 6 Ν�εµ"ρί�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε καν�νισµ� σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις για την
απασ��ληση (182), πρ�κειµέν�υ να διευκ�λυνθ�ύν �ι πρωτ�"�υλίες των κρατών µελών για τη
δηµι�υργία θέσεων εργασίας. ) νέ�ς καν�νισµ�ς παρέ�ει στα κράτη µέλη τη δυνατ�τητα να
��ρηγ�ύν ενισ�ύσεις για τη δηµι�υργία νέων θέσεων εργασίας και για την πρ�σληψη
εργα!�µένων σε µει�νεκτική θέση και εργα!�µένων µε ειδικές ανάγκες, �ωρίς να πρέπει να
!ητήσ�υν πρ�ηγ�υµένως την έγκριση της Επιτρ�πής. Για τ�υς µακρ��ρ�νι�υς ανέργ�υς και
άλλ�υς εργα!�µέν�υς σε µει�νεκτική θέση, τα κράτη µέλη µπ�ρ�ύν να αναλά"�υν για ένα έτ�ς
µέ�ρι και τ� 50 % τ�υ µισθ�λ�γικ�ύ κ�στ�υς και των υπ��ρεωτικών εισ��ρών κ�ινωνικής
ασ�άλισης. Στην περίπτωση των ατ�µων µε ειδικές ανάγκες, τα κράτη µέλη µπ�ρ�ύν να
αναλά"�υν µέ�ρι και τ� 60 % των ανωτέρω ε��δων.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

344. ) καν�νισµ�ς απ�σκ�πεί στ� να διευκ�λύνει την τα�ύτερη ε�αρµ�γή των µέτρων των
κρατών µελών για την ενίσ�υση της απασ��λησης αίρ�ντας την υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης στην
Επιτρ�πή �λων των λαµ"αν�µενων µέτρων π�υ πληρ�ύν τ�υς �ρ�υς και τις πρ�ϋπ�θέσεις τ�υ
καν�νισµ�ύ. Καλύπτει δύ� π�λύ συνήθεις µ�ρ�ές ενίσ�υσης για την απασ��ληση, δηλαδή τις
ενισ�ύσεις για τη δηµι�υργία νέων θέσεων εργασίας και για την πρ�ώθηση της πρ�σληψης
ατ�µων σε µει�νεκτική θέση και εργα!�µένων µε ειδικές ανάγκες. )ι άλλες µ�ρ�ές ενίσ�υσης
δεν απαγ�ρεύ�νται, αλλά πρέπει να κ�ιν�π�ι�ύνται.

345. Η πρωτ�"�υλία είναι σύµ�ωνη µε τα συµπεράσµατα δια��ρων Ευρωπαϊκών Συµ"�υλίων,
π�υ !ητ�ύν να µετατ�πιστεί τ� κέντρ� "άρ�ς απ� τη στήρι�η µεµ�νωµένων εταιρειών ή τ�µέων
στην επιδίω�η �ρι!�ντιων στ��ων κ�ιν�ύ ενδια�έρ�ντ�ς. Παρέ�ει στα κράτη µέλη µεγαλύτερη
ευελι�ία για τ� σ�εδιασµ� και την ε�αρµ�γή µέτρων στήρι�ης της απασ��λησης,
διευκ�λύν�ντας έτσι την επίτευ�η των στ��ων π�υ τέθηκαν σ�ετικά µε την απασ��ληση στ�
Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Λισσα"�νας τ� 2000.

346. )ι καν�νες σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις για την απασ��ληση έ��υν ευθυγραµµιστεί σε
µεγάλ� "αθµ� µε τ�υς καν�νες π�υ ισ�ύ�υν σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις πρ�ς ΜΜΕ/
περι�ερειακές ενισ�ύσεις (183), εκτ�ς απ� τη �ρ�νική περί�δ� κατά την �π�ία απαιτείται η
διατήρηση των θέσεων εργασίας. )ι καν�νες περι�ρί!�υν την υπ��ρέωση διατήρησης των
θέσεων εργασίας σε τρία �ρ�νια και σε δύ� �ρ�νια στην περίπτωση ΜΜΕ. ) καν�νισµ�ς
δια�έρει ως πρ�ς τ�ύτ� απ� τ�ν καν�νισµ� σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις πρ�ς ΜΜΕ/
περι�ερειακές ενισ�ύσεις, δι�τι θεωρήθηκε �τι η υπ��ρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας
επί πέντε �ρ�νια ήταν π�λύ αυστηρή, ιδίως για τις ΜΜΕ, �π�υ �ρειά!εται µεγαλύτερη ευελι�ία
στην αγ�ρά εργασίας.

1.5.4. Gνθρακα
 και χ�λυβα
 (συνθ�κη ΕΚΑΧ)

347. Aσ�ν α��ρά τ�υς τ�µείς τ�υ άνθρακα και τ�υ �άλυ"α, η Επιτρ�πή ε�έδωσε ανακ�ίνωση
διευκρινί!�ντας �ρισµένα θέµατα π�υ α��ρ�ύν τη διευθέτηση υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ,

¥182¦ EE L 337 της 13.12.2002, σ 3.
¥183¦ ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σσ 33-42.



XXXπIË ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2003) 467 ∆∂§π∫√ 115

συµπεριλαµ"αν�µένης της ε�αρµ�γής των διαδικασιών π�υ διέπ�υν τις κρατικές ενισ�ύσεις,
κατ�πιν της λή�ης ισ�ύ�ς της συνθήκης ΕΚΑG στις 23 Ι�υλί�υ 2002 (184).

348. Aσ�ν α��ρά τ�ν τ�µέα τ�υ �άλυ"α, η Επιτρ�πή απ��άσισε να ε�ακ�λ�υθήσει να
αντιµετωπί!ει µε την ίδια αυστηρ�τητα τις ενισ�ύσεις στ�ν εν λ�γω τ�µέα διατηρώντας την
απαγ�ρευση των περι�ερειακών επενδυτικών ενισ�ύσεων (185) και των ενισ�ύσεων διάσωσης
και αναδιάρθρωσης (186).

349. Τ� Συµ"�ύλι� ε�έδωσε στις 23 Ι�υλί�υ τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 (187) σ�ετικά
µε την αντιµετώπιση των κρατικών ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα τ�υ άνθρακα µετά τη λή�η της
ισ�ύ�ς της συνθήκης ΕΚΑG, ενθαρρύν�ντας ταυτ��ρ�να τη συνέ�ιση των πρ�σπαθειών
αναδιάρθρωσης και εκσυγ�ρ�νισµ�ύ της ευρωπαϊκής παραγωγής άνθρακα, πρ�κειµέν�υ να
ε�ασ�αλιστεί � ε��διασµ�ς απ� µια "ασική ενεργειακή πηγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1.5.5. *ΜΜΕ
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350. Μετά την �λ�κλήρωση της αναθεώρησης τ�υ �ρισµ�ύ των «µικρ�µεσαίων
επι�ειρήσεων» (188) π�υ �ρησιµ�π�ιεί η Επιτρ�πή σε διά��ρες περιπτώσεις, η Επιτρ�πή θα
πρ�τείνει να τρ�π�π�ιηθ�ύν �ι ισ�ύ�υσες απαλλαγές κατά κατηγ�ρία των ενισ�ύσεων για τις
ΜΜΕ και των ενισ�ύσεων στην κατάρτιση, πρ�κειµέν�υ να ενσωµατώσ�υν τ�ν νέ� �ρισµ�.
Ταυτ��ρ�να η Επιτρ�πή θα ε�ετάσει την πιθανή επέκταση τ�υ πεδί�υ ε�αρµ�γής της
απαλλαγής κατά κατηγ�ρία υπέρ των ΜΜΕ, πρ�κειµέν�υ να συµπεριλη�θ�ύν �ι ενισ�ύσεις για
Ε & Α. Η αναθεώρηση αυτή θα περιλη�θεί στ�ν πρ�γραµµατισµ� των εργασιών για τ� έτ�ς
2003.

1.5.6. Κρατικ	
 ενισχ�σει
 και φορολογικ� πολιτικ�

351. Μετά την έγκριση απ� τ� Συµ"�ύλι� Ecofin τ�υ κώδικα συµπερι��ράς σ�ετικά µε τη
��ρ�λ�γική µετα�είριση των επι�ειρήσεων, κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς αντιµετωπίστηκαν µε
ιδιαίτερη πρ�σ��ή �ι υπ�θέσεις π�υ σ�ετί!�νται µε τη ��ρήγηση κρατικής ενίσ�υσης µέσω
δια��ρων ��ρ�λ�γικών µέτρων. Η Επιτρ�πή ε�άρµ�σε την ανακ�ίνωσή της σ�ετικά µε την
ε�αρµ�γή των καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις στα µέτρα π�υ σ�ετί!�νται µε την άµεση
��ρ�λ�γία των επι�ειρήσεων (189) και στις 11 Ι�υλί�υ 2001 �εκίνησε µια έρευνα µεγάλης
κλίµακας σ�ετικά µε διά��ρα ��ρ�λ�γικά µέτρα των κρατών µελών (190). )ρισµένες υπ�θέσεις
εί�αν κλείσει µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2002 και τα µέτρα είτε τρ�π�π�ι�ύνται είτε καταργ�ύνται απ�
τα κράτη µέλη. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή, στ� πλαίσι� των συ!ητήσεων σ�ετικά µε την
πρ�τειν�µενη �δηγία περί ενέργειας, διευκρίνισε πώς ε�αρµ�!�νται �ι καν�νες περί κρατικών
ενισ�ύσεων στα ��ρ�λ�γικά µέτρα για τα ενεργειακά πρ�ϊ�ντα και την ηλεκτρική ενέργεια.

¥184¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε �ρισµένα θέµατα π�υ α��ρ�ύν τη διευθέτηση υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ
συνεπεία της λή�ης ισ�ύ�ς της συνθήκης ΕΚΑG, σηµεία 18 έως 21 (EE C 152 της 26.6.2002, σ 5).

¥185¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής «Π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα
επενδυτικά σ�έδια», σηµεί� 27 (ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ 8).

¥186¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής «Ενισ�ύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης και ενισ�ύσεις για τ� κλείσιµ�
επι�ειρήσεων στ�ν �αλυ"�υργικ� τ�µέα» (ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ 21).

¥187¦ EE L 205 της 2.8.2002, σ 1.
¥188¦ EE L 107 της 30.4.1996, σσ 4-9.
¥189¦ EE C 384 της 10.12.1998, σ 3.
¥190¦ Ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/01/982.
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1.5.7. Υποβαθµισµ	νε
 αστικ	
 περιοχ	


352. )ι «κατευθυντήριες γραµµές της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για τις
επι�ειρήσεις στις υπ�"αθµισµένες αστικές περι��ές» καταργήθηκαν. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων
π�υ συνδέ�νται µε τ� εν λ�γω πρ�"ληµα, �πως και µε τα πρ�"λήµατα ανάπλασης άλλων
περι��ών, ε�ετά!�νται πλέ�ν αυτ�τελώς, πρ�κειµέν�υ να εγκριθ�ύν πιθανώς "άσει τ�υ άρθρ�υ
87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� γ) της Συνθήκης, �ωρίς να διακυ"εύ�νται άλλ�ι καν�νες στ�ν τ�µέα
των κρατικών ενισ�ύσεων, �πως �ι καν�νες για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις. Κατ’ αυτ�ν τ�ν
τρ�π� η Επιτρ�πή θα µπ�ρέσει να αναπτύ�ει την απαραίτητη εµπειρία για να διαπιστώσει εάν
�ρειά!�νται νέ�ι καν�νες.

2. T∆ιε�ρυνση (191)

353. )ι διαπραγµατεύσεις �λ�κληρώθηκαν επιτυ�ώς και τα κε�άλαια τ�υ ανταγωνισµ�ύ
έκλεισαν µε δέκα υπ�ψή�ιες �ώρες. )ι διαπραγµατεύσεις συνε�ί!�νται µε τις άλλες δύ�
υπ�ψή�ιες �ώρες. Στην περίπτωση της Τ�υρκίας, �εκίνησε η αναλυτική ε�έταση της τ�υρκικής
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ν�µ�θεσίας στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

354. Aσ�ν α��ρά τις κρατικές ενισ�ύσεις, πρέπει να σηµειωθεί �τι υπ� τ� παλαι� �ικ�ν�µικ�
σύστηµα �ι υπ�ψή�ιες �ώρες αντιµετώπι!αν µάλλ�ν γενναι�δωρα τις κρατικές ενισ�ύσεις. Με
τις ευρωπαϊκές συµ�ωνίες τ�ύς έ�ει !ητηθεί ήδη να πρ�σαρµ�σ�υν τη ν�µ�θεσία τ�υς στ�υς
υ�ιστάµεν�υς καν�νες των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων. Μ�λ�ν�τι �ι περισσ�τερες �ώρες έλα"αν
κάπ�ια ν�µ�θετικά µέτρα, ταυτ��ρ�να πρ�σπάθησαν να πρ�σελκύσ�υν �ένες επενδύσεις µέσω
δια��ρων κινήτρων π�υ θα �αρακτηρί!�νταν σα�ώς ως κρατικές ενισ�ύσεις "άσει των άρθρων
86 και 87 της Συνθήκης.

355. Ένας απ� τ�υς "ασικ�ύς στ���υς των διαπραγµατεύσεων ήταν να καταστ�ύν τα ανωτέρω
κίνητρα συµ"ι"άσιµα µε τ�υς υ�ιστάµεν�υς καν�νες για τις κρατικές ενισ�ύσεις απ� τη στιγµή
της πρ�σ�ώρησης και στ� ε�ής, πρ�κειµέν�υ να απ��ευ�θεί η πρ�κληση σ�"αρών
στρε"λώσεων τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

B — ŒÓÓÔÈ· ÙË˜ ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜

1. Προ�λευση των π�ρων

356. Στην υπ�θεση Stardust, τ� ∆ικαστήρι� (192) επι"ε"αίωσε για άλλη µία ��ρά �τι για να
απ�τελεί κρατική ενίσ�υση η �ικ�ν�µική στήρι�η πρέπει να πρ�έρ�εται απ� κρατικ�ύς
π�ρ�υς. Τ� γεγ�ν�ς και µ�ν� �τι η εταιρεία π�υ ��ρηγεί τα κε�άλαια είναι κρατική δεν αρκεί.
Καθ�ριστική σηµασία έ�ει τ� κατά π�σ�ν τ� κράτ�ς έ�ει και πράγµατι ασκεί τ�ν έλεγ�� της
επι�είρησης π�υ ��ρηγεί τ�υς π�ρ�υς. Εάν δεν απ�δει�θεί τ�ύτ�, η �ικ�ν�µική στήρι�η δεν
µπ�ρεί να απ�δ�θεί στ� κράτ�ς και συνεπώς δεν απ�τελεί κρατική ενίσ�υση.

357. Κατ�πιν καταγγελιών, η Επιτρ�πή ε�έτασε �ρισµένα σηµεία τ�υ συστήµατ�ς π�υ έθεσε
σε ε�αρµ�γή η γερµανική κυ"έρνηση, για να παράσ�ει κίνητρα σε επι�ειρήσεις να παράγ�υν

¥191¦ Βλέπε �ωριστ� κε�άλαι� κατωτέρω.
¥192¦ Υπ�θεση C-482/99, Γαλλία κατά Επιτρ�πής, Συλλ�γή 2002, σ. I-4397.
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ηλεκτρισµ� απ� ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (193). Τ� εν λ�γω σύστηµα πρ�"λέπει �τι �ι
διαν�µείς ηλεκτρισµ�ύ υπ��ρε�ύνται να συνδέσ�υν στα δίκτυά τ�υς τις εγκαταστάσεις
παραγωγής πράσιν�υ ηλεκτρισµ�ύ. Εκτ�ς απ� την υπ��ρέωση σύνδεσης π�υ τ�υς επι"άλλεται,
πρ�"λέπεται επίσης �τι η ελά�ιστη τιµή αγ�ράς αυτ�ύ τ�υ ηλεκτρισµ�ύ πρέπει να είναι
ανώτερη απ� την τιµή π�υ επικρατεί στην αγ�ρά.

358. Η Επιτρ�πή έκρινε �τι, σε αντίθεση µε τ�υς ισ�υρισµ�ύς των καταγγελλ�ντων, τ� εν
λ�γω σύστηµα δεν περιεί�ε κανένα στ�ι�εί� κρατικής ενίσ�υσης. Παρέ�ει ασ�αλώς ένα
�ικ�ν�µικ� πλε�νέκτηµα στις επι�ειρήσεις π�υ παράγ�υν ηλεκτρισµ� απ� ανανεώσιµες πηγές,
αλλά τ� πλε�νέκτηµα αυτ� δεν ρηµατ�δ�τείται απ� κρατικ�ύς π�ρ�υς. ∆εν έ�ει σηµασία τ�
γεγ�ν�ς �τι �ι τιµές αγ�ράς π�υ έ��υν ρυθµιστεί απ� τ� κράτ�ς επι"άλλ�νται στ�υς διαν�µείς,
εκ των �π�ίων �ρισµέν�ι είναι δηµ�σιες επι�ειρήσεις, ε��σ�ν �λ�ι �ι διαν�µείς υπ�κεινται
στις ίδιες υπ��ρεώσεις, ανε�αρτήτως τ�υ ν�µικ�ύ τ�υς καθεστώτ�ς. Η εν λ�γω υπ�θεση
απ�τελεί την πρώτη περίπτωση ε�αρµ�γής της ν�µ�λ�γίας Preussen Elektra (194) σε �µάδα
δηµ�σιων επι�ειρήσεων.

359. Στην περίπτωση της πρ�σθετης επι�άρυνσης (competitive transition charge) (195), η
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

�ρετανική κυ"έρνηση επέ"αλε ��ρ� στ�ν τελικ� καταναλωτή ηλεκτρισµ�ύ. ) εν λ�γω ��ρ�ς
κατα"αλλ�ταν άµεσα στην επι�είρηση ηλεκτρισµ�ύ, �ωρίς δηλαδή τη µεσ�λά"ηση εν�ς
�ργανισµ�ύ για την κεντρική είσπρα�η των ��ρων και την αναδιαν�µή των εσ�δων. )ι ��ρ�ι
αντιστάθµι!αν τ� πρ�σθετ� κ�στ�ς π�υ συνεπάγ�νταν �ι µακρ�πρ�θεσµες συµ"άσεις
πρ�µήθειας σε τιµές πραγµατικά ή δυνητικά υψηλ�τερες απ� τις τιµές αγ�ράς. Η Επιτρ�πή
ακ�λ�υθώντας και πάλι τη ν�µ�λ�γία Preussen Electra (194) θεώρησε �τι �ι εν λ�γω ��ρ�ι δεν
απ�τελ�ύν κρατικ�ύς π�ρ�υς και, ως εκ τ�ύτ�υ, συµπέρανε �τι δεν υ�ίστατ� κρατική
ενίσ�υση.

2. Το προσποριζ�µενο στην οικε�α επιχε�ρηση πλεον�κτηµα

360. To 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία έρευνας σε έ�ι
υπ�θέσεις µετα"ί"ασης κε�αλαί�υ και περι�υσιακών στ�ι�είων σε Landesbanken της
Γερµανίας (Landesbank Berlin, Landesbank Schleswig-Holstein, Hamburgische Landesbank,
Norddeutsche Landesbank, Landesbank Hessen-Thüringen και Bayerische Landesbank). Λ�γω
των πιθανών επιπτώσεων της διαδικασίας σ�ετικά µε τη Landesbank Berlin στην έρευνα για την
ενίσ�υση αναδιάρθρωσης υπέρ της Bankgesellschaft Berlin, στην �π�ία ανήκει η Landesbank
Berlin, η εν λ�γω διαδικασία επισπεύσθηκε και κινήθηκε τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2002. )ι διαδικασίες
στις άλλες πέντε υπ�θέσεις κινήθηκαν τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2002.

361. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας τ�υ 1990 �ι Landesbanken εί�αν λά"ει κε�άλαια απ�
τ�υς µετ���υς τ�υς, τα αντίστ�ι�α γερµανικά �µ�σπ�νδα κράτη, µέσω µετα"ί"ασης
περι�υσιακών στ�ι�είων των �µ�σπ�νδων κρατών, �πως �ργανισµών ενυπ�θηκης πίστης. Με
τις µετα"ι"άσεις αυτές αυ�ήθηκαν τα ίδια κε�άλαια των Landesbankens, τ� ύψ�ς των �π�ίων
είναι καθ�ριστικ� για τη δανει�δ�τική τ�υς ικαν�τητα, και έτσι µπ�ρεσαν να επεκτείν�υν
σηµαντικά τις δραστηρι�τητές τ�υς. Ιδιωτικές τράπε!ες εί�αν καταγγείλει �τι τα �ικεία
�µ�σπ�νδα κράτη ��ρηγ�ύσαν κε�άλαια υπ� ευν�ϊκ�ύς �ρ�υς, παρέ��ντας έτσι ένα σηµαντικ�

¥193¦ Υπ�θεση NN 27/2000 της 22ας Μαΐ�υ 2002.
¥194¦ Απ��αση της 13ης Μαρτί�υ 2001 στην υπ�θεση C-379/98, Preussen Elektra AG κατά Schleswag AG, Συλλ�γή

2001, σ. I-2099.
¥195¦ Υπ�θεση N 661/99 της 1ης Μαρτί�υ 2002.



118 XXXIπË ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2003) 467 ∆∂§π∫√

ανταγωνιστικ� πλε�νέκτηµα στις σ�ετικές Landesbanken. Βάσει της πρ�καταρκτικής
εκτίµησης, η Επιτρ�πή ε�έ�ρασε αµ�ι"�λίες ως πρ�ς τ� κατά π�σ�ν τα �µ�σπ�νδα κράτη εί�αν
λά"ει επαρκές αντάλλαγµα για τα κε�άλαια π�υ µετα"ί"ασαν, δηλαδή για τ� κατά π�σ�ν η
απ�δ�ση πρέπει να θεωρηθεί «καν�νική» για τ� είδ�ς των κε�αλαίων κατά τη συγκεκριµένη
�ρ�νική περί�δ�. Αν �ι απ�δ�σεις ήταν πράγµατι �αµηλ�τερες απ� τις τιµές της αγ�ράς, η
δια��ρά θα πρέπει να θεωρηθεί ως ενίσ�υση.

362. )ι υπ�θέσεις είναι παρ�µ�ιες µε την υπ�θεση µετα"ί"ασης της Wohnungsbau-
förderanstalt στη WestLB, στ� πλαίσι� της �π�ίας η Επιτρ�πή εί�ε διατά�ει τ� 1999 να
ανακτηθεί ενίσ�υση π�υ ανερ��ταν εκείνη την περί�δ� σε 800 εκατ. ευρώ περίπ�υ. Η Επιτρ�πή
εί�ε ανακ�ινώσει �τι θα ε�έτα!ε και άλλες περιπτώσεις µετα"ι"άσεων σε τράπε!ες των
�µ�σπ�νδων κρατών υπ� τ� πρίσµα της απ��ασης WestLB, η �π�ία εκκρεµεί ενώπι�ν τ�υ
Πρωτ�δικεί�υ. )ι απ��άσεις για την κίνηση της διαδικασίας δεν πρ�δικά!�υν τα απ�τελέσµατα
των ερευνών. Φυσικά, τα συµπεράσµατα τ�υ Πρωτ�δικεί�υ στην υπ�θεση WestLB θα λη�θ�ύν
υπ�ψη στις έρευνες αυτές.
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363. Κατ�πιν της συµ�ωνίας της 17ης Ι�υλί�υ 2001 σ�ετικά µε τις κρατικές εγγυήσεις υπέρ
γερµανικών Landesbanken και τραπε!ών καταθέσεων ταµιευτηρί�υ, έγιναν επανειληµµένα
συ!ητήσεις µετα�ύ της Επιτρ�πής και των γερµανικών αρ�ών σ�ετικά µε τη µετα��ρά της
συµ�ωνίας στ� γερµανικ� δίκαι�. ∆ύ� θέµατα δεν εί�αν λυθεί ακ�µη µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2001:
πρώτ�ν, τα ακρι"ή στ�ι�εία π�υ επρ�κειτ� να ενσωµατωθ�ύν στα ν�µ�θετικά κείµενα, τις
αιτι�λ�γικές σκέψεις ή τις �ωριστές δεσµεύσεις των γερµανικών αρ�ών για να ε�ασ�αλιστεί
η πραγµατική αντικατάσταση της Anstaltslast, και, δεύτερ�ν, τ� ακρι"ές περιε��µεν� της
ρήτρας κεκτηµένων δικαιωµάτων της Gewährträgerhaftung σ�ετικά µε τις υπ��ρεώσεις π�υ
δηµι�υργήθηκαν κατά τη µετα"ατική περί�δ� (απ� τις 19 Ι�υλί�υ 2001 έως τις 18 Ι�υλί�υ
2005).

364. Στις 28 Φε"ρ�υαρί�υ 2002, � επίτρ�π�ς Mario Monti, εκπρ�σωπ�ι τ�υ �µ�σπ�νδιακ�ύ
κράτ�υς, των �µ�σπ�νδων κρατών και των τραπε!ών καταθέσεων ταµιευτηρί�υ κατέλη�αν σε
συµπεράσµατα σ�ετικά µε τα δύ� ανωτέρω θέµατα και άλλα δύ� νέα θέµατα, τα �π�ία
απ�καλύ�θηκαν µετά τη σύναψη της συµ�ωνίας της 17ης Ι�υλί�υ 2001. Τα δύ� νέα αυτά θέµατα
α��ρ�ύν, πρώτ�ν, µια επικ�υρική υπ��ρέωση (Nachschusspflicht) π�υ υπάρ�ει σε �ρισµένα
�µ�σπ�νδα κράτη, σύµ�ωνα µε την �π�ία �ι ιδι�κτήτες των τραπε!ών καταθέσεων ταµιευτηρί�υ
πρέπει να παρέ��υν θεσµικά εγγυ�δ�τικά ταµεία (Institutssicherungsfonds) µε �ρηµατ��ικ�ν�µικά
µέσα, και, δεύτερ�ν, τις κρατικές εγγυήσεις πρ�ς τις λεγ�µενες ελεύθερες τράπε!ες καταθέσεων
ταµιευτηρί�υ. Τα συµπεράσµατα απ�τελ�ύν συµ�ωνία σ�ετικά µε τα στ�ι�εία των ν�µ�θετικών
κειµένων, των αιτι�λ�γικών σκέψεων και των �ωριστών δεσµεύσεων π�υ θα αναλά"�υν �ι
γερµανικές αρ�ές.

365. Η συµ�ωνία της 17ης Ι�υλί�υ 2001 και τα συµπεράσµατα της 28ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002
σ�ετικά µε τις Landesbanken και τις τράπε!ες καταθέσεων ταµιευτηρί�υ, καθώς και η συµ�ωνία
της 1ης Μαρτί�υ 2002 σ�ετικά µε τα ειδικά πιστωτικά ιδρύµατα, µετατράπηκαν σε απ��αση της
Επιτρ�πής της 27ης Μαρτί�υ 2002, µε την �π�ία τρ�π�π�ιήθηκε η σύσταση της Επιτρ�πής της
8ης Μαΐ�υ 2001 µε ηµερ�µηνία θέσης σε ισ�ύ την 31η Μαρτί�υ 2002. Η τρ�π�π�ίηση αυτή
έγινε δεκτή απ� τη γερµανική κυ"έρνηση στις 11 Απριλί�υ 2002. Κατ�πιν πρ�σθετων
συ!ητήσεων, �λες �ι απαραίτητες αλλαγές των ν�µων για τις Landesbanks και τις τράπε!ες
καταθέσεων ταµιευτηρί�υ εγκρίθηκαν απ� τις γερµανικές αρ�ές εµπρ�θεσµα και κατά τα
δέ�ντα µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2002.
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366. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ��άσισε στις 22 Αυγ�ύστ�υ 2002 �τι �ρισµένα ιταλικά
��ρ�λ�γικά µέτρα π�υ θεσπίστηκαν τ� 1998 και τ� 1999 υπέρ τραπε!ικών ιδρυµάτων δεν
υπ�κεινται στ�υς καν�νες για τις κρατικές ενισ�ύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (196). Η
Επιτρ�πή θεωρεί �τι η δραστηρι�τητα π�υ συνίσταται στη δια�είριση ιδι�κτητων
περι�υσιακών στ�ι�είων και στη �ρησιµ�π�ίηση των σ�ετικών εσ�δων για την παρ��ή δωρεάν
ενίσ�υσης σε µη κερδ�σκ�πικ�ύς �ργανισµ�ύς δεν απ�τελεί �ικ�ν�µική δραστηρι�τητα. Κατά
συνέπεια, τα τραπε!ικά ιδρύµατα δεν πρέπει να θεωρ�ύνται επι�ειρήσεις κατά την ένν�ια των
σ�ετικών κ�ιν�τικών καν�νων.

367. Τα ��ρ�λ�γικά µέτρα π�υ απ�τέλεσαν αντικείµεν� της απ��ασης της Επιτρ�πής
θεσπίστηκαν µέσω τ�υ ν�µ�υ αριθ. 461 της 23ης ∆εκεµ"ρί�υ 1998 και τ�υ σ�ετικ�ύ ν�µ�θετικ�ύ
διατάγµατ�ς αριθ. 153 της 17ης Μαΐ�υ 1999, και α��ρ�ύσαν την απ�δ�ση τ�υ ν�µικ�ύ
καθεστώτ�ς των «µη εµπ�ρικών ��ρέων» στα τραπε!ικά ιδρύµατα. Αυτ� τ� ν�µικ� καθεστώς
συνεπάγεται µείωση κατά 50 % τ�υ καν�νικ�ύ συντελεστή τ�υ ��ρ�υ εισ�δήµατ�ς των
εταιρειών (IRPEG) στην Ιταλία. Άλλα πλε�νεκτήµατα α��ρ�ύν τη ��ρ�λ�γική απαλλαγή για
την πώληση συµµετ��ών π�υ κατέ��υν τα τραπε!ικά ιδρύµατα στ� κε�άλαι� τραπε!ών ή για την
απ�κτηση "ασικών αγαθών.
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368. Η Επιτρ�πή ε�έ�ρασε την άπ�ψη �τι, ε��σ�ν η δωρεά κε�αλαίων δεν απ�τελεί
�ικ�ν�µική δραστηρι�τητα, τα ιδρύµατα π�υ δεν εκτελ�ύν άλλες εργασίες δεν απ�κ�µί!�υν απ�
τα ν�µ�θετικά µέτρα κανένα ανταγωνιστικ� πλε�νέκτηµα σε καµία συγκεκριµένη «αγ�ρά».
Συνεπώς, τα µέτρα δεν απ�τελ�ύν κρατική ενίσ�υση. Η Επιτρ�πή µπ�ρεσε να εκδώσει την εν
λ�γω απ��αση µ�ν�ν α��ύ η ιταλική κυ"έρνηση κατέστησε σα�έστερ� τ� δια�ωρισµ� µετα�ύ
τραπε!ών και ιδρυµάτων στ� άρθρ� 11 τ�υ ν�µ�υ αριθ. 448 της 28ης ∆εκεµ"ρί�υ 2001. Τα νέα
ν�µ�θετικά µέτρα δεν επιτρέπ�υν τ�ν απ� κ�ιν�ύ έλεγ�� τραπε!ικών επι�ειρήσεων απ�
περισσ�τερα τ�υ εν�ς ιδρύµατα και εισάγ�υν αυστηρ�τερ�υς καν�νες σ�ετικά µε τ�
συµ"ι"άσιµ� µετα�ύ διευθυντικών θέσεων. Ε�αιρείται η άσκηση τραπε!ικής δραστηρι�τητας
απ� τα ιδρύµατα (µέσω ελεγ��µενων τραπε!ών).

369. Ωστ�σ�, στην απ��αση ανα�έρεται �τι, σε περίπτωση άσκησης �ικ�ν�µικών
δραστηρι�τήτων απ� τα ιδρύµατα και κατά τ� µέτρ� π�υ �ι δραστηρι�τητες αυτές θα επηρέα!αν
τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών, �π�ι�δήπ�τε ��ρ�λ�γικ� πλε�νέκτηµα θα µπ�ρ�ύσε να
απ�τελέσει κρατική ενίσ�υση και θα έπρεπε να κ�ιν�π�ιηθεί στην Επιτρ�πή.

370. Μετά απ� δεύτερη έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή επανα"ε"αίωσε στις 30 )κτω"ρί�υ
2002 την αρ�ική της έγκριση ενίσ�υσης ύψ�υς 647 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τ�υ
διυλιστηρί�υ Leuna 2000 στη Σα��νία-Άν�αλτ της Γερµανίας (197). Η Επιτρ�πή επανε�έτασε τ�
κ�στ�ς τ�υ έργ�υ και κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι �ι ισ�υρισµ�ί π�υ της εί�αν διατυπωθεί περί
υπερδι�γκωσης τ�υ επενδυτικ�ύ κ�στ�υς για τη λήψη µεγαλύτερης επι��ρήγησης ήταν α"άσιµ�ι.

371. Απ�δέκτης της ενίσ�υσης είναι η Mitteldeutsche Erdöl Raffinerie GmbH (MIDER),
ιδι�κτήτρια τ�υ διυλιστηρί�υ Leuna στη Leuna/Spergau της Σα��νίας-Άν�αλτ, και θυγατρική η
ίδια της TotalFina Elf SA. Τ� 1993 και τ� 1994 η Επιτρ�πή ενέκρινε δέσµη ενισ�ύσεων π�υ
επρ�κειτ� να ��ρηγήσει η Treuhandanstalt, η παλαιά υπηρεσία ιδιωτικ�π�ιήσεων της
Ανατ�λικής Γερµανίας, για την κατασκευή εν�ς νέ�υ διυλιστηρί�υ στις παλαιές �ηµικές
εγκαταστάσεις στη Leuna. Τα περισσ�τερα µέτρα ενίσ�υσης ��ρηγήθηκαν στ� πλαίσι�
περι�ερειακών πρ�γραµµάτων εγκεκριµένων απ� την Επιτρ�πή.

¥196¦ Υπ�θεση C 54/00.
¥197¦ Υπ�θεση C 47/97.
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372. Τ� 1996 η Επιτρ�πή έλα"ε πληρ���ρίες σύµ�ωνα µε τις �π�ίες τα έ��δα π�υ ανέ�ερε η
ELF, η �π�ία έ�ει συγ�ωνευθεί απ� τ�τε µε την TotalFina, υπερέ"αιναν σα�ώς τα συνήθη έ��δα
κατασκευής µιας παρ�µ�ιας µ�νάδας. )ι απ��άσεις της Επιτρ�πής τ�υ 1993 και τ�υ 1994 εί�αν
"ασιστεί στην εκτίµηση τ�υ κ�στ�υς απ� την ELF. Μετά απ� πρ�καταρκτική ε�έταση των
ισ�υρισµών, η Επιτρ�πή κίνησε επίσηµη έρευνα τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 1997, λ�γω αµ�ι"�λιών ως πρ�ς
την ε�αρµ�γή των αρ�ικών της απ��άσεων και ως πρ�ς την εκτίµηση τ�υ κ�στ�υς τ�υ έργ�υ
στην �π�ία εί�αν "ασιστεί �ι απ��άσεις της. Εάν τ� επιλέ�ιµ� επενδυτικ� κ�στ�ς εί�ε
δι�γκωθεί τε�νητά, τ�τε τ� π�σ� της ενίσ�υσης θα ήταν υψηλ�τερ� απ� τ� ελά�ιστ� π�σ�
ενίσ�υσης π�υ ήταν απαραίτητ� για την εκτέλεση τ�υ έργ�υ και η ένταση της ενίσ�υσης θα
υπερέ"αινε την ανώτατη επιτρεπ�µενη ένταση για την περι��ή.

373. Ωστ�σ�, η έρευνα δεν απ�κάλυψε απ�δεικτικά στ�ι�εία περί τε�νητής δι�γκωσης τ�υ
κ�στ�υς και κατά�ρησης της ενίσ�υσης, και επανα"ε"αίωσε �τι τ� επιλέ�ιµ� κ�στ�ς τ�υ
συν�λικ�ύ επενδυτικ�ύ σ�εδί�υ ανερ��ταν σε 2 403,1 εκατ. ευρώ. Η Επιτρ�πή επι"ε"αίωσε
επίσης �τι �ι πληρωµές για την κατασκευή τ�υ διυλιστηρί�υ έγιναν και δικαι�λ�γήθηκαν
καν�νικά. Επιπλέ�ν, η ακαθάριστη ένταση της ενίσ�υσης για τ� επιλέ�ιµ� επενδυτικ� κ�στ�ς
ανέρ�εται σε 26,9 %, π�σ�στ� π�υ είναι π�λύ �αµηλ�τερ� απ� τ� ανώτατ� �ρι� για τη Σα��νία-
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Άν�αλτ (35 %). Συνεπώς, η ενίσ�υση ήταν ν�µιµη και η διαδικασία έρευνας µπ�ρεσε να
περατωθεί. Η ενίσ�υση π�υ εί�ε κατα"ληθεί µέ�ρι τ�ν )κτώ"ρι� τ�υ 2002 ανερ��ταν σε
585,7 εκατ. ευρώ. Τ� τελικ� π�σ� της ενίσ�υσης θα ανέλθει συν�λικά σε 647 εκατ. ευρώ και
περιλαµ"άνει υπ�λ�ιπ� ύψ�υς 61,4 εκατ. ευρώ, π�σ� π�υ παρέµενε σε δεσµευµέν� λ�γαριασµ�.
Η Επιτρ�πή ήρε την αντίθεσή της στην κατα"�λή τ�υ π�σ�ύ αυτ�ύ.

374. Η Επιτρ�πή έλα"ε διά��ρες καταγγελίες σ�ετικά µε τη �ρηµατ�δ�τηση της κατασκευής
στ� Mainz-Lerchenfeld (198) της Γερµανίας εν�ς πάρκ�υ π�λυµέσων, τ�υ �π�ί�υ �ι υπηρεσίες θα
παρέ��νται απ� τ�ν δηµ�σι� γερµανικ� ραδι�τηλε�πτικ� σταθµ� ZDF. Πρ�κειµέν�υ να
διαπιστώσει αν η πρ�σ"αλλ�µενη �ρηµατ�δ�τηση τ�υ έργ�υ έ�ει τα �αρακτηριστικά κρατικής
ενίσ�υσης κατά την ένν�ια της Συνθήκης, η Επιτρ�πή ε�έτασε αν � ��ρέας εκµετάλλευσης τ�υ
πάρκ�υ θα απ�κ�µι!ε �ικ�ν�µικ� πλε�νέκτηµα απ� τη �ρησιµ�π�ίηση των υπηρεσιών π�υ
παρέ�ει η ZDF. ∆εδ�µέν�υ �τι � ��ρέας δια�είρισης τ�υ πάρκ�υ αγ�ρά!ει στην τιµή αγ�ράς τα
δικαιώµατα µετάδ�σης των πρ�γραµµάτων απ� την εµπ�ρική θυγατρική της ZDF και, κατά
συνέπεια, δεν έ�ει κανένα πλε�νέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της, συνάγεται �τι η εν λ�γω
�ρηµατ�δ�τηση δεν απ�τελεί κρατική ενίσ�υση.

375. Στην υπ�θεση τ�υ �ελγικ�ύ ��ρ�λ�γικ�ύ καθεστώτ�ς π�υ ε�αρµ�!εται στα κέντρα
συντ�νισµ�ύ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει τη διαδικασία σε σ�έση µε τ� ��ρ�λ�γικ�
καθεστώς των εν λ�γω κέντρων συντ�νισµ�ύ, �ταν �ι "ελγικές αρ�ές δεν δέ�θηκαν να λά"�υν
τα πρ�ταθέντα κατάλληλα µέτρα. Η Επιτρ�πή θεωρεί �τι τ� καθεστώς πρέπει να πρ�σαρµ�στεί
στην ε�έλι�η των κ�ιν�τικών καν�νων και ιδίως στην ανακ�ίνωσή της σ�ετικά µε τα µέτρα π�υ
α��ρ�ύν την άµεση ��ρ�λ�γία των επι�ειρήσεων σε σ�έση µε τις κρατικές ενισ�ύσεις (199).

376. Η επιλεκτικ�τητα τ�υ καθεστώτ�ς είναι αναµ�ισ"ήτητη λαµ"άν�ντας υπ�ψη τα
κριτήρια επιλε�ιµ�τητας για τη δι�ικητική έγκριση. )ι αµ�ι"�λίες π�υ ε�έ�ρασε η Επιτρ�πή
α��ρ�ύσαν αντίθετα την απαλλαγή απ� τ� ��ρ� ακίνητης περι�υσίας, απ� τ� αναλ�γικ�
δικαίωµα στις εισ��ρές, καθώς και την ε�αίρεση των �ρηµατ��ικ�ν�µικών ε��δων απ� τη "άση
υπ�λ�γισµ�ύ τ�υ ��ρ�λ�γητέ�υ εισ�δήµατ�ς των κέντρων συντ�νισµ�ύ. Η Επιτρ�πή θεωρεί
�τι η µέθ�δ�ς ��ρ�λ�γησης τύπ�υ «cost plus» (κ�στ�ς πρ�σαυ�ηµέν� µε περιθώρι� κέρδ�υς)

¥198¦ Υπ�θεση NN 2/2002 της 4ης Ι�υνί�υ 2002.
¥199¦ EE C 384 της 10.12.1998, σσ 3-9.
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π�υ ε�αρµ�στηκε εν πρ�κειµένω είναι µεν απ�δεκτή κατ’ αρ�ήν, υπ� τ�ν �ρ� �µως �τι δεν
παρέ�ει �ικ�ν�µικ� πλε�νέκτηµα στις εταιρείες π�υ επιτρέπεται να επω�ελ�ύνται απ� αυτήν.

377. Έτσι, στ� παρ�ν στάδι� δεν µπ�ρεί να απ�κλειστεί �τι η ελά�ρυνση των
�ρηµατ��ικ�ν�µικών επι"αρύνσεων απ� την �π�ία επω�ελ�ύνται τα "ελγικά κέντρα συντ�νισµ�ύ
απ�τελεί ενίσ�υση λειτ�υργίας, κατ’ αρ�ήν ασυµ"ί"αστη µε τη Συνθήκη, ενώ � πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς
των εταιρειών π�υ δεν είναι σε θέση να ιδρύσ�υν κέντρα συντ�νισµ�ύ επι"αρύνεται απ� �λ�υς τ�υς
��ρ�υς π�υ ισ�ύ�υν στ� �ικεί� κράτ�ς µέλ�ς (200).

378. Η Επιτρ�πή ε�έδωσε �ριστική απ��αση σ�ετικά µε τις πρ�ϋπ�θέσεις απαλλαγής απ�
τ�ν �ρετανικ� περι"αλλ�ντικ� ��ρ� (201), �αρακτηρί!�ντας ως γενικ� µέτρ� και ��ι ως κρατική
ενίσ�υση την απαλλαγή της διττής �ρήσης (δηλαδή της ταυτ��ρ�νης �ρήσης εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς ως
καυσίµ�υ και για άλλ�υς σκ�π�ύς), π�υ πρ�"λέπεται στ� κρατικ� πρ�γραµµα µε στ��� τη
µείωση των εκπ�µπών δι��ειδί�υ τ�υ άνθρακα.

379. Η Επιτρ�πή υπενθυµί!ει καταρ�άς την πάγια αρ�ή κατά την �π�ία � ��ρ�ς επί της
κατανάλωσης ενεργειακών πρ�ϊ�ντων δεν απ�τελεί καθαυτ�ς κρατική ενίσ�υση. ∆ιευκρινί!ει
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�τι δεν ισ�ύει τ� ίδι� για τις απαλλαγές π�υ πρ�"λέπει ένα καθεστώς, �ταν αυτές έ��υν ως
απ�τέλεσµα την ευν�ϊκή µετα�είριση �ρισµένων επι�ειρήσεων ή �ρισµένων κλάδων
παραγωγής, εκτ�ς εάν �ι εν λ�γω απαλλαγές δικαι�λ�γ�ύνται απ� τη �ύση ή απ� τη γενική
λ�γική τ�υ καθεστώτ�ς. Στην πρ�κειµένη περίπτωση, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η απαλλαγή
διττής �ρήσης µπ�ρεί να ��ρηγηθεί µ�ν� στις επι�ειρήσεις π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν συγκεκριµένες
διαδικασίες παραγωγής ενέργειας, �ι �π�ίες απαριθµ�ύνται περι�ριστικά στις "ρετανικές
καν�νιστικές διατά�εις. Έτσι, απ�δεικνύεται η επιλεκτικ�τητα της ενίσ�υσης.

380. Ωστ�σ�, επειδή η καταν�µή µετα�ύ της �ρήσης τ�υ ίδι�υ πρ�ϊ�ντ�ς ως καυσίµ�υ και της
�ρήσης για άλλ�υς σκ�π�ύς δεν µπ�ρεί, σύµ�ωνα µε τ�υς ειδικ�ύς, να �ρησιµ�π�ιηθεί για
��ρ�λ�γικ�ύς σκ�π�ύς σαν εναλλακτική λύση για την απαλλαγή των πρ�ϊ�ντων διττής �ρήσης,
η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τ� µέτρ� δικαι�λ�γείται απ� τη λ�γική και τη �ύση τ�υ συν�λικ�ύ
��ρ�λ�γικ�ύ καθεστώτ�ς π�υ θεσπίστηκε για την πρ�ώθηση της π�λιτικής σ�ετικά µε την
αλλαγή τ�υ κλίµατ�ς.

381. Η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία π�υ εί�ε κινηθεί τ� 2002 σ�ετικά µε την κρατική
στήρι�η π�υ, σύµ�ωνα µε καταγγελία, εί�ε λά"ει τ� θεµατικ� πάρκ� «Terra Mitica» στην
επαρ�ία Αλικάντε (202). Η θετική απ��αση της Επιτρ�πής "ασί!εται εν µέρει στ� �αρακτηρισµ�
της �ρηµατ�δ�τησης των απαραίτητων υπ�δ�µών για τη λειτ�υργία τ�υ πάρκ�υ.

382. Τ� πάρκ� «Terra Mitica» κάλυψε τα έ��δα των εργασιών σύνδεσης στις γενικές
υπ�δ�µές· �ι υπ�δ�µές αυτές είναι στη διάθεση τ�υ κ�ινωνικ�ύ συν�λ�υ, και η �ρηµατ�δ�τησή
τ�υς, για την �π�ία είναι υπεύθυνες �ι δηµ�σιες αρ�ές, δεν συνιστά εντ�ύτ�ις ενίσ�υση.
Ειδικ�τερα, �ταν η Επιτρ�πή ε�ετά!ει ενισ�ύσεις, δεν ενδια�έρεται για τα κίνητρα της
δηµ�σιας �ρηµατ�δ�τησης· της αρκεί να διαπιστώσει �τι τ� υπ� ε�έταση µέτρ� είναι ειδικ�.
Στην πρ�κειµένη περίπτωση, τ�ύτ� δεν ισ�ύει.

383. Η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει τη διαδικασία κατ’ αντιδικία σ�ετικά µε τ�
��ρ�λ�γικ� καθεστώς π�υ ε�αρµ�!εται στις αµερικανικές εταιρείες πωλήσεων (FSC) �ι �π�ίες

¥200¦ Υπ�θεση E 1/00.
¥201¦ Υπ�θεση C 18/2001 (πρώην N 123/2000) της 3ης Απριλί�υ 2002.
¥202¦ Υπ�θεση N 42/2001 (πρώην NN 14/2001) της 22ας Ι�υνί�υ 2002.
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είναι εγκαταστηµένες στ� Βέλγι� (203). Τ� καθεστώς αυτ� "ασί!εται σε ένα ruling, δηλαδή την εκ
των πρ�τέρων συµ�ωνία της ��ρ�λ�γικής δι�ίκησης για την ευν�ϊκή µετα�είριση �ρισµένων
εµπ�ρικών πρά�εων µετα�ύ συνδεδεµένων επι�ειρήσεων, ε��σ�ν ε�αιρ�ύνται απ� τη "άση των
��ρ�λ�γητέων εσ�δων των FSC. Η απ��αση της Επιτρ�πής δεν θέτει εν αµ�ι"�λω τη
δυνατ�τητα των κρατών µελών να �ρησιµ�π�ι�ύν µια µέθ�δ� κατ’ απ�κ�πήν υπ�λ�γισµ�ύ τ�υ
��ρ�λ�γητέ�υ κέρδ�υς των εταιρειών. Αντίθετα, επι"άλλει στη ��ρ�λ�γική δι�ίκηση µια
αντικειµενική υπ��ρέωση, πρ�κειµέν�υ η ��ρ�λ�γηση πρά�εων αυτ�ύ τ�υ είδ�υς να είναι
ανάλ�γη µε αυτή π�υ θα πρ�έκυπτε απ� τη �ρησιµ�π�ίηση της κλασικής µεθ�δ�υ ��ρ�λ�γησης
µιας συναλλαγής µετα�ύ δύ� ανε�άρτητων ��ρέων.

384. Σε µια ανάλ�γη περίπτωση, η Επιτρ�πή ε�έδωσε αρνητική �ριστική απ��αση κυρίως
λ�γω τ�υ πλε�νεκτήµατ�ς π�υ απ�κ�µί!�υν τα γερµανικά κέντρα συντ�νισµ�ύ απ� τ�
ε�ετασθέν καθεστώς (204). Ειδικ�τερα, τ� καθεστώς αυτ� �ρησιµ�π�ιεί τη µέθ�δ� υπ�λ�γισµ�ύ
τ�υ ��ρ�λ�γητέ�υ κέρδ�υς π�υ απ�καλείται µέθ�δ�ς «cost plus», ενώ ταυτ��ρ�να επιτρέπει να
ε�αρµ�στεί στα υπ��ρεα κέντρα συντ�νισµ�ύ συντελεστής περιθωρί�υ κέρδ�υς κατώτερ�ς τ�υ
10 %, ακ�µη και στις µεµ�νωµένες περιπτώσεις κατά τις �π�ίες η γερµανική ��ρ�λ�γική
δι�ίκηση θα µπ�ρ�ύσε να απαιτήσει την ε�αρµ�γή υψηλ�τερ�υ συντελεστή. Έτσι, η Επιτρ�πή
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θεώρησε �τι τ� εν λ�γω καθεστώς περι�ρί!ει τ� π�σ� τ�υ ��ρ�υ εταιρειών π�υ επι"άλλεται στα
κέντρα συντ�νισµ�ύ και �τι επ�µένως απ�τελεί πλε�νέκτηµα για τα κέντρα αυτά.

385. Επιπλέ�ν, η κίνηση της διαδικασίας �δήγησε στ� συµπέρασµα �τι, λ�γω τ�υ εκ των
πραγµάτων απ�κλεισµ�ύ των γερµανικών εταιρειών απ� τ� ��ελ�ς τ�υ καθεστώτ�ς, �
επιλεκτικ�ς �αρακτήρας τ�υ �αίνεται αναµ�ισ"ήτητ�ς, και έτσι η Επιτρ�πή �αρακτήρισε τ�
καθεστώς ενισ�ύσεων ασυµ"ί"αστ� µε τη Συνθήκη.

2.1. Λανθ�νον κ�στο�

386. Ένα ιδιαίτερ� θέµα π�υ σ�ετί!εται µε την απελευθέρωση της εσωτερικής αγ�ράς
ηλεκτρικής ενέργειας, �πως πρ�κύπτει απ� την �δηγία 96/92/ΕΚ (205), �δήγησε την Επιτρ�πή να
εντ�πίσει ένα σύν�λ� επι"αρύνσεων π�υ �αρακτηρί!�υν ειδικά τ�ν τ�µέα και �ι �π�ίες δεν
εί�αν απ�σ"εσθεί πριν απ� την απελευθέρωση. )ι επι"αρύνσεις αυτές �ν�µά!�νται λανθάν�ν
κ�στ�ς.

387. )ι δηµ�σιες αρ�ές µπ�ρ�ύν να δηµι�υργήσ�υν µη�ανισµ�ύς πρ�κειµέν�υ να
απ�καταστήσ�υν σε κάθε �ώρα την ισ�τητα µετα�ύ των παλαιών και των νέων επι�ειρήσεων
στ�ν εν λ�γω τ�µέα. Η Επιτρ�πή υπ��ρε�ύται τ�τε να ε�ετάσει αυτ�ύς τ�υς µη�ανισµ�ύς,
πρ�κειµέν�υ να καθ�ρίσει τ�υς �ρ�υς υπ� τ�υς �π�ί�υς τα ενδε��µενα στ�ι�εία ενίσ�υσης π�υ
περιέ��υν µπ�ρ�ύν να επιτραπ�ύν για να αντισταθµιστεί τ� λανθάν�ν κ�στ�ς π�υ επι"αρύνει
τις επι�ειρήσεις.

388. Aσ�ν α��ρά µια �ρετανική υπ�θεση (206), τ� λανθάν�ν κ�στ�ς π�υ καταλ�γίστηκε στην
ιδιωτική εταιρεία Northern Ireland Electricity πρ�έκυψε απ� υπ��ρεώσεις "άσει υ�ιστάµενων
µακρ�πρ�θεσµων συµ"άσεων πρ�µήθειας σε τιµές υψηλ�τερες ή δυνητικά υψηλ�τερες απ� την
τιµή αγ�ράς. Πρ�κειµέν�υ να αντισταθµιστεί τ� πρ�κύπτ�ν επιπλέ�ν κ�στ�ς για την
επι�είρηση, η κυ"έρνηση θέσπισε µια κράτηση πληρωτέα απ� τ�ν τελικ� καταναλωτή

¥203¦ Υπ�θεση NN 36/2002 – C 30/02.
¥204¦ Υπ�θεση C 47/2001 (πρώην NN 42/2000).
¥205¦ EE L 27 της 30.1.1997, σ 20.
¥206¦ Υπ�θεση N 661/1999.
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ηλεκτρισµ�ύ, π�υ εισπράττεται απ� τ�υς διαν�µείς �ωρίς να παρεµ"αίνει ένας �ργανισµ�ς
κεντρικής είσπρα�ης και αναδιαν�µής των εισπραττ�µενων εσ�δων.

389. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι �ι εν λ�γω π�ρ�ι είναι ιδιωτικ�ί "άσει της ν�µ�λ�γίας Preussen
Elektra και �τι, κατά συνέπεια, � εν λ�γω µη�ανισµ�ς δεν απ�τελεί κρατική ενίσ�υση.

390. Η �ελγική υπ�θεση �δήγησε την Επιτρ�πή στ� να διευκρινίσει, "άσει της µεθ�δ�υ
ε�έτασης των κρατικών ενισ�ύσεων π�υ σ�ετί!�νται µε λανθάν�ν κ�στ�ς, η �π�ία εκδ�θηκε
απ� την Επιτρ�πή στις 26 Ι�υλί�υ 2001 (207), τα κριτήρια π�υ πρ�τίθεται να ε�αρµ�σει
πρ�κειµέν�υ να καθ�ρίσει τ�υς �ρ�υς υπ� τ�υς �π�ί�υς έ�ει ε�αρµ�γή στ� λανθάν�ν κ�στ�ς
π�υ συνιστά ενίσ�υση η παρέκκλιση τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� γ) της Συνθήκης. Η
Επιτρ�πή δια�ώρισε τρία σκέλη τ�υ καθεστώτ�ς:

391. Τ� ένα α��ρά τη διάλυση των πειραµατικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, για τις �π�ίες
�ι παραγωγ�ί ηλεκτρικής ενέργειας είναι συνυπεύθυν�ι µα!ί µε τ� �µ�σπ�νδιακ� κράτ�ς απ� τ�
1990, έ�ι �ρ�νια πριν απ� την έκδ�ση της �δηγίας. Η Επιτρ�πή, α��ύ επεσήµανε �τι η απ��ασή
της δεν θίγει τις διατά�εις της συνθήκης Ευρατ�µ, θεώρησε �τι �ι απ�!ηµιώσεις π�υ λαµ"άν�υν
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η Electrabel και η SPE πληρ�ύν τα κριτήρια π�υ �ρί!�νται στα σηµεία 4.1 έως 4.3 της µεθ�δ�υ.

392. Αντίθετα, �σ�ν α��ρά τις συντά�εις των εργα!�µένων στ�ν τ�µέα τ�υ ηλεκτρισµ�ύ, η
Επιτρ�πή ε�έ�ρασε αµ�ι"�λίες "ασι!�µενη κυρίως στ�ν µη ειδικ� �αρακτήρα των δεσµεύσεων
π�υ συνδέ�υν επί τ�υ σηµεί�υ αυτ�ύ την Electrabel και την SPE µε τ�υς εργα!�µέν�υς τ�υς. Τ�
σύν�λ� των επι�ειρήσεων π�υ υπάγ�νται στη συλλ�γική σύµ"αση στ�υς τ�µείς τ�υ
ηλεκτρισµ�ύ και τ�υ αερί�υ, συµπεριλαµ"αν�µένων των νε�εισερ��µένων, υπ�κεινται στις
ίδιες υπ��ρεώσεις. Άλλα σηµεία ενίσ�υσαν τις αµ�ι"�λίες της Επιτρ�πής, �πως τ� γεγ�ν�ς �τι
τ� καθεστώς δεν πρ�έ"λεπε �ύτε περι�ρισµ� στ� �ρ�ν� �ύτε κλιµάκωση της απ�!ηµίωσης σε
συνάρτηση µε την ε�έλι�η της τιµής αγ�ράς τ�υ ηλεκτρισµ�ύ και της αναµεν�µενης αύ�ησης
της παραγωγικ�τητας των εν λ�γω επι�ειρήσεων, �πως ανα�έρεται στα σηµεία 3.12, 4.1 και 4.5
της µεθ�δ�υ.

393. Τ� τρίτ� σκέλ�ς τ�υ καθεστώτ�ς α��ρά την πρ�ώθηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και της �ρθ�λ�γικής �ρήσης των ενεργειακών π�ρων, π�υ �ρηµατ�δ�τείται απ� τ�ν
καθ�ρισµ� µιας επι"ε"ληµένης τιµής για τ�υς τελικ�ύς καταναλωτές ηλεκτρισµ�ύ, ανώτερης
απ� την τιµή αγ�ράς. Καθ�τι τα στ�ι�εία ήταν παρ�µ�ια µε την πρ�ανα�ερθείσα �ρετανική
υπ�θεση, η Επιτρ�πή επανέλα"ε την ε�έταση π�υ εί�ε διενεργήσει πρ�ηγ�υµένως και
θεώρησε, κατ’ ε�αρµ�γή της ν�µ�λ�γίας Preussen Elektra, �τι τ� εν λ�γω σκέλ�ς δεν περιέ�ει
κανένα στ�ι�εί� κρατικής ενίσ�υσης.

3. Επιλεκτικ�τητα

394. Σε µια υπ�θεση παρ�µ�ια µε αυτή π�υ ανα�έρεται ανωτέρω στην παράγρα�� 375 η
Επιτρ�πή περάτωσε µε αρνητική απ��αση τη διαδικασία π�υ εί�ε κινηθεί στις 11 Ι�υλί�υ 2001
σ�ετικά µε ισπανικ� καθεστώς ευν�ϊκ� για τα κέντρα συντ�νισµ�ύ, �ωρίς ωστ�σ� να συνδυάσει
την απ��ασή της µε εντ�λή επιστρ��ής των ενισ�ύσεων π�υ έ��υν ήδη �ρηµατ�δ�τηθεί.

395. Ως πρ�ς τ� τελευταί� αυτ� σηµεί�, η Επιτρ�πή δέ�θηκε �τι, λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις
�µ�ι�τητες µετα�ύ των ν�µ�θετικών διατά�εων π�υ ισ�ύ�υν για τα κέντρα συντ�νισµ�ύ της

¥207¦ Επιστ�λή της Επιτρ�πής SG(2001) D/290869 της 6ης Αυγ�ύστ�υ 2001.
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Βισκαϊκής και τ�υ Βελγί�υ, �ι ισπανικές αρ�ές εύλ�γα θεώρησαν �τι τ� "ασκικ� καθεστώς δεν
περιέ�ει κανένα στ�ι�εί� ενίσ�υσης. Ειδικ�τερα, τ� 1984 η Επιτρ�πή εί�ε εκδώσει απ��αση
πρ�ς αυτή την κατεύθυνση σ�ετικά µε τ� "ελγικ� καθεστώς.

396. Επί της �υσίας, απ� την ε�έταση της Επιτρ�πής πρ�κύπτει �τι τα κέντρα συντ�νισµ�ύ
της Βισκαϊκής παρέ��υν ��ρ�λ�γικ� πλε�νέκτηµα στις επι�ειρήσεις π�υ είναι επιλέ�ιµες για
τ� καθεστώς, λ�γω τ�υ �τι τα �ρηµατ��ικ�ν�µικά έ��δα των συναλλαγών τ�υς ε�αιρ�ύνται απ�
τη "άση τ�υ ��ρ�λ�γητέ�υ τ�υς εισ�δήµατ�ς. Μια απ� τις πρ�ϋπ�θέσεις επιλε�ιµ�τητας των
επι�ειρήσεων στ� καθεστώς είναι επιπλέ�ν η υπ��ρέωση να πραγµατ�π�ι�ύν τ� 25 % τ�υ
κύκλ�υ εργασιών τ�υς απ� ε�αγωγές. Έτσι, η Επιτρ�πή έκρινε �τι στην πρ�κειµένη περίπτωση
� επηρεασµ�ς των συναλλαγών ενισ�ύει την επιλεκτικ�τητα τ�υ καθεστώτ�ς.

397. Η Επιτρ�πή περάτωσε την επίσηµη διαδικασία ε�έτασης τ�υ πρ�ν�µιακ�ύ ��ρ�λ�γικ�ύ
καθεστώτ�ς υπέρ των νησιών Εland (Φινλανδία) (208) εκδίδ�ντας απ��αση µε την �π�ία
�αρακτηρί!εται ως κρατική ενίσ�υση τ� καθεστώς π�υ "ασί!εται στην εγκατάσταση εταιρειών
ε�αρτηµένης ασ�άλισης στα εν λ�γω νησιά.
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398. Λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι η µ�ναδική λειτ�υργία των εταιρειών αυτ�ύ τ�υ είδ�υς ήταν η
κάλυψη των κινδύνων των επι�ειρήσεων στις �π�ίες ανήκαν, τ� καθεστώς δηµι�υργ�ύσε µια εκ
των πραγµάτων επιλεκτικ�τητα µετα�ύ επι�ειρήσεων. Ασ�αλώς, κάθε επι�είρηση, �ωρίς καµία
διάκριση ως πρ�ς τ� µέγεθ�ς της ή τ�ν τ�µέα δραστηρι�τητάς της, ν�µικώς έ�ει τη δυνατ�τητα
να ιδρύσει τη δική της εταιρεία αντασ�άλισης. Ωστ�σ�, µ�ν� �ρισµένες µεγάλες επι�ειρήσεις
είναι σε θέση να επω�εληθ�ύν απ� �ικ�ν�µίες κλίµακας �ρησιµ�π�ιώντας τ� καθεστώς. Έτσι,
η Επιτρ�πή εκτιµά τ� κριτήρι� της επιλεκτικ�τητας µε "άση τις πραγµατικές συνθήκες.

399. Τ�ν Μάι� τ�υ 2002 η Επιτρ�πή ε�έδωσε αρνητική απ��αση σ�ετικά µε ενίσ�υση πρ�ς
την εταιρεία κατασκευής π�ρσελάνης GEA, περατών�ντας τη διαδικασία έρευνας π�υ εί�ε
κινηθεί τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2001 (209). Τ� 1997, η Επιτρ�πή εί�ε εγκρίνει τη ��ρήγηση
ενίσ�υσης στην Grupo de Empresas Αlvarez («GEA») υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι δεν επρ�κειτ� να
��ρηγηθεί πρ�σθετη ενίσ�υση στ�ν �µιλ� κατά τη διάρκεια ε�αρµ�γής τ�υ σ�εδί�υ
αναδιάρθρωσής τ�υ. Ωστ�σ�, τ� 2001 η Επιτρ�πή έλα"ε αρκετές καταγγελίες κατά τις �π�ίες η
εταιρεία τύγ�ανε, τ�υλά�ιστ�ν απ� τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 1997, ευν�ϊκής µετα�είρισης σε σ�έση µε
τα �ρέη της πρ�ς τ�υς �ργανισµ�ύς κ�ινωνικής ασ�άλισης και τη ��ρ�λ�γική δι�ίκηση. Η
Επιτρ�πή θεώρησε �τι η συνε�ής και συστηµατική µη κατα"�λή εισ��ρών κ�ινωνικής
ασ�άλισης απ�τελεί µετα"ί"αση κρατικών π�ρων στην GEA και στη Vanosa. Η µετα"ί"αση
αυτή τ�υς παρέ�ει ένα ανταγωνιστικ� πλε�νέκτηµα, καθ�τι —σε αντίθεση µε τ�υς
ανταγωνιστές τ�υς— δεν επι"αρύν�νται µε αυτά τα έ��δα, �πως θα συνέ"αινε καν�νικά.
Συνεπώς, η κατάσταση αυτή απ�τελεί ενίσ�υση κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1
της Συνθήκης.

400. Τ� γεγ�ν�ς και µ�ν� �τι η εθνική ν�µ�θεσία την �π�ία επικαλείται η ισπανική
κυ"έρνηση ήταν ε�αρµ�στέα σε �π�ιαδήπ�τε επι�είρηση ακ�λ�υθ�ύσε πρ�γραµµα ανάκτησης
�ρεών υπ� δικαστική επ�πτεία, ή εί�ε συνάψει �ρέη πρ�ς την κ�ινωνική ασ�άλιση και τ�
Υπ�υργεί� )ικ�ν�µικών, δεν αρκεί για να µη �αρακτηριστ�ύν ως ενισ�ύσεις κατά την ένν�ια
τ�υ άρθρ�υ 87 της Συνθήκης τα µέτρα π�υ έλα"ε η Ισπανία. Τ� πλε�νέκτηµα π�υ απ�ρρέει απ�
τη συνε�ή και συστηµατική µη κατα"�λή των εισ��ρών κ�ινωνικής ασ�άλισης, τ�υλά�ιστ�ν
µετα�ύ Ιαν�υαρί�υ 1997 και Ιαν�υαρί�υ 2001, ��είλεται στ� γεγ�ν�ς �τι η Ισπανία δεν έλα"ε τα

¥208¦ Υπ�θεση C 55/01.
¥209¦ Υπ�θεση C 71/01.
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µέτρα π�υ πρ�έ"λεπε η ισπανική ν�µ�θεσία (διαδικασία πτώ�ευσης, �ωριστές διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης) ώστε να απ�τρέψει τις επι�ειρήσεις να συνε�ίσ�υν τη
δραστηρι�τητά τ�υς στ� διηνεκές �ωρίς να εκπληρών�υν τις ��ρ�λ�γικές και ασ�αλιστικές
τ�υς υπ��ρεώσεις. H συµπερι��ρά τ�υ κράτ�υς δεν �δηγεί επ’ �υδενί στ� συµπέρασµα �τι
ενήργησε ως ιδιώτης επενδυτής π�υ επεδίωκε να ανακτήσει τ�υλά�ιστ�ν µικρ� µέρ�ς των
��ειλ�µενων ��ρων και εισ��ρών κ�ινωνικής ασ�άλισης.

401. Στις 17 Ι�υλί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
την ιδιωτικ�π�ίηση της «Société Française de Production». Η SFP είναι δηµ�σια επι�είρηση και
δραστηρι�π�ιείται στ�ν τ�µέα της ραδι�τηλε�πτικής παραγωγής. Στ� πλαίσι� της
ιδιωτικ�π�ίησης, η Γαλλία πρ�τίθεται να �ρηµατ�δ�τήσει κ�ινωνικά µέτρα υπέρ των
απ�λυθέντων εργα!�µένων. Κατά τ� µέτρ� π�υ τα κ�ινωνικά αυτά µέτρα δεν απαλλάσσ�υν την
επι�είρηση απ� τις επι"αρύνσεις π�υ καν�νικά πρέπει να επωµιστεί σύµ�ωνα µε τις ν�µικές και
συµ"ατικές της υπ��ρεώσεις, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τ� κ�ινωνικ� πρ�γραµµα π�υ
�ρηµατ�δ�τείται απ� τ� κράτ�ς δεν εµπεριέ�ει κρατική ενίσ�υση υπέρ της SFP.
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4. Στρ�βλωση του ανταγωνισµο�

402. Τ� ∆ικαστήρι� επι"ε"αίωσε την ευρεία ερµηνεία π�υ δίνει στη σ�έση µε τις συνέπειες
στις συναλλαγές, δηλαδή αρκεί να ενδυναµώνει η ενίσ�υση την ανταγωνιστική θέση τ�υ
απ�δέκτη έναντι των ανταγωνιστών τ�υ και κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π� να στρε"λώνει τ�ν
ανταγωνισµ� (210). Η στρέ"λωση δεν απαιτείται να είναι �υσιώδης ή σηµαντική. Ένα µικρ� π�σ�
ενίσ�υσης δεν απ�κλείεται να στρε"λώνει τ�ν ανταγωνισµ�, εκτ�ς απ� περιπτώσεις π�υ
υπάγ�νται στ�ν καν�να de minimis.

5. AΣυν�πειε� στι� συναλλαγ��

403. Τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2001 η Επιτρ�πή πρ�τεινε στις ιταλικές αρ�ές, στ� πλαίσι� τ�υ ελέγ��υ
των ισ�υ�υσών ��ρ�λ�γικών ενισ�ύσεων στα κράτη µέλη, να εκδώσ�υν κατάλληλα µέτρα
πρ�κειµέν�υ να συµµ�ρ�ωθεί τ� εν λ�γω καθεστώς µε την πρ�σ�ατη ανακ�ίνωσή της για τις
ενισ�ύσεις π�υ σ�ετί!�νται µε την άµεση ��ρ�λ�γία των επι�ειρήσεων (211). Επειδή �ι ιταλικές
αρ�ές δεν ε�έδωσαν τα πρ�ταθέντα µέτρα εντ�ς της τα�θείσας πρ�θεσµίας, η Επιτρ�πή κίνησε
τ�ν Φε"ρ�υάρι� τη διαδικασία κατ’ αντιδικία και στη συνέ�εια, τ�ν ∆εκέµ"ρι�, ε�έδωσε την
αρνητική απ��αση για τ� εν λ�γω καθεστώς π�υ υ�ίσταται, αλλά π�τέ δεν τέθηκε σε ισ�ύ (212).

404. Τ� εν λ�γω καθεστώς "ασί!εται στη ��ρήγηση ��ρ�λ�γικών πλε�νεκτηµάτων στ�υς
�ρηµατ�πιστωτικ�ύς �ργανισµ�ύς, στις ασ�αλιστικές εταιρείες και στ�υς πιστωτικ�ύς
�ργανισµ�ύς π�υ είναι εγκατεστηµέν�ι στ� κέντρ� και συναλλάσσ�νται µε τις �ώρες της
Κεντρικής Ευρώπης. Η Επιτρ�πή τ� εί�ε εγκρίνει τ� 1995, δι�τι ευν��ύσε την κινητ�π�ίηση
ιδιωτικών κε�αλαίων για την ανάπτυ�η των �ρηµατ�πιστωτικών αγ�ρών των �ωρών της
Κεντρικής Ευρώπης.

¥210¦ Βλέπε, για παράδειγµα, τις απ��άσεις στις υπ�θέσεις C-05/01, Βέλγι� κατά Επιτρ�πής, και Τ-269/99, Τ-271/99,
Τ-372/99, Τ-346-348, Diputación Foral de Guipzcoa κ.λπ. κατά Επιτρ�πής.

¥211¦ EE C 384 της 10.12.1998.
¥212¦ Υπ�θεση C 16/2002 (πρώην E 5/2000).
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405. Σήµερα θεωρεί �τι, λαµ"άν�ντας υπ�ψη την ανακ�ίνωσή της σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή
των καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις στα µέτρα π�υ σ�ετί!�νται µε την άµεση ��ρ�λ�γία
των επι�ειρήσεων (213), τ� καθεστώς απ�τελεί ενίσ�υση λειτ�υργίας π�υ δεν ανταπ�κρίνεται
στα �αρακτηριστικά τα �π�ία πρ�"λέπ�νται στην ανακ�ίνωση. Επιπλέ�ν, η ε�αρµ�γή τ�υ
καθεστώτ�ς θα επηρέα!ε στ� ε�ής, λ�γω των συµ�ωνιών µετα�ύ της Κ�ιν�τητας και των
υπ�ψή�ιων για πρ�σ�ώρηση �ωρών, τις συναλλαγές στην αγ�ρά �ρηµατ�πιστωτικών
υπηρεσιών.

° — ∂Í¤Ù·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚¿ÛÈÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿

1. Οριζ�ντιε� ενισχ�σει�

1.1. Ενισχ�σει� δι�σωση�

406. Στις 13 Ν�εµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να εγκρίνει υπ� �ρ�υς την ενίσ�υση
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

διάσωσης π�υ ��ρήγησε η Γαλλία στην Bull (214). Με την έκδ�ση της απ��ασης �λ�κληρώθηκε
η διαδικασία π�υ εί�ε κινηθεί στις 9 Απριλί�υ 2002. Η γαλλική κυ"έρνηση, µέτ���ς της Bull,
της ��ρήγησε δάνει� διάσωσης ύψ�υς 450 εκατ. ευρώ τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 2001 και κατά τ�
πρώτ� ε�άµην� τ�υ 2002. Λ�γω των αµ�ι"�λιών π�υ εί�ε η Επιτρ�πή σ�ετικά µε τη
συµµ�ρ�ωση της εν λ�γω ενίσ�υσης διάσωσης µε τις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές
σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών
επι�ειρήσεων, απ��άσισε να κινήσει την επίσηµη διαδικασία. Η ανησυ�ία της Επιτρ�πής
πήγα!ε κυρίως απ� τ� γεγ�ν�ς �τι η ενίσ�υση �αιν�ταν να εντάσσεται σε µια µακρ�πρ�θεσµη
διαδικασία αναδιάρθρωσης, ενώ στις κατευθυντήριες γραµµές πρ�"λέπεται �τι µια πρά�η
ενίσ�υσης πρέπει να είναι έκτακτη και να απ�σκ�πεί απ�κλειστικά στη διατήρηση των
δραστηρι�τήτων της εταιρείας για περι�ρισµέν� �ρ�νικ� διάστηµα, εν�σω ε�ετά!εται τ�
µέλλ�ν της. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή αµ�έ"αλλε σ�ετικά µε τ� κατά π�σ�ν η Bull µπ�ρ�ύσε να
�ρησιµ�π�ιήσει ενίσ�υση διάσωσης για να καλύψει τ� κ�στ�ς αναδιάρθρωσης. ∆εδ�µέν�υ �τι
η Bull εί�ε ήδη λά"ει ενίσ�υση αναδιάρθρωσης τ� 1993-1994, κατά καν�να δεν θα µπ�ρ�ύσε να
γίνει δεκτή µια νέα ενίσ�υση, λ�γω της «αρ�ής της ε�άπα� ενίσ�υσης» π�υ περιέ�εται στις
κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισ�ύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

407. Κατά τη διαδικασία έρευνας, �ι γαλλικές αρ�ές υπέ"αλαν επαρκή απ�δεικτικά στ�ι�εία
για τ� �τι τηρήθηκαν �ι κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης: τ� δάνει� διάσωσης δικαι�λ�γείτ� απ� τα π�λύ σ�"αρά κ�ινωνικά πρ�"λήµατα,
τ� επιτ�κι� τ�υ δανεί�υ ήταν τ�υλά�ιστ�ν ανάλ�γ� µε τ� επιτ�κι� π�υ θα έπρεπε να κατα"άλει
µια υγιής �ικ�ν�µικώς εταιρεία υπ� τ�υς καν�νικ�ύς �ρ�υς της αγ�ράς και τ� δάνει�
περι�ρίστηκε στ� π�σ� π�υ ήταν απαραίτητ� για να διατηρήσει η επι�είρηση τις δραστηρι�τητές
της για περί�δ� έ�ι µηνών. )ι γαλλικές αρ�ές υπ�στήρι�αν �τι τ� δάνει� διάσωσης απ�τέλεσε
"ρα�υπρ�θεσµη ενίσ�υση διάσωσης και �τι τ� κ�στ�ς της αναδιάρθρωσης �ρηµατ�δ�τήθηκε απ�
την πώληση περι�υσιακών στ�ι�είων και ��ι απ� τ� δάνει� αναδιάρθρωσης.

408. Σύµ�ωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη
διάσωση και την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων (215), η ενίσ�υση διάσωσης

¥213¦ Υπ�θεση C 48/2001 (πρώην NN 43/2000).
¥214¦ Υπ�θεση C 29/02.
¥215¦ ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σσ 2-18.
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πρέπει να απ�πληρωθεί εντ�ς δώδεκα µηνών απ� την κατα"�λή της τελευταίας δ�σης τ�υ
δανεί�υ στην Bull. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να ��ρηγήσει την έγκρισή της, υπ� τη
ρητή πρ�ϋπ�θεση �τι �ι γαλλικές αρ�ές πρέπει να παράσ��υν στ�ι�εία για την απ�πληρωµή
τ�υ δανεί�υ απ� την Bull µέ�ρι τ� τέλ�ς της περι�δ�υ δώδεκα µηνών απ� την εκταµίευση της
τελευταίας δ�σης. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή ε�έτασε πρ�σεκτικά εάν η ενίσ�υση περι�ρίστηκε
στ� π�σ� π�υ ήταν απαραίτητ� για να διατηρήσει η επι�είρηση τις δραστηρι�τητές της επί ένα
ε�άµην� και, ειδικ�τερα, θέλησε να "ε"αιωθεί �τι η λη�θείσα ενίσ�υση δεν �ρησιµ�π�ιήθηκε
για να πραγµατ�π�ιηθ�ύν νέες επενδύσεις. Τέλ�ς, στην απ��αση της Επιτρ�πής καθίσταται
σα�ές �τι καµία πρ�σθετη στήρι�η υπ� µ�ρ�ή ενίσ�υσης αναδιάρθρωσης δεν µπ�ρεί να
��ρηγηθεί µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2004. Επίσης, δεν µπ�ρεί να ��ρηγηθεί άλλη ενίσ�υση
διάσωσης στην Bull, καθ�τι η ενίσ�υση διάσωσης ε� �ρισµ�ύ απ�τελεί πρά�η επιτελ�ύµενη
άπα� µε στ��� να διατηρήσει η επι�είρηση τις δραστηρι�τητές της για περι�ρισµέν� �ρ�νικ�
διάστηµα.

409. Στις 27 Ν�εµ"ρί�υ 2002 η Επιτρ�πή ενέκρινε ενίσ�υση διάσωσης π�υ ��ρηγήθηκε απ�
την κυ"έρνηση τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ στην British Energy plc (216). Η British Energy plc είναι
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µία απ� τις σηµαντικ�τερες επι�ειρήσεις στην αγ�ρά ηλεκτρισµ�ύ τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ.
Εκµεταλλεύεται κυρίως πυρηνικ�ύς σταθµ�ύς. Η µείωση των τιµών ��νδρικής της ηλεκτρικής
ενέργειας µετά την καθιέρωση εν�ς νέ�υ συστήµατ�ς εµπ�ρί�υ ηλεκτρικής ενέργειας στην
Αγγλία και την )υαλία �δήγησε σε σ�"αρή µείωση της ταµειακής ρ�ής απ� τ�υς πυρηνικ�ύς
σταθµ�ύς τ�υ �µίλ�υ. Στις 9 Σεπτεµ"ρί�υ 2002, η κυ"έρνηση τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ
απ��άσισε να ��ρηγήσει στην British Energy plc δύ� πιστωτικές διευκ�λύνσεις. Στ���ς τ�υς
είναι κυρίως να επιτρέψ�υν στην εταιρεία να καλύψει τα λειτ�υργικά της έ��δα και να µην
αθετήσει τις υπ��ρεώσεις π�υ απ�ρρέ�υν απ� τις εµπ�ρικές συµ"άσεις της και τις καν�νιστικές
απαιτήσεις για περί�δ� έ�ι µηνών. )ι πιστωτικές διευκ�λύνσεις είναι δυνατ� να
αντικατασταθ�ύν κάπ�τε απ� κρατικές εγγυήσεις επί δανείων ��ρηγ�ύµενων απ� ιδιωτικές
τράπε!ες στην British Energy plc.

410. Α��ύ δήλωσε �τι η απ��αση δεν θίγει τη συµµ�ρ�ωση µε τ�υς καν�νες και τις
υπ��ρεώσεις της συνθήκης Ευρατ�µ, ιδίως σε σ�έση µε τα µέτρα π�υ πρέπει να λαµ"άν�νται
στ� πλαίσι� σ�εδί�υ αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η ενίσ�υση
περι�ρί!εται στ� π�σ� π�υ είναι απαραίτητ� για να διατηρήσει � �µιλ�ς τις δραστηρι�τητές
τ�υ. Στ� πλαίσι� αυτ�, η κυ"έρνηση τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ συγκρ�τησε έναν π�λύ αυστηρ�
µη�ανισµ� για να ε�ασ�αλιστεί �τι η εκταµίευση �ρηµάτων θα είναι δυνατή µ�ν�ν �ταν θα
είναι απ�λύτως απαραίτητη και σε π�σά π�υ θα είναι επίσης απ�λύτως απαραίτητα. Η
αναγκαι�τητα κάθε πληρωµής π�υ θα !ητά � δικαι�ύ��ς θα εκτιµάται εκ των πρ�τέρων απ�
ανε�άρτητ�υς εµπειρ�γνώµ�νες ελεγκτές. Σε κάθε περίπτωση, τ� ανώτατ� π�σ� της ενίσ�υσης
έ�ει �ριστεί σε 899 εκατ. GBP, και ενδε��µένως σε άλλα 276 εκατ. GBP για σα�ώς
καθ�ρισµένα απρ�"λεπτα γεγ�ν�τα, π�υ θα �ρησιµ�π�ιηθ�ύν απ�κλειστικά για τ�υς
συγκεκριµέν�υς σκ�π�ύς για τ�υς �π�ί�υς πρ��ρί!�νται. Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι εν λ�γω
πιστωτικές διευκ�λύνσεις πληρ�ύν τις πρ�ϋπ�θέσεις π�υ πρ�"λέπ�νται στις «κ�ιν�τικές
κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων». Η ενίσ�υση δικαι�λ�γείται απ� σ�"αρά
κ�ινωνικά πρ�"λήµατα, ��ρηγείται υπ� µ�ρ�ή απ�πληρωτέων δανείων µε τ� επιτ�κι� της
αγ�ράς ή υπ� µ�ρ�ή κρατικών εγγυήσεων επί τέτ�ιων δανείων, περι�ρί!εται στ� ελά�ιστ�
απαραίτητ� π�σ� και δεν έ�ει αδικαι�λ�γητα δυσµενείς δευτερ�γενείς επιπτώσεις σε άλλα
κράτη µέλη.

¥216¦ Υπ�θεση NN 161/02.
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411. Κατά συνέπεια, η Επιτρ�πή απ��άσισε να εγκρίνει την ενίσ�υση για έ�ι µήνες. Η
έγκριση της ενίσ�υσης διάσωσης "ασί!εται στ� γεγ�ν�ς �τι η κυ"έρνηση τ�υ Ηνωµέν�υ
Βασιλεί�υ δεσµεύθηκε �τι θα υπ�"άλει στην Επιτρ�πή εντ�ς έ�ι µηνών πλήρες σ�έδι�
αναδιάρθρωσης της British Energy plc. Επιπλέ�ν, τ� Ηνωµέν� Βασίλει� δεσµεύθηκε �τι θα
υπ�"άλλει ανα��ρά στην Επιτρ�πή κάθε µήνα σ�ετικά µε τις πληρωµές πρ�ς την British Energy
plc και �τι θα ενηµερώσει την Επιτρ�πή για κάθε �υσιώδη µετα"�λή της κατάστασης τ�υ
�µίλ�υ. Κάθε µελλ�ντική ενίσ�υση πρ�ς την British Energy plc στ� πλαίσι� τ�υ σ�εδί�υ
αναδιάρθρωσης θα πρέπει να κ�ιν�π�ιηθεί στην Επιτρ�πή και θα εκτιµηθεί αυτ�τελώς.

1.2. Ενισχ�σει� αναδι�ρθρωση�

412. Στις 9 Απριλί�υ 2002 η Επιτρ�πή κίνησε διαδικασία κατά της Bankgesellschaft Berlin AG
πρ�κειµέν�υ να διενεργηθεί εµπεριστατωµένη έρευνα σ�ετικά µε την ενίσ�υση
αναδιάρθρωσης π�υ ��ρηγήθηκε στην τράπε!α απ� τ� γερµανικ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς τ�υ
Βερ�λίν�υ (217). Η Bankgesellschaft Berlin, π�υ ελέγ�εται απ� τ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς τ�υ
Βερ�λίν�υ, είναι η δέκατη µεγαλύτερη τράπε!α της Γερµανίας και τ� ηγετικ� πιστωτικ� ίδρυµα
τ�υ Βερ�λίν�υ. Λ�γω κτηµατ�µεσιτικών πρά�εων υψηλ�ύ κινδύν�υ, �πως εγγυήσεις
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µισθωµάτων π�υ δ�θηκαν σε επενδυτές κε�αλαίων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας τ�υ 1990, τ�
2001 η τράπε!α διήλθε σ�"αρή κρίση. Τ� καλ�καίρι τ�υ 2001 �ρειάστηκε αύ�ηση κε�αλαί�υ
ύψ�υς 2 δισ. ευρώ για να απ�τραπεί η παρέµ"αση των επ�πτικών αρ�ών τ�υ τραπε!ικ�ύ
συστήµατ�ς. Τ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς ��ρήγησε εισ��ρά κε�αλαί�υ ύψ�υς 1,8 δισ. ευρώ, π�υ
επετράπη απ� την Επιτρ�πή ως ενίσ�υση διάσωσης σε πρ�σωρινή "άση, µέ�ρι την υπ�"�λή και
έγκριση σ�εδί�υ αναδιάρθρωσης. Μετά την ανακάλυψη και άλλων κινδύνων, τ�ν ∆εκέµ"ρι�
τ�υ 2001 τ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς �ρειάστηκε να παρέµ"ει και πάλι παρέ��ντας στην τράπε!α αυτ�
π�υ �ν�µάστηκε «ασπίδα κατά κινδύνων»: πρ�κειται για εγγυήσεις για τη λ�γιστική α�ία
στ�ι�είων ενεργητικ�ύ π�υ αντιπρ�σωπεύ�υν ακίνητα και πιστώσεις τ�υ �µίλ�υ µε ανώτατη
θεωρητική �ν�µαστική α�ία περίπ�υ 21 δισ. ευρώ. Μ�λ�ν�τι τ� π�σ� αυτ� είναι θεωρητικ�,
και �ι κίνδυν�ι δεν θα επέλθ�υν µε "άση τις ρεαλιστικές πρ�"λέψεις, �ι εγγυήσεις τα επ�µενα
25-30 �ρ�νια θα ανέλθ�υν πιθανώς σε αρκετά δισεκατ�µµύρια ευρώ.

413. Η αύ�ηση κε�αλαί�υ και �ι εγγυήσεις της ασπίδας κατά των κινδύνων απ�τελ�ύν τη
"άση τ�υ σ�εδί�υ αναδιάρθρωσης π�υ υπ�"λήθηκε στην Επιτρ�πή στ� τέλ�ς Ιαν�υαρί�υ 2002.
Κατ�πιν της πρ�καταρκτικής της εκτίµησης, η Επιτρ�πή εί�ε αµ�ι"�λίες ως πρ�ς τ�
συµ"ι"άσιµ� της ενίσ�υσης αναδιάρθρωσης µε την κ�ινή αγ�ρά. )ι αµ�ι"�λίες αυτές
α��ρ�ύσαν κυρίως τη µελλ�ντική "ιωσιµ�τητα της τράπε!ας και την επάρκεια των µέτρων για
τ�ν περι�ρισµ� της παρ�υσίας της τράπε!ας στην αγ�ρά. Μετά τη δηµ�σίευση της απ��ασης
για την κίνηση της διαδικασίας τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2002, η Επιτρ�πή έλα"ε παρατηρήσεις τρίτων και
αρκετά πληρ���ριακά στ�ι�εία απ� τις γερµανικές αρ�ές σ�ετικά µε τα πραγµατικά
περιστατικά. Στ� τέλ�ς τ�υ 2002 η έρευνα συνε�ι!�ταν, λ�γω της περιπλ�κ�τητας �ρισµένων
απ� τα θέµατα π�υ πρ�έκυψαν — µετα�ύ αυτών συµπεριλαµ"άν�νται και �ι επιπτώσεις µιας
άλλης διαδικασίας π�υ κινήθηκε τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2002 σ�ετικά µε πρ�ηγ�ύµενη µετα"ί"αση
κε�αλαίων και περι�υσιακών στ�ι�είων σε θυγατρική της Bankgesellschaft Berlin, τη
Landesbank Berlin.

¥217¦ Υπ�θεση NN 5/02.
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1.3. AΕνισχ�σει� για την προστασ�α του περιβ�λλοντο�

414. Η Επιτρ�πή ε�έδωσε τρεις απ��άσεις σ�ετικά µε τ�υς συντελεστές των ειδικών ��ρων
κατανάλωσης π�υ επι"άλλ�νται στα "ι�καύσιµα. Παρ�µ�ια µέτρα ανακ�ινώθηκαν απ� τ�
Ηνωµέν� Βασίλει� (218), την Ιταλία (219) και τη Γαλλία (220). )ι τρεις απ��άσεις εκδ�θηκαν
κατ�πιν απ��άσεων τ�υ Συµ"�υλί�υ της 25ης Μαρτί�υ 2002 και της 27ης Ι�υνί�υ 2002, "άσει
τ�υ άρθρ�υ 8 παράγρα��ς 4 της �δηγίας 92/81/Ε)Κ τ�υ Συµ"�υλί�υ για την εναρµ�νιση των
διαρθρώσεων των ειδικών ��ρων κατανάλωσης π�υ επι"άλλ�νται στα πετρελαι�ειδή. Τ�
ιταλικ� µέτρ� συνίστατ� στην παράταση εν�ς ��ρ�λ�γικ�ύ καθεστώτ�ς υπέρ της παραγωγής
"ι�ντί!ελ. Βάσει τ�υ µέτρ�υ τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ, τ� "ι�ντί!ελ π�υ παράγεται είτε απ�
µεθυλεστέρες ελαι�κράµ"ης είτε απ� αναγεννηµέν� �υτικ� έλαι� πληρ�ί τις πρ�ϋπ�θέσεις για
τη νέα µείωση των ειδικών ��ρων κατανάλωσης. Aσ�ν α��ρά τη Γαλλία, η απ��αση εκδ�θηκε
κατ�πιν απ��ασης τ�υ Πρωτ�δικεί�υ της 27ης Σεπτεµ"ρί�υ 2000, η �π�ία ακύρωσε εν µέρει την
απ��αση της Επιτρ�πής της 9ης Απριλί�υ 1997, "άσει της �π�ίας η Επιτρ�πή εί�ε κηρύ�ει
συµ"ι"άσιµη µε την κ�ινή αγ�ρά την ενίσ�υση υπέρ εστέρων �υτικ�ύ ελαί�υ και ETBE.

415. Στις ανωτέρω τρεις υπ�θέσεις, η ενίσ�υση εγκρίθηκε επειδή ήταν σύµ�ωνη µε τις
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κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς, και
ειδικ�τερα "άσει τ�υ κε�αλαί�υ E.3.3. Σύµ�ωνα µε τ� κε�άλαι� αυτ�, �ι ενισ�ύσεις λειτ�υργίας
για την παραγωγή ενέργειας απ� ανανεώσιµες πηγές συνήθως µπ�ρ�ύν να εγκριθ�ύν. Για να
εκτιµήσει εάν µπ�ρ�ύσε να δικαι�λ�γηθεί η πρ�σωρινή ��ρ�λ�γική απαλλαγή, η Επιτρ�πή
ε�έτασε εάν η ενίσ�υση λειτ�υργίας περι�ρι!�ταν στην κάλυψη της δια��ράς µετα�ύ τ�υ κ�στ�υς
παραγωγής ενέργειας απ� ανανεώσιµες πηγές και της τιµής αγ�ράς της ενέργειας. Η Επιτρ�πή
συµπέρανε στις τρεις αυτές υπ�θέσεις �τι δεν υ�ίσταται υπεραντιστάθµιση κατά την ένν�ια των
κατευθυντήριων γραµµών σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς και �τι
η ενίσ�υση κάλυπτε απλώς τη δια��ρά µετα�ύ τ�υ κ�στ�υς παραγωγής ενέργειας απ�
ανανεώσιµες πηγές και της τιµής αγ�ράς της ενέργειας. Ωστ�σ�, στη γαλλική υπ�θεση, η
ενίσ�υση εγκρίθηκε επίσης επειδή δεν επηρέα!ε δυσµενώς τ�υς �ρ�υς των συναλλαγών σε "αθµ�
αντίθετ� πρ�ς τ� κ�ιν� συµ�έρ�ν. Συνεπώς, µπ�ρεσε να τύ�ει της απαλλαγής π�υ πρ�"λέπεται
στ� άρθρ� 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ.

416. Στις 3 Απριλί�υ 2002 η Επιτρ�πή ενέκρινε τη λεγ�µενη «απαλλαγή διττής �ρήσης»
"άσει της εισ��ράς κλιµατικών µετα"�λών τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ (221). Η εν λ�γω εισ��ρά
είναι περι"αλλ�ντικ�ς ��ρ�ς π�υ επι"άλλεται στα ενεργειακά πρ�ϊ�ντα τα �π�ία
�ρησιµ�π�ι�ύνται ως καύσιµα για µη �ικιακ�ύς σκ�π�ύς. Απ�τελεί κεντρικ� στ�ι�εί� της
στρατηγικής µε την �π�ία η κυ"έρνηση τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ επιδιώκει να µειώσει κατά
12,5 % τις εκπ�µπές αερίων τ�υ θερµ�κηπί�υ, �πως συµ�ωνήθηκε στ� πλαίσι� τ�υ
πρωτ�κ�λλ�υ τ�υ Κι�τ�. Η απαλλαγή «διττής �ρήσης» ε�αρµ�!εται σε πρ�ϊ�ντα π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύνται τ�σ� ως καύσιµα �σ� και για άλλ�υς σκ�π�ύς. Η Επιτρ�πή κίνησε την
επίσηµη διαδικασία σ�ετικά µε την εν λ�γω απαλλαγή τ�ν Μάρτι� τ�υ 2001, λ�γω αµ�ι"�λιών
ως πρ�ς την πιθανή στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ ε�αιτίας της. Ωστ�σ�, �ι αµ�ι"�λίες αυτές
ε�αλεί�θηκαν και η Επιτρ�πή απ��άσισε �τι η απαλλαγή διττής �ρήσης δεν συνιστά κρατική
ενίσ�υση. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή ενέκρινε ως συµ"ι"άσιµη ενίσ�υση µία ακ�µη απαλλαγή π�υ
καλύπτει περι�ρισµέν� �άσµα διαδικασιών παραγωγής π�υ ανταγωνί!�νται άµεσα τις
διαδικασίες �ι �π�ίες τυγ�άν�υν της απαλλαγής διττής �ρήσης.

¥218¦ Υπ�θεση N 804/01, ΕΕ C 238 της 3.10.2002.
¥219¦ Υπ�θεση N 461/01, ΕΕ C 146 της 19.6.2002.
¥220¦ Υπ�θεση C 64/00, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη.
¥221¦ Υπ�θέσεις C 18/C 19/2001.
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417. Στις 24 Απριλί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
την εισ��ρά αδρανών υλικών (περι"αλλ�ντικ�ς ��ρ�ς π�υ επι"άλλεται στην εµπ�ρική
εκµετάλλευση λίθων, άµµ�υ και αµµ��άλικ�υ ως αδρανών υλικών για �ικ�δ�µικά έργα) (222).
Βάσει των κατευθυντήριων γραµµών της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για την
πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς, η Επιτρ�πή ενέκρινε τη σταδιακή εισαγωγή της εισ��ράς στη
Β�ρεια Ιρλανδία, υπ� µ�ρ�ή πρ��δευτικής κατάργησης της απαλλαγής απ� την εισ��ρά εντ�ς
µιας πενταετίας.

418. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η �ικ�ν�µία τ�υ καθεστώτ�ς δικαι�λ�γ�ύσε τη δηµι�υργία απ�
τις �λλανδικές αρές (223) εν�ς συν�λικ�ύ µη�ανισµ�ύ εκτίµησης της ε�έλι�ης της τιµής της γης
µετά την ε�υγίανση τ�υ εδά��υς. Η ε�αρµ�γή τ�υ µη�ανισµ�ύ αυτ�ύ αναµένεται να περι�ρίσει
στ� 70 % των επιλέ�ιµων ε��δων την ένταση των ενισ�ύσεων π�υ �ρηµατ�δ�τ�ύνται απ� τ�
καθεστώς.

419. Τ� γερµανικ� σ�έδι� ενίσ�υσης της κατασκευής εν�ς σταθµ�ύ ηλιακής ενέργειας (224)
απ�τελεί την πρώτη ad hoc περίπτωση επενδυτικής ενίσ�υσης στ�ν τ�µέα των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας π�υ ε�έτασε η Επιτρ�πή. Τ� σ�έδι� εγκρίθηκε "άσει των σ�ετικών διατά�εων
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τ�υ πλαισί�υ καν�νων σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για την πρ�στασία τ�υ
περι"άλλ�ντ�ς (225) και ιδίως "άσει τ�υ σηµεί�υ 37 π�υ καθ�ρί!ει τα επενδυτικά έ��δα π�υ είναι
επιλέ�ιµα για ενίσ�υση.

420. ∆εδ�µέν�υ �τι πρ�κειται για ηλιακή ενέργεια, δηλαδή ανανεώσιµη, τα έ��δα αυτά
περι�ρί!�νται στ� πρ�σθετ� κ�στ�ς π�υ αναλαµ"άνει η επι�είρηση η �π�ία επιλέγει να µην
κατασκευάσει µια παραδ�σιακή µ�νάδα παραγωγής ενέργειας. Πρ�κειµέν�υ να καθ�ρίσ�υν τ�
επιπλέ�ν κ�στ�ς της ενισ�υ�µενης επένδυσης, �ι γερµανικές αρ�ές �ρησιµ�π�ίησαν µια
µέθ�δ� υπ�λ�γισµ�ύ π�υ �άνηκε πειστική στην Επιτρ�πή και της �π�ίας διά��ρα στ�ι�εία
περιλή�θηκαν στη θετική απ��αση.

1.4. AΕνισχ�σει� στην Ε & Α

421. Η Γαλλία κ�ιν�π�ίησε µεµ�νωµένη ενίσ�υση στην Ε & Α στ� πλαίσι� εγκεκριµέν�υ
καθεστώτ� (226), λαµ"άν�ντας υπ�ψη τα κατώτατα �ρια κ�ιν�π�ίησης σ�εδίων ενίσ�υσης τ�υ
πρ�γράµµατ�ς Eureka. ) γενικ�ς στ���ς τ�υ MEDEA+ είναι να ε�ασ�αλιστεί, µέσω της
συνεργασίας µετα�ύ δηµ�σιων εργαστηρίων ή πανεπιστηµίων και "ι�µη�ανικών ερευνητικών
κέντρων απ� διά��ρα κράτη µέλη, η ανάπτυ�η κατασκευαστικών στ�ι�είων π�υ είναι αναγκαία
για τ� «δίκτυ� αρ�ιτεκτ�νικής ηλεκτρικών και ηλεκτρ�νικών δ�µ�στ�ι�είων». Η Επιτρ�πή
θεώρησε �τι η π�σ�τική και π�ι�τική σηµασία της συνεργασίας δικαι�λ�γεί την έγκριση τ�υ
σ�εδί�υ δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� ") της Συνθήκης ως «σηµαντικ�ύ
σ�εδί�υ κ�ιν�ύ ευρωπαϊκ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς».

422. Η Επιτρ�πή επέτρεψε τη �ρηµατ�δ�τηση τ�υ πρ�γράµµατ�ς π�υ δηµι�ύργησε τ� ίδρυµα
KLICT (227), µια �λλανδική µη κυ"ερνητική �ργάνωση, µε στ��� την ενθάρρυνση της έρευνας
σ�ετικά µε τα σηµεία συµ��ρησης, ιδίως στ�υς τ�µείς της κυκλ���ρίας, της ρύπανσης και της

¥222¦ Υπ�θεση N 863/2001.
¥223¦ Υπ�θεση N 520/01, ΕΕ C 146 της 19.6.2002.
¥224¦ Υπ�θεση N 345/2002 της 14ης Ν�εµ"ρί�υ 2002.
¥225¦ Υπ�θεση C 71/01.
¥226¦ Υπ�θεση N 702/B/01 της 3ης Αυγ�ύστ�υ 2002.
¥227¦ Υπ�θεση N 652/2001 της 1ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002.
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�ρησιµ�π�ίησης τ�υ �ώρ�υ τ�σ� απ� ιδιώτες �σ� και απ� επι�ειρήσεις. Τ� ίδρυµα είναι �
πρωτ�γενής δικαι�ύ��ς της ενίσ�υσης, αλλά τ� ίδι� τ� ίδρυµα δεν έ�ει ερευνητική
δραστηρι�τητα. Καθ�ρί!ει τα θέµατα εργασίας, επιλέγει "άσει πρ�καθ�ρισµένων κριτηρίων τ�υς
υπεργ�λά"�υς π�υ θα είναι �ι τελικ�ί απ�δέκτες των ενισ�ύσεων και τ�υς υπ��ρεώνει να
συστήσ�υν ερευνητικές �µάδες.

423. Τ� καθεστώς KLICT πληρ�ί τις πρ�ϋπ�θέσεις π�υ πρ�"λέπ�νται στα σηµεία 5.4 και 5.3,
καθώς και στ� παράρτηµα 1 τ�υ πλαισί�υ των κρατικών ενισ�ύσεων στην Ε & Α �σ�ν α��ρά
τ�σ� τ�ν �ρισµ� �σ� και τα ανώτατα �ρια έντασης των ενισ�ύσεων στη "ι�µη�ανική έρευνα και
τη "ασική έρευνα.

424. Η ε�έταση τ�υ καθεστώτ�ς BSIK (228) έδωσε στην Επιτρ�πή την ευκαιρία να απ�σα�ηνίσει
την ένν�ια της υπ��ρέωσης κ�ιν�π�ίησης εν�ς σ�εδί�υ µεµ�νωµένης ενίσ�υσης
�ρηµατ�δ�τ�ύµενης στ� πλαίσι� καθεστώτ�ς ενισ�ύσεων Ε & Α π�υ έ�ει εγκριθεί πρ�ηγ�υµένως.

425. Τ� σ�ετικ� πλαίσι� καν�νων (229), σηµεί� 4.7, κατ’ αρ�ήν επι"άλλει την υπ��ρέωση
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κ�ιν�π�ίησης µ�ν� στα ερευνητικά σ�έδια µε κ�στ�ς ανώτερ� των 25 εκατ. ευρώ π�υ θα
λάµ"αναν ενίσ�υση µε ακαθάριστ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης άνω των 5 εκατ. ευρώ.

426. Τ� σ�έδι� ενίσ�υσης πρ�"λέπεται να ω�ελήσει κ�ιν�πρα�ίες π�υ θα περιλαµ"άν�υν
δηµ�σια ερευνητικά κέντρα και επι�ειρήσεις �ι �π�ίες εκδηλών�υν ενδια�έρ�ν για τ� σ�έδι�
"ασικής ή "ι�µη�ανικής έρευνας π�υ διε�άγει τ� κέντρ�. Μ�ν� τα δηµ�σια κέντρα θα µπ�ρ�ύν να
εκµεταλλεύ�νται τα δικαιώµατα διαν�ητικής ιδι�κτησίας π�υ θα πρ�κύψ�υν απ� τα απ�τελέσµατα
της έρευνας. )ι επι�ειρήσεις π�υ θα συµµετάσ��υν στ� σ�έδι� θα έ��υν ένα έµµεσ� πλε�νέκτηµα
ως µέλη της κ�ιν�πρα�ίας. Η ένταση της ενίσ�υσης π�υ θα λά"ει κάθε επι�είρηση θα εκτιµηθεί
"άσει µεθ�δ�υ π�υ έ��υν αναπτύ�ει �ι �λλανδικές αρ�ές µε στ��� τ�ν καθ�ρισµ� των µεµ�νωµένων
ερευνητικών σ�εδίων µε κ�στ�ς άνω των 12 εκατ. ευρώ π�υ εκτελ�ύνται απ� τις επι�ειρήσεις �ι
�π�ίες λαµ"άν�υν ενίσ�υση συν�λικ�ύ ύψ�υς άνω των 3,5 εκατ. ευρώ.

427. Στ� πλαίσι� αυτ�, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τα κατώτερα �ρια κ�ιν�π�ίησης
µεµ�νωµένων ενισ�ύσεων π�υ καθ�ρίστηκαν στ� πλαίσι� τ�υ καθεστώτ�ς BSIK συµ�ων�ύν µε
τ� σηµεί� 4.7 τ�υ πλαισί�υ καν�νων για τις ενισ�ύσεις στην Ε & Α. Κατά συνέπεια, ενέκρινε τ�
εν λ�γω καθεστώς.

2. AΠεριφερειακ�� ενισχ�σει�

428. Στις 17 Ι�υλί�υ, η Επιτρ�πή ενέκρινε την ε�αρµ�γή µειωµέν�υ συντελεστή ειδικών
��ρων κατανάλωσης στ� παραδ�σιακ� ρ�ύµι π�υ παράγεται στα γαλλικά υπερπ�ντια
διαµερίσµατα (230). Με απ��αση της 18ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002 τ� Συµ"�ύλι� εί�ε ήδη εγκρίνει τη
µείωση απ� ��ρ�λ�γική άπ�ψη (άρθρ� 3 της �δηγίας 92/84/Ε)Κ). Τ� δηµ�σι�ν�µικ� κ�στ�ς
(µη εισπραττ�µενα έσ�δα) ανέρ�εται σε 46 εκατ. ευρώ περίπ�υ ετησίως. Η Επιτρ�πή µπ�ρεί να
εγκρίνει αυτ�ύ τ�υ είδ�υς τις ενισ�ύσεις λειτ�υργίας πρ�ς ιδιαίτερα απ�µακρυσµένες περι��ές
"άσει τ�υ σηµεί�υ 4.16 των κατευθυντηρίων γραµµών σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις
περι�ερειακ�ύ �αρακτήρα, �πως τρ�π�π�ιήθηκαν τ� 2000. Η �ικ�ν�µική ε�άρτηση απ� τ�ν

¥228¦ Υπ�θεση N 291/2002 της 8ης Αυγ�ύστ�υ 2002.
¥229¦ Υπ�θεση C 71/01.
¥230¦ Υπ�θεση N 179/02.
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κλάδ� !α�αρ�κάλαµ�-!ά�αρη-ρ�ύµι στα υπερπ�ντια διαµερίσµατα απ�τέλεσε σηµαντικ�
παράγ�ντα κατά την εκτίµηση τ�υ µέτρ�υ απ� την Επιτρ�πή.

429. Η Περι�έρεια των Α!�ρών (Π�ρτ�γαλία) δηµι�ύργησε, σύµ�ωνα µε τις αρµ�δι�τητες
π�υ της παρέ�ει τ� π�ρτ�γαλικ� σύνταγµα, ένα ��ρ�λ�γικ� καθεστώς ευν�ϊκ� για τ�υς
�ικ�ν�µικ�ύς ��ρείς π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται στ� έδα��ς της (231). Η Επιτρ�πή ε�έτασε τ�
καθεστώς "άσει των κατευθυντηρίων γραµµών σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις
περι�ερειακ�ύ �αρακτήρα (232) και θεώρησε �τι �ι πρ�"λεπ�µενες µειώσεις των ��ρ�λ�γικών
συντελεστών απ�τελ�ύν ενισ�ύσεις λειτ�υργίας. Aταν ω�ελ�ύν µια ιδιαιτέρως απ�µακρυσµένη
περι��ή, �ι εν λ�γω ενισ�ύσεις µπ�ρ�ύν να τύ��υν παρέκκλισης δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 87
παράγρα��ς 3 στ�ι�εία α) ή "), ε��σ�ν συµ"άλλ�υν στην αντιστάθµιση τ�υ πρ�σθετ�υ κ�στ�υς
π�υ συνεπάγεται η άσκηση τ�πικής �ικ�ν�µικής δραστηρι�τητας.

430. Επειδή τ� ανωτέρω σηµεί� δεν �αιν�ταν να πληρ�ύται, ιδιαίτερα �σ�ν α��ρά τ�ν τ�π�
εγκατάστασης �ικ�ν�µικών δραστηρι�τήτων τ�υ τριτ�γεν�ύς τ�µέα, π�υ είναι εν π�λλ�ίς
ανε�άρτητες απ� τα περι�ερειακά µει�νεκτήµατα, η Επιτρ�πή απ��άσισε τ�ν Απρίλι� να
κινήσει τη διαδικασία κατ’ αντιδικία σ�ετικά µε τ� καθεστώς.
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431. Έτσι, λαµ"άν�ντας ιδίως υπ�ψη τις παρατηρήσεις π�υ υπέ"αλαν �ι π�ρτ�γαλικές αρ�ές,
η Επιτρ�πή �ρειάσθηκε να απ��ανθεί σ�ετικά µε τ�ν επιλεκτικ� �αρακτήρα των ��ρ�λ�γικών
µέτρων π�υ έλα"αν �ι περι�ερειακές αρ�ές πρ�ς ��ελ�ς �λων των επι�ειρήσεων π�υ υπάγ�νται
στη δικαι�δ�σία τ�υς. Aσ�ν α��ρά τ�ν ��ρ�λ�γικ� τ�µέα, η ίδια η ύπαρ�η εν�ς επιλεκτικ�ύ
πλε�νεκτήµατ�ς πρ�ς ��ελ�ς µιας επι�είρησης καθ�ρί!εται σε σ�έση µε µια ��ρ�λ�γία
ανα��ράς. Στην πρ�κειµένη περίπτωση, λαµ"άν�ντας υπ�ψη την αρµ�δι�τητα π�υ έ�ει
παρα�ωρηθεί στην Περι�έρεια των Α!�ρών να µειώνει κατά παρέκκλιση τ� συντελεστή εν�ς
��ρ�υ π�υ επι"άλλεται σε �λ�κληρ� τ� π�ρτ�γαλικ� έδα��ς, τ� εθνικ� ��ρ�λ�γικ� σύστηµα
απ�τελεί τ� κατάλληλ� πλαίσι� ανα��ράς.

432. Η Επιτρ�πή θεώρησε κατά συνέπεια �τι, λαµ"άν�ντας υπ�ψη την εδα�ική
επιλεκτικ�τητα στην �π�ία "ασί!εται, τ� παρεκκλίν�ν ��ρ�λ�γικ� καθεστώς της Περι�έρειας
των Α!�ρών απ�τελεί περι�ερειακή ενίσ�υση και ��ι γενικ� µέτρ�. Επειδή δεν απ�δεί�θηκε τ�
συµ"ι"άσιµ� της µε τη Συνθήκη, η Επιτρ�πή απ��άσισε τ�ν Απρίλι� να κινήσει τη διαδικασία
κατ’ αντιδικία σ�ετικά µε τ� καθεστώς, πρ�κειµέν�υ να διαπιστωθεί εάν τ� επίπεδ� των
ενισ�ύσεων ήταν ανάλ�γ� πρ�ς τ� πρ�σθετ� κ�στ�ς π�υ πρ��ρι!�ταν να αντισταθµίσει.

433. Η Επιτρ�πή περάτωσε την ε�έτασή της τ�ν ∆εκέµ"ρι� εκδίδ�ντας θετική απ��αση
υπ� �ρ�υς δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� α), µε την επι�ύλα�η της ε�αίρεσης
απ� τ� καθεστώς των επι�ειρήσεων π�υ ασκ�ύν �ρηµατ��ικ�ν�µικές δραστηρι�τητες ή
δραστηρι�τητες τύπ�υ «υπηρεσίες εντ�ς �µίλ�υ». Ωστ�σ�, επειδή έ��υν ήδη ��ρηγηθεί
παραν�µως ��ρ�λ�γικά πλε�νεκτήµατα σε τέτ�ιες επι�ειρήσεις, η Επιτρ�πή !ήτησε στην
απ��ασή της την επιστρ��ή αυτών των ενισ�ύσεων.

434. H Επιτρ�πή ενέκρινε τη �ρηµατ�δ�τηση εν�ς νέ�υ καθεστώτ�ς ��ρ�λ�γικών
ενισ�ύσεων π�υ αναµένεται να ευν�ήσ�υν την εγκατάσταση �ικ�ν�µικών δραστηρι�τήτων
ικανών να δηµι�υργήσ�υν νέες θέσεις εργασίας στην ελεύθερη !ώνη της Μαδέρας (233).

¥231¦ Υπ�θεση C 35/02 (πρώην NN 10/2000).
¥232¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής «Π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα

επενδυτικά σ�έδια», ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ 8.
¥233¦ Υπ�θεση N 222/A/02.
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Λαµ"άν�ντας υπ�ψη τ� στ��� της, δηλαδή την αντιστάθµιση των µ�νιµων διαρθρωτικών
µει�νεκτηµάτων της Περι�έρειας της Μαδέρας, η �π�ία "ρίσκεται µακριά απ� τα ηπειρωτικά
�ικ�ν�µικά κέντρα, τα υπ� ε�έταση µέτρα απ�τελ�ύν ενίσ�υση λειτ�υργίας.

435. ∆εδ�µέν�υ �τι πρ�κειται για ενισ�ύσεις λειτ�υργίας, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι �ι
περι�ριστικές πρ�ϋπ�θέσεις π�υ πρ�"λέπ�νται στις κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις
περι�ερειακές ενισ�ύσεις αντισταθµί!�νται απ� τ� γεγ�ν�ς �τι η Μαδέρα πληρ�ί τις
πρ�ϋπ�θέσεις για παρέκκλιση τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� α) της Συνθήκης. Aπως και
τ� καθεστώς υπέρ της ειδικής !ώνης των Καναρίων, τα ��ρ�λ�γικά πλε�νεκτήµατα παρέ��νται
κατ’ αναλ�γία της επίδρασης των σ�ετικών δραστηρι�τήτων στην τ�πική ανάπτυ�η. Η
Επιτρ�πή έκρινε την πρ�τειν�µενη ενίσ�υση ανάλ�γη και εστιασµένη στ�ν επιδιωκ�µεν�
στ���, σύµ�ωνα µε την ανακ�ίνωσή της για την ε�αρµ�γή των καν�νων περί κρατικών
ενισ�ύσεων �σ�ν α��ρά τα µέτρα άµεσης ��ρ�λ�γίας των επι�ειρήσεων και, κατά συνέπεια,
ενέκρινε τ� καθεστώς. Η εν λ�γω θετική απ��αση συν�δεύεται απ� διευκρινίσεις ώστε να
απ�κλειστ�ύν απ� τ� πεδί� ε�αρµ�γής της �ι επι�ειρήσεις π�υ ασκ�ύν �ρηµατ��ικ�ν�µικές
δραστηρι�τητες ή δραστηρι�τητες τύπ�υ «υπηρεσίες εντ�ς �µίλ�υ» �ωρίς πραγµατική
επίδραση στην περι�ερειακή ανάπτυ�η (κέντρα συντ�νισµ�ύ, δια�είρισης διαθεσίµων ή
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

διαν�µής).

2.1. Υποθ�σει� υπαγ�µενε� στο πολυτοµεακ� πλα�σιο

436. Στις 9 Απριλί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για µια νέα
σηµαντική επένδυση στ�ν τ�µέα των ηµιαγωγών απ� τη StMicroelectronics στην Κατάνια της
Σικελίας (234). Τ� επενδυτικ� σ�έδι� είναι ένα απ� τα µεγαλύτερα µεµ�νωµένα επενδυτικά έργα
π�υ έ�ει ε�ετάσει η Επιτρ�πή. Η σ�εδια!�µενη ενίσ�υση ανήλθε σε 542,3 εκατ. ευρώ, επί
συν�λικ�ύ επιλέ�ιµ�υ κ�στ�υς ύψ�υς 2 066 εκατ. ευρώ. Τ� σ�έδι� πρ�"λέπει την κατασκευή
µιας νέας µ�νάδας π�υ θα �ρησιµ�π�ιεί δισκία πυριτί�υ δώδεκα ιντσών κυρίως για την
παραγωγή µνηµών flash της νέας τε�ν�λ�γικής γενιάς NOR. Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η
πρ�τειν�µενη ένταση της ενίσ�υσης µε 26,25 % ΚΙΕ ισ�ύται µε τη µέγιστη επιτρεπ�µενη
ένταση "άσει τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ για τ� συγκεκριµέν� έργ�. Εκτιµώντας τ�
συµ"ι"άσιµ� της ενίσ�υσης, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη την κατάσταση της αγ�ράς, τις 1 150
θέσεις εργασίας π�υ δηµι�υργ�ύνται άµεσα απ� τ� σ�έδι� και τις θετικές συνέπειες της
επένδυσης στις �ικ�ν�µίες των ενισ�υ�µενων περι��ών, π�υ θα έ�ει ως απ�τέλεσµα τη
δηµι�υργία 650-800 έµµεσων θέσεων εργασίας.

437. Την ίδια ηµερ�µηνία, η Επιτρ�πή ενέκρινε επενδυτική ενίσ�υση ύψ�υς 219 εκατ. ευρώ
υπέρ της Infineon Technologies SC 300 για την κατασκευή µιας νέας µ�νάδας στη ∆ρέσδη της
Σα��νίας για την παραγωγή DRAM (δυναµική µνήµη τυ�αίας πρ�σπέλασης — ηµιαγωγ�ί π�υ
απ�θηκεύ�υν δυαδικά δεδ�µένα) µε �ωρητικ�τητα µνήµης τ�υλά�ιστ�ν 512 megabit (235). Η
ενίσ�υση αντιστ�ι�εί στ� 19,8 % τ�υ συν�λικ�ύ επενδυτικ�ύ κ�στ�υς π�υ ανέρ�εται σε
1 106 εκατ. ευρώ. Η Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία έρευνας τ�ν )κτώ"ρι� τ�υ 2001,
επειδή διατηρ�ύσε αµ�ι"�λίες ως πρ�ς τ� αν η σ�εδια!�µενη ένταση της ενίσ�υσης (19,8 %)
υπερέ"αινε ή ��ι την ανώτατη επιτρεπ�µενη ένταση, �πως αυτή υπ�λ�γί!εται "άσει τ�υ
π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ. Η εµπεριστατωµένη έρευνα της Επιτρ�πής �δήγησε στ� συµπέρασµα
�τι η αγ�ρά δεν "ρίσκεται σε απ�λυτη παρακµή και �τι τ� έργ� θα έ�ει θετική επίδραση στις
�ικ�ν�µίες της περι��ής. Έτσι, τ� π�σ� της ενίσ�υσης θεωρήθηκε συµ"ι"άσιµ� µε τ�
π�λυτ�µεακ� πλαίσι�.

¥234¦ Υπ�θεση N 844/01.
¥235¦ Υπ�θεση C 86/01.
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438. Στις 9 Απριλί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε εν τέλει τρία τέταρτα απ� τη σ�εδια!�µενη
ενίσ�υση υπέρ της �αρτ�π�ιίας Hamburger AG (236). Η Γερµανία µπ�ρεί να επιδ�τήσει τ� έργ�
καλύπτ�ντας µέ�ρι και τ� 26,25 % των επιλέ�ιµων επενδυτικών ε��δων π�υ ανέρ��νται σε
153 εκατ. ευρώ, δηλαδή µπ�ρεί να ��ρηγήσει περίπ�υ 40 εκατ. ευρώ, αντί της αρ�ικώς
κ�ιν�π�ιηθείσας έντασης τ�υ 35 % π�υ αντιστ�ι�εί σε 54 εκατ. ευρώ. Τ� σ�έδι� α��ρά την
κατασκευή εν�ς νέ�υ εργ�στασί�υ για την παραγωγή κυµατ�ειδ�ύς �αρτι�ύ στ� Βρανδεµ��ύργ�.
Η Επιτρ�πή εί�ε κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας τ�ν )κτώ"ρι� τ�υ 2001, ιδίως δι�τι
αµ�έ"αλλε �τι µπ�ρ�ύσε να απ�κλειστεί τ� ενδε��µεν� να "ρίσκεται � �ικεί�ς τ�µέας σε
σ�ετική παρακµή και δι�τι αµ�έ"αλλε επίσης �τι µπ�ρ�ύσε να λη�θεί υπ�ψη για την ε�έταση
τ�υ συµ"ι"άσιµ�υ της ενίσ�υσης � συν�λικ�ς αριθµ�ς έµµεσων θέσεων εργασίας π�υ
ισ�υρι!�ταν η Γερµανία �τι δηµι�υργ�ύνται. Μετά την �λ�κλήρωση της έρευνας, η Επιτρ�πή
κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι � τ�µέας "ρίσκεται πράγµατι σε σ�ετική παρακµή και �τι δεν
µπ�ρ�ύσαν να λη�θ�ύν υπ�ψη �λες �ι θέσεις εργασίας π�υ υπ�στηρί!εται �τι θα
δηµι�υργηθ�ύν.

439. Στις 19 Ι�υνί�υ 2002 η Επιτρ�πή ενέκρινε κρατική ενίσ�υση ύψ�υς 250 εκατ. ευρώ υπέρ
της Zellstoff Stendal GmbH για την κατασκευή µιας νέας µ�νάδας �αρτ�π�λτ�ύ στην
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περι�έρεια Σα��νίας-Άν�αλτ στη Γερµανία (237). Η επένδυση, συν�λικ�ύ ύψ�υς 800 εκατ. ευρώ
περίπ�υ, θα �δηγήσει στη δηµι�υργία 580 άµεσων θέσεων εργασίας στη µ�νάδα �αρτ�π�λτ�ύ,
�π�υ θα παράγεται λευκασµέν�ς π�λτ�ς kraft απ� µαλακή �υλεία, � �π�ί�ς �ρησιµ�π�ιείται για
την παραγωγή �αρτι�ύ �λων των ειδών. Επιπλέ�ν, θα δηµι�υργηθ�ύν περίπ�υ 1 000 έµµεσες
θέσεις εργασίας στην περι�έρεια και στις γειτ�νικές της ενισ�υ�µενες περι��ές. Λ�γω της
θετικής επίδρασης της ενίσ�υσης στην απασ��ληση και τ�υ �τι � υπ�ψη τ�µέας δεν
�αρακτηρί!εται απ� διαρθρωτική πλε�νά!�υσα παραγωγική ικαν�τητα, η κ�ιν�π�ιηθείσα
ένταση (περίπ�υ 31 %) µπ�ρεί να γίνει δεκτή για τ� εν λ�γω µεγάλ� σ�έδι�. Η καν�νική ένταση
των ενισ�ύσεων υπέρ µεγάλων εταιρειών στην εν λ�γω περι�έρεια είναι 35 %.

440. Στις 16 )κτω"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά
µε ένα σηµαντικ� νέ� επενδυτικ� σ�έδι� της Schott Lithotec στ� Hermsdorf της Θ�υριγγίας (238),
ενισ�υ�µενη περι��ή της Γερµανίας. Η σ�εδια!�µενη ενίσ�υση ανέρ�εται σε 80,5 εκατ. ευρώ,
ενώ τα επιλέ�ιµα έ��δα ανέρ��νται συν�λικά σε 230 εκατ. ευρώ. Τ� σ�έδι� α��ρά την
κατασκευή µιας νέας µ�νάδας παραγωγής κρυστάλλων �θ�ρι�ύ��υ ασ"εστί�υ για την
�πτικ�ηλεκτρ�νική π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται στην παραγωγή "ηµατικών απ�τυπωτών. Η
Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η σ�εδια!�µενη ένταση (35 % ΑΙΕ) είναι ίση µε την
ανώτατη επιτρεπ�µενη ένταση "άσει τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ για τ� συγκεκριµέν� σ�έδι�.
Ε�ετά!�ντας τ� συµ"ι"άσιµ� της ενίσ�υσης, η Επιτρ�πή έλα"ε ιδίως υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι τ�
σ�έδι� θα �δηγήσει στη δηµι�υργία 350 άµεσων θέσεων εργασίας, καθώς και τη θετική
επίδραση της επένδυσης στις �ικ�ν�µίες των ενισ�υ�µενων περι��ών, π�υ θα έ�ει ως
απ�τέλεσµα τη δηµι�υργία 190 έµµεσων θέσεων εργασίας.

441. Στις 30 )κτω"ρί�υ 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή επέτρεψε στη Γερµανία να ��ρηγήσει
σ�εδια!�µενη ενίσ�υση ύψ�υς 371 εκατ. ευρώ υπ� µ�ρ�ή επενδυτικών επι��ρηγήσεων,
��ρ�λ�γικών επιστρ��ών ως επενδυτικών επιδ�τήσεων και εγγύησης δανεί�υ υπέρ της
Communicant Semiconductor Technologies AG για την κατασκευή εν�ς νέ�υ εργ�στασί�υ
παραγωγής ηµιαγωγών στη Φρανκ��ύρτη/Oder, στην περι��ή τ�υ Βρανδεµ"�ύργ�υ της
ανατ�λικής Γερµανίας. Η ένταση της σ�εδια!�µενης ενίσ�υσης ανήλθε συν�λικά σε 23,9 %

¥236¦ Υπ�θεση C 72/01.
¥237¦ Υπ�θεση N 240/02.
¥238¦ Υπ�θεση N 319/02.
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"άσει των επιλέ�ιµων επενδυτικών ε��δων ύψ�υς 1 553 εκατ. ευρώ. Σύµ�ωνα µε τη Γερµανία, τ�
σ�έδι� θα �δηγήσει στη δηµι�υργία 1 318 άµεσων θέσεων εργασίας. Περίπ�υ 725 έµµεσες
θέσεις εργασίας αναµένεται να δηµι�υργηθ�ύν στην περι��ή. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ�
συµπέρασµα �τι η αγ�ρά ε�αρµ�γής συγκεκριµένων �λ�κληρωµένων κυκλωµάτων, στην �π�ία
ανήκ�υν τα πρ�ϊ�ντα της Communicant Semiconductor Technologies AG, δεν "ρίσκεται σε
παρακµή, αλλά αντίθετα αναπτύ�θηκε τα�ύτερα απ� τη µεταπ�ιητική "ι�µη�ανία στ� σύν�λ�
της κατά τα τελευταία �ρ�νια. Λαµ"άν�ντας υπ�ψη την κατάσταση της αγ�ράς, καθώς και την
άµεση και έµµεση δηµι�υργία θέσεων εργασίας �άρη στ� έργ�, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι,
σύµ�ωνα µε τις διατά�εις τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ, συµ"ι"ά!εται µε τ�υς καν�νες της ΕΕ η
��ρήγηση ενίσ�υσης π�υ θα καλύπτει µέ�ρι και τ� 26 % τ�υ επενδυτικ�ύ κ�στ�υς.

442. Στις 13 Ν�εµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε �τι ένα µέρ�ς της ενίσ�υσης π�υ
σ�εδία!ε να ��ρηγήσει η Γερµανία υπέρ της Capro Schwedt GmbH για την κατασκευή εν�ς νέ�υ
συγκρ�τήµατ�ς καπρ�λακτάµης υπερ"αίνει τ� ανώτατ� επιτρεπ�µεν� π�σ� "άσει τ�υ
π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ (239). Η Γερµανία εί�ε κ�ιν�π�ιήσει τ�ν Αύγ�υστ� τ�υ 2001 ενίσ�υση
ύψ�υς 92,7 εκατ. ευρώ υπέρ της Capro Schwedt GmbH για µια µεγάλη επένδυση σε ένα
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

νε�σύστατ� �ηµικ� "ι�µη�ανικ� πάρκ� στ� Schwedt (Βρανδεµ"�ύργ�). Τ� παραγωγικ�
συγκρ�τηµα, π�υ περιλαµ"άνει επίσης τρεις πρ�µηθεύτριες επι�ειρήσεις, θα παράγει
καπρ�λακτάµη, τ� κύρι� εισερ��µεν� υλικ� για την παραγωγή συνθετικών ινών. Τ� επιλέ�ιµ�
επενδυτικ� κ�στ�ς ανέρ�εται σε 331 εκατ. ευρώ. Η σ�εδια!�µενη συν�λική ένταση της
ενίσ�υσης είναι 28 %, π�σ�στ� π�υ απ�τελεί τ� ανώτατ� περι�ερειακ� �ρι� για τις µεγάλες
επι�ειρήσεις στην ενισ�υ�µενη περι��ή. Κατά τη διαδικασία έρευνας π�υ κινήθηκε απ� την
Επιτρ�πή τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 2002, δύ� ανταγωνιστές και µία γεωργική ένωση ε�έ�ρασαν
επι�υλά�εις για τ� σ�έδι�, επι"ε"αιών�ντας τις αµ�ι"�λίες της Επιτρ�πής. Η Επιτρ�πή
�λ�κλήρωσε τη διαδικασία έρευνας διαπιστών�ντας �τι η αγ�ρά καπρ�λακτάµης "ρίσκεται σε
σ�ετική παρακµή (σε σύγκριση µε τ�ν µέσ� �ρ� της µεταπ�ιητικής "ι�µη�ανίας). Κατά
συνέπεια, τ� επίπεδ� της επιτρεπ�µενης ενίσ�υσης µειώθηκε σε 21,00 % τ�υ επενδυτικ�ύ
κ�στ�υς, δηλαδή στ� π�σ� των 69,5 εκατ. ευρώ περίπ�υ. Επιπλέ�ν, η τελευταία δ�ση ενίσ�υσης
µπ�ρεί να κατα"ληθεί µ�ν� α��ύ ελέγ�ει η Επιτρ�πή �τι πράγµατι δηµι�υργήθηκαν �ι
πρ�αναγγελθείσες 528 θέσεις εργασίας.

¥239¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής «Π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα
επενδυτικά σ�έδια», ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ 8.

!νθετο 2: Ν�ο πολυτοµεακ� πλα�σιο για τι� περιφερειακ�� επενδυτικ�� 
ενισχ�σει�, στο οπο�ο περιλαµβ�νονται ν�οι καν�νε� για του� τοµε�� τη� 
αυτοκινητοβιοµηχαν�α� και των συνθετικ�ν ιν�ν

Στις 13 Φε"ρ�υαρί�υ 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή πρ�έ"η σε µια π�λύ σηµαντική
µεταρρύθµιση, πρ�κειµέν�υ να δηµι�υργηθεί ένα τα�ύτερ�, απλ�ύστερ� και πι� ευε�ήγητ�
σύστηµα ελέγ��υ της κρατικής στήρι�ης πρ�ς µεγάλα επενδυτικά σ�έδια στην ΕΕ. Τ� νέ�
«π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα επενδυτικά σ�έδια» θα
τεθεί σε ισ�ύ την 1η Ιαν�υαρί�υ 2004 και αντικαθιστά τ� υ�ιστάµεν� πλαίσι� π�υ ισ�ύει απ�
τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 1998. Πρ�"λέπει περι�ρισµένη υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης των µεγάλων
σ�εδίων, γεγ�ν�ς π�υ αντισταθµί!εται απ� τη σηµαντική µείωση των επιτρεπ�µενων
επιπέδων ενίσ�υσης. )ι νέ�ι καν�νες θα ισ�ύσ�υν επίσης στ�υς τ�µείς των συνθετικών ινών
και της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας, για τ�υς �π�ί�υς υπήρ�αν �ωριστ�ί καν�νες.
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Η ανάγκη µιας περι�ριστικής πρ�σέγγισης στ� θέµα των περι�ερειακών ενισ�ύσεων π�υ
��ρηγ�ύνται σε κινητά επενδυτικά σ�έδια µεγάλης κλίµακας (δηλαδή σ�έδια τα �π�ία η
ενδια�ερ�µενη επι�είρηση θα µπ�ρ�ύσε να υλ�π�ιήσει σε διά��ρες περι��ές)
αναγνωρί!εται ευρέως:

— η στρεβλωτικ� επ�δραση των ενισχ�σεων αυτο� του ε�δου� µεγεθ�νεται τη στιγµ� που
α�ρονται �λλε� στρεβλ�σει� του ανταγωνισµο� οφειλ�µενε� στον κρατικ� παρεµβατισµ�
και οι αγορ�� αποκτο�ν περισσ�τερο ανοικτ� και ολοκληρωµ�νο χαρακτ�ρα·

— οι µεγ�λε� επενδ�σει� µπορο�ν να συµβ�λουν αποτελεσµατικ� στην περιφερειακ�
αν�πτυξη. Ωστ�σο, οι επενδ�σει� αυτ�� επηρε�ζονται λιγ�τερο απ� τα σηµαντικ�
περιφερειακ� προβλ�µατα τη� κ�θε µειονεκτο�σα� περιοχ��·

— επιπλ�ον, οι εταιρε�ε� που πραγµατοποιο�ν µεγ�λε� επενδ�σει� συν�θω� κατ�χουν
σηµαντικ� διαπραγµατευτικ� ισχ� �ναντι των αρχ�ν που χορηγο�ν την εν�σχυση,
γεγον�� το οπο�ο µπορε� να οδηγ�σει σε µια δ�νη �λο και µεγαλ�τερων υποσχ�σεων
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εν�σχυση� που ορισµ�νε� φορ�� µπορε� να υπερβα�νουν κατ� πολ� το ποσ� που ε�ναι
αναγκα�ο για την αντιστ�θµιση των περιφερειακ�ν µειονεκτηµ�των.

Σύµ�ωνα µε τ� νέ� πλαίσι�, η πραγµατική ένταση της ενίσ�υσης π�υ µπ�ρεί να λά"ει ένα
µεγάλ� σ�έδι� αντιστ�ι�εί στ� ανώτατ� �ρι� ενισ�ύσεων π�υ πρ�"λέπεται στ�υς �άρτες
περι�ερειακών ενισ�ύσεων, τ� �π�ί� στη συνέ�εια µειώνεται αυτ�µατα σύµ�ωνα µε την
ακ�λ�υθη κλίµακα µείωσης: 

Παράδειγµα: Σε µια περι��ή �π�υ τ� ανώτατ� �ρι� περι�ερειακών ενισ�ύσεων είναι 20 %,
ένα σ�έδι� µε επιλέ�ιµ� επενδυτικ� κ�στ�ς ύψ�υς 80 εκατ. ευρώ µπ�ρεί να λά"ει µέ�ρι και
13 εκατ. ευρώ ενίσ�υσης, δηλαδή, 10 εκατ. ευρώ για τα πρώτα 50 εκατ. της επένδυσης και
άλλα 3 εκατ. ευρώ για τα υπ�λ�ιπα 30 εκατ. ευρώ της επένδυσης.

Μια πρ�σαύ�ηση της ενίσ�υσης για λ�γ�υς συν��ής µπ�ρεί να ��ρηγηθεί σε µεγάλα
σ�έδια συγ�ρηµατ�δ�τ�ύµενα απ� τα κ�ιν�τικά διαρθρωτικά ταµεία. Για τα έργα αυτ�ύ τ�υ
είδ�υς, η επιτρεπ�µενη ένταση της ενίσ�υσης υπ�λ�γί!εται µε "άση την ανωτέρω κλίµακα
και π�λλαπλασιά!εται µε συντελεστή 1,15. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�, τ� νέ� σύστηµα θα
λαµ"άνει υπ�ψη την πρ�στιθέµενη α�ία των µεγάλων αυτών συγ�ρηµατ�δ�τ�ύµενων
έργων για την �ικ�ν�µική και κ�ινωνική συν��ή της Κ�ιν�τητας.

Τα σ�έδια πρέπει και πάλι να κ�ιν�π�ι�ύνται και να εκτιµώνται σε ατ�µική "άση �ταν
η σ�εδια!�µενη ενίσ�υση υπερ"αίνει τ� π�σ� π�υ θα µπ�ρ�ύσε να λά"ει ένα σ�έδι�

Μ�γεθο� του �ργου Προσαρµοσµ�νο αν�τατο �ριο εν�σχυση�

Μ�χρι 50 εκατ. ευρ� Καµ�α µε�ωση. 100 % του αν�τατου ορ�ου 
περιφερειακ�ν κρατικ�ν ενισχ�σεων

Για το τµ�µα µεταξ� 50 και 100 εκατ. ευρ� 50 % του αν�τατου ορ�ου περιφερειακ�ν 
κρατικ�ν ενισχ�σεων

Για το τµ�µα �νω των 100 εκατ. ευρ� 34 % του αν�τατου ορ�ου περιφερειακ�ν 
κρατικ�ν ενισχ�σεων
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100 εκατ. ευρώ. Αν ένα τέτ�ι� σ�έδι� �δηγεί στην αύ�ηση εν�ς ήδη υψηλ�ύ µεριδί�υ
αγ�ράς (πάνω απ� 25 %) ή σε αύ�ηση της παραγωγικής ικαν�τητας κατά 5 % και πλέ�ν σε
έναν µη αναπτυσσ�µεν� τ�µέα, δεν εγκρίνεται καµία ενίσ�υση.

Τ� πλαίσι� πρ�"λέπει επίσης «κατάλ�γ� τ�µέων π�υ πλήττ�νται απ� σ�"αρά διαρθρωτικά
πρ�"λήµατα». Καµία περι�ερειακή ενίσ�υση δεν εγκρίνεται για επενδυτικά σ�έδια στ�υς
τ�µείς αυτ�ύς, εκτ�ς εάν τ� κράτ�ς µέλ�ς απ�δεί�ει �τι, παρ�λ� π�υ � τ�µέας θεωρείται
�τι "ρίσκεται σε παρακµή, η αγ�ρά τ�υ σ�ετικ�ύ πρ�ϊ�ντ�ς αναπτύσσεται µε τα�ύ ρυθµ�
(κατά καν�να η παραγωγή εν�ς συγκεκριµέν�υ πρ�ϊ�ντ�ς απ�τελεί µία µ�ν� απ� τις
δραστηρι�τητες τ�υ τ�µέα). Η Επιτρ�πή θα καταρτίσει τ�ν εν λ�γω κατάλ�γ� µέ�ρι την
31η ∆εκεµ"ρί�υ 2003.

Τ� νέ� πλαίσι� θα έ�ει ε�αρµ�γή απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2004 µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ
2009. Υπάρ��υν �ρισµέν�ι µετα"ατικ�ί καν�νες. Για τ� έτ�ς 2003, τα σ�έδια στ�ν τ�µέα
των συνθετικών ινών δεν θα είναι επιλέ�ιµα για επενδυτική ενίσ�υση. Τα σ�έδια στ�ν
τ�µέα της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας επιτρέπεται να ενισ�υθ�ύν µε π�σ�στ� π�υ δεν θα
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2.2. AΕνισχ�σει� για την αν�πτυξη των διεθν�ν δραστηριοτ�των των επιχειρ�σεων

443. Η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει τη διαδικασία σ�ετικά µε σ�εδια!�µενη π�ρτ�γαλική
ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των υπηρεσιών, κατ’ ε�αρµ�γή ήδη εγκεκριµέν�υ καθεστώτ�ς, η �π�ία
απ�σκ�πεί στ� να ευν�ήσει τις στρατηγικές των επι�ειρήσεων (240). Τ� σ�έδι� υπάγεται
πράγµατι στην κατηγ�ρία επενδύσεων π�υ πρ�"λέπ�νται στ� καθεστώς, δηλαδή στις
επενδύσεις π�υ συνδέ�νται µε τη διεθν�π�ίηση των �ικ�ν�µικών ��ρέων. Στην πρ�κειµένη
περίπτωση εναπ�κειται στην Επιτρ�πή να απ��ανθεί εάν µια π�ρτ�γαλική εταιρεία π�υ
παρεµ"αίνει στ�ν τ�µέα τ�υ τ�υρισµ�ύ µπ�ρεί να λά"ει, πρ�ς ��ελ�ς της θυγατρικής της στη
Βρα!ιλία, επι��ρήγηση πρ�κειµέν�υ να µετατρέψει σε �εν�δ��εί� π�λυτελείας ένα κτίρι�
πρ�ς ανακαίνιση.

444. Gωρίς να αντιτεθεί κατ’ αρ�ήν στη �ρηµατ�δ�τηση εν�ς τέτ�ι�υ σ�εδί�υ, η Επιτρ�πή
ε�έ�ρασε αµ�ι"�λίες ως πρ�ς την τήρηση της αρ�ής της αναγκαι�τητας της ενίσ�υσης απ� τις
π�ρτ�γαλικές αρ�ές. Η Επιτρ�πή έκρινε �τι στ� παρ�ν στάδι� δεν έ�ει απ�δει�θεί �τι �ι
π�λιτικ��ικ�ν�µικ�ί κίνδυν�ι π�υ διατρέ�ει � κ�ιν�τικ�ς επενδυτής στη Βρα!ιλία πρέπει να
αντισταθµιστ�ύν απ� ενίσ�υση.

υπερ"αίνει τ� 30 % τ�υ εκάστ�τε ανώτατ�υ �ρί�υ κάθε περι��ής κατά τ� έτ�ς 2003.
Μ�λ�ν�τι τ� π�σ�στ� τ�υ 30 % τ�υ ανώτατ�υ περι�ερειακ�ύ �ρί�υ µπ�ρεί να �αίνεται
αρκετά �αµηλ�, δεν πρέπει να λησµ�νείται �τι, σε σύγκριση µε τ�υς υ�ιστάµεν�υς
καν�νες, περισσ�τερα σ�έδια στ�ν τ�µέα της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας θα είναι επιλέ�ιµα
για ενίσ�υση, και για �ρισµένα µεµ�νωµένα σ�έδια τα επιλέ�ιµα έ��δα µπ�ρεί να είναι
υψηλ�τερα απ� �,τι σήµερα. ) µετα"ατικ�ς καν�νας τ�υ 30 % αναµένεται να �δηγήσει, µε
απλ�ύστερ� και λιγ�τερ� �ρ�ν�"�ρ� τρ�π�, σε ένα απ�τέλεσµα π�υ είναι ανάλ�γ�, κατά
µέσ�ν �ρ�, µε τη λειτ�υργία τ�υ υ�ιστάµεν�υ πλαισί�υ. Απ� τ� 2004 � τ�µέας των
συνθετικών ινών και � τ�µέας της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας µπ�ρεί να περιλαµ"άν�νται ή
��ι στ�ν «κατάλ�γ� τ�µέων». Τ�ύτ� µένει να εκτιµηθεί και ε�αρτάται απ� τ� κατά π�σ�ν
�ι εν λ�γω τ�µείς µπ�ρ�ύν να θεωρηθ�ύν �τι «πλήττ�νται απ� σ�"αρά διαρθρωτικά
πρ�"λήµατα». 

¥240¦ Υπ�θεση C 47/2002 (πρώην N 137/2002) της 2ας Ι�υλί�υ 2002.
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445. Η Επιτρ�πή κίνησε επίσης τη διαδικασία κατ’ αντιδικία σ�ετικά µε ενίσ�υση για την
πρ�ώθηση της διεθν�π�ίησης της �ικ�ν�µίας της Σικελίας (241). Βάσει τ�υ εν λ�γω καθεστώτ�ς
ενισ�ύσεων, µπ�ρ�ύν να �ρηµατ�δ�τηθ�ύν δύ� ειδών δραστηρι�τητες: η πραγµατ�π�ίηση
σταθερών επενδύσεων σε �ένες αγ�ρές (κέντρα έκθεσης, γρα�εία αντιπρ�σωπείας) και η
έναρ�η διεθνών δραστηρι�τήτων πρ�ώθησης απ� κ�ιν�πρα�ίες ΜΜΕ π�υ έ��υν συσταθεί για
τ� σκ�π� αυτ�ν.

446. Στ� παρ�ν στάδι� η Επιτρ�πή δεν µπ�ρεί να απ�κλείσει τ� ενδε��µεν� να µη
συµ"ι"ά!�νται µε την κ�ινή αγ�ρά �ι ενισ�ύσεις για τη �ρηµατ�δ�τηση σταθερών επενδύσεων.

447. )ι ενισ�ύσεις υπέρ κ�ιν�πρα�ιών θεωρ�ύνται εκ των πρ�τέρων απ� την Επιτρ�πή ως
ενισ�ύσεις λειτ�υργίας. )ι ελλιπείς πληρ���ρίες π�υ έ�ει στη διάθεσή της η Επιτρ�πή δεν της
επιτρέπ�υν να εκτιµήσει την αναλ�γικ�τητα µε τα περι�ερειακά µει�νεκτήµατα π�υ επιδιώκει
να αντισταθµίσει.

2.3. Κοινωνικ�� ενισχ�σει�
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448. Η Επιτρ�πή ενέκρινε "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� γ) καθεστώς
ενισ�ύσεων �ρηµατ�δ�τ�ύµεν� απ� τη Βενετία της Ιταλίας (242) µε στ��� να ε�ασ�αλιστεί στέγη
σε µη κ�ιν�τικ�ύς εργα!�µεν�υς της περι�έρειας. )ι επι�ειρήσεις θα λά"�υν ασ�αλώς τις
επι��ρηγήσεις, αλλά θα επω�εληθ�ύν µ�ν� �ριακά απ� την ενίσ�υση.

449. Ειδικ�τερα, η Επιτρ�πή έκρινε �τι τ� καθεστώς ε�υπηρετεί κυρίως τ� συµ�έρ�ν των
εργα!�µένων και �τι τ� π�σ� των επι��ρηγήσεων π�υ θα ��ρηγηθ�ύν στις επι�ειρήσεις θα
�ρησιµεύσει κυρίως για να καλυ�θεί τ� κ�στ�ς µε τ� �π�ί� θα έ��υν ήδη επι"αρυνθεί για την
έρευνα και διάθεση κατάλληλων κατ�ικιών. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή έκρινε �τι τα ��έλη πρ�ς τ�υς
ενδια�ερ�µεν�υς εργα!�µέν�υς δεν στερ�ύνται συνεπειών ως πρ�ς την επιλ�γή τ�υ εργ�δ�τη
τ�υς, ευν�ώντας έτσι τις επι�ειρήσεις της Περι�έρειας της Βενετίας. Η ��ρήγηση α�ι�πρεπών
κατ�ικιών έ�ει αναγνωριστεί απ� τ� Συµ"�ύλι� ως ένας απ� τ�υς παράγ�ντες κ�ινωνικής έντα�ης
των ατ�µων π�υ πρ�έρ��νται απ� τρίτες �ώρες και διαµέν�υν ν�µιµα στ� έδα��ς της Ένωσης.
Έτσι η Επιτρ�πή µπ�ρεσε να εκτιµήσει θετικά τ� ε�ετασθέν καθεστώς λ�γω τ�υ �τι ε�υπηρετεί
έναν στ��� κ�ιν�τικ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς, την καταπ�λέµηση τ�υ κ�ινωνικ�ύ απ�κλεισµ�ύ,
υπ�γραµµί!�ντας ταυτ��ρ�να τ� �αµηλ� π�σ� ενίσ�υσης π�υ παρέ�εται στις επι�ειρήσεις.

450. Στις 2 )κτω"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση µε την �π�ία �αρακτηρίστηκε ως
γενικ� µέτρ� τ� γαλλικ� καθεστώς π�υ θεσπίστηκε µε ν�µ� της 1ης Αυγ�ύστ�υ υπέρ της
απασ��λησης. ) ν�µ�ς έ�ει ε�αρµ�γή σε νέ�υς ηλικίας 16 έως 22 ετών �ι �π�ί�ι δεν έ��υν
απ�λυτήρι� δευτερ�"άθµιας εκπαίδευσης γενικής, τε�ν�λ�γικής ή επαγγελµατικής κατεύθυνσης.
Η εκτίµηση της Επιτρ�πής απ�ρρέει απ� τ�ν µη επιλεκτικ� �αρακτήρα τ�υ καθεστώτ�ς και απ�
τ� γεγ�ν�ς �τι δεν εισάγει διακρίσεις, α��ύ απ�δεί�θηκε ε�άλλ�υ �τι πληρ�ύνται εν πρ�κειµένω
τα υπ�λ�ιπα σωρευτικά κριτήρια π�υ επιτρέπ�υν να �αρακτηριστεί µια ενίσ�υση.

451. Η Επιτρ�πή εκτίµησε τ� καθεστώς "άσει της ανακ�ίνωσής της σ�ετικά µε τ�ν έλεγ��
των ενισ�ύσεων και τη µείωση τ�υ κ�στ�υς εργασίας (243), κατά την �π�ία «µια γενική µείωση,
κατά τρ�π� αυτ�µατ� και µη εισάγ�ντα διακρίσεις, τ�υ µη µισθ�λ�γικ�ύ κ�στ�υς της εργασίας,
δεν εµπίπτει πρ��ανώς στ� πεδί� ε�αρµ�γής των καν�νων ανταγωνισµ�ύ σε θέµατα κρατικών

¥241¦ Υπ�θεση N 285/01.
¥242¦ Υπ�θεση N 599/A/2.001.
¥243¦ EE C 1 της 3.1.1997, σ 10.
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ενισ�ύσεων». Στην ανακ�ίνωση πρ�στίθεται �τι «τα µέτρα π�υ α��ρ�ύν �ρισµένες κατηγ�ρίες
εργα!�µένων» δεν �δηγ�ύν σε δια��ρετική εκτίµηση «ε��σ�ν τα µέτρα ε�αρµ�!�νται κατά
τρ�π� αυτ�µατ� και µη εισάγ�ντα διακρίσεις µετα�ύ επι�ειρήσεων».

452. Ε�άλλ�υ, στην απ��αση της Επιτρ�πής επισηµαίνεται �τι τ� καθεστώς στήρι�ης της
απασ��λησης των νέων πληρ�ί, επιπλέ�ν, τις πρ�ϋπ�θέσεις π�υ �ρί!�νται στις κατευθυντήριες
γραµµές σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις στην απασ��ληση (244).

2.4. Περιφερειακ�� ενισχ�σει�

2.4.1. Εγκαταστ�σει
 µε συρµατ�σχοινα

453. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ε�έδωσε στις 27 Φε"ρ�υαρί�υ 2002 δύ� απ��άσεις σ�ετικά µε
κρατικές ενισ�ύσεις για εγκαταστάσεις µε συρµατ�σ��ινα στην Ιταλία (245) και την Αυστρία (246).
Με τις απ��άσεις αυτές απ�σα�ήνισε την ε�αρµ�γή των καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις
στ�ν εν λ�γω τ�µέα. Η Επιτρ�πή δια�ώρισε τις εγκαταστάσεις π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για
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γενικές µετα��ρές απ� τις εγκαταστάσεις π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για την άσκηση αθλητικών
δραστηρι�τήτων. Υπενθυµί!εται επίσης �τι κρατική ενίσ�υση υ�ίσταται µ�ν�ν �ταν τα µέτρα
κρατικής στήρι�ης επηρεά!�υν τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών: έτσι, η κρατική στήρι�η
υπέρ εγκαταστάσεων π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται αυστηρά σε τ�πικ� επίπεδ� δεν απ�τελεί κρατική
ενίσ�υση. Απ� την άλλη πλευρά, �ι ενισ�ύσεις σε εγκαταστάσεις π�υ "ρίσκ�νται σε
τ�υριστικά κέντρα τα �π�ία ανταγωνί!�νται τις εγκαταστάσεις άλλων κρατών µελών πρέπει
σταδιακά να µειωθ�ύν �θάν�ντας την ένταση η �π�ία είναι απ�δεκτή "άσει της υ�ιστάµενης
ν�µ�θεσίας και των κατευθυντηρίων γραµµών, εντ�ς µετα"ατικής περι�δ�υ πέντε ετών.

454. Κατά την εκτίµηση µέτρων κρατικής στήρι�ης για εγκαταστάσεις µε συρµατ�σ��ινα,
η Επιτρ�πή θεωρεί εν γένει �τι η �ρηµατ�δ�τηση µιας εγκατάστασης π�υ στηρί!ει
δραστηρι�τητα ικανή να πρ�σελκύσει µη τ�πικ�ύς �ρήστες επηρεά!ει τις συναλλαγές µετα�ύ
κρατών µελών. Ωστ�σ�, τ�ύτ� µπ�ρεί να µη συµ"αίνει στην περίπτωση εγκαταστάσεων
σ�ετι!�µενων µε αθλητικές δραστηρι�τητες σε περι��ές µε λιγ�στές εγκαταστάσεις και
περι�ρισµένες τ�υριστικές δυνατ�τητες. Aσ�ν α��ρά τις εγκαταστάσεις π�υ ε�υπηρετ�ύν
κυρίως τις γενικές ανάγκες µετακίνησης τ�υ πληθυσµ�ύ, µπ�ρ�ύν να επηρεάσ�υν τις
συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών µ�ν�ν �ταν υπάρ�ει διασυν�ριακ�ς ανταγωνισµ�ς στην
παρ��ή υπηρεσιών µετα��ράς.

455. Έτσι, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι, απ� τις 82 εγκαταστάσεις π�υ επρ�κειτ� να
�ρηµατ�δ�τηθ�ύν απ� τ� κράτ�ς στ� πλαίσι� της πρώτης ε�αρµ�γής τ�υ ιταλικ�ύ καθεστώτ�ς,
µ�ν� σε 40 περιπτώσεις υπήρ�ε στ�ι�εί� κρατικής ενίσ�υσης. Στις περιπτώσεις αυτές, έγινε
δια�ωρισµ�ς µετα�ύ των εγκαταστάσεων για γενικ�ύς µετα��ρικ�ύς σκ�π�ύς, �ι �π�ίες
εκτιµήθηκαν και έλα"αν �λες απαλλαγή "άσει τ�υ άρθρ�υ 73 της συνθήκης ΕΚ, και των
εγκαταστάσεων για αθλητικ�ύς σκ�π�ύς, για τις �π�ίες ��ρηγήθηκε απαλλαγή "άσει τ�υ
άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� γ).

¥244¦ EE C 334 της 12.12.1995, σ 4. Μετά την απ��αση π�υ σ��λιά!εται εδώ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε στις
12 ∆εκεµ"ρί�υ 2002 τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 (EE 337 της 13.12.2002, σ 3) "άσει τ�υ �π�ί�υ θα
απ��αίνεται στ� ε�ής σε παρ�µ�ιες υπ�θέσεις. Η έκδ�ση τ�υ νέ�υ καν�νισµ�ύ δεν επηρεά!ει την εκτίµηση
της συγκεκριµένης περίπτωσης.

¥245¦ Υπ�θεση N 376/01.
¥246¦ Υπ�θεση N 860/01.
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456. )µ�ίως, στην περίπτωση τ�υ έργ�υ Mutterer Alm στ� Τυρ�λ� της Αυστρίας η Επιτρ�πή
ε�έτασε την κρατική στήρι�η για την πραγµατ�π�ίηση επενδύσεων σε ανα"ατήρες για σκι και
«�ι�ν�"�λα καν�νια», µε στ��� την ανα!ω�γ�νηση τ�υ �ι�ν�δρ�µικ�ύ κέντρ�υ, και έκρινε �τι
συνιστά συµ"ι"άσιµη ενίσ�υση "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� γ).

457. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η παρ��ή υπηρεσιών για �ειµερινά αθλήµατα είναι πλέ�ν µια
δραστηρι�τητα στην �π�ία παρατηρείται εντειν�µεν�ς διασυν�ριακ�ς ανταγωνισµ�ς. )
εντειν�µεν�ς ανταγωνισµ�ς αλλά!ει τη �ύση των πρ�"ληµάτων και αυ�άνει τις στρε"λωτικές
συνέπειες των ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα των εγκαταστάσεων µε συρµατ�σ��ινα. Για τ�υς
λ�γ�υς αυτ�ύς απ��ασίστηκε �τι στ� µέλλ�ν η π�λιτική της Επιτρ�πής στ�ν τ�µέα πρέπει να
�ριστεί σα�έστερα, να ερµηνεύεται αυστηρά και να ε�αρµ�!εται �µ�ι�µ�ρ�α. Η Επιτρ�πή
αναγνώρισε �τι �ι επι�ειρήσεις επω�ελήθηκαν στ� παρελθ�ν απ� αρκετές µ�ρ�ές
�ικ�ν�µικής στήρι�ης απ� τις εθνικές, περι�ερειακές και τ�πικές αρ�ές. Σε �ρισµένες
περιπτώσεις τα µέτρα αυτά θεωρήθηκαν συµ"ι"άσιµες ενισ�ύσεις "άσει τ�υ άρθρ�υ 87
παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� γ). Έτσι, η αλλαγή της π�λιτικής µε τ�ν καθ�ρισµ� αυστηρ�τερων
�ρίων για τις συµ"ι"άσιµες ενισ�ύσεις δεν µπ�ρεί να είναι αι�νίδια και κρίθηκε αναγκαία η
σταδιακή ε�αρµ�γή των συνήθων καν�νων.
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458. Η Επιτρ�πή θα εκτιµά τα σ�έδια ενίσ�υσης στ�ν τ�µέα µε "άση τ�υς συνήθεις καν�νες,
�πως έ��υν διευκρινιστεί, µετα�ύ άλλων, στ�ν καν�νισµ� της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τις
κρατικές ενισ�ύσεις πρ�ς µικρές και µεσαίες επι�ειρήσεις και στις κατευθυντήριες γραµµές
σ�ετικά µε τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις. Ωστ�σ�, κατά τη διάρκεια µετα"ατικής περι�δ�υ
πέντε ετών —απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2002 µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2006— θα δέ�εται µια
πρ�σωρινή και σταδιακά µει�ύµενη πρ�σαύ�ηση των επιπέδων ενίσ�υσης π�υ θα
δικαι�λ�γ�ύνταν δια��ρετικά "άσει της υ�ιστάµενης ν�µ�θεσίας και των υ�ιστάµενων
κατευθυντήριων γραµµών, η �π�ία διαµ�ρ�ώνεται ως ε�ής:

— 25 πρ�σθετες εκατ�στιαίες µ�νάδες για ενισ�ύσεις ��ρηγ�ύµενες τ� 2002·

— 20 πρ�σθετες εκατ�στιαίες µ�νάδες για ενισ�ύσεις ��ρηγ�ύµενες τ� 2003·

— 15 πρ�σθετες εκατ�στιαίες µ�νάδες για ενισ�ύσεις ��ρηγ�ύµενες τ� 2004·

— 10 πρ�σθετες εκατ�στιαίες µ�νάδες για ενισ�ύσεις ��ρηγ�ύµενες τ� 2005·

— 5 πρ�σθετες εκατ�στιαίες µ�νάδες για ενισ�ύσεις ��ρηγ�ύµενες τ� 2006.

459. Η πρ�σέγγιση αυτή �αίνεται �τι ε�ισ�ρρ�πεί τις ανάγκες, επιτρέπ�ντας στ�υς
δικαι�ύ��υς να πρ�σαρµ�στ�ύν στη νέα πρ�σέγγιση, ενώ ταυτ��ρ�να �ι εγκαταστάσεις µε
συρµατ�σ��ινα απ�κτ�ύν την ίδια µετα�είριση µε άλλ�υς τ�µείς εντ�ς εύλ�γ�υ �ρ�νικ�ύ
διαστήµατ�ς.

2.4.2. Ναυπηγικ� βιοµηχαν�α

460. Τ� Συµ"�ύλι� ενέκρινε τη διµέτωπη στρατηγική της Επιτρ�πής κατά των αθέµιτων
πρακτικών της Κ�ρέας στ�ν τ�µέα της ναυπηγικής "ι�µη�ανίας, υι�θετώντας τ�ν πρ�σωριν�
αµυντικ� µη�ανισµ� (ΠΑΜ) (247), α�εν�ς, και συµ�ωνώντας να παραπεµ�θεί η Κ�ρέα στ�ν
Π)Ε, α�ετέρ�υ. ) ΠΑΜ απ�τελεί έκτακτ� και περι�ρισµέν� µέτρ� π�υ δηµι�υργήθηκε για να
στηρί�ει τις ενέργειες της Κ�ιν�τητας στ� πλαίσι� τ�υ Π)Ε (θα ενεργ�π�ιηθεί µ�ν�ν �ταν

¥247¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1177/2002 τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 27ης Ι�υνί�υ 2002.
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κινηθ�ύν �ι διαδικασίες στ�ν Π)Ε). ) ρ�λ�ς τ�υ ΠΑΜ ως µη�ανισµ�ύ στήρι�ης των ενεργειών
στ� πλαίσι� τ�υ Π)Ε πρ�κύπτει σα�ώς απ� τ� �υσιαστικ� περιε��µεν� τ�υ.

461. Ενισ�ύσεις λειτ�υργίας ανερ��µενες κατ’ ανώτατ� �ρι� σε 6 % της συµ"ατικής α�ίας
µπ�ρ�ύν να επιτραπ�ύν µ�ν� για τα δύ� είδη πλ�ίων στα �π�ία η κ�ιν�τική "ι�µη�ανία
υ�ίσταται υλική �ηµία λ�γω των αθέµιτων πρακτικών της Κ�ρέας, συγκεκριµένα για τα πλ�ία
µετα��ράς εµπ�ρευµατ�κι"ωτίων και τα δε�αµεν�πλ�ια µετα��ράς πετρελαι�ειδών/�ηµικών
πρ�ϊ�ντων· τα δε�αµεν�πλ�ια µετα��ράς υγρ�π�ιηµέν�υ �υσικ�ύ αερί�υ θα είναι επίσης
επιλέ�ιµα για ενίσ�υση, ε��σ�ν �ι έρευνες της Επιτρ�πής �δηγήσ�υν στ� συµπέρασµα �τι η
κ�ιν�τική "ι�µη�ανία υ�ίσταται υλική !ηµία και στ� ανωτέρω τµήµα της αγ�ράς.

462. Η ��ρήγηση ενίσ�υσης µπ�ρεί να εγκριθεί µ�ν� σε σ�έση µε συµ"άσεις για τις �π�ίες
υπάρ�ει ανταγωνισµ�ς απ� ναυπηγεί� της Κ�ρέας π�υ πρ�σ�έρει �αµηλ�τερη τιµή απ� τ�
κ�ιν�τικ� ναυπηγεί�. ) ΠΑΜ θα λή�ει την 31η Μαρτί�υ 2004, ώστε να συµπέσει περίπ�υ µε
την περαίωση των διαδικασιών τ�υ Π)Ε. Σε περίπτωση π�υ η διαδικασία τ�υ Π)Ε
τελεσ��ρήσει ή ανασταλεί, δεν θα ��ρηγηθεί άλλη ενίσ�υση. Ως πρ�ς τα διαδικαστικά θέµατα,
�π�ιαδήπ�τε ενίσ�υση π�υ σ�εδιά!ει να ��ρηγήσει ένα κράτ�ς µέλ�ς "άσει τ�υ ΠΑΜ, είτε υπ�
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µ�ρ�ή καθεστώτ�ς είτε ως ad hoc ενίσ�υση, πρέπει να λά"ει την έγκριση της Επιτρ�πής.

463. Στις 5 Ι�υνί�υ 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ��άσισε να εγκρίνει κρατική ενίσ�υση
ύψ�υς 29,5 εκατ. ευρώ στην ελληνική εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία (248), για την κάλυψη τ�υ
κ�στ�υς πρ�ωρης συντα�ι�δ�τησης 200 περίπ�υ εργα!�µένων στη ναυπήγηση επι"ατικών ή
εµπ�ρικών πλ�ίων. Η Επιτρ�πή απ��άσισε επίσης να διε�αγάγει εµπεριστατωµένη έρευνα
σ�ετικά µε άλλη ενίσ�υση πρ��ρι!�µενη για την ίδια εταιρεία, δι�τι δεν µπ�ρεσε να
ε�ακρι"ώσει �τι η συν�λική ενίσ�υση π�υ πρ�κειται να δ�θεί στην εταιρεία πληρ�ί τα
κριτήρια τ�υ καν�νισµ�ύ για τη ναυπηγική "ι�µη�ανία.

464. Την ίδια ηµερ�µηνία η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε ενίσ�υση 51,1 εκατ. ευρώ επί
συν�λ�υ 55,1 εκατ. ευρώ π�υ ��ρήγησαν �ι �λλανδικές αρ�ές για την αναδιάρθρωση της
Koninklijke Schelde Groep (KSG), στ� πλαίσι� της πώλησης της εταιρείας στην Damen
Shipyards Group (Damen) (249). Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι τ� σ�έδι� αναδιάρθρωσης της
Damen για την KSG παρέ�ει µια σταθερή "άση για τη "ιωσιµ�τητα της εταιρείας και �τι η
ενίσ�υση περι�ρί!εται στ� ελά�ιστ�. Ωστ�σ�, ε��σ�ν δεν υπάρ�ει µείωση της ικαν�τητας
παραγωγής επι"ατικών και εµπ�ρικών πλ�ίων, �πως πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� σ�ετικά µε
τις ενισ�ύσεις στη ναυπηγική "ι�µη�ανία, η Επιτρ�πή έκρινε �τι 4 εκατ. ευρώ απ� τη συν�λική
ενίσ�υση δεν συµ"ι"ά!�νται µε την κ�ινή αγ�ρά. )ι �λλανδικές αρ�ές ανέκτησαν αυτ� τ�
µέρ�ς της ενίσ�υσης απ� τ�ν δικαι�ύ��. )ι �λλανδικές αρ�ές ισ�υρίστηκαν �τι �λα τα µέτρα θα
ενέπιπταν στ� πεδί� ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 296 της συνθήκης ΕΚ ως µέτρα απαραίτητα για την
πρ�στασία �υσιωδών συµ�ερ�ντων ασ�άλειας. Η Επιτρ�πή δεν έκανε δεκτ� αυτ� τ�ν
ισ�υρισµ�, καθ�τι τα µέτρα σα�ώς επηρέα!αν τ�υς �ρ�υς τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην κ�ινή αγ�ρά
σ�ετικά µε πρ�ϊ�ντα π�υ δεν έ��υν ειδικά στρατιωτικ�ύς σκ�π�ύς.

2.4.3. Αυτοκινητοβιοµηχαν�α

465. Τ� υ�ιστάµεν� «κ�ιν�τικ� πλαίσι� για τις κρατικές ενισ�ύσεις πρ�ς την
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία» έλη�ε τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 2002. Σύµ�ωνα µε τ� πλαίσι�, η Επιτρ�πή
πρέπει να διασ�αλί!ει �τι κάθε ενίσ�υση π�υ ��ρηγείται στ�ν εν λ�γω τ�µέα είναι αναγκαία,

¥248¦ Υπ�θεση N 513/01.
¥249¦ Υπ�θεση C 64/01.
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αλλά και αναλ�γική. Aσ�ν α��ρά την αναγκαι�τητα, η απ�δέκτρια επι�είρηση έπρεπε να
απ�δεί�ει σα�ώς �τι διέθετε µια "ιώσιµη, απ� �ικ�ν�µική άπ�ψη, εναλλακτική λύση �σ�ν
α��ρά την εγκατάσταση τ�υ επενδυτικ�ύ της σ�εδί�υ. Με άλλα λ�για, τ� σ�έδι� έπρεπε να
�αρακτηρί!εται απ� «κινητικ�τητα» και η ενίσ�υση έπρεπε να είναι αναγκαία για την
υλ�π�ίησή τ�υ στ�ν τ�π� εγκατάστασης για τ�ν �π�ί� εί�ε σ�εδιαστεί. Για να εκτιµηθεί η
αναλ�γικ�τητα µιας ενίσ�υσης, διενεργείτ� «ανάλυση κ�στ�υς-ω�έλειας». Η ανάλυση κ�στ�υς-
ω�έλειας συνέκρινε τ� κ�στ�ς π�υ θα εί�ε για τ�ν επενδυτή η πραγµατ�π�ίηση τ�υ σ�εδί�υ τ�υ
στην υπ�ψη περι��ή µε τ� κ�στ�ς πραγµατ�π�ίησης τ�υ ίδι�υ σ�εδί�υ σε άλλη εναλλακτική
τ�π�θεσία. Έτσι, επιτρεπ�ταν � πρ�σδι�ρισµ�ς των συγκεκριµένων περι�ερειακών
µει�νεκτηµάτων τ�υ σ�εδί�υ. Η ενίσ�υση δεν έπρεπε να υπερ"αίνει τ� ανώτατ� �ρι�
περι�ερειακών επενδύσεων για τις νέες επενδύσεις στην ενισ�υ�µενη περι��ή �ύτε τ�
περι�ερειακ� µει�νέκτηµα, τ� �π�ί� υπ�λ�γι!�ταν στ� πλαίσι� της ανάλυσης κ�στ�υς-
ω�έλειας.

466. Απ� τ� 2004 και ε�ής � τ�µέας της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας θα εντα�θεί πλήρως στ� νέ�
π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα επενδυτικά σ�έδια (250). )ι
καν�νες τ�υ νέ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ γίν�νται αυστηρ�τερ�ι �σ� µεγαλώνει τ� µέγεθ�ς της
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επένδυσης. Τα π�λύ µεγάλα σ�έδια ε�ακ�λ�υθ�ύν να είναι επιλέ�ιµα για κρατική ενίσ�υση, αλλά
τ� ανώτατ� επιτρεπ�µεν� π�σ� θα είναι �αµηλ�τερ� απ� αυτ� π�υ ισ�ύει σήµερα. Στ� µετα�ύ, τ�
2003, θα ισ�ύσ�υν π�λύ απλ�ί, µετα"ατικ�ί καν�νες στ�ν τ�µέα της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας.
Σύµ�ωνα µε τ�υς καν�νες αυτ�ύς, τα σ�έδια στ�ν τ�µέα της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας θα είναι
επιλέ�ιµα για ενίσ�υση π�υ µπ�ρεί να �θάσει µέ�ρι και τ� 30 % της ανώτατης επιτρεπ�µενης
ενίσ�υσης για κάθε περι��ή (έναντι µέ�ρι και 100 % "άσει των υ�ιστάµενων καν�νων).

467. Τ� 2002, τελευταί� έτ�ς ισ�ύ�ς τ�υ πλαισί�υ για την αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία,
�αρακτηρίστηκε απ� αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ των κ�ιν�π�ιηθεισών υπ�θέσεων.

468. Στις 22 Μαΐ�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει εµπεριστατωµένη διαδικασία
έρευνας σ�ετικά µε ενίσ�υση ύψ�υς 61 εκατ. ευρώ για τ� εργ�στάσι� της Volkswagen στην
Pamplona (251). Τ� σ�έδι� περι�ερειακής ενίσ�υσης α��ρά την παραγωγή τ�υ νέ�υ µ�ντέλ�υ
Polo. Κατά την κίνηση της διαδικασίας, η Επιτρ�πή ε�έ�ρασε αµ�ι"�λίες σ�ετικά µε τ� κατά
π�σ�ν τ� εργ�στάσι� της Volkswagen στην Μπρατισλά"α εί�ε πράγµατι ε�εταστεί ως "ιώσιµη
εναλλακτική λύση αντί τ�υ σ�εδί�υ. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή αµ�έ"αλλε για την �ρθ�τητα των
στ�ι�είων π�υ ανα�έρ�νταν στην κ�ιν�π�ίηση σ�ετικά µε τ� µει�νέκτηµα της Pamplona στ�
θέµα τ�υ κ�στ�υς σε σύγκριση µε την Μπρατισλά"α.

469. Στις 2 )κτω"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε περι�ερειακή επενδυτική ενίσ�υση πρ�ς
την Opel Portugal (�µιλ�ς GM) για τ� εργ�στάσι� της στην Azambuja στην περι�έρεια της
Λισσα"�νας, κατ�πιν εµπεριστατωµένης έρευνας (252). Η ενίσ�υση διατέθηκε για επένδυση
ύψ�υς 124 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση των γραµµών παραγωγής εν�ς νέ�υ µικρ�ύ
επι"ατικ�ύ και εµπ�ρικ�ύ ��ήµατ�ς, τ�υ Corsa Combo. Η εµπεριστατωµένη έρευνα �εκίνησε
τ�ν Μάρτι� τ�υ 2002 και �δήγησε στην έγκριση περι�ερειακής ενίσ�υσης ύψ�υς 35 εκατ. ευρώ.
Με την ίδια απ��αση η Επιτρ�πή ενέκρινε επι��ρήγηση ύψ�υς 3 εκατ. ευρώ π�υ καλύπτ�υν ένα
µέρ�ς των ε��δων για κατάρτιση, ύψ�υς 7 εκατ. ευρώ, µε σκ�π� την εκπαίδευση τ�υ
πρ�σωπικ�ύ της Opel Portugal σ�ετικά µε τ� επενδυτικ� σ�έδι�. Η επι��ρήγηση π�υ εγκρίθηκε

¥250¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής «Π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα
επενδυτικά σ�έδια», ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ 8.
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ήταν �αµηλ�τερη απ� αυτήν π�υ εί�ε πρ�ταθεί απ� τις π�ρτ�γαλικές αρ�ές (3,4 εκατ. ευρώ),
δι�τι η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι ενέργειες κατάρτισης παρεί�αν ικαν�τητες π�υ εν µέρει
µ�ν� µπ�ρ�ύσαν να �ρησιµεύσ�υν σε άλλες επι�ειρήσεις ή σε άλλ�υς τ�µείς εργασίας.

470. Η Επιτρ�πή ενέκρινε επίσης στις 2 )κτω"ρί�υ 2002 περι�ερειακή επενδυτική ενίσ�υση
υπέρ της Iveco (253) (�µιλ�ς Fiat) για τ� εργ�στάσι� της στη Foggia (Ιταλία) κατ�πιν
εµπεριστατωµένης έρευνας. Η ενίσ�υση διατέθηκε για επένδυση ύψ�υς 323 εκατ. ευρώ µε
σκ�π� την παραγωγή εν�ς νέ�υ κινητήρα µε την �ν�µασία F1, π�υ θα �ρησιµ�π�ιηθεί σε
ελα�ρά επαγγελµατικά ��ήµατα. Η εµπεριστατωµένη έρευνα �εκίνησε τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 2001
και �δήγησε στην έγκριση περι�ερειακής ενίσ�υσης ύψ�υς 121 εκατ. ευρώ. Τ� επενδυτικ�
σ�έδι� πραγµατ�π�ιείται στην περι�έρεια Π�ύλια, η �π�ία αναγνωρί!εται απ� την Επιτρ�πή
ως επιλέ�ιµη για τη ��ρήγηση περι�ερειακών ενισ�ύσεων π�υ µπ�ρ�ύν να �θάσ�υν µέ�ρι και
τ� 35 % τ�υ επιλέ�ιµ�υ επενδυτικ�ύ κ�στ�υς.

471. Τέλ�ς, η Επιτρ�πή απ��άσισε στις 2 )κτω"ρί�υ 2002 να κινήσει τη διαδικασία
εµπεριστατωµένης έρευνας σ�ετικά µε ενίσ�υση υπέρ τ�υ εργ�στασί�υ παραγωγής κινητήρων
της BMW στην π�λη Steyr (254) της περι�έρειας Oberösterreich της Αυστρίας. Τ�ν Απρίλι� τ�υ
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2002, η Αυστρία εί�ε κ�ιν�π�ιήσει σ�έδια για τη ��ρήγηση ενίσ�υσης µε στ��� την
περι�ερειακή ανάπτυ�η, την κατάρτιση, την έρευνα και ανάπτυ�η, την καιν�τ�µία και την
πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς. Η σ�εδια!�µενη ενίσ�υση ανέρ�εται σε 40,25 εκατ. ευρώ
περίπ�υ και θα συνέ"αλλε στην πραγµατ�π�ίηση δια��ρων επενδύσεων στ� εργ�στάσι� τ�
�π�ί� παράγει τετρακύλινδρ�υς και ε�ακύλινδρ�υς κινητήρες π�υ καταναλών�υν "εν!ίνη ή
πετρέλαι� ντί!ελ και αναπτύσσει τε�ν�λ�γία κινητήρων ντί!ελ.

472. Στις 27 Ν�εµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει διαδικασία
εµπεριστατωµένης έρευνας σ�ετικά µε σ�εδια!�µενη ενίσ�υση ύψ�υς 30 εκατ. ευρώ στ�
πλαίσι� επένδυσης 440 εκατ. ευρώ π�υ θα πραγµατ�π�ιήσει η Opel στ� εργ�στάσι�
αυτ�κινήτων της στη Σαραγ�σα (255) της Ισπανίας. Τ� σ�έδι� α��ρά την παραγωγή τ�υ Opel
Meriva, εν�ς νέ�υ µικρ�ύ ��ήµατ�ς π�λλαπλών �ρήσεων "ασισµέν�υ στ� Opel Corsa. Κατά την
κίνηση της διαδικασίας η Επιτρ�πή ε�έ�ρασε αµ�ι"�λίες σ�ετικά µε την κινητικ�τητα τ�υ
σ�εδί�υ, καθώς και σ�ετικά µε την απ�δει�η τ�υ περι�ερειακ�ύ µει�νεκτήµατ�ς της
περι�έρειας της Σαραγ�σα, �πως υπ�λ�γίστηκε στην ανάλυση κ�στ�υς-ω�έλειας.

473. Στις 11 ∆εκεµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε �τι η Γερµανία πρέπει να µειώσει
σ�εδια!�µενη περι�ερειακή ενίσ�υση υπέρ της BMW για την κατασκευή εν�ς νέ�υ εργ�στασί�υ
αυτ�κινήτων στη Λειψία (Σα��νία) (256). )ι συν�λικές επιλέ�ιµες επενδύσεις ανέρ��νται σε
1 204,9 εκατ. ευρώ. Στ���ς της σ�εδια!�µενης ενίσ�υσης, ύψ�υς 418,6 εκατ. ευρώ, ήταν να δ�θεί
ένα κίνητρ� στην εταιρεία για να πραγµατ�π�ιήσει την επένδυσή της στη Λειψία, ενισ�υ�µενη
περι��ή κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� α) της συνθήκης ΕΚ. Επειδή η
Επιτρ�πή διατηρ�ύσε αµ�ι"�λίες σ�ετικά µε τ� συµ"ι"άσιµ� της ενίσ�υσης µε τ�υς ειδικ�ύς
καν�νες π�υ ισ�ύ�υν για τις κρατικές ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας,
απ��άσισε να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις στις 3
Απριλί�υ 2001. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τ� σ�έδι� εµ�ανί!ει κινητικ�τητα και �τι τ� Kolin στη
Τσε�ική ∆ηµ�κρατία απ�τελ�ύσε "ιώσιµ� εναλλακτικ� τ�π� εγκατάστασης. Κατά συνέπεια, η
ενίσ�υση ήταν αναγκαία για την υλ�π�ίηση τ�υ σ�εδί�υ στην ενισ�υ�µενη περι�έρεια της

¥253¦ Υπ�θεση C 92/02.
¥254¦ Υπ�θεση N 316/02.
¥255¦ Υπ�θεση C 75/02.
¥256¦ Υπ�θεση C 26/02.



144 XXXIπË ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2003) 467 ∆∂§π∫√

Λειψίας. )ι αµ�ι"�λίες της Επιτρ�πής α��ρ�ύσαν την αναλ�γικ�τητα της ενίσ�υσης. Μετά τη
διενέργεια της ανάλυσης κ�στ�υς-ω�έλειας, η Επιτρ�πή συµπέρανε �τι τ� περι�ερειακ�
µει�νέκτηµα π�υ πρ�έκυπτε απ� την υλ�π�ίηση τ�υ σ�εδί�υ στη Λειψία (σε σύγκριση µε τ�
Kolin) ήταν 31,14 %, δηλαδή �αµηλ�τερ� απ� τ� π�σ�στ� π�υ εί�ε ανα�έρει η Γερµανία.
Συνεπώς, η Γερµανία εί�ε υπερ"άλει τ� µει�νέκτηµα κ�στ�υς της Λειψίας. Λ�γω της σηµαντικής
αύ�ησης της παραγωγικής ικαν�τητας, η επιτρεπ�µενη ενίσ�υση µειώθηκε κατά µία ακ�µη
εκατ�στιαία µ�νάδα �θάν�ντας τ� 30,14 %. Έτσι, η Επιτρ�πή ενέκρινε ενίσ�υση π�υ ανέρ�εται
στ� 30,14 % της επιλέ�ιµης επένδυσης, ύψ�υς 1 204,9 εκατ. ευρώ. Τ�ύτ� αντιστ�ι�εί σε
363,16 εκατ. ευρώ. Τα υπ�λ�ιπα 55,4 εκατ. ευρώ της κ�ιν�π�ιηθείσας ενίσ�υσης θεωρήθηκαν
συµ"ι"άσιµα µε την κ�ινή αγ�ρά.

2.4.4. Gνθρακα


474. Τέσσερα κράτη µέλη παράγ�υν σήµερα άνθρακα στην ΕΕ. Λ�γω των δυσµενών
γεωλ�γικών συνθηκών, τα περισσ�τερα κ�ιν�τικά ανθρακωρυ�εία δεν είναι ανταγωνιστικά
έναντι τ�υ εισαγ�µεν�υ άνθρακα. Μέ�ρι τη λή�η της συνθήκης ΕΚΑG στις 23 Ι�υλί�υ 2002, �ι
κρατικές ενισ�ύσεις διέπ�νταν απ� την απ��αση 3632/93/ΕΚΑG (257), η �π�ία πρ�έ"λεπε τ�υς
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�ρ�υς και τις πρ�ϋπ�θέσεις υπ� τις �π�ίες ήταν δυνατή η ��ρήγηση κρατικών ενισ�ύσεων. Στις
23 Ι�υλί�υ 2002, τ� Συµ"�ύλι� ε�έδωσε καν�νισµ� σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις στ�ν
τ�µέα τ�υ άνθρακα, � �π�ί�ς πραγµατεύεται τις κρατικές ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγ�ύνται απ� τις
24 Ι�υλί�υ 2002 (258). Τ� νέ� καθεστώς "ασί!εται σε ελά�ιστη παραγωγή άνθρακα, γεγ�ν�ς π�υ
θα συµ"άλει στη διατήρηση εν�ς π�σ�στ�ύ εγ�ώριων πηγών πρωτ�γεν�ύς ενέργειας,
πρ�κειµέν�υ να ενισ�υθεί η ασ�άλεια τ�υ ενεργειακ�ύ ε��διασµ�ύ στην ΕΕ.

475. )ι κρατικές ενισ�ύσεις στη "ι�µη�ανία τ�υ άνθρακα θα στηρί��υν επίσης την
αναδιάρθρωση τ�υ εν λ�γω τ�µέα, λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις κ�ινωνικές και περι�ερειακές
επιπτώσεις της µείωσης της δραστηρι�τητας. Η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώτα κρατικών
ενισ�ύσεων π�υ επιτρέπ�υν στη Γερµανία (259), τη Γαλλία (260), την Ισπανία (261) και τ� Ηνωµέν�
Βασίλει� (262) να ��ρηγήσ�υν την απαραίτητη κρατική �ρηµατ�δ�τηση στη "ι�µη�ανία τ�υ
άνθρακα για τ� έτ�ς 2002. )ι ενισ�ύσεις αυτές καλύπτ�υν τη δια��ρά µετα�ύ τ�υ κ�στ�υς
παραγωγής και της τιµής τ�υ άνθρακα στις διεθνείς αγ�ρές, ενώ ταυτ��ρ�να παρέ��υν
απ�!ηµίωση για την πληρωµή των κ�ινωνικών επι"αρύνσεων.

476. Aσ�ν α��ρά την απ�κτηση τ� 1998 της Saarbergwerke AG και της Preussag Anthrazit
GmbH απ� τη RAG Aktiengesellschaft (RAG), �ι �π�ίες είναι γερµανικές εταιρείες παραγωγής
άνθρακα, η Επιτρ�πή δήλωσε (263) �τι δεν υπήρ�ε στ�ι�εί� ενίσ�υσης στην αγ�ρά της
Saarbergwerke απ� τη RAG απ� τ�υς παλαι�ύς ιδι�κτήτες της, δηλαδή την )µ�σπ�νδιακή
∆ηµ�κρατία της Γερµανίας και τ� γερµανικ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς Saarland.
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2.4.5. Χ�λυβα


477. Η Επιτρ�πή κίνησε τη διαδικασία κατά σ�εδια!�µενης ενίσ�υσης για περι"αλλ�ντικ�ύς
σκ�π�ύς πρ�ς τις ιταλικές εταιρείες Ilva SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA και
Acciaerie Valbruna SpA. Η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία σηµειών�ντας την ανάκληση της
κ�ιν�π�ίησης στις περιπτώσεις Duferdofin SpA (264) και Acciaerie Valbruna SpA (265) και
εγκρίν�ντας την ενίσ�υση στις περιπτώσεις της Ilva SpA (266) και Acciaierie di Sicilia SpA (267).

478. Η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία π�υ εί�ε κινήσει τ� 2001 κατά της παράν�µης
��ρήγησης ενίσ�υσης Ε & Α σε αρκετές �αλυ"�υργικές επι�ειρήσεις στη :ώρα των Βάσκων
εκδίδ�ντας εν µέρει αρνητική απ��αση (268). Η Επιτρ�πή απ��άσισε επίσης να επεκτείνει τη
διαδικασία π�υ εί�ε κινήσει τ� 2001 κατά �ρισµένων µέτρων της κυ"έρνησης της Γαλικίας υπέρ
της νε�σύστατης επι�είρησης Siderúrgica Añón (269).

479. Σε µια υπ�θεση π�υ α��ρά τ� Βέλγι�, η Επιτρ�πή κίνησε τη διαδικασία κατά της
συµµετ��ής της περι�έρειας της Βαλλ�νίας σε νε�σύστατη επι�είρηση µε την επωνυµία Carsid (270).
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480. Η Επιτρ�πή κίνησε επίσης τη διαδικασία κατά σ�εδια!�µενης ενίσ�υσης για
περι"αλλ�ντικ�ύς σκ�π�ύς π�υ επρ�κειτ� να ��ρηγηθεί στη Sollac SA στη Γαλλία. Αργ�τερα, η
Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία σηµειών�ντας την ανάκληση της κ�ιν�π�ίησης (271).

3. Μεταφορ��

3.1. Σιδηροδροµικ�� µεταφορ��

481. Η ανα!ω�γ�νηση τ�υ σιδηρ�δρ�µικ�ύ τ�µέα απ�τελεί καίρι� στ�ι�εί� της κ�ινής
π�λιτικής µετα��ρών της Κ�ιν�τητας, στ���ς της �π�ίας είναι η ανάπτυ�η εν�ς "ιώσιµ�υ
συστήµατ�ς µετα��ρών δηµι�υργώντας µια νέα ισ�ρρ�πία µετα�ύ των δια��ρων τρ�πων
µετα��ράς. Ειδικ�τερα, �πως ανα�έρεται στη Λευκή Βί"λ� της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής για την
ευρωπαϊκή π�λιτική µετα��ρών (272), � σιδηρ�δρ�µικ�ς τ�µέας έ�ει στρατηγική σηµασία για
την επιτυ�ία των πρ�σπαθειών επανε�ισ�ρρ�πησης των τρ�πων µετα��ράς. Έτσι, η Επιτρ�πή
αντιµετωπί!ει ευν�ϊκά την κρατική �ρηµατ�δ�τηση για την πρ�ώθηση τ�υ σιδηρ�δρ�µ�υ ως
µέσ�υ µετα��ράς, και ιδιαίτερα τις επενδύσεις σε σιδηρ�δρ�µικά έργα υπ�δ�µής. Ως εκ τ�ύτ�υ,
κατά τη διάρκεια τ�υ 2002 η Επιτρ�πή ενέκρινε αρκετές κρατικές ενισ�ύσεις π�υ απ�σκ�π�ύν
στην ανάπτυ�η τ�υ σιδηρ�δρ�µικ�ύ τ�µέα.

482. Aσ�ν α��ρά τ� Ηνωµέν� Βασίλει�, δύ� απ��άσεις της Επιτρ�πής α��ρ�ύσαν τ� ��ρέα
δια�είρισης των υπ�δ�µών τ�υ κύρι�υ εθνικ�ύ σιδηρ�δρ�µικ�ύ δικτύ�υ της Μεγάλης
Βρετανίας. )ι αρ�ές τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ κ�ιν�π�ίησαν δέσµη �ρηµατ�δ�τικών µέτρων
διάσωσης, πρ�κειµέν�υ να ε�ασ�αλιστεί η συνέ�ιση της παρ��ής υπηρεσιών σιδηρ�δρ�µικής
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υπ�δ�µής, �ωρίς τις �π�ίες υπήρ�ε άµεσ�ς κίνδυν�ς κατάρρευσης των σιδηρ�δρ�µων στ�
Ηνωµέν� Βασίλει�. Η ενίσ�υση διάσωσης εγκρίθηκε απ� την Επιτρ�πή στις 13 Φε"ρ�υαρί�υ
2002 για περί�δ� δώδεκα µηνών κατά την �π�ία επρ�κειτ� να "ρεθεί µια πι� µακρ�πρ�θεσµη
λύση (273). Στη συνέ�εια, στις 17 Ι�υλί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε δέσµη �ρηµατ�δ�τικών
µέτρων π�υ θα επιτρέψ�υν σε µια νε�σύστατη επι�είρηση, τη Network Rail, να αναλά"ει την
ευθύνη εκµετάλλευσης και δια�είρισης τ�υ σιδηρ�δρ�µικ�ύ δικτύ�υ της Μεγάλης Βρετανίας
σε µη κερδ�σκ�πική "άση, δίν�ντας έτσι τέλ�ς στην α"ε"αι�τητα σ�ετικά µε τ� µέλλ�ν τ�υ
"ρετανικ�ύ σιδηρ�δρ�µικ�ύ δικτύ�υ (274). Στις 24 Απριλί�υ και στις 18 Σεπτεµ"ρί�υ 2002, η
Επιτρ�πή ενέκρινε επίσης τρ�π�π�ιήσεις και "ελτιώσεις των �ρηµατ�δ�τικών µη�ανισµών
π�υ έ��υν συστήσει �ι αρ�ές τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ για την κατασκευή της σιδηρ�δρ�µικής
σύνδεσης της σήραγγας της Μάγ�ης (Channel Tunnel Rail Link — CTRL) (275).

483. Aσ�ν α��ρά άλλα κράτη µέλη, η Επιτρ�πή ενέκρινε στις 27 Φε"ρ�υαρί�υ 2002 δανικ�
καθεστώς µε στ��� τη διαγρα�ή παλαιών δανείων π�υ εί�αν συνάψει σ�εδ�ν �ωρίς απ�πληρωµή
και ατ�κως 13 τ�πικ�ί σιδηρ�δρ�µ�ι (276). Στις 19 Ι�υνί�υ 2002, επέτρεψε επίσης ένα αυστριακ�
καθεστώς ενισ�ύσεων µέσω τ�υ �π�ί�υ θα ��ρηγηθεί κρατική �ρηµατ�δ�τηση για την κατασκευή,
επέκταση και τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� ιδιωτικών παρακαµπτήριων σιδηρ�δρ�µικών γραµµών σε σ�έση
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µε τ� κύρι� εθνικ� σιδηρ�δρ�µικ� δίκτυ� (277). Επίσης, στις 18 Σεπτεµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή
ενέκρινε ενίσ�υση υπέρ τ�υ �µ�σπ�νδ�υ κράτ�υς Σα��νίας-Άν�αλτ (Γερµανία) για την πρ�ώθηση
της µετάθεσης της εµπ�ρευµατικής κίνησης απ� τις �δικές στις σιδηρ�δρ�µικές µετα��ρές. Τ�
καθεστώς απ�σκ�πεί στη δια�ύλα�η και ανάπτυ�η τ�υ συστήµατ�ς κέντρων εµπ�ρευµατικής
κίνησης, καθώς και περι��ών �ειρισµ�ύ και ��ρτ�εκ��ρτωσης (278). Τέλ�ς, στις 11 ∆εκεµ"ρί�υ
2002, η Επιτρ�πή επέτρεψε να παραταθεί για τέσσερα �ρ�νια ένα δανικ� καθεστώς π�υ
αντισταθµί!ει τις επι"αρύνσεις σιδηρ�δρ�µικών υπ�δ�µών µε τη θέσπιση µιας περι"αλλ�ντικής
επι��ρήγησης για τη σιδηρ�δρ�µική µετα��ρά εµπ�ρευµάτων (279).

3.2. Συνδυασµ�νε� µεταφορ��

484. Επί αρκετ� �ρ�νικ� διάστηµα η κ�ιν�τική π�λιτική επιδιώκει την επίτευ�η εν�ς
ισ�ρρ�π�υ συστήµατ�ς διατρ�πικών µετα��ρών. Η πρ�ώθηση της ανταγωνιστικ�τητας των
συνδυασµένων µετα��ρών έναντι των �δικών µετα��ρών απ�τελεί αναπ�σπαστ� τµήµα αυτής
της π�λιτικής. Κεντρικ�ς στ���ς της κ�ιν�τικής π�λιτικής συνδυασµένων µετα��ρών είναι η
στρ��ή απ� τις �δικές µετα��ρές σε άλλ�υς τρ�π�υς µετα��ράς. Στ� πλαίσι� αυτ�, η Επιτρ�πή
αντιµετωπί!ει ευν�ϊκά τα καθεστώτα ενίσ�υσης π�υ πρ�ωθ�ύν αυτ� τ�ν τρ�π� µετα��ράς µέσω
της απ�κτησης ε��πλισµ�ύ π�υ πρ��ρί!εται για τις συνδυασµένες µετα��ρές και της
κατασκευής ειδικής υπ�δ�µής (280).
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¥277¦ Υπ�θεση N 643/2001 — Αυστρία — Πρ�γραµµα ενισύσεων για την κατασκευή παρακαµπτήριων σιδηρ�δρ�µικών

γραµµών, απ��αση της Επιτρ�πής της 19ης Ι�υνί�υ 2002, ΕΕ C 178 της 26.7.2002.
¥278¦ Υπ�θεση N 308/2002 — Πρ�ώθηση επενδύσεων για σιδηρ�δρ�µικές υπ�δ�µές, απ��αση της Επιτρ�πής της

18ης Σεπτεµ"ρί�υ 2002, ΕΕ C 277 της 14.11.2002.
¥279¦ Υπ�θεση N 287/02, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη.
¥280¦ Υπ�θέσεις N 644/2001 — «Αυστριακ� Κρατικ� Ταµεί� ERP», απ��αση της Επιτρ�πής της 27ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002,

ΕΕ C 88 της 12.4.2002, σ 17· N 406/2002 — «Förderrichtlinie», απ��αση της Επιτρ�πής της 2ας )κτω"ρί�υ 2002, ΕΕ
C 292 της 27.11.2002.
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485. Στις 13 Φε"ρ�υαρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ��ρήγησε τη συγκατάθεσή της σε καθεστώς
ενισ�ύσεων των συνδυασµένων µετα��ρών στην αυτ�ν�µη επαρ�ία τ�υ Bolzano-Alto-Adige
(Ιταλία) (281). Τ� καθεστώς παρέ�ει επι��ρηγήσεις στις εταιρείες ε��διαστικής δια�είρισης π�υ
παρέ��υν σιδηρ�δρ�µικές υπηρεσίες στ� πλαίσι� συνδυασµένων µετα��ρών, µε ανα�ώρηση ή
ά�ι�η στ� έδα��ς της επαρ�ίας και ιδίως στη διαδρ�µή Bolzano-Brenner. )ι επι��ρηγήσεις θα
συµ"άλ�υν στη µείωση τ�υ τιµήµατ�ς π�υ κατα"άλλ�υν �ι �ρήστες των υπ�δ�µών συνδυασµένων
µετα��ρών, έτσι ώστε �ι τελευταίες να ανταγωνί!�νται µε τις �δικές µετα��ρές υπ� παρ�µ�ι�υς
�ρ�υς αγ�ράς. Για να απ��ευ�θ�ύν �ι πιθανές στρε"λώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ, πρ�"λέ�θηκε
διαδικασία διαγωνισµ�ύ για την παρ��ή σιδηρ�δρ�µικών υπηρεσιών µε περι�ρισµένη διάρκεια.

486. Στις 27 Φε"ρ�υαρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε ενίσ�υση εκκίνησης για ένα νέ� ιδιωτικ�
πιλ�τικ� δρ�µ�λ�γι� µετα�ύ Γερµανίας και Ιταλίας (282) µε στ��� τη µετάθεση της κίνησης απ� τις
�δικές στις σιδηρ�δρ�µικές µετα��ρές στ� δρ�µ�λ�γι� Μ�να��-Βερ�να µέσω Μπρένερ�. Τ�
µ�ν�ετές πιλ�τικ� δρ�µ�λ�γι�, π�υ έ�ει ήδη λά"ει στήρι�η απ� τ� ευρωπαϊκ� πρ�γραµµα
PACT (283), θα συµ"άλει στην απ�συµ��ρηση της κίνησης στ�ν υπερ�ρησιµ�π�ι�ύµεν�
αυτ�κινητ�δρ�µ� αυτ�ύ τ�υ π�λύ σηµαντικ�ύ διαδρ�µ�υ κυκλ���ρίας.
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487. Στις 14 Μαΐ�υ 2002, µετά την �λ�κλήρωση της επίσηµης διαδικασίας έρευνας, η
Επιτρ�πή δήλωσε �τι δεν υ�ίσταται κρατική ενίσ�υση κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87
παράγρα��ς 1 στη σ�έση µετα�ύ της κρατικής εταιρείας Deutsche Bahn AG (284) (Γερµανία) και
της θυγατρικής της, τ�υ πρακτ�ρεί�υ µετα��ρών BahnTrans.

488. Στις 17 Ι�υλί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει τη διαδικασία έρευνας σ�ετικά
µε �λλανδική ενίσ�υση για την κατασκευή τερµατικ�ύ σταθµ�ύ εµπ�ρευµατ�κι"ωτίων στ�
Alkmaar υπέρ της Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) (285). ) τερµατικ�ς σταθµ�ς θα
"ρίσκεται στ� Alkmaar, γειτνιά!�ντας έτσι άµεσα µε εγκατάσταση καύσης απ�"λήτων της
HVC, και θα πρ�ωθήσει τη µετα��ρά των �ικιακών απ�ρριµµάτων µέσω των εσωτερικών
πλωτών µετα��ρών αντί των �δικών µετα��ρών. Η Επιτρ�πή θεώρησε απαραίτητ� να ε�ετάσει
την αναλ�γικ�τητα της ενίσ�υσης, την πιθανή στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ
τερµατικών σταθµών εσωτερικών πλωτών µετα��ρών, καθώς και τις επιπτώσεις της
επι��ρήγησης στην αγ�ρά δια�είρισης απ�ρριµµάτων.

489. Στις 24 Ι�υλί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� κύρι� µέρ�ς των ειδικών διατά�εων για τ�ν
τ�µέα των µετα��ρών της αυτ�ν�µης επαρ�ίας τ�υ Trento, στ���ς των �π�ίων είναι να
ενθαρρυνθεί η στρ��ή της διακίνησης εµπ�ρευµάτων απ� τις �δικές µετα��ρές σε
εναλλακτικές µ�ρ�ές µετα��ράς (286). Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει τη διαδικασία
π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε επενδυτική
ενίσ�υση για σιδηρ�δρ�µικές άµα�ες και νέ� ή ανακαινισµέν� τρ��αί� υλικ�, λ�γω των
αµ�ι"�λιών ως πρ�ς τ� συµ"ι"άσιµ� της µε τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτρ�πής,
της 12ης Ιαν�υαρί�υ 2001, σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ
στις κρατικές ενισ�ύσεις πρ�ς µικρές και µεσαίες επι�ειρήσεις (287).

¥281¦ Υπ�θεση N 638/2001, ΕΕ C 88 της 12.4.2002, σ. 16.
¥282¦ Υπ�θεση NN 134/2002 (πρώην N 841/01) — «Lokomotion», ΕΕ C 88 της 12.4.2002, σ. 16.
¥283¦ Πρ�γραµµα πειραµατικών δράσεων στ�ν τ�µέα των συνδυασµένων µετα��ρών (πρ�γραµµα PACT)· απ��αση

της Επιτρ�πής της 25ης Ι�υλί�υ 2001.
¥284¦ Υπ�θεση C 63/2000 (πρώην NN 102/00), ΕΕ L 211 της 7.8.2002.
¥285¦ Υπ�θεση C 51/2002 (πρώην N 840/2001), ΕΕ C 212 της 6.9.2002.
¥286¦ Υπ�θεση N 833/2001, ΕΕ C 242 της 8.10.2002.
¥287¦ ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ 33.
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3.3. AΟδικ�� µεταφορ��

490. Στις 27 Φε"ρ�υαρί�υ 2002, και στ� πλαίσι� της αύ�ησης της τιµής τ�υ πετρελαί�υ τ�
2000, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε δύ�
καθεστώτα ενισ�ύσεων µε στ��� τη ��ρήγηση ενίσ�υσης σε ειδικ�ύς τύπ�υς ��ηµάτων µέσω
της µείωσης των δι�δίων (288). Κατά την εκτίµηση των υπ�θέσεων, η Επιτρ�πή ε�έ�ρασε
αµ�ι"�λίες ως πρ�ς την καταλληλ�τητα των µέτρων για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς και
τ� συµ"ι"άσιµ� τ�υς µε την κ�ινή π�λιτική µετα��ρών.

491. Εκδ�θηκαν αρκετές απ��άσεις π�υ α��ρ�ύσαν επενδυτικές ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα των
µετα��ρών (289). Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή υπ�γραµµί!ει τ� γεγ�ν�ς �τι σε τ�µείς µε πλε�νά!�υσα
δυναµικ�τητα, �πως � τ�µέας των �δικών µετα��ρών, δεν µπ�ρεί κατ’ αρ�ήν να ��ρηγηθεί
καµία ενίσ�υση για την αγ�ρά µετα��ρικών ��ηµάτων. Ωστ�σ�, είναι δυνατ� να ��ρηγηθεί
ενίσ�υση για την αγ�ρά καιν�ύργιων ��ηµάτων, εάν τ� κίνητρ� αυτ� απ�σκ�πεί στην
πρ�ώθηση της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς ή της ασ�άλειας και αντισταθµί!ει τ� κ�στ�ς της
συµµ�ρ�ωσης µε υψηλ�τερες τε�νικές πρ�διαγρα�ές απ� αυτές π�υ πρ�"λέπ�νται στην εθνική
ή στην κ�ιν�τική ν�µ�θεσία.
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492. Έτσι, η Επιτρ�πή ενέκρινε ισπανικ� καθεστώς ενισ�ύσεων για την αγ�ρά ηλεκτρικών ή
υ"ριδικών µ�τ�σικλετών στ� έδα��ς της αυτ�ν�µης κ�ιν�τητας της Καστίλλης-Λε�ν (290) και
καθεστώς µε στ��� τη �ρησιµ�π�ίηση ��ηµάτων πρ�σαρµ�σµένων σε άτ�µα µε µειωµένη
κινητικ�τητα (291). Άλλες απ��άσεις α��ρ�ύσαν δανικ� καθεστώς ενισ�ύσεων π�υ έ�ει ως
στ��� την πρ�ώθηση λιγ�τερ� ρυπ�γ�νων ��ρτηγών (292), και σειρά καθεστώτων υπέρ της
απασ��λησης π�υ ε�αρµ�στηκαν στην περι�έρεια Asturias (Ισπανία) (293) τ� 2001 και τ� 2002
στ�ν τ�µέα των µετα��ρών, µε στ��� τη δηµι�υργία και διατήρηση θέσεων εργασίας στ�ν εν
λ�γω τ�µέα.

3.4. Επιβ�τε�

493. Στις 2 )κτω"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σε
διά��ρες ρυθµίσεις π�υ θα ε�αρµ�σει η κυ"έρνηση τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ για την ανανέωση
και ανα"άθµιση τ�υ υπ�γει�υ σιδηρ�δρ�µ�υ τ�υ Λ�νδίν�υ απ� κ�ιν�πρα�ία δηµ�σί�υ-
ιδιωτικ�ύ τ�µέα (294). Στ���ς των "ρετανικών µέτρων είναι η ανάπτυ�η εν�ς καλύτερ�υ υπ�γει�υ

¥288¦ Υπ�θεση C 11/2002 (πρώην N 382/01) — Ιταλία (Piemonte) — Μειώσεις δι�δίων για �ρισµένα "αρέα ��ήµατα
π�υ εκτελ�ύν �δικές µετα��ρές εµπ�ρευµάτων, µε στ��� να εκτραπεί η κυκλ���ρία τ�υς απ� την κρατική �δ�
33 τ�υ Laggo Maggiore πρ�ς τ�ν αυτ�κινητ�δρ�µ� A/26, ΕΕ C 87 της 11.4.2002· υπ�θεση C 14/02 (πρώην NN
72/01) — Π�ρτ�γαλία — Μειώσεις δι�δίων για �ρισµένα "αρέα ��ήµατα �δικής µετα��ράς εµπ�ρευµάτων και
επι"ατών, κατ�πιν της αν�δ�υ της τιµής τ�υ πετρελαί�υ τ�υ θέρ�υς-�θιν�πώρ�υ 2000, ΕΕ C 88 της 12.4.2002.

¥289¦ Υπ�θεση N 762/2001 — «Καθεστώς επενδυτικής ενίσυσης της αυτ�ν�µης περι#έρειας της Μαδέρας», απ��αση
της Επιτρ�πής της 27ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002· υπ�θεση N 646/00 — Ιταλία, απ��αση της Επιτρ�πής της
7ης Μαΐ�υ 2002· υπ�θεση N507/2001 — Π�ρτ�γαλία, «Siriart», απ��αση της Επιτρ�πής της 7ης Μαΐ�υ 2002,
ΕΕ C 146 της 19.6.2002.

¥290¦ Υπ�θεση N 203/2002, απ��αση της Επιτρ�πής της 18ης Σεπτεµ"ρί�υ 2002, ΕΕ C 9 της 15.1.2003.
¥291¦ Υπ�θεση N 337/02 — Ισπανία (Κ�ιν�τητα Μαδρίτης) — «Ενίσυση για την απ�κτηση �ηµάτων µα�ικής µετα#�ράς

πρ�σαρµ�σµένων σε άτ�µα µε µειωµένη κινητικ�τητα», απ��αση της Επιτρ�πής της 27ης Ν�εµ"ρί�υ 2002, δεν έ�ει
δηµ�σιευθεί ακ�µη.

¥292¦ Υπ�θεση N 100/01 — «Ν�µ�ς σετικά µε επιδ�τήσεις για #�ρτηγά ιδιαίτερα #ιλικά πρ�ς τ� περι�άλλ�ν», απ��αση
της Επιτρ�πής της 22ας Μαΐ�υ 2002, ΕΕ C 154 της 28.6.2002.

¥293¦ Υπ�θεση N 600/B/2001, απ��αση της Επιτρ�πής της 16ης )κτω"ρί�υ 2002.
¥294¦ Υπ�θεση N 264/2002. ΕΕ C 309 της 12.12.2002.
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!νθετο 3: Επιχειρ�σει� οδικ�ν µεταφορ�ν

Τ�ν Μάι� τ�υ 2002, τ� Συµ"�ύλι� ε�έδωσε �µ��ωνα τρεις απ��άσεις για τη ��ρήγηση
κρατικής ενίσ�υσης απ� τις Κάτω Gώρες, την Ιταλία και τη Γαλλία (1) υπέρ επι�ειρήσεων
�δικών µετα��ρών. Με τις απ��άσεις αυτές ε�ασ�αλί!εται τ� συµ"ι"άσιµ� µε τη Συνθήκη
των µέτρων παρέκκλισης π�υ ε�έδωσε τ� Συµ"�ύλι� (2001/224/ΕΚ) στις 12 Μαρτί�υ 2001
επιτρέπ�ντας στις Κάτω Gώρες, την Ιταλία και τη Γαλλία να ε�αρµ�σ�υν µειωµέν�υς
συντελεστές ειδικών ��ρων κατανάλωσης για �ρισµένα πετρελαι�ειδή υπέρ επι�ειρήσεων
�δικών µετα��ρών. Υπενθυµί!εται �τι τ� 2001 τ� Συµ"�ύλι� απ��άσισε να επιτρέψει στις
Κάτω Gώρες µέ�ρι την 1η )κτω"ρί�υ 2002 και στην Ιταλία και τη Γαλλία µέ�ρι την
31η ∆εκεµ"ρί�υ 2002 να ε�αρµ�σ�υν µειωµέν�υς συντελεστές ειδικών ��ρων κατανάλωσης
στ� πετρέλαι� ντί!ελ για τις επι�ειρήσεις �δικών µετα��ρών. Ωστ�σ�, κατ�πιν της
απ��ασης της Επιτρ�πής να κινήσει διαδικασίες κατά των τριών αυτών �ωρών "άσει τ�υ
άρθρ�υ 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ (2), �ι τρεις αυτές �ώρες !ήτησαν και έλα"αν
"ε"αίωση τ�υ Συµ"�υλί�υ �τι συντρέ��υν έκτακτες περιστάσεις κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ
88 παράγρα��ς 2, µε απ�τέλεσµα να µπ�ρεί να θεωρηθεί η εν λ�γω ενίσ�υση συµ"ι"άσιµη µε
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σιδηρ�δρ�µ�υ στ� Λ�νδίν� µε τη "�ήθεια εν�ς απ�τελεσµατικ�ύ δηµ�σι�υ ��ρέα
εκµετάλλευσης π�υ θα �ρησιµ�π�ιεί "ελτιωµένη υπ�δ�µή δι�ικ�ύµενη απ� ιδιωτικ� ��ρέα. Η
Επιτρ�πή εκτιµά �τι �ι ρυθµίσεις αυτές, ιδίως η απ�!ηµίωση π�υ θα κατα"άλλεται στις
εταιρείες υπ�δ�µής, δεν απ�τελ�ύν ενίσ�υση. Συγκεκριµένα, απ�ρρέ�υν απ� ανταγωνιστικές
διαδικασίες πρ�µήθειας π�υ ε�αλεί��υν κάθε ενδε��µεν� πλε�νέκτηµα.

3.5. Πλωτ�� µεταφορ��

3.5.1. Εσωτερικ	
 πλωτ	
 µεταφορ	


494. Η Λευκή Βί"λ�ς για την ευρωπαϊκή π�λιτική µετα��ρών µε �ρί!�ντα τ� έτ�ς 2010 (295)
πρ�"άλλει ως αίτηµα την πρ�ώθηση τρ�πων µετα��ράς λιγ�τερ� επι!ήµιων για τ� περι"άλλ�ν
και µε α�ρησιµ�π�ίητες δυνατ�τητες, �πως �ι εσωτερικές πλωτές µετα��ρές. Κατά συνέπεια, η
διακίνηση πρ�ϊ�ντων µέσω των εσωτερικών πλωτών µετα��ρών αντί των �δικών µετα��ρών
ε�υπηρετεί τ� κ�ιν� συµ�έρ�ν κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� γ). Στις
27 Ν�εµ"ρί�υ 2002 (296), η Επιτρ�πή απ��άνθηκε �τι δεν µπ�ρεί να θεωρηθεί ως κρατική
ενίσ�υση η πώληση σηµαντικ�ύ µεριδί�υ της Erste Donau-Dampfschiffahrt-Gesellschaft mbH,
πλήρως ελεγ��µενης θυγατρικής της Αυστριακής ∆ηµ�κρατίας, στ� ∆ήµ� της Βιέννης.

3.5.2. Θαλ�σσιε
 µεταφορ	


495. Στις 30 Ιαν�υαρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε γαλλικ� καθεστώς, στ���ς τ�υ �π�ί�υ
είναι να καλύψει για τρία �ρ�νια µέ�ρι και τ� 30 % των λειτ�υργικών ε��δων νέων θαλάσσιων

την κ�ινή αγ�ρά.

(1) Κάτω Gώρες (έγγρ. 8032/02 + COR1)· Ιταλία (έγγρ. 8033/02 + COR1)· Γαλλία (έγγρ. 8034/02 + COR1).
(2) Υπ�θεση C 24/2001 — Ιταλ�α· υπ�θεση C 25/2001 —Γαλλ�α· υπ�θεση C 26/2001 — Κ�τω Χ�ρε�.

¥295¦ COM(2001) 370.
¥296¦ Υπ�θεση N 471/2002 — Αυστρία.
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δρ�µ�λ�γίων µικρών απ�στάσεων (297). )ι γαλλικές αρ�ές θα πρ�σθέσ�υν εθνική ενίσ�υση στα
ευρωπαϊκά µέτρα στήρι�ης των θαλάσσιων µετα��ρών �ρηµατ�δ�τώντας σ�έδια π�υ δεν θα
πληρ�ύσαν τις πρ�ϋπ�θέσεις για κ�ιν�τική �ρηµατ�δ�τηση, λ�γω της συµµετ��ής σε αυτά
µ�ν� εθνικών ��ρέων εκµετάλλευσης.

496. Η Επιτρ�πή ενέκρινε αρκετά καθεστώτα π�υ α��ρ�ύν τ� ��ρ� �ωρητικ�τητας (298),
σύµ�ωνα µε τα �π�ία �ι εταιρείες ��ρ�λ�γ�ύνται µε "άση τη �ωρητικ�τητα τ�υ στ�λ�υ τ�υς και
��ι µε "άση τα κέρδη π�υ πραγµατ�π�ι�ύν. Τα καθεστώτα αυτά έρ��νται να πρ�στεθ�ύν σε
παρ�µ�ια µέτρα σ�ετικά µε τ� ��ρ� �ωρητικ�τητας π�υ εί�ε εγκρίνει πρ�ηγ�υµένως η
Επιτρ�πή για τις Κάτω Gώρες, τη Γερµανία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Τα µέτρα αυτ�ύ τ�υ είδ�υς
�αίνεται �τι απ�δεικνύ�νται ήδη �ρήσιµα στην πρ�σπάθεια αντιµετώπισης της παρακµής της
κ�ιν�τικής ναυτιλίας.

497. Στις 19 Ι�υνί�υ 2002, η Επιτρ�πή ε�έδωσε αρνητική απ��αση σ�ετικά µε τη ��ρήγηση
κρατικής ενίσ�υσης στ�ν τ�µέα των θαλάσσιων µετα��ρών σε �λλανδικές υπηρεσίες
ρυµ�ύλκησης π�υ παρέ��νται εντ�ς λιµένων της ΕΕ και γύρω απ� αυτ�ύς (299). ∆εδ�µέν�υ �τι η
ρυµ�ύλκηση σε λιµένα θεωρείται ως λιµενική υπηρεσία, και ��ι ως δραστηρι�τητα «θαλάσσιας
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µετα��ράς», τα µέτρα στήρι�ης των λιµενικών υπηρεσιών "άσει των κρατικών ενισ�ύσεων στις
θαλάσσιες µετα��ρές θεωρήθηκαν ασυµ"ί"αστα µε την κ�ινή αγ�ρά. Επειδή τέτ�ιες
ενισ�ύσεις έ��υν ήδη ��ρηγηθεί στ� παρελθ�ν, η Επιτρ�πή απ��άσισε �τι �ι Κάτω Gώρες
πρέπει να ανακτήσ�υν τις εν λ�γω ενισ�ύσεις απ� τις 12 Σεπτεµ"ρί�υ 1990.

498. Στις 20 ∆εκεµ"ρί�υ 2001, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει την επίσηµη διαδικασία
έρευνας σ�ετικά µε ιταλικ� καθεστώς ενισ�ύσεων (300), π�υ παρέ�ει κίνητρ� σε ιδι�κτήτες
πλ�ίων για τη διάλυση των δε�αµεν�πλ�ιων µ�ν�ύ κύτ�υς ηλικίας 20 ετών και άνω. Ωστ�σ�,
στις 17 Ι�υλί�υ 2002, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι τ� καθεστώς ενισ�ύσεων θα
συνέ"αλλε �υσιωδώς στην πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς και στην ασ�άλεια της ναυσιπλ�ΐας.

499. Στις 2 Ι�υλί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε ενίσ�υση π�υ α��ρά υπ��ρεώσεις παρ��ής
δηµ�σιας υπηρεσίας στ� πλαίσι� των θαλάσσιων δρ�µ�λ�γίων απ� και πρ�ς την Κ�ρσική (301).
Στις 17 Ι�υλί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε τη ��ρήγηση ενίσ�υσης υπ� µ�ρ�ή δανεί�υ ύψ�υς
22,5 εκατ. ευρώ για τη διάσωση της Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (302).
Η ενίσ�υση πρ�κειται να ��ρηγηθεί απ� τ� γαλλικ� κράτ�ς µέσω της εταιρείας Compagnie
générale maritime et financière (CGMF), η �π�ία ανήκει κατά 100 % στ� κράτ�ς. Επιπλέ�ν, η
Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία έρευνας στις 19 Αυγ�ύστ�υ 2002 σ�ετικά µε τη
σ�εδια!�µενη ενίσ�υση αναδιάρθρωσης υπέρ της SNCM (303).

500. Η Επιτρ�πή δεν διατύπωσε αντιρρήσεις στην παράταση για τ� 2002 ιταλικ�ύ
καθεστώτ�ς ενισ�ύσεων, "άσει τ�υ �π�ί�υ µειών�νται �ι εισ��ρές κ�ινωνικής ασ�άλισης για

¥297¦ Υπ�θεση C 65/2000 (πρώην N 679/2000), ΕΕ L 196 της 25.7.2002.
¥298¦ Υπ�θέσεις N 736/01 — Ισπανία, απ��αση της Επιτρ�πής της 27ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002· υπ�θεση N 563/01 —

∆ανία, απ��αση της Επιτρ�πής της 12ης Μαρτί�υ 2002, ΕΕ C 146 της 19.6.2002· υπ�θεση N 195/02 —
Φινλανδία, απ��αση της Επιτρ�πής της 16ης )κτω"ρί�υ 2002· υπ�θεση N 504/2002 — Ιρλανδία, απ��αση της
Επιτρ�πής της 15ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002.

¥299¦ Υπ�θεση C 56/2001, ΕΕ L 314 της 18.11.2002.
¥300¦ Υπ�θεση C 97/2001 (πρώην N 93/2001), «Ασ#άλεια των θαλάσσιων µετα#�ρών», απ��αση της Επιτρ�πής της

20ής ∆εκεµ"ρί�υ 2001.
¥301¦ Υπ�θεση N 781/01, «Θαλάσσια συγκ�ινωνιακή ε�υπηρέτηση της Κ�ρσικής», ΕΕ C 186 της 6.8.2002.
¥302¦ Υπ�θεση NN 27/2002, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη.
¥303¦ Υπ�θεση C 58/02 (πρώην N 118/2002), ΕΕ C 308 της 11.12.2002.
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τις εταιρείες π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται στ�ν τ�µέα των θαλάσσιων ενδ�µετα��ρών
(καµπ�τά!) (304). Η Επιτρ�πή εί�ε ήδη εγκρίνει τ� εν λ�γω καθεστώς για την περί�δ� 1999-2001.

501. Στις 2 )κτω"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει την επίσηµη διαδικασία
έρευνας σ�ετικά µε επενδυτική επι��ρήγηση π�υ σ�εδιά!ει να ��ρηγήσει τ� Ηνωµέν� Βασίλει�
υπέρ της Clydeboyd Ltd (305) για την επέκταση των θέσεων αγκυρ�"�λίας και των εγκαταστάσεων
διακίνησης ��ρτί�υ. Η Επιτρ�πή εί�ε αµ�ι"�λίες ως πρ�ς την αναλ�γικ�τητα της συµµετ��ής
τ�υ κράτ�υς και ως πρ�ς τις ενδε��µενες επι!ήµιες συνέπειες για τις υπάρ��υσες υπ�δ�µές.

502. Η Επιτρ�πή ενέκρινε επίσης γερµανική ενίσ�υση κατάρτισης στ�ν τ�µέα των θαλάσσιων
µετα��ρών για τ� έτ�ς 2002 (306), �πως έ�ει ήδη εγκρίνει στ� παρελθ�ν παρ�µ�ια γερµανικά
καθεστώτα για τα έτη 1998, 1999, 2000 και 2001. Τ� καθεστώς ενισ�ύσεων θα συµ"άλει στη
διατήρηση της ναυτιλιακής τε�ν�γνωσίας και των ναυτικών ικαν�τήτων στα γερµανικά
εµπ�ρικά πλ�ία. Η Επιτρ�πή απ��άσισε επίσης να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για κρατικές
επι��ρηγήσεις της περι�έρειας της Φλάνδρας µε σκ�π� τη �ρηµατ�δ�τηση των γρα�είων των
λιµενικών αρ�ών σε "ελγικ�ύς θαλάσσι�υς λιµένες (307).
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503. Στις 13 Ν�εµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε δανικά µέτρα µείωσης τ�υ ��ρ�υ
εισ�δήµατ�ς (308) υπέρ ναυτικών π�υ υπηρετ�ύν σε δανικά σκά�η εγγεγραµµένα είτε στ�
καν�νικ� νη�λ�γι� (DAS) είτε στ� δεύτερ� νη�λ�γι� (DIS). Στις 2 ∆εκεµ"ρί�υ 2002, η
Επιτρ�πή δεν διατύπωσε αντιρρήσεις σε µια µικρή τρ�π�π�ίηση τ�υ καθεστώτ�ς π�υ µειώνει
τ�ν τ�πικ� ��ρ� ναυτιλιακών εταιρειών (309). Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η µείωση της
ελά�ιστης διάρκειας παραµ�νής στ� πλ�ί� απ� 169 σε 161 ηµέρες ως πρ�ϋπ�θεσης για την
υπαγωγή στ� ιρλανδικ� καθεστώς ��ρ�λ�γικών απαλλαγών για τα εισ�δήµατα των ναυτικών (310)
δεν υπ�ν�µεύει τα συµπεράσµατα της απ��ασής της της 2ας Μαρτί�υ 1999 και έκρινε �τι τ�
τρ�π�π�ιηµέν� καθεστώς παραµένει συµ"ι"άσιµ� µε την κ�ινή αγ�ρά.

3.6. Αεροµεταφορ��

504. Αντιµέτωπη µε τις συνέπειες των τρ�µ�κρατικών ενεργειών της 11ης Σεπτεµ"ρί�υ 2001, π�υ
�δήγησαν τ�ν ασ�αλιστικ� τ�µέα να επανεκτιµήσει την κατάσταση και να καταργήσει σύντ�µα
σ�εδ�ν κάθε κάλυψη των κινδύνων π�λέµ�υ και τρ�µ�κρατίας, η Επιτρ�πή επεδίω�ε την ε�αρµ�γή
της π�λιτικής της, �πως αυτή �ρίστηκε στην ανακ�ίνωσή της της 10ης )κτω"ρί�υ 2001 (311). Η
Επιτρ�πή εί�ε υπ�γραµµίσει στην ανακ�ίνωση αυτή �τι, εάν συνε�ι!�ταν η ανεπαρκής
ασ�αλιστική κάλυψη, τα κράτη µέλη θα µπ�ρ�ύσαν να απ��ασίσ�υν να συνε�ίσ�υν να πρ�σ�έρ�υν
µια συµπληρωµατική ασ�αλιστική εγγύηση ή να αναλά"�υν άµεσα τ�ν κίνδυν� τα ίδια. Έτσι, η
δυνατ�τητα παρέµ"ασης σε εθνικ� επίπεδ� παρατάθηκε τρεις ��ρές, µέ�ρι την 31η Μαρτί�υ, µέ�ρι
τις 30 Ι�υνί�υ και, τέλ�ς, µέ�ρι την 31η )κτω"ρί�υ 2002 (312). Η Επιτρ�πή εί�ε επίσης �ρίσει στην

¥304¦ Υπ�θεση N 519/02, «Παράταση τ�υ καθεστώτ�ς µείωσης των εισ#�ρών κ�ινωνικής ασ#άλισης στ�ν κλάδ� των θαλάσσιων
ενδ�µετα#�ρών (καµπ�τά�)», απ��αση της Επιτρ�πής της 6ης Σεπτεµ"ρί�υ 2002, ΕΕ C 262 της 29.10.2002.

¥305¦ Υπ�θεση C 62/02 (πρώην N 221/02), ΕΕ C 269 της 15.11.2002.
¥306¦ Υπ�θεση NN 94/2002 — Γερµανία, απ��αση της Επιτρ�πής της 30ής )κτω"ρί�υ 2002, η �π�ία δεν έ�ει

δηµ�σιευθεί ακ�µη.
¥307¦ Υπ�θεση N 438/02 — Βέλγι�, απ��αση της Επιτρ�πής της 16ης )κτω"ρί�υ 2002, ΕΕ C 284 της 21.11.2002.
¥308¦ Υπ�θεση NN 116/1998 — ∆ανία, απ��αση της Επιτρ�πής της 13ης Ν�εµ"ρί�υ 2002.
¥309¦ Υπ�θεση N 662/2002 — Γαλλία, απ��αση της Επιτρ�πής της 2ας ∆εκεµ"ρί�υ 2002.
¥310¦ Υπ�θεση N 661/2002 — Ιρλανδία, απ��αση της Επιτρ�πής της 2ας ∆εκεµ"ρί�υ 2002, ΕΕ C 15 της 22.1.2003.
¥311¦ Ανακ�ίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής, της 10ης )κτω"ρί�υ 2001, σ�ετικά µε τις συνέπειες των

τρ�µ�κρατικών επιθέσεων στις Ηνωµένες Π�λιτείες για τ�ν κλάδ� των αερ�µετα��ρών, COM(2001) 574.
¥312¦ Ανακ�ίνωση της 2ας Ι�υλί�υ 2002, COM(2002) 320 τελικ�.
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ανακ�ίνωσή της υπ� π�ιες συνθήκες θα έκρινε ως σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 87 παράγρα��ς 2 στ�ι�εί�
") της Συνθήκης τα µέτρα π�υ έλα"αν �ι κυ"ερνήσεις στ�ν ασ�αλιστικ� τ�µέα. Η εν λ�γω διάτα�η
της Συνθήκης επιτρέπει στα κράτη µέλη να ��ρηγ�ύν ενισ�ύσεις «για την επαν�ρθωση !ηµιών π�υ
πρ�καλ�ύνται απ� έκτακτα γεγ�ν�τα». Έτσι, η Επιτρ�πή ε�έτασε τα µέτρα π�υ της κ�ιν�π�ιήθηκαν
σε κάθε ανανέωση ενισ�ύσεων "άσει τ�υ ανωτέρω άρθρ�υ (313).

505. Επέτρεψε επίσης καθεστώτα απ�!ηµίωσης π�υ δηµι�υργήθηκαν απ� αρκετά κράτη µέλη
για τις !ηµίες των αερ�π�ρικών εταιρειών λ�γω τ�υ κλεισίµατ�ς �ρισµένων εναέριων �ώρων
απ� τις 11 έως τις 14 Σεπτεµ"ρί�υ 2001. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή εί�ε πρ�"λέψει �τι έπρεπε να
πληρ�ύνται �ρισµένα κριτήρια π�υ καθ�ρί!�νταν στην ανακ�ίνωσή της για να µπ�ρ�ύν να
εγκριθ�ύν αυτές �ι ενισ�ύσεις.

506. Στ� πλαίσι� αυτ� η Επιτρ�πή ενέκρινε τα καθεστώτα π�υ θεσπίστηκαν στη Γαλλία, στ�
Ηνωµέν� Βασίλει� και τη Γερµανία, αντίστ�ι�α µε τις απ��άσεις της 30ής Ιαν�υαρί�υ, της
12ης Μαρτί�υ και της 2ας Ι�υλί�υ 2002 (314). Αντίθετα, η Επιτρ�πή απ��άσισε στις 5 Ι�υνί�υ
2002 να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας κατά της κ�ιν�π�ιηθείσας απ� τη Γαλλία
παράτασης µέτρ�υ ενίσ�υσης για !ηµίες πέραν της 14ης Σεπτεµ"ρί�υ 2001 (315)· η σ�ετική
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�ριστική απ��αση π�υ εκδ�θηκε στις 11 ∆εκεµ"ρί�υ 2002 ήταν αρνητική (316). Τέλ�ς, στις 16
)κτω"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να εγκρίνει εν µέρει αυστριακ� καθεστώς, αλλά και να
κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε απ�!ηµιώσεις για έ��δα µεταγενέστερα
της 14ης Σεπτεµ"ρί�υ 2001 (317). Η Επιτρ�πή συνε�ί!ει την ε�έταση τ�υ συµ"ι"άσιµ�υ
επειγ�ντων καθεστώτων ενισ�ύσεων π�υ �αίνεται �τι κ�ιν�π�ιήθηκαν απ� άλλα κράτη µέλη.

507. Ε�άλλ�υ, στις 6 Μαρτί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει (318) τη διαδικασία
έρευνας π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε πιθανή
κατά�ρηση κρατικών ενισ�ύσεων στην Ελλάδα π�υ εί�αν εγκριθεί πρ�ηγ�υµένως, τ� 1994 και
τ� 1998 (319), καθώς και σ�ετικά µε τη ��ρήγηση νέας ενίσ�υσης στην εταιρεία )λυµπιακή
Αερ�π�ρία ()Α) και τις θυγατρικές της. Στις 11 ∆εκεµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι
ένα µέρ�ς των ενισ�ύσεων π�υ εί�αν ��ρηγηθεί πρ�ηγ�υµένως απ� τ� ελληνικ� κράτ�ς ήταν
ασυµ"ί"αστες µε τη Συνθήκη (320) και �τι �ι νέες ενισ�ύσεις π�υ δεν εί�αν κ�ιν�π�ιηθεί ήταν
παράν�µες. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή !ήτησε απ� την Ελλάδα να επιστρέψει τις ενισ�ύσεις π�υ
��ρηγήθηκαν µετά την 14η Αυγ�ύστ�υ 1998.

508. Στις 9 Απριλί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
µέτρα ανα�ρηµατ�δ�τησης π�υ σ�εδιά!ει η TAP (321). Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τ� σ�έδι� της
π�ρτ�γαλικής εταιρείας µε στ��� την απ�δέσµευση π�λλών εγγυήσεων και τη �ρησιµ�π�ίηση

¥313¦ Υπ�θέσεις NN 34/2002 — Ιρλανδία, «Καθεστώς ασ#άλισης αερ�µετα#�ρών», απ��αση της Επιτρ�πής της 27ης
Φε"ρ�υαρί�υ 2002· NN 35/2002 — Κάτω Gώρες, «Maatregeleninzake overheisdekking voor molestschade in de
luchtvaartsector», απ��αση της Επιτρ�πής της 27ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002· NN 43/2002 — Ηνωµέν� Βασίλει�,
«Επέκταση ασ#άλισης αερ�π�ρικών εταιρειών», απ��αση της Επιτρ�πής της 27ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002· NN 45/
2002 — Φινλανδία, απ��αση της Επιτρ�πής της 6ης Μαρτί�υ 2002.

¥314¦ Υπ�θέσεις N 806/2001 — Γαλλία, EE C 59 της 6.3.2002, σ 25· N 854/2001 — Ηνωµέν� Βασίλει�, EE C 98 της
23.4.2002, σ.36· N269/2002 — Γερµανία, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη στην EE.

¥315¦ Υπ�θεση C 42/2002 (πρώην N 286/2002), EE C 170 της 16.7.2002, σ 11.
¥316¦ Υπ�θεση C 42/2002 (πρώην N 286/2002), δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη στην EE.
¥317¦ Υπ�θεση C 65/2002 (πρώην N 262/2002), EE C 309 της 12.12.2002.
¥318¦ Υπ�θεση C 19/2002 (πρώην NN 133/2000), EE C 98 της 23.4.2002, σ 8.
¥319¦ ΕΕ L 128 της 21.5.1999, σ 1, και ΕΕ L 273 της 25.10.1994, σ.22.
¥320¦ Σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 87 παράγρα��ς 1 της Συνθήκης.
¥321¦ Υπ�θεση N 132/02.
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των στ�ι�είων τ�υ ενεργητικ�ύ π�υ θα απ�δεσµευτ�ύν ως εγγυήσεων στ� πλαίσι� πρ�σθετων
�ρηµατ�δ�τικών µη�ανισµών δεν απ�τελ�ύσαν κρατική ενίσ�υση.

509. Η Επιτρ�πή επέτρεψε επίσης, στις 19 Ι�υνί�υ 2002 (322), δύ� �ρηµατ�δ�τικά µέτρα
σ�ετικά µε την ιταλική εταιρεία Alitalia. Η Επιτρ�πή έκρινε, α�εν�ς, ως συµ"ι"άσιµη µε τη
συνθήκη ΕΚ την κατα"�λή της τρίτης δ�σης ύψ�υς 129 εκατ. ευρώ της ενίσ�υσης
αναδιάρθρωσης π�υ εί�ε εγκριθεί τ� 1997. Α�ετέρ�υ, θεώρησε �τι η µελλ�ντική αύ�ηση
κε�αλαί�υ, ανώτατ�υ π�σ�ύ 1,4 δισ. ευρώ, π�υ θα υπ�"ληθεί στ�υς µετ���υς της εταιρείας,
πληρ�ί τ� κριτήρι� τ�υ ιδιώτη επενδυτή στην �ικ�ν�µία της αγ�ράς και δεν απ�τελεί κρατική
ενίσ�υση.

510. Τέλ�ς, στις 11 ∆εκεµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει την επίσηµη
διαδικασία ε�έτασης σ�ετικά µε τα πλε�νεκτήµατα απ� τα �π�ία επω�ελήθηκε η εταιρεία
Ryanair κατά την εγκατάσταση της πρώτης της "άσης στην ηπειρωτική Ευρώπη, στ� Charleroi
τ� 2001. Τα πλε�νεκτήµατα αυτά ��ρηγήθηκαν απ� την περι�έρεια της Βαλλ�νίας (µείωση των
��ρων αερ�δρ�µί�υ κατά τρ�π� µη δια�ανή και µερ�ληπτικ�), και τ� ��ρέα δια�είρισης τ�υ
αερ�δρ�µί�υ π�υ είναι δηµ�σια επι�είρηση ελεγ��µενη απ� την περι�έρεια (επι��ρηγήσεις
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για τ� άν�ιγµα νέων γραµµών, έ��δα τα�ιδί�υ τ�υ πρ�σωπικ�ύ, ανάληψη ε��δων µάρκετινγκ,
δια�ηµιστικών ε��δων κλπ.).

511. Την ίδια ηµέρα, η Επιτρ�πή απ��άσισε επίσης να κινήσει τη διαδικασία σ�ετικά µε
ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγήθηκαν στην αερ�π�ρική εταιρεία Intermediaci�n Aérea (Intermed) για
την τακτική αερ�π�ρική σύνδεση µετα�ύ Gerona και Μαδρίτης. Η Επιτρ�πή ε�έ�ρασε
αµ�ι"�λίες ως πρ�ς την τήρηση των ειδικών πρ�ϋπ�θέσεων π�υ επιτρέπ�υν σε ένα κράτ�ς
µέλ�ς να επι"άλει υπ��ρεώσεις παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας.

4. Γεωργ�α

4.1. Εξελ�ξει� πολιτικ�� και νοµοθετικ�� πρωτοβουλ�ε� το 2002

4.1.1. Ν	ε
 κατευθυντ�ριε
 γραµµ	
 σχετικ� µε τι
 κρατικ	
 ενισχ�σει
 για την εξ�λειψη
σφαγειοαπορριµµ�των και νεκρ'ν ζ'ων στην εκµετ�λλευση, καθ'
 και για τα 	ξοδα
διαγνωστικ'ν εξετ�σεων για τι
 µεταδοτικ	
 σπογγ'δει
 εγκεφαλοπ�θειε
 (ΜΣΕ)

512. Στις 27 Ν�εµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε νέες κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές
σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για την ε�άλειψη σ�αγει�απ�ρριµµάτων και νεκρών !ώων,
καθώς και για τα έ��δα διαγνωστικών ε�ετάσεων για τις µεταδ�τικές σπ�γγώδεις
εγκε�αλ�πάθειες (ΜΣΕ) (323). )ι νέ�ι αυτ�ί καν�νες απ�σα�ηνί!�υν και τρ�π�π�ι�ύν την
κ�ιν�τική π�λιτική κρατικών ενισ�ύσεων στ�υς εν λ�γω τ�µείς. Τ� µέτρ� αυτ� ήταν
απαραίτητ�, δι�τι �ι δια��ρετικές π�λιτικές π�υ ακ�λ�υθ�ύσαν τα κράτη µέλη δηµι�υργ�ύσαν
σηµαντικ� κίνδυν� στρέ"λωσης τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

513. Η ν�µ�θεσία σ�ετικά µε τη σπ�γγώδη εγκε�αλ�πάθεια των "��ειδών (ΣΕΒ) άλλα�ε
ρι!ικά τα �ικ�ν�µικά δεδ�µένα σ�ετικά µε τα απ�"λητα των σ�αγείων. Πρ�ϊ�ντα π�υ άλλ�τε
ήταν α�ι�π�ιήσιµα, σήµερα απ�τελ�ύν απ�"λητα των �π�ίων η καταστρ��ή είναι επιπλέ�ν
δαπανηρή.

¥322¦ Υπ�θέσεις C 54/96 και N 318/02, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη στην EE.
¥323¦ EE C 324 της 24.12.2002.
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514. Για να µπ�ρέσει � εν λ�γω τ�µέας να πρ�σαρµ�στεί στην κατάσταση, η Επιτρ�πή
ενέκρινε τη ��ρήγηση σηµαντικών κρατικών ενισ�ύσεων. Aµως, κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� υπάρ�ει
κίνδυν�ς σ�"αρής στρέ"λωσης τ�υ ανταγωνισµ�ύ. )ρισµένα κράτη µέλη ��ρηγ�ύν πράγµατι
σηµαντικές ενισ�ύσεις, ενώ άλλα κράτη δεν πράττ�υν τ� ίδι�. Για τ� λ�γ� αυτ� ήταν
επι"ε"ληµένη η επανε�έταση της ακ�λ�υθ�ύµενης π�λιτικής στ�ν εν λ�γω τ�µέα. )ι νέ�ι
καν�νες λαµ"άν�υν επίσης υπ�ψη την ανάγκη πρ�στασίας της ανθρώπινης υγείας και τ�υ
περι"άλλ�ντ�ς, γεγ�ν�ς π�υ δικαι�λ�γεί τη ��ρήγηση ενισ�ύσεων, �ωρίς τη δηµι�υργία
ασυνήθιστων στρε"λώσεων τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

515. )ι νέες κατευθυντήριες γραµµές δεν θίγ�υν τη δυνατ�τητα ��ρήγησης κρατικών
ενισ�ύσεων �ύτε τη ν�µιµη υπ��ρέωση, π�υ πρ�"λέπεται στ�υς ειδικ�ύς καν�νισµ�ύς τ�υ
Συµ"�υλί�υ, απ�!ηµίωσης των αγρ�τών για τις !ηµίες π�υ έ��υν υπ�στεί, �ταν απ�καλύπτεται
�τι τα !ώα τ�υς έ��υν πρ�σ"ληθεί απ� τη ΣΕΒ ή απ� κάθε άλλη παρ�µ�ια ασθένεια. Αντίθετα,
στ���ς τ�υς είναι να µειωθεί η µ�νιµη �ικ�ν�µική επι"άρυνση π�υ πρ�κύπτει απ� τη γενική
υπ��ρέωση διενέργειας ε�ετάσεων και απ�µάκρυνσης των υλικών κινδύν�υ απ� τα υγιή !ώα.

516. Στ� ε�ής, καµία κρατική ενίσ�υση δεν θα ��ρηγείται πλέ�ν για να καλυ�θεί τ� κ�στ�ς
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της διάθεσης σ�αγει�απ�ρριµµάτων, �π�ια κι αν είναι αυτά. Κατ’ ε�αίρεση, τα κράτη µέλη
µπ�ρ�ύν ακ�µη να επι��ρηγ�ύν µέ�ρι και κατά 50 % τα έ��δα διάθεσης ειδικών υλικών
κινδύν�υ και των κρεατ�σταλεύρων παραγωγής 2003 π�υ δεν µπ�ρ�ύν πλέ�ν να
�ρησιµ�π�ιηθ�ύν για εµπ�ρικ�ύς σκ�π�ύς.

517. Aσ�ν α��ρά τις ε�ετάσεις διάγνωσης των ΜΣΠ, τ� ανώτατ� �ρι� ενίσ�υσης π�υ πρέπει
να τηρ�ύν τα κράτη µέλη είναι τα 40 ευρώ για τις ε�ετάσεις διάγνωσης της ΣΕΒ σε "��ειδή π�υ
σ�ά!�νται για κατανάλωση απ� τ�ν άνθρωπ� µετά την 1η Ιαν�υαρί�υ 2003. Μέ�ρι σήµερα δεν
πρ�"λέπεται ανώτατ� �ρι� για τις εν λ�γω ε�ετάσεις. Τ� ανωτέρω π�σ� καλύπτει τ� συν�λικ�
κ�στ�ς της ε�έτασης, δηλαδή τα εργαλεία ε�έτασης, καθώς και τα έ��δα δειγµατ�ληψίας,
µετα��ράς, ε�έτασης, απ�θήκευσης και καταστρ��ής τ�υ δείγµατ�ς. Πρέπει να υπ�µνησθεί �τι
απ� τα 40 αυτά ευρώ η Κ�ιν�τητα κατα"άλλει σήµερα τα 15 (10,5 ευρώ τ� 2003). Τ� εν λ�γω
ανώτατ� π�σ� θεωρήθηκε επαρκές για να καλυ�θεί η τιµή των εργαλείων ε�έτασης των πι�
ανταγωνιστικών πρ�µηθευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τ� �ρι� των 40 ευρώ αναµένεται να
απ�τρέψει τις στρε"λώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ και να ωθήσει τ�υς ακρι"�τερ�υς πρ�µηθευτές
να �αµηλώσ�υν τις τιµές τ�υς. Ως πρ�ς τις άλλες ε�ετάσεις διάγνωσης των ΜΣΕ (αυτές π�υ
γίν�νται, για παράδειγµα, στα "��ειδή π�υ "ρίσκ�νται νεκρά στην εκµετάλλευση), η Επιτρ�πή
απ��άσισε να ε�ακ�λ�υθήσει να επιτρέπει τις κρατικές ενισ�ύσεις π�υ καλύπτ�υν µέ�ρι και τ�
100 % των ε��δων, �ωρίς περι�ρισµ� στ� π�σ�.

518. Στην περίπτωση των �ώων π�υ �ρίσκ�νται νεκρά στην εκµετάλλευση, και µ�ν� στην
περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη θα µπ�ρ�ύν επίσης να ��ρηγ�ύν κρατική ενίσ�υση π�υ θα
καλύπτει µέ�ρι και τ� 100 % των ε��δων δειγµατ�ληψίας (συλλ�γή και µετα��ρά δειγµάτων)
και τ� 75 % των ε��δων καταστρ��ής (απ�θήκευση, µεταπ�ίηση, καταστρ��ή και τελική
διάθεση). Η ενίσ�υση για την καταστρ��ή µπ�ρεί να �θάσει µέ�ρι και τ� 100 % σε �ρισµένες
περιπτώσεις, για παράδειγµα �ταν �ρηµατ�δ�τείται απ� τέλη ή εισ��ρές τ�υ τ�µέα τ�υ
κρέατ�ς. Πρ�κειµέν�υ να µπ�ρέσ�υν τα κράτη µέλη να πρ�σαρµ�σ�υν τα υ�ιστάµενα
συστήµατα �ρηµατ�δ�τησης, η Επιτρ�πή θα επιτρέπει µέ�ρι τ� 2003 τη ��ρήγηση ενισ�ύσεων
π�υ θα καλύπτ�υν µέ�ρι και τ� 100 % των ε��δων.

519. )ι εν λ�γω κατευθυντήριες γραµµές θα έ��υν ε�αρµ�γή στις νέες κρατικές ενισ�ύσεις,
συµπεριλαµ"αν�µένων των τρε��υσών κ�ιν�π�ιήσεων των κρατών µελών, απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ
2003. Η Επιτρ�πή πρ�τείνει στα κράτη µέλη να πρ�σαρµ�σ�υν τα υ�ιστάµενα καθεστώτα
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ενισ�ύσεων στις παρ�ύσες κατευθυντήριες γραµµές πριν απ� την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2003 τ�
αργ�τερ�. )ι κατευθυντήριες γραµµές θα παραµείν�υν σε ισ�ύ µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2013.

4.2. Ανασκ�πηση υποθ�σεων

520. Η Επιτρ�πή έλα"ε 341 κ�ιν�π�ιήσεις σ�εδια!�µενων κρατικών ενισ�ύσεων στ�ν
γεωργικ� και στ�ν αγρ�"ι�µη�ανικ� τ�µέα. Η Επιτρ�πή �εκίνησε επίσης την ε�έταση
34 µέτρων ενίσ�υσης, π�υ δεν εί�αν κ�ιν�π�ιηθεί πρ�ηγ�υµένως "άσει τ�υ άρθρ�υ 88
παράγρα��ς 3 της συνθήκης ΕΚ. ∆εν �εκίνησε �ύτε �λ�κληρώθηκε ε�έταση υ�ιστάµενων
µέτρων ενίσ�υσης δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Συν�λικά, η
Επιτρ�πή δεν διατύπωσε αντιρρήσεις σε 250 µέτρα. Αρκετά απ� τα µέτρα αυτά εγκρίθηκαν,
α��τ�υ τα ενδια�ερ�µενα κράτη µέλη είτε τα τρ�π�π�ίησαν είτε δεσµεύθηκαν �τι θα τα
τρ�π�π�ιήσ�υν ώστε να είναι σύµ�ωνα µε τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες για τις κρατικές
ενισ�ύσεις. Η Επιτρ�πή κίνησε τη διαδικασία π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της
συνθήκης ΕΚ για πέντε υπ�θέσεις π�υ α��ρ�ύσαν µέτρα τα �π�ία πρ�καλ�ύσαν σ�"αρές
αµ�ι"�λίες ως πρ�ς τ� συµ"ι"άσιµ� τ�υς µε την κ�ινή αγ�ρά. Η Επιτρ�πή περάτωσε τη
διαδικασία π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε τέσσερις
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υπ�θέσεις, εκδίδ�ντας αρνητική �ριστική απ��αση σε τρεις απ� αυτές. Σε �λες τις υπ�θέσεις
για τις �π�ίες εκδ�θηκε αρνητική απ��αση και τα κράτη µέλη εί�αν ήδη ��ρηγήσει κρατικές
ενισ�ύσεις, η Επιτρ�πή !ήτησε την ανάκτηση των ενισ�ύσεων π�υ εί�αν κατα"ληθεί.

521. Η ανασκ�πηση των υπ�θέσεων π�υ ακ�λ�υθεί περιλαµ"άνει επιλ�γή των υπ�θέσεων
π�υ θέτ�υν τα πι� ενδια�έρ�ντα !ητήµατα σ�ετικά µε την π�λιτική κρατικών ενισ�ύσεων στ�ν
γεωργικ� και τ�ν αγρ�"ι�µη�ανικ� τ�µέα τ� 2002.

4.2.1. Θεοµην�ε


522. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε πέντε καθεστώτα ενισ�ύσεων π�υ απ�σκ�π�ύν στην
απ�!ηµίωση θυµάτων στ�ν γεωργικ� τ�µέα για τις !ηµίες π�υ υπέστησαν απ� τις πρ�σ�ατες
πληµµύρες στη Γερµανία. Τα καθεστώτα ε�ετάστηκαν γρήγ�ρα και διαπιστώθηκε �τι η
απ�!ηµίωση π�υ σ�εδιά!ει η Γερµανία µπ�ρεί να κατα"ληθεί στ� σύν�λ� της. Τα µέτρα
θεωρήθηκαν σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 87 παράγρα��ς 2 στ�ι�εί� ") της συνθήκης ΕΚ, τ� �π�ί�
πρ�"λέπει �τι η Επιτρ�πή µπ�ρεί να εγκρίνει ενισ�ύσεις για την επαν�ρθωση !ηµιών π�υ
πρ�καλ�ύνται απ� θε�µηνίες. Τα µέτρα π�υ εγκρίθηκαν πρ�"λέπ�υν τα ε�ής:

— �ρηµατική απ�!ηµίωση συν�λικ�ύ ύψ�υς µέ�ρι και 20 % (30 % στις µει�νεκτικές περι��ές)
θα ��ρηγηθεί στ�υς αγρ�τες για την απώλεια εσ�δων λ�γω των πληµµύρων και των !ηµιών
στην επι�άνεια τ�υ εδά��υς (324)·

— άµεσες πληρωµές συν�λικ�ύ ύψ�υς µέ�ρι και 50 % θα κατα"ληθ�ύν για !ηµίες λ�γω των
πληµµύρων και ειδικ�τερα για την απώλεια, καταστρ��ή και !ηµία �ικ�ν�µικών αγαθών
�πως εγκαταστάσεις, µη�ανήµατα, εκτάσεις γης και !ωικ� κε�άλαι�. )ι αγρ�τες θα
απ�!ηµιωθ�ύν επίσης για τ� κυκλ���ρ�ύν κε�άλαι� και τ� κ�στ�ς εκκένωσης (325)·

— θα ��ρηγηθεί επίσης ενίσ�υση για την �λική ή µερική απ�!ηµίωση για !ηµίες σε
επενδύσεις, πρ�κειµέν�υ να ε�ασ�αλιστεί η συνέ�ιση της λειτ�υργίας επι�ειρήσεων (326)·

¥324¦ Υπ�θεση N 567/2002.
¥325¦ Υπ�θεση N 581/2002.
¥326¦ Υπ�θεση N 595/2002.
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— τ� ειδικ� πρ�γραµµα τ�υ κ�ιν�ύ έργ�υ «Γεωργία» (Gemeinschaftsaufgabe) για τις !ηµίες
απ� πληµµύρες καλύπτει ειδικά ενισ�ύσεις για την απ�κατάσταση �ωριών, δρ�µων
σε αγρ�τικές περι��ές και δάση, και δραστηρι�τητες υδατ�καλλιέργειας. Ιδιαίτερη
έµ�αση δίδεται στη µέριµνα για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς στ� πλαίσι� της
απ�κατάστασης (327)·

— η λήψη δανείων απ� τη Landwirtschaftliche Rentenbank θα στηρι�θεί µε εγγύηση 80 % για τα
δάνεια ρευστ�τητας ή µε σκ�π� τις επενδύσεις σε γεωργικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις (328).

523. Στις 18 Σεπτεµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή ενέκρινε ένα σηµαντικ� καθεστώς ενισ�ύσεων µε
στ��� την επαν�ρθωση !ηµιών π�υ πρ�κλήθηκαν απ� θε�µηνίες στην Ελλάδα (329). Η µέθ�δ�ς
υπ�λ�γισµ�ύ των !ηµιών δεν "ασί!εται στη συν�λική παραγωγή κατά τα έτη ανα��ράς, η �π�ία
απ�τελεί τη "ασική µέθ�δ� υπ�λ�γισµ�ύ π�υ πρ�"λέπεται στην κατευθυντήριες γραµµές της
Κ�ιν�τητας σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις στ�ν γεωργικ� τ�µέα, αλλά στις εσ�δείες
κατά ν�µ�ύς (�ι πρ�ανα�ερθείσες κατευθυντήριες γραµµές παρέ��υν τη δυνατ�τητα
�ρησιµ�π�ίησης άλλων µεθ�δων υπ�λ�γισµ�ύ εκτ�ς απ� αυτήν π�υ ανα�έρεται ρητά, ε��σ�ν
απ�δεικνύεται η καταλληλ�τητά τ�υς). ) συν�λικ�ς πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς τ�υ καθεστώτ�ς είναι
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π�λύ υψηλ�ς: �ι κρατικές ενισ�ύσεις υπερ"αίν�υν τα 171 εκατ. ευρώ, ενώ �ι ελληνικές αρ�ές
επιδιώκ�υν να συγ�ρηµατ�δ�τηθεί απ� την Ευρωπαϊκή Ένωση π�σ� π�υ υπερ"αίνει τα
126 εκατ. ευρώ, αίτηµα π�υ "ρίσκεται ακ�µη υπ� ε�έταση.

4.2.2. Προ'θηση και διαφ�µιση

524. Στις 13 Φε"ρ�υαρί�υ, η Επιτρ�πή επέτρεψε στη Γερµανία (Βαυαρία) να κατα"άλει
ενίσ�υση συν�λικής α�ίας 3,5 εκατ. ευρώ τ� 2002 για την καθιέρωση εν�ς νέ�υ π�ι�τικ�ύ
σήµατ�ς. Για τα έτη 2003 και 2004, εγκρίθηκε ετήσι�ς πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς π�υ υπερ"αίνει τα
2 εκατ. ευρώ. Τ� π�ι�τικ� σήµα εντάσσεται σε ευρύ πρ�γραµµα διασ�άλισης π�ι�τητας και
π�ι�τικ�ύ ελέγ��υ, τ� �π�ί� δηµι�υργήθηκε για να απ�κατασταθεί η εµπιστ�σύνη των
καταναλωτών µετά τη σηµαντική µείωση των πωλήσεων "�εί�υ κρέατ�ς κατ�πιν της κρίσης της
ΣΕΒ. Aλες �ι επι�ειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπ�ρ�ύν να απ�κτήσ�υν τ� π�ι�τικ� σήµα,
ε��σ�ν πληρ�ύν τις πρ�ϋπ�θέσεις τ�υ πρ�γράµµατ�ς.

525. Η ενίσ�υση καλύπτει τ� κ�στ�ς δια��ρων µεµ�νωµένων µέτρων, �πως:

— έλεγ��ι και πιστ�π�ίηση εταιρειών π�υ συµµετέ��υν στ� πρ�γραµµα,

— µέτρα πληρ���ρησης για να ε�ηγηθεί στ�ν καταναλωτή τι είναι τ� σήµα και τι
επιτυγ�άνεται µε αυτ�,

— ενέργειες πρ�ώθησης των πωλήσεων και δια�ηµιστικά µέτρα.

526. Η ενίσ�υση θα ��ρηγηθεί σε �µάδες �ρηστών τ�υ π�ι�τικ�ύ σήµατ�ς, �πως ενώσεις
µάρκετινγκ ή σε άλλες επι�ειρήσεις στ�ν τ�µέα της παραγωγής τρ��ίµων. )ι �ρήστες τ�υ
σήµατ�ς πρέπει να πληρ�ύν τις πρ�ϋπ�θέσεις στ�υς τ�µείς της παραγωγής, επε�εργασίας και
εµπ�ρίας "��ειδών και "�εί�υ κρέατ�ς και θα υπ�κεινται σε σα�ώς αυστηρ�τερ�υς ελέγ��υς
απ� τ� σύνηθες. Πρ�"λέπεται επίσης να επεκταθεί τ� σήµα σε άλλα πρ�ϊ�ντα, πέραν τ�υ "�εί�υ
κρέατ�ς, σε µεταγενέστερ� στάδι�.

¥327¦ Υπ�θεση N 647/2002.
¥328¦ Υπ�θεση N 682/2002.
¥329¦ Υπ�θεση N 143/2002.
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527. Η Επιτρ�πή ενέκρινε την εν λ�γω ενίσ�υση "άσει των νέων κατευθυντηρίων γραµµών
σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη δια�ήµιση γεωργικών πρ�ϊ�ντων, π�υ τέθηκαν σε
ισ�ύ την 1η Ιαν�υαρί�υ 2002. )ι εν λ�γω κατευθυντήριες γραµµές επιτρέπ�υν για πρώτη ��ρά
τ� συνδυασµ� πληρ���ριών σ�ετικά µε την π�ι�τητα των πρ�ϊ�ντων και την πρ�έλευση των
πρ�ϊ�ντων στ� πλαίσι� εν�ς τέτ�ι�υ σήµατ�ς. Τ� σήµα για τ� �π�ί� η Επιτρ�πή ενέκρινε τη
��ρήγηση κρατικής ενίσ�υσης θα επιτρέψει σε παραγωγ�ύς απ� �λ�κληρη την Κ�ιν�τητα να
ανα�έρ�υν την πρ�έλευση των πρ�ϊ�ντων τ�υς.

528. Την 27η Φε"ρ�υαρί�υ, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς κρατικών ενισ�ύσεων για την
πρ�ώθηση και τη δια�ήµιση (330) στην Ιταλία. Τ� εν λ�γω καθεστώς τρ�π�π�ιεί παρ�µ�ια
καθεστώτα π�υ έ�ει ήδη εγκρίνει η Επιτρ�πή στ� πλαίσι� των υπ�θέσεων ενίσ�υσης αριθ. N 558/
2000 (331) και N 729/A/2000 (332), πρ�κειµέν�υ να καταστ�ύν σύµ�ωνες µε τις κ�ιν�τικές
κατευθυντήριες γραµµές περί κρατικών ενισ�ύσεων π�υ α��ρ�ύν τη δια�ήµιση πρ�ϊ�ντων π�υ
παρατίθενται στ� παράρτηµα Ι της συνθήκης ΕΚ και �ρισµένων πρ�ϊ�ντων εκτ�ς παραρτήµατ�ς
I (333), σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη διάθεση σ�αγει�απ�ρριµµάτων και νεκρών !ώων
στην εκµετάλλευση, καθώς και για τα έ��δα διάγνωσης των σπ�γγωδών εγκε�αλ�παθειών.
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529. Πρ�κειται για την πρώτη περίπτωση ε�αρµ�γής σε µεγάλη κλίµακα (�λες �ι µ�ρ�ές
ενώσεων π�υ αντιπρ�σωπεύ�υν γεωργικ�ύς παραγωγ�ύς είναι δυνητικ�ί δικαι�ύ��ι τ�υ
καθεστώτ�ς) των κατευθυντήριων γραµµών π�υ πρ�ανα�έρ�νται. Η ε�αρµ�γή τ�υ καθεστώτ�ς
θα ελέγ�εται µέσω των ετήσιων εκθέσεων π�υ θα πρέπει να υπ�"άλλ�υν �ι ιταλικές αρ�ές.

4.2.3. Α�ξηση τη
 τιµ�
 των καυσ�µων

530. Στις 11 ∆εκεµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε εν µέρει αρνητική απ��αση σ�ετικά µε µέτρα
στήρι�ης π�υ έλα"ε η Ισπανία κατ�πιν της αύ�ησης της τιµής των καυσίµων, για τα �π�ία η
επίσηµη διαδικασία έρευνας εί�ε κινηθεί τ�ν Απρίλι� τ�υ 2001 (334). Η Επιτρ�πή έκρινε �τι
αρκετά µέτρα άµεσα συνδε�µενα µε την εν λ�γω αύ�ηση δεν υπάγ�νται στ�υς καν�νες για τις
κρατικές ενισ�ύσεις. Αντίθετα, θεώρησε �τι για δύ� απ� τα µέτρα της δέσµης µέτρων π�υ
παρ�υσιάστηκε (επιδ�τηση δανείων και εγγυήσεων και �ρισµένα ��ρ�λ�γικά πλε�νεκτήµατα),
η Ισπανία δεν µπ�ρεσε να απ�δεί�ει �τι περι�ρί!�νται στην επαν�ρθωση των !ηµιών π�υ
πρ�κλήθηκαν απ� την αύ�ηση της τιµής των καυσίµων. Έτσι, η Επιτρ�πή θεώρησε τα εν λ�γω
µέτρα ως ενισ�ύσεις λειτ�υργίας ασυµ"ί"αστες µε τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ.

531. Η Επιτρ�πή απ��άσισε �τι, "άσει της Συνθήκης, τα ακ�λ�υθα µέτρα δεν συνιστ�ύν
ενίσ�υση:

— τρ�π�π�ίηση τ�υ ν�µ�υ σ�ετικά µε τ� ��ρ� πρ�στιθέµενης α�ίας·

— ��ρ�λ�γικά µέτρα υπέρ των γεωργικών συνεταιρισµών·

— ��ρ�λ�γικά µέτρα σ�ετικά µε τ� ��ρ� εισ�δήµατ�ς �υσικών πρ�σώπων και τ� ��ρ�
πρ�στιθέµενης α�ίας π�υ περιλαµ"άν�υν τα ακ�λ�υθα µέτρα·

¥330¦ Υπ�θεση N 30/2002.
¥331¦ Πρ"λ. επιστ�λή SG(2001) D/286564 της 28ης Φε"ρ�υαρί�υ 2001.
¥332¦ Πρ"λ. επιστ�λή SG(2001) D/286847 της 13ης Μαρτί�υ 2001.
¥333¦ EE C 252 της 12.9.2001, σ 5.
¥334¦ Υπ�θεση C 22/2001.
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— για το οικονοµικ� �το� 2000, εφαρµογ� σε ορισµ�νε� κτηνοτροφικ�� δραστηρι�τητε�,
που υπ�γονται στο καθεστ�� αντικειµενικ�� εκτ�µηση�, εν�� διορθωτικο� δε�κτη για τι�
ζωοτροφ�� που �χουν αγοραστε� απ� τρ�του�·

— για το οικονοµικ� �το� 2001, µε�ωση τη� καθαρ�� παραγωγ�� στο πλα�σιο του
καθεστ�το� αντικειµενικ�� εκτ�µηση� του φ�ρου εισοδ�µατο� φυσικ�ν προσ�πων για
τι� γεωργικ�� και κτηνοτροφικ�� δραστηρι�τητε�·

— για το οικονοµικ� �το� 2001 επ�ση�, µε�ωση του ποσοστο� µε το οπο�ο καθορ�ζονται
οι τριµηνια�ε� καταβολ�� στο πλα�σιο του απλοποιηµ�νου καθεστ�το� φ�ρου
προστιθ�µενη� αξ�α� για ορισµ�νε� γεωργικ�� δραστηρι�τητε� και φορολογικ� µ�τρο
που συν�σταται στην α�ξηση του ποσοστο� των εξ�δων που δικαιολογο�νται δ�σκολα
στο πλα�σιο του φ�ρου εισοδ�µατο� φυσικ�ν προσ�πων.

532. Αντίθετα, η Επιτρ�πή απ��άσισε �τι δεν συµ"ι"ά!�νται µε την κ�ινή αγ�ρά �ι κρατικές
ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγήθηκαν υπέρ κατ��ων γεωργικών εκµεταλλεύσεων υπ� µ�ρ�ή
επιδ�τησης δανείων και εγγυήσεων, καθώς και τ� µέτρ� π�υ πρ�"λέπει �τι κατά τα �ικ�ν�µικά
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έτη 2000 και 2001 τα ��ρ�λ�γικά πλε�νεκτήµατα π�υ ε�αρµ�!�νται στ� πλαίσι� τ�υ ��ρ�υ
εισ�δήµατ�ς �υσικών πρ�σώπων επεκτείν�νται στη µετα"ί"αση �ρισµένων εκτάσεων και
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Για τα µέτρα αυτά, η Ισπανία δεν παρέσ�ε κανένα στ�ι�εί� π�υ να
απ�δεικνύει �τι συνδέ�νται µε την αύ�ηση της τιµής τ�υ πετρελαί�υ και τις !ηµίες π�υ
υπέστησαν �ι γεωργ�ί. ∆εδ�µέν�υ �τι �ι ενισ�ύσεις είναι παράν�µες, η Ισπανία πρέπει να τις
ακυρώσει και να τις ανακτήσει απ� τ�υς δικαι�ύ��υς �ωρίς καθυστέρηση. Η Ισπανία πρέπει να
ενηµερώσει την Επιτρ�πή εντ�ς δύ� µηνών για τα µέτρα π�υ έλα"ε πρ�κειµέν�υ να ακυρώσει
και να ανακτήσει τις εν λ�γω ενισ�ύσεις.

4.2.4. Κ�νηση επ�σηµων διαδικασι'ν

Ενισχ�σει
 στι
 βιοµηχαν�ε
 εκχ�λιση
, εξευγενισµο� και εµφι�λωση
 πυρηνελα�ου

533. Στις 14 Μαρτί�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει τη διαδικασία έρευνας στ�ν τ�µέα
των κρατικών ενισ�ύσεων σ�ετικά µε καθεστώς ενισ�ύσεων π�υ ��ρηγεί η Ισπανία για τη
στήρι�η των "ι�µη�ανιών εκ�ύλισης, ε�ευγενισµ�ύ και εµ�ιάλωσης πυρηνελαί�υ (335). )ι
ενισ�ύσεις ��ρηγήθηκαν υπ� µ�ρ�ή δανείων συν�λικ�ύ ανώτατ�υ ύψ�υς 5 000 εκατ. ESP
(30,05 εκατ. ευρώ) µε επιτ�κι� επιδ�τ�ύµεν� απ� τ� Υπ�υργεί� Γεωργίας, π�υ θα µπ�ρεί επίσης
να επιδ�τήσει τις εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά.

534. Στ� παρ�ν στάδι� η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι εν λ�γω ενισ�ύσεις απ�τελ�ύν κρατικές
ενισ�ύσεις π�υ πρ��ρί!�νται να "ελτιώσ�υν την �ικ�ν�µική κατάσταση των "ι�µη�ανιών,
αλλά δεν συµ"άλλ�υν κατά κανένα τρ�π� στην ανάπτυ�η τ�υ τ�µέα. Κατά συνέπεια, θα
µπ�ρ�ύσαν να απ�τελ�ύν ενισ�ύσεις λειτ�υργίας ασυµ"ί"αστες µε την κ�ινή αγ�ρά. Επιπλέ�ν,
�ι εν λ�γω ενισ�ύσεις ενδέ�εται να συνιστ�ύν παρά"αση των κ�ιν�τικών καν�νιστικών
διατά�εων (Κ)Α).

Ενισχ�σει
 σε οργαν�σει
 παραγωγ�ν ελαιολ�δου

535. Στις 19 Ι�υλί�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει τη διαδικασία ε�έτασης στ�ν τ�µέα
των κρατικών ενισ�ύσεων σ�ετικά µε καθεστώς περι�ερειακών ενισ�ύσεων (Estremadura,

¥335¦ Υπ�θεση C 21/2002 (πρώην NN 14/2002).
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Ισπανία) πρ�ς �ργανώσεις παραγωγών ελαι�λάδ�υ. Η ενίσ�υση, π�υ έ�ει µ�ρ�ή επι��ρήγησης
υπ�λ�γι!�µενης σε συνάρτηση µε τ�ν αριθµ� των αιτήσεων π�υ υπ�"λήθηκαν για ενισ�ύσεις
στην παραγωγή ελαί�υ και επιτραπέ!ιων ελαίων, συµπληρώνει την κ�ιν�τική ενίσ�υση π�υ
πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� (Ε)Κ) αριθ. 136/66.

536. Στ� παρ�ν στάδι� η Επιτρ�πή θεωρεί �τι µια επι��ρήγηση πρ�ς �ργανώσεις παραγωγών
π�υ υπ�λ�γί!εται σε συνάρτηση µε τ�ν αριθµ� των αιτήσεων π�υ υπ�"λήθηκαν για ενισ�ύσεις
στην παραγωγή ελαί�υ και επιτραπέ!ιων ελαίων απ�τελεί κρατική ενίσ�υση π�υ πρ��ρί!εται
να "ελτιώσει την �ικ�ν�µική κατάσταση των �ργανώσεων, αλλά �υδ�λως συµ"άλλει στην
ανάπτυ�η τ�υ τ�µέα. Κατά συνέπεια, �ι εν λ�γω ενισ�ύσεις θα έπρεπε να θεωρηθ�ύν ως
ενισ�ύσεις λειτ�υργίας ασυµ"ί"αστες µε την κ�ινή αγ�ρά. Επιπλέ�ν, πρ�κειται για ενισ�ύσεις
π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να θί��υν τ�υς µη�ανισµ�ύς �ι �π�ί�ι διέπ�υν τις κ�ινές �ργανώσεις της
αγ�ράς και να τ�υς παρα"αίν�υν. Συνεπώς, θα µπ�ρ�ύσαν να απ�τελ�ύν παρά"αση των
κ�ιν�τικών καν�νιστικών διατά�εων.
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Εν�σχυση για τη χρηµατοδ�τηση τη
 δηµ�σια
 υπηρεσ�α
 αξιοπο�ηση
 ζωικ�ν καταλο�πων

537. Στις 10 Ι�υλί�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας
σ�ετικά µε �ρισµένες πτυ�ές τ�υ συστήµατ�ς α�ι�π�ίησης !ωικών καταλ�ίπων στη Γαλλία (336).
Η Επιτρ�πή έλα"ε αρκετές καταγγελίες κατά τις �π�ίες τ� τέλ�ς α�ι�π�ίησης !ωικών
καταλ�ίπων πρ�καλεί στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Τ� τέλ�ς α�ι�π�ίησης !ωικών
καταλ�ίπων έ�ει ως στ��� τη �ρηµατ�δ�τηση µιας δηµ�σιας υπηρεσίας η �π�ία συνίσταται στη
συλλ�γή και την ε�άλειψη των σ�αγίων και των καταλ�ίπων των σ�αγείων π�υ θεωρ�ύνται
ακατάλληλα για τη διατρ��ή των ανθρώπων και των !ώων. Επι"άλλεται απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ
1997 και α��ρά τις αγ�ρές κρέατ�ς και άλλων ειδικών πρ�ϊ�ντων απ� κάθε λιανέµπ�ρ� αυτών
των πρ�ϊ�ντων και έ�ει ως "άση υπ�λ�γισµ�ύ την α�ία εκτ�ς ΦΠΑ των αγ�ρών κάθε
πρ�έλευσης.

538. Η ε�έταση της Επιτρ�πής α��ρά κυρίως τ� γεγ�ν�ς �τι τ� τέλ�ς α�ι�π�ίησης !ωικών
καταλ�ίπων, τ� �π�ί� δηµι�υργήθηκε για τη �ρηµατ�δ�τηση τ�υ συστήµατ�ς, επι"άλλεται και
στα κρέατα π�υ πρ�έρ��νται απ� άλλα κράτη µέλη, τα �π�ία δεν επω�ελ�ύνται απ� τ� σύστηµα
α�ι�π�ίησης !ωικών καταλ�ίπων. Επιπλέ�ν, η δωρεάν παρ��ή της υπηρεσίας �αίνεται �τι έ�ει
ως απ�τέλεσµα �τι �ι άµεσ�ι δικαι�ύ��ι, κυρίως τα σ�αγεία, �ι κτην�τρ���ι και �ι κάτ���ι
!ωικών αλεύρων, απαλλάσσ�νται απ� τα έ��δα ε�άλειψης των απ�"λήτων π�υ παράγ�νται κατά
την άσκηση των δραστηρι�τήτων τ�υς. Τ�ύτ� θα µπ�ρ�ύσε να απ�τελεί κρατική ενίσ�υση,
ενδε��µένως ασυµ"ί"αστη, υπέρ των ανωτέρω επι�ειρήσεων.

539. Η Επιτρ�πή ε�ετά!ει επίσης τ� γεγ�ν�ς �τι τ� τέλ�ς επι"άλλεται µ�ν�ν �ταν �
συν�λικ�ς κύκλ�ς εργασιών µιας επι�είρησης υπερ"αίνει ένα συγκεκριµέν� �ρι� και ��ι µε
"άση τις πωλήσεις κρέατ�ς. Ειδικ�τερα, �ρισµένες επι�ειρήσεις απαλλάσσ�νται απ� τ� τέλ�ς,
ακ�µη και �ταν πωλ�ύν µεγαλύτερες π�σ�τητες κρέατ�ς απ� µια άλλη επι�είρηση, η �π�ία
πραγµατ�π�ιεί µεγαλύτερ� κύκλ� εργασιών απ� την πώληση άλλων πρ�ϊ�ντων. Η απαλλαγή
αυτή ενδέ�εται να απ�τελεί ασυµ"ί"αστη κρατική ενίσ�υση για τις επι�ειρήσεις π�υ δεν
υπ�κεινται στ� τέλ�ς.

¥336¦ Υπ�θεση C 49/2002.
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540. Ε�άλλ�υ, τ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων ε�έτασε πρ�δικαστική ερώτηση
π�υ α��ρ�ύσε την ερµηνεία τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 της Συνθήκης (337), σε σ�έση µε τ�
τέλ�ς α�ι�π�ίησης !ωικών καταλ�ίπων.

Καθεστ�
 ενισχ�σεων για τον εξορθολογισµ� σφαγε�ων χο�ρων

541. Στις 28 ∆εκεµ"ρί�υ 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει την επίσηµη
διαδικασία έρευνας στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων σ�ετικά µε καθεστώς ενισ�ύσεων για
τ�ν ε��ρθ�λ�γισµ� των σ�αγείων ��ίρων στις Κάτω :ώρες (338). Έ��ντας υπ�ψη την απ��αση
τ�υ Πρωτ�δικεί�υ στην υπ�θεση Weyl Beef Products BV κ.λπ. κατά Επιτρ�πής (339), θεωρήθηκε
απαραίτητ� να ε�εταστεί κατά π�σ�ν συµ"ι"α!�ταν µε τ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ τ�
κ�ιν�π�ιηθέν µέτρ�, τ� �π�ί� περιλάµ"ανε συµ�ωνία µετα�ύ επι�ειρήσεων για τη µείωση της
παραγωγικής ικαν�τητας. Η Επιτρ�πή αµ�έ"αλλε για τη δυνατ�τητα απαλλαγής τ�υ µέτρ�υ ως
σύµπρα�ης κρίσης, δι�τι πρ��ανώς δεν υπήρ�ε διαρθρωτική πλε�νά!�υσα παραγωγική
ικαν�τητα και επιπλέ�ν η "ελτίωση της παραγωγής �άρη στ� µέτρ� �αιν�ταν αµ�ί"�λη. Τέλ�ς,
η Επιτρ�πή εί�ε επίσης αµ�ι"�λίες σ�ετικά µε τ� συµ"ι"άσιµ� τ�υ σ�εδια!�µεν�υ µέτρ�υ µε
τις διατά�εις τ�υ κε�αλαί�υ 9 των κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισ�ύσεις στ�ν
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τ�µέα της γεωργίας. Με επιστ�λή της 5ης Αυγ�ύστ�υ 2002 �ι �λλανδικές αρ�ές απέσυραν την
κ�ιν�π�ίηση τ�υ µέτρ�υ. Κατά συνέπεια, δεν θα λη�θεί �ριστική απ��αση στην εν λ�γω
υπ�θεση.

5. Αλιε�α

542. ) τ�µέας της αλιείας, λ�γω των κ�ινωνικών και των �ικ�ν�µικών �αρακτηριστικών τ�υ,
κατά την περί�δ� π�υ καλύπτει η παρ�ύσα έκθεση απ�τέλεσε αντικείµεν� εκτεταµένων
δηµ�σιων παρεµ"άσεων, σε κ�ιν�τικ� αλλά και σε εθνικ� επίπεδ�.

543. Aσ�ν α��ρά τις κατευθυντήριες γραµµές για την ε�έταση κρατικών ενισ�ύσεων στ�ν
τ�µέα της αλιείας και της υδατ�καλλιέργειας (340), η Επιτρ�πή ε�έτασε αν συµ"ι"ά!�νται µε τ�
κ�ιν�τικ� δίκαι� τα εθνικά καθεστώτα ��ρήγησης κρατικών ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της
αλιείας.

544. Τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 2002, τ� Συµ"�ύλι� απ��άσισε τη µεταρρύθµιση της κ�ινής
π�λιτικής αλιείας. Με τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 2369/2002 τ�υ Συµ"�υλί�υ (341) τρ�π�π�ιήθηκε
τ� άρθρ� 19 τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, π�υ καθ�ρί!ει τ� "αθµ� στ�ν �π�ί� έ��υν
ε�αρµ�γή στ�ν τ�µέα της αλιείας �ι καν�νες περί κρατικών ενισ�ύσεων της Συνθήκης.

545. Πρ�κειµέν�υ να επιτα�υνθεί η κατα"�λή των κε�αλαίων των κ�ιν�τικών διαρθρωτικών
ταµείων και να µειωθεί � δι�ικητικ�ς ��ρτ�ς τ�σ� των κρατών µελών �σ� και της Επιτρ�πής
απ� τις θετικές απ��άσεις στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων σε υπ�θέσεις «ρ�υτίνας»,
�ωρίς να ελαττωθεί � έλεγ��ς των κρατικών ενισ�ύσεων, απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2003 τα άρθρα

¥337¦ Υπ�θεση C-126/01, Υπ�υργ�ς �ικ�ν�µίας, �ικ�ν�µικών και "ι�µη�ανίας κατά SA GEMO.
¥338¦ Υπ�θεση κρατικής ενίσ�υσης C 91/2001 (πρώην N 568/2001), ΕΕ C 37 της 9.2.2002, σ 17.
¥339¦ Συνεκδικασθείσες υπ�θέσεις T-197/97 και T-198/97, απ��αση της 31ης Ιαν�υαρί�υ 2001.
¥340¦ EE C 19 της 20.1.2001.
¥341¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2369/2002 τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 20ής ∆εκεµ"ρί�υ 2002, για την τρ�π�π�ίηση τ�υ

καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 για καθ�ρισµ� των λεπτ�µερών καν�νων και ρυθµίσεων σ�ετικά µε την
κ�ιν�τική διαρθρωτική "�ήθεια στ�ν τ�µέα της αλιείας, ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ 49.
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87 έως 89 δεν έ��υν πλέ�ν ε�αρµ�γή σε παρελθ�ύσες ή µελλ�ντικές πληρωµές απ� τα κράτη
µέλη π�υ απ�τελ�ύν την υπ��ρεωτική εθνική συγ�ρηµατ�δ�τηση δαπανών στ� πλαίσι� τ�υ
Gρηµατ�δ�τικ�ύ Μέσ�υ Πρ�σανατ�λισµ�ύ της Αλιείας. Ωστ�σ�, τα άρθρα 87 έως 89
ε�ακ�λ�υθ�ύν να έ��υν ε�αρµ�γή σε κάθε ενίσ�υση π�υ υπερ"αίνει την υπ��ρεωτική
συγ�ρηµατ�δ�τηση "άσει των ανωτέρω καν�νων. Επίσης, θα διατηρηθεί � εκ των υστέρων
έλεγ��ς κατά την επιστρ��ή κε�αλαίων στα κράτη µέλη "άσει των καν�νων των διαρθρωτικών
ταµείων.

546. Στις 27 Ν�εµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς ενισ�ύσεων π�υ κ�ιν�π�ίησαν
�ι �λλανδικές αρ�ές, µε στ��� την επαναγ�ρά, κατά τ� έτ�ς 2003, των αδειών αλιείας π�υ εί�αν
«κρατηθεί» (342). )ι άδειες αυτές, �ι �π�ίες παρέ��υν τ� δικαίωµα άσκησης αλιευτικών
δραστηρι�τήτων, δεν συνδέ�νται µε συγκεκριµέν� σκά��ς, αλλά τίθενται πρ�ς πώληση απ� τ�ν
ιδι�κτήτη τ�υς. ) ιδι�κτήτης εν�ς αλιευτικ�ύ σκά��υς µπ�ρεί να τις αγ�ράσει ανά πάσα στιγµή
εντ�ς δύ� ετών απ� την έκδ�σή τ�υς.

547. Τ� κ�ιν�π�ιηθέν καθεστώς ενισ�ύσεων, �ι �π�ίες �θάν�υν τα 900 000 ευρώ,
απ�σκ�πεί στην επαναγ�ρά αδειών π�υ εί�ε κρατήσει τ� �λλανδικ� κράτ�ς στην τιµή της
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αγ�ράς, εν�ψει την απ�συρσής τ�υς απ� την κυκλ���ρία και υπ� την πρ��πτική της
κατάργησης αυτών των αδειών απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2004. )ι Κάτω Gώρες δια"ε"αίωσαν �τι
δεν θα κατα"ληθεί καµία άλλη ενίσ�υση για τ�ν ίδι� σκ�π� και �τι τ� σύστηµα κράτησης
αδειών θα λή�ει τ� 2004.

548. Τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2002, η Επιτρ�πή ε�έδωσε δύ� θετικές �ριστικές απ��άσεις (343)
σ�ετικά µε καθεστώτα απ�!ηµίωσης αλιέων π�υ υπ��ρεώθηκαν να σταµατήσ�υν πρ�σωρινά
την αλιεία τ� 2000. Στην περίπτωση τ�υ εν�ς καθεστώτ�ς, η πρ�σωρινή διακ�πή της αλιείας
��ειλ�ταν σε �αιν�µεν� ρύπανσης, ενώ στην περίπτωση τ�υ άλλ�υ καθεστώτ�ς εντασσ�ταν σε
σ�έδι� πρ�στασίας των θαλάσσιων π�ρων. Την ίδια ηµερ�µηνία, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη
διατυπώσει αντιρρήσεις για παρ�µ�ια καθεστώτα, π�υ δηµι�υργήθηκαν στ� πλαίσι� σ�εδίων
πρ�στασίας των π�ρων για τα έτη 2001 και 2002 (344).

¢ — ¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜

1. Υφιστ�µενε� ενισχ�σει�

549. Στις 16 )κτω"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά
µε υ�ιστάµενες ενισ�ύσεις π�υ κατα"λήθηκαν σε γερµαν�ύς παραγωγ�ύς απ�στάγµατ�ς
σιτηρών [Kornbranntwein (345)]. Η απ��αση αυτή εκδ�θηκε κατ�πιν της άρνησης των
γερµανικών αρ�ών να συµµ�ρ�ωθ�ύν µε σύσταση της Επιτρ�πής της 19ης Ι�υνί�υ 2002, η
�π�ία καλ�ύσε τις γερµανικές αρ�ές να εντά��υν στη ν�µ�θεσία τ�υς µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2003
κατάλληλα µέτρα για τη µεταρρύθµιση τ�υ ν�µ�υ τ�υς σ�ετικά µε τ� µ�ν�πώλι� τ�υ
απ�στάγµατ�ς σιτηρών «Kornbranntwein». Τ� γερµανικ� καθεστώς, �πως ισ�ύει σήµερα,
παρέ�ει ενίσ�υση στ�υς εγ�ώρι�υς παραγωγ�ύς, απ� την �π�ία δεν επω�ελ�ύνται �ι
παραγωγ�ί άλλων κρατών µελών. )ι γερµανικές αρ�ές θεωρ�ύν �τι τ� εν λ�γω πρ�ϊ�ν
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υπάγεται στ�υς γεωργικ�ύς καν�νες, π�υ δεν είναι ιδιαίτερα απαγ�ρευτικ�ί, ενώ η Επιτρ�πή
θεωρεί �τι τ� απ�σταγµα σιτηρών ως �ιν�πνευµατώδες π�τ� υπάγεται στ�υς καν�νες των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ.

550. Η κ�ινή θέση της ΕΕ στ� κε�άλαι� τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ εγκρίθηκε τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ
2001 καθ�ρί!ει τη διαδικασία εκτίµησης των µέτρων κρατικής ενίσ�υσης, η �π�ία θα έ�ει τεθεί
σε ισ�ύ πριν απ� την ηµερ�µηνία πρ�σ�ώρησης και την �π�ία �ι υπ�ψή�ιες �ώρες επιθυµ�ύν
να ε�αρµ�σ�υν πέραν της ηµερ�µηνίας αυτής.

551. Τ� σ�έδι� της συνθήκης πρ�σ�ώρησης πρ�"λέπει �τι τα ακ�λ�υθα µέτρα ενίσ�υσης θα
θεωρ�ύνται ως υ�ιστάµενη ενίσ�υση κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα��ς 1 της
συνθήκης ΕΚ απ� την ηµερ�µηνία πρ�σ�ώρησης:

α) µέτρα ενίσ�υσης π�υ τέθηκαν σε ισ�ύ πριν απ� τις 10 ∆εκεµ"ρί�υ 1994·

") µέτρα ενίσ�υσης π�υ περιλαµ"άν�νται σε παράρτηµα της συνθήκης πρ�σ�ώρησης
(γνωστά ως «κατάλ�γ�ς της Συνθήκης»)·
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

γ) µέτρα ενίσ�υσης τα �π�ία πριν απ� την ηµερ�µηνία πρ�σ�ώρησης εί�αν εκτιµηθεί απ�
την αρ�ή παρακ�λ�ύθησης των κρατικών ενισ�ύσεων τ�υ νέ�υ κράτ�υς µέλ�υς και
κρίθηκαν συµ"ι"άσιµα µε τ� κ�ιν�τικ� κεκτηµέν� και για τα �π�ία δεν διατυπώθηκαν
αντιρρήσεις απ� την Επιτρ�πή λ�γω σ�"αρών αµ�ι"�λιών ως πρ�ς τ� συµ"ι"άσιµ� τ�υς µε
την κ�ινή αγ�ρά (πρ�κειται για τη λεγ�µενη «ενδιάµεση διαδικασία»).

552. Aλα τα µέτρα π�υ απ�τελ�ύν κρατικές ενισ�ύσεις και δεν πληρ�ύν τις πρ�ανα�ερθείσες
πρ�ϋπ�θέσεις θα θεωρ�ύνται ως νέα ενίσ�υση κατά την πρ�σ�ώρηση σε �,τι α��ρά την
ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα��ς 3 της συνθήκης ΕΚ.

553. )ι ανωτέρω διατά�εις δεν έ��υν ε�αρµ�γή στις ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα των µετα��ρών
�ύτε στις δραστηρι�τητες π�υ σ�ετί!�νται µε την παραγωγή, την επε�εργασία ή την εµπ�ρία
των πρ�ϊ�ντων π�υ περιλαµ"άν�νται στ� παράρτηµα Ι της συνθήκης ΕΚ, ε�αιρ�υµένων των
πρ�ϊ�ντων αλιείας και των παραγώγων τ�υς. )ι ανωτέρω διατά�εις δεν θίγ�υν επίσης τα
µετα"ατικά µέτρα σ�ετικά µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ π�υ πρ�"λέπ�νται στ� σ�έδι� της
συνθήκης πρ�σ�ώρησης.

554. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2002, και "άσει των µέτρων π�υ υπέ"αλαν �ι υπ�ψή�ιες �ώρες,
καταρτίστηκε � κατάλ�γ�ς της Συνθήκης. Μέ�ρι τ� τέλ�ς )κτω"ρί�υ 2002, �ι υπ�ψή�ιες �ώρες
εί�αν υπ�"άλει 322 µέτρα κρατικής ενίσ�υσης (τ� 57 % α��ρά µεµ�νωµένες ενισ�ύσεις και τ�
43 % καθεστώτα ενισ�ύσεων). )ι υπηρεσίες της Επιτρ�πής εκτίµησαν αυτά τα µέτρα "άσει των
πληρ���ριών π�υ δια"ί"ασαν �ι υπ�ψή�ιες �ώρες και συµπέραναν �τι τ� 69 % των µέτρων π�υ
υπ�"λήθηκαν συµ"ι"ά!�νται µε τ� κεκτηµέν�. Ως εκ τ�ύτ�υ, πρ�τειναν να περιλη�θ�ύν αυτά τα
µέτρα στ�ν κατάλ�γ� της Συνθήκης.

2. Απαλλασσ�µενε� ενισχ�σει�

555. Έ��υν εκδ�θεί καν�νισµ�ί απαλλαγής για να διευκ�λυνθεί η ��ρήγηση κρατικών
ενισ�ύσεων απ� τα κράτη µέλη σε �ρισµέν�υς τ�µείς. Τ�ύτ� σηµαίνει στην πρά�η �τι τα κράτη
µέλη δεν �ρειά!εται να κ�ιν�π�ι�ύν επίσηµα στην Επιτρ�πή τα σ�έδιά τ�υς πρ�τ�ύ
��ρηγήσ�υν τις ενισ�ύσεις.
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556. Ωστ�σ�, για να µπ�ρεί η Επιτρ�πή να ασκεί τα ελεγκτικά της καθήκ�ντα και στ�υς
τ�µείς αυτ�ύς, τα κράτη µέλη πρέπει να ανα�έρ�υν µία ��ρά τ� �ρ�ν� στην Επιτρ�πή π�ιες
ενισ�ύσεις ��ρηγήθηκαν "άσει των καν�νισµών απαλλαγής.

557. Η υπ�"�λή εκθέσεων απ� τα κράτη µέλη πρέπει να "ελτιωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή
�εκίνησε µια ευρεία εκπαιδευτική πρωτ�"�υλία απευθυν�µενη στα κράτη µέλη, πρ�κειµέν�υ
να τ�υς δεί�ει τη �ρησιµ�τητα των εκθέσεων ως πρ�ς την αύ�ηση της δια�άνειας στ�ν τ�µέα
των κρατικών ενισ�ύσεων, καθώς και τις ελά�ιστες απαιτήσεις π�υ έ�ει η σωστή υπ�"�λή
εκθέσεων, ώστε να µπ�ρέσει η Επιτρ�πή να εκπληρώσει τις υπ��ρεώσεις παρακ�λ�ύθησης π�υ
έ�ει.

3. Αν�κτηση ενισχ�σεων

558. Στις 12 Μαρτί�υ, η Επιτρ�πή διέτα�ε την ανάκτηση ενίσ�υσης ύψ�υς 7,83 εκατ. ευρώ
απ� την Neue Erba Lautex GmbH (NEL), Γερµανία, και τη µητρική της εταιρεία, την
πτω�εύσασα Erba Lautex GmbH. Τα δύ� αυτά ν�µικά πρ�σωπα απ�τελ�ύν έναν �µιλ� π�υ
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µπ�ρεσε τε�νητά να διατηρήσει τις δραστηρι�τητές τ�υ �άρη σε νέα ενίσ�υση και στη µη
ανάκτηση ενίσ�υσης ύψ�υς 61,36 εκατ. ευρώ, π�υ εί�ε ήδη κηρυ�θεί ασυµ"ί"αστη τ�ν Ι�ύλι�
τ�υ 1999. Η Επιτρ�πή δεν µπ�ρ�ύσε να επιτρέψει σε µια εταιρεία π�υ δεν εί�ε απ�πληρώσει
ενίσ�υση η �π�ία εί�ε κηρυ�θεί ασυµ"ί"αστη πριν απ� δυ�µισι �ρ�νια να ιδρύσει µια
θυγατρική απλώς και µ�ν� για να λά"ει περισσ�τερη κρατική ενίσ�υση και να στρε"λώσει και
άλλ� τ�ν ανταγωνισµ�. Στην απ��ασή της η Επιτρ�πή απέδει�ε καταρ�άς �τι η NEL δεν ήταν
µια ανε�άρτητη νέα εταιρεία, αλλά συναπ�τελ�ύσε �µιλ� µα!ί µε τη µητρική εταιρεία της, την
πτω�εύσασα Erba Lautex GmbH. ∆εύτερ�ν, η Επιτρ�πή απ��άνθηκε �τι η ενίσ�υση δεν
συµ"ι"α!�ταν µε την κ�ινή αγ�ρά, επειδή σα�ώς δεν πληρ�ύσε τις πρ�ϋπ�θέσεις των
κατευθυντήριων γραµµών για τις ενισ�ύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Τέλ�ς, η Επιτρ�πή
επεσήµανε �τι η νέα ενίσ�υση µα!ί µε τη µη ανακτηθείσα ενίσ�υση π�υ εί�ε κηρυ�θεί
ασυµ"ί"αστη τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 1999 εί�αν σωρευτικές αρνητικές συνέπειες στ�ν ανταγωνισµ�,
καθ�τι �ι στρε"λώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ επιδεινώθηκαν.

559. Στις 30 )κτω"ρί�υ, η Επιτρ�πή περάτωσε έρευνα π�υ διήρκεσε τρία �ρ�νια
διατάσσ�ντας την ανάκτηση ασυµ"ί"αστης ενίσ�υσης ύψ�υς 15,7 εκατ. ευρώ απ� την
ανατ�λικ�γερµανική εταιρεία κατασκευής π�ρσελάνης Kahla (Θ�υριγγία) (346). Η απ��αση
α��ρά δύ� δια��ρετικά ν�µικά πρ�σωπα: την Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) —εταιρεία
κατασκευής π�ρσελάνης π�υ ιδιωτικ�π�ιήθηκε τ� 1991 και κήρυ�ε πτώ�ευση τ� 1993 µετά απ�
υψηλές !ηµίες— και τ�ν ν�µιµ� διάδ��� της, την εταιρεία Kahla/Thüringen Porzellan GmbH
(Kahla II) —π�υ συστάθηκε τ� 1993 για να αναλά"ει τ� ενεργητικ� της πτω�εύσασας Kahla I
και να συνε�ίσει τις δραστηρι�τητές της στην παραγωγή πιάτων και �ικιακών ειδών απ�
π�ρσελάνη. Η επίσηµη διαδικασία έρευνας κινήθηκε τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2000 και επεκτάθηκε
τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2001. Αντικείµεν� της έρευνας ήταν 33 συν�λικά µέτρα υπέρ της Kahla I και
της Kahla II, συν�λικ�ύ ύψ�υς 79 εκατ. ευρώ περίπ�υ. Απ� τα δέκα µέτρα υπέρ της Kahla I, η
Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι περίπ�υ 37 εκατ. ευρώ δεν απ�τελ�ύσαν κρατική ενίσ�υση, ενώ άλλα
19 εκατ. ευρώ καλύπτ�νταν απ� εγκεκριµένα καθεστώτα ενισ�ύσεων. Η υπ�λ�ιπη ενίσ�υση
ύψ�υς 3 εκατ. ευρώ εκτιµήθηκε "άσει των κατευθυντηρίων γραµµών για τις ενισ�ύσεις
διάσωσης και αναδιάρθρωσης, αλλά κηρύ�θηκε ασυµ"ί"αστη επειδή δεν πληρ�ύνταν τα
κριτήρια των εν λ�γω κατευθυντηρίων γραµµών. Τα υπ�λ�ιπα 23 µέτρα υπέρ της Kahla II
διαπιστώθηκε �τι απ�τελ�ύν ενίσ�υση. Τα 7,3 εκατ. ευρώ απ� τ� συν�λικ� π�σ� καλύπτ�νταν
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απ� εγκεκριµένα καθεστώτα ενισ�ύσεων, ενώ τα υπ�λ�ιπα 12,7 εκατ. ευρώ θεωρήθηκαν ως ad
hoc ενίσ�υση. Εκθέσεις π�υ εί�αν συντα�θεί κατά τη σύσταση της εταιρείας δεί�ν�υν σα�ώς
�τι η Kahla II αντιµετώπι!ε πρ�"λήµατα απ� τη σύστασή της µέ�ρι τ� 1996. Έτσι, η ενίσ�υση
π�υ ��ρηγήθηκε κατά την περί�δ� αυτή εκτιµήθηκε "άσει των κατευθυντηρίων γραµµών για τις
ενισ�ύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Ωστ�σ�, ελλείψει εν�ς άρτι�υ σ�εδί�υ
αναδιάρθρωσης και µιας σηµαντικής συνεισ��ράς στην αναδιάρθρωση, η ενίσ�υση κηρύ�θηκε
ασυµ"ί"αστη. Η ενίσ�υση π�υ ��ρηγήθηκε µετά τ� 1996 εκτιµήθηκε ως περι�ερειακή
επενδυτική ενίσ�υση. Ωστ�σ�, επειδή ήταν σα�ώς ενίσ�υση λειτ�υργίας και δεν συνδε�ταν µε
αρ�ική επένδυση, κηρύ�θηκε επίσης ασυµ"ί"αστη. Η ασυµ"ί"αστη ενίσ�υση ύψ�υς 15,7 εκατ.
ευρώ πρέπει να επιστρα�εί απ� την Kahla I και την Kahla II.

Αν�κτηση ενισχ�σεων και χρ�ση του �ρθρου 88 παρ�γραφο
 2 τη
 Συνθ�κη
 απ� το Συµβο�λιο

560. Στις 27 Φε"ρ�υαρί�υ 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ��άσισε να ασκήσει πρ�σ�υγή
ακυρώσεως ενώπι�ν τ�υ ∆ικαστηρί�υ σ�ετικά µε απ��αση τ�υ Συµ"�υλί�υ (347) Υπ�υργών της
21ης Ιαν�υαρί�υ 2002, µε την �π�ία επιτράπηκε στην Π�ρτ�γαλία να ��ρηγήσει κρατική
ενίσ�υση ύψ�υς 16,3 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατ� �ρι� σε ��ιρ�τρ���υς. Τ� ύψ�ς της εν λ�γω
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ενίσ�υσης είναι ίσ� µε τ� π�σ� π�υ θα έπρεπε να επιστρέψ�υν 2 116 κτην�τρ���ι "άσει
δύ� αρνητικών �ριστικών απ��άσεων της Επιτρ�πής της 25ης Ν�εµ"ρί�υ 1999 (348) και
4 )κτω"ρί�υ 2000 (349).

561. Η Επιτρ�πή εί�ε εκτιµήσει �τι τα µέτρα αυτά έπρεπε να θεωρηθ�ύν ως ενισ�ύσεις
ασυµ"ί"αστες µε τα άρθρα της Συνθήκης π�υ α��ρ�ύν τις κρατικές ενισ�ύσεις (άρθρα 87 και
88), και έτσι απαίτησε απ� την Π�ρτ�γαλία να λά"ει µέτρα για την ανάκτηση των π�σών π�υ
εί�αν ��ρηγηθεί παράν�µα. )ι απ��άσεις αυτές δεν αµ�ισ"ητήθηκαν, καθ�τι η Π�ρτ�γαλία
δεν άσκησε πρ�σ�υγή ενώπι�ν τ�υ ∆ικαστηρί�υ.

562. )ι π�ρτ�γαλικές αρ�ές πράγµατι κίνησαν τη διαδικασία ανάκτησης των ασυµ"ί"αστων
ενισ�ύσεων, αλλά άλλα�αν γνώµη και µε επιστ�λή της 23ης Ν�εµ"ρί�υ 2001 !ήτησαν επίσηµα
την άδεια τ�υ Συµ"�υλί�υ, "άσει της διαδικασίας π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 88 της Συνθήκης,
να ��ρηγήσ�υν ενίσ�υση συν�λικ�ύ ύψ�υς 16,3 εκατ. ευρώ στ�υς 2 116 δικαι�ύ��υς π�υ
θίγ�νταν απ� τις δύ� αρνητικές απ��άσεις της Επιτρ�πής.

563. Την 21η Ιαν�υαρί�υ 2002, τ� Συµ"�ύλι� Υπ�υργών ε�έδωσε ευν�ϊκή απ��αση
επιτρέπ�ντας τη ��ρήγηση της εν λ�γω ενίσ�υσης. Η απ��αση αυτή, π�υ "ασί!εται επίσηµα
στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της Συνθήκης, θεωρήθηκε απ� την Επιτρ�πή, στην πρ�κειµένη
περίπτωση, ως κατά�ρηση της εν λ�γω διάτα�ης. Τ� Συµ"�ύλι� ε�έδωσε την απ��αση 15 µήνες
και πλέ�ν µετά την έκδ�ση των απ��άσεων της Επιτρ�πής. Για πρώτη ��ρά, τ� Συµ"�ύλι�
�ρησιµ�π�ίησε αυτή την έκτακτη διαδικασία για να εγκρίνει ενίσ�υση µε µ�ναδικ� στ��� να
ακυρωθ�ύν �ι �ικ�ν�µικές συνέπειες δύ� �ριστικών απ��άσεων της Επιτρ�πής. Η Επιτρ�πή
θεωρεί �τι η ν�µική ασ�άλεια των απ��άσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται σ�"αρά απ�
την εν λ�γω απ��αση τ�υ Συµ"�υλί�υ.

564. Κατά την άπ�ψη της Επιτρ�πής, η �ρησιµ�π�ίηση απ� τ� Συµ"�ύλι� της διαδικασίας
π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 88 της Συνθήκης για να ακυρωθ�ύν de facto και �ωρίς �ρ�νικ�
περι�ρισµ� �ι �ικ�ν�µικές συνέπειες των δύ� πρ�ανα�ερθεισών �ριστικών απ��άσεων:

¥347¦ Απ��αση 2002/114/ΕΚ της 21ης Ιαν�υαρί�υ 2002, EE L 43 της 14.2.2002, σ 18.
¥348¦ EE L 66 της 14.3.2000, σ. 20.
¥349¦ EE L 29 της 31.1.2001, σ. 49.
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— περιέ�ει µια απαράδεκτη στρέ"λωση της ασ�άλειας τ�υ δικαί�υ για �λ�υς τ�υς
ενδια�ερ�µεν�υς·

— συνεπάγεται �τι τ� Συµ"�ύλι� ενεργεί σε δεύτερ� "αθµ�, θίγ�ντας έτσι τ�σ� την ε��υσία
λήψης απ��άσεων της Επιτρ�πής �σ� και τη δικαστική ε��υσία τ�υ ∆ικαστηρί�υ·

— θέτει ένα !ήτηµα αρ�ής σ�ετικά µε την ε��υσία της Επιτρ�πής να απ��ασί!ει την
ακ�λ�υθητέα π�λιτική στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων και σ�ετικά µε την καταν�µή
αρµ�δι�τήτων µετα�ύ των θεσµικών �ργάνων, σύµ�ωνα µε τη "�ύληση τ�υ ν�µ�θέτη �πως
εκ�ρά!εται στην ίδια τη Συνθήκη.

Έτσι, η Επιτρ�πή πρ�σέ�υγε στ� ∆ικαστήρι� για την εν λ�γω υπ�θεση (350).

4. Μη εκτ�λεση αποφ�σεων

565. Με απ��αση της 3ης Ι�υλί�υ 2001, τ� ∆ικαστήρι� εί�ε διαπιστώσει τη µη εκτέλεση της
απ��ασης της Επιτρ�πής της 4ης ∆εκεµ"ρί�υ 1996, π�υ διέτασσε την ανάκτηση παράν�µων
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

ενισ�ύσεων �ι �π�ίες εί�αν ��ρηγηθεί στ� πλαίσι� τ�υ �ελγικ�ύ καθεστώτ�ς «Maribel bis/ter».
Τ� εν λ�γω καθεστώς "ασί!εται στη µείωση των εισ��ρών κ�ινωνικής ασ�άλισης στ�υς τ�µείς
π�υ είναι περισσ�τερ� εκτεθειµέν�ι στ�ν διεθνή ανταγωνισµ�.

566. Βε"αίως, στις 24 ∆εκεµ"ρί�υ 1999, τ� Βέλγι� ε�έδωσε τ� ν�µ� «Maribel quarter» για την
ανάκτηση των ενισ�ύσεων. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι � ν�µ�ς αυτ�ς δεν ε�ασ�άλι!ε την
πλήρη ανάκτηση των εν λ�γω ενισ�ύσεων. Ειδικ�τερα, � ν�µ�ς επέτρεπε στις επι�ειρήσεις π�υ
εί�αν επιστρέψει την ενίσ�υση να α�αιρέσ�υν και πάλι απ� τη ��ρ�λ�γική τ�υς "άση τ�
επιστρα�έν π�σ�, γεγ�ν�ς π�υ σήµαινε �τι τ�υς παρε��ταν �ανά αδικαι�λ�γητη ενίσ�υση.
Επιπλέ�ν, η ε�αρµ�γή τ�υ καν�να de minimis απ� τις "ελγικές αρ�ές θεωρήθηκε απ� την
Επιτρ�πή κατα�ρηστική, ιδίως επειδή επιτρέπει σε επι�ειρήσεις ε�αιρ�ύµενων τ�µέων
(µετα��ρές, γεωργία, άνθρακας, �άλυ"ας) να επω�εληθ�ύν απ� αυτ�ν.

567. Επειδή η απ��αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ δεν εκτελέστηκε σωστά, στις 20 Μαρτί�υ 2002 η
Επιτρ�πή απηύθυνε πρ�ειδ�π�ιητική επιστ�λή στις "ελγικές αρ�ές "άσει τ�υ άρθρ�υ 228 της
Συνθήκης· κατ�πιν τ�ύτ�υ, η διπλή ��ρ�λ�γική έκπτωση καταργήθηκε. Αντίθετα, τ� πρ�"ληµα
σ�ετικά µε τ�ν καν�να de minimis δεν λύθηκε σε αυτ� τ� στάδι� της διαδικασίας.

568. Κατά συνέπεια, στις 17 Ι�υλί�υ 2002 η Επιτρ�πή απ��άσισε να απευθύνει στις "ελγικές
αρ�ές αιτι�λ�γηµένη γνώµη για τη µη εκτέλεση της απ��ασης. Σε περίπτωση π�υ δεν
ικαν�π�ιηθ�ύν �ι απαιτήσεις της, η Επιτρ�πή θα µπ�ρ�ύσε να πρ�σ�ύγει στ� ∆ικαστήρι�
!ητώντας να καταδικαστεί τ� Βέλγι� σε �ρηµατική π�ινή. Η πρ�σ�υγή αυτή θα ήταν η πρώτη
τ�υ είδ�υς στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων.

5. ∆ικαστικ�� αποφ�σει�

569. Στις 17 )κτω"ρί�υ, τ� Πρωτ�δικεί� δεν δέ�θηκε τ� �αρακτήρα κρατικής ενίσ�υσης των
πρ�σ"αλλ�µενων µέτρων και ακύρωσε την απ��αση της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής της 18ης
Ιαν�υαρί�υ 2000 (351), στην �π�ία η Επιτρ�πή εί�ε κρίνει �τι ��ρηγήθηκε ασυµ"ί"αστη κρατική

¥350¦ Υπ�θεση C-110/02, Επιτρ�πή κατά Συµ"�υλί�υ.
¥351¦ Υπ�θεση COMP C 18/99, 2000/524/ΕΚ, ΕΕ L 211 της 22.8.2000, σ 7.
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ενίσ�υση στη Linde AG. Τ� 1996/97 o γερµανικ�ς κρατικ�ς �ργανισµ�ς ιδιωτικ�π�ιήσεων
Treuhandanstalt (THA/BvS), π�υ κατεί�ε µ�νάδα παραγωγής µ�ν��ειδί�υ τ�υ άνθρακα στις
εγκαταστάσεις �ηµικών πρ�ϊ�ντων της Leuna, υπέστη σηµαντικές !ηµίες λ�γω τ�υ �τι εί�ε
συνάψει µακρ�πρ�θεσµη υπ��ρέωση ε��διασµ�ύ της Union Chimique Belge (UCB) µε
�ικ�ν�µικά δυσµενείς �ρ�υς. Η τιµή τ�υ µ�ν��ειδί�υ τ�υ άνθρακα δεν κάλυπτε καν τ� κ�στ�ς
παραγωγής. Πρ�κειµέν�υ να µειώσει τις !ηµίες τ�υ, � THA/BvS επιδ�τησε µε 9 εκατ. DEM την
κατασκευή µιας νέας µ�νάδας παραγωγής µ�ν��ειδί�υ τ�υ άνθρακα απ� τη Linde. Επ’
ανταλλάγµατι της επι��ρήγησης, η Linde ανέλα"ε την υπ��ρέωση ε��διασµ�ύ της UCB.

570. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι, παρά τ� γεγ�ν�ς �τι η επι��ρήγηση της Linde παρεί�ε ένα
�ικ�ν�µικ� πλε�νέκτηµα στ� γερµανικ� κράτ�ς, η επι��ρήγηση απ�τελ�ύσε ενίσ�υση, δι�τι
επέτρεψε στη Linde να απ�κτήσει µία νέα µ�νάδα παραγωγής �ωρίς να επωµιστεί ε� �λ�κλήρ�υ
τ� σ�ετικ� κ�στ�ς. Τ� Πρωτ�δικεί� δεν δέ�θηκε την ύπαρ�η ενίσ�υσης, λ�γω των ιδιαίτερων
συνθηκών της αγ�ράς για τ� εν λ�γω πρ�ϊ�ν, και κυρίως λ�γω τ�υ �τι πρέπει να παράγεται στ�ν
τ�π� κατανάλωσης. Στ� ν�µικ� σκεπτικ� τ�υ Πρωτ�δικεί�υ, η επι"ε"αίωση της αρ�ής τ�υ
ιδιώτη επενδυτή στην �ικ�ν�µία της αγ�ράς, µ�λ�ν�τι δεν κατ�ν�µά!εται, έ�ει µεγαλύτερη
σηµασία.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

571. Παρ�λ� π�υ τ� Πρωτ�δικεί� α�ι�λ�γεί ευρέως τη «λ�γική, απ� �ικ�ν�µική άπ�ψη»
συµπερι��ρά τ�υ THA/BvS στην πρ�σπάθειά τ�υ να ε��ικ�ν�µήσει �ρήµατα για τ� κράτ�ς, εν
τέλει ε�αρµ�!ει την αρ�ή τ�υ ιδιώτη επενδυτή στην �ικ�ν�µία της αγ�ράς ως λυδία λίθ�, κατά
τ�ν τρ�π� π�υ την ερµηνεύει η Επιτρ�πή. Τ� Πρωτ�δικεί� ανα�έρει �τι µ�ν� τ� (υπ�θετικ�)
µέρ�ς της επι��ρήγησης π�υ θα ήταν υψηλ�τερ� ενδε��µένως απ� την τιµή αγ�ράς (τ�
ισ�δύναµ� αυτής) για τη µετα"ί"αση της υπ��ρέωσης πρ�µήθειας µ�ν��ειδί�υ τ�υ άνθρακα θα
µπ�ρ�ύσε να απ�τελεί κρατική ενίσ�υση. Πρ�ς τ�ύτ�, η Επιτρ�πή θα έπρεπε να εί�ε ε�ετάσει
εάν τ� π�σ� της επι��ρήγησης αντικατ�πτρι!ε την τιµή (αγ�ράς) π�υ θα εί�ε συµ�ωνηθεί
µετα�ύ �ικ�ν�µικών ��ρέων στην ίδια κατάσταση κατά τ�ν τρ�π� π�υ η Επιτρ�πή ερµηνεύει
την απ��αση.

572. Έτσι η Επιτρ�πή έπρεπε να �ρίσει την τιµή αγ�ράς για την ανάληψη της υπ��ρέωσης
παραδ�σεως και να τη συγκρίνει µε τ� π�σ� των 9 εκατ. DEM π�υ κατέ"αλε τ� γερµανικ�
κράτ�ς. Η επι��ρήγηση τ�υ γερµανικ�ύ κράτ�υς δεν θα απ�τελ�ύσε ενίσ�υση, αν ένας ιδιώτης
επενδυτής στην �ικ�ν�µία της αγ�ράς εί�ε κατα"άλει τ� ίδι� π�σ�, δηλαδή αν η Γερµανία
ενήργησε ως «homo oeconomicus». Συνεπώς, αν ένα µέρ�ς της επι��ρήγησης υπερέ"αινε την
τιµή αγ�ράς, τ� µέρ�ς αυτ� θα απ�τελ�ύσε κρατική ενίσ�υση. Η Επιτρ�πή �εκίνησε εκ νέ�υ
την έρευνα.

573. Στις 11 Ι�υλί�υ, τ� Πρωτ�δικεί� ε�έδωσε απ��αση σ�ετικά µε πρ�σ�υγή ακυρώσεως
της απ��ασης 1999/484/ΕΚ της Επιτρ�πής, της 3ης Φε"ρ�υαρί�υ 1999 (352), κηρύσσ�ντας
παράν�µες και ασυµ"ί"αστες µε την κ�ινή αγ�ρά τις κρατικές ενισ�ύσεις π�υ ��ρήγησε η
ισπανική κυ"έρνηση στην επι�είρηση Hijos de Andrés Molina SA (HAMSA), η �π�ία άσκησε
την πρ�σ�υγή, υπ�στηρι!�µενη απ� την Ισπανία.

574. Η απ�δέκτρια επι�είρηση (HAMSA) εί�ε επω�εληθεί απ� αρκετά µέτρα �ικ�ν�µικής
στήρι�ης απ� τ� 1993, και συγκεκριµένα απ� δάνεια και εγγυήσεις απ� τ�ν κρατικ� �ργανισµ�
IFA, κε�αλαι�π�ίηση εν�ς µέρ�υς των �ρεών πρ�ς την IFA και διαγρα�ές �ρεών απ� αρκετές
δηµ�σιες αρ�ές. Μετα�ύ των �κτώ λ�γων ακυρώσεως της απ��ασης της Επιτρ�πής π�υ

¥352¦ EE L 193 της 26.7.1999, σ 1.
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πρ�έ"αλε η πρ�σ�εύγ�υσα, µε τη στήρι�η τ�υ ισπανικ�ύ κράτ�υς, � µ�ναδικ�ς π�υ έγινε
δεκτ�ς απ� τ� Πρωτ�δικεί� α��ρ�ύσε τη δέσµη ενισ�ύσεων υπ� µ�ρ�ή διαγρα�ής �ρεών εκ
µέρ�υς κρατικών �ργανισµών.

575. Στην απ��ασή τ�υ τ� Πρωτ�δικεί� αναγνωρί!ει �τι η Επιτρ�πή «εκτίµησε τη συν�λική
κατάσταση των δανειστών τ�υ δηµ�σι�υ τ�µέα σε σ�έση πρ�ς την κατάσταση των ιδιωτών
δανειστών, συνάγ�ντας απ��ασιστικά συµπεράσµατα απ� την απλή σύγκριση µετα�ύ τ�υ
συν�λικ�ύ π�σ�ύ των απαιτήσεων των δανειστών τ�υ δηµ�σι�υ τ�µέα και τ�υ συν�λικ�ύ π�σ�ύ
των ιδιωτικών απαιτήσεων και µετα�ύ τ�υ µέσ�υ π�σ�στ�ύ διαγρα�ής �ρεών εκ µέρ�υς των
δανειστών τ�υ δηµ�σι�υ τ�µέα και τ�υ αντίστ�ι��υ π�σ�στ�ύ των ιδιωτών δανειστών, καθώς και
απ� τη διαπίστωση �τι �ι δανειστές τ�υ δηµ�σι�υ τ�µέα, σε αντίθεση πρ�ς την πλει�ν�τητα των
ιδιωτών δανειστών, κατεί�αν πρ�ν�µια ή και υπ�θήκες». Τ� Πρωτ�δικεί� εκτιµά �τι «απέκειτ�
στην Επιτρ�πή να καθ�ρίσει, για καθέναν απ� τ�υς εµπλεκ�µεν�υς δηµ�σι�υς �ργανισµ�ύς, και
λαµ"άν�ντας ιδίως υπ�ψη τ�υς πρ�εκτεθέντες παράγ�ντες, αν η διαγρα�ή �ρεών την �π�ία
παρε�ώρησε ήταν πρ��ανώς σηµαντικ�τερη απ� εκείνη την �π�ία θα εί�ε παρα�ωρήσει ένας
υπ�θετικ�ς ιδιώτης δανειστής � �π�ί�ς ευρίσκεται, έναντι της πρ�σ�εύγ�υσας, σε κατάσταση
συγκρίσιµη πρ�ς εκείνη τ�υ �ικεί�υ δηµ�σι�υ �ργανισµ�ύ και επιδιώκει να ανακτήσει τα π�σά
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

π�υ τ�υ ��είλ�νται». Έτσι, η συν�λική «ανελαστική» πρ�σέγγιση π�υ ακ�λ�ύθησε η Επιτρ�πή
ήταν τ� στ�ι�εί� π�υ �δήγησε στην ακύρωση αυτ�ύ τ�υ µέρ�υς της απ��ασης.

576. Αντίθετα, τ� Πρωτ�δικεί� απέρριψε �λες τις άλλες αιτιάσεις της πρ�σ�εύγ�υσας, και
ιδίως αυτές π�υ α��ρ�ύσαν τη µη ε�αρµ�γή της αρ�ής της περι�ερειακής πειθαρ�ίας σε µια
τ�µεακή ενίσ�υση ad hoc και τ�ν επηρεασµ� των συναλλαγών "άσει γενικών δεδ�µένων, �ωρίς
συγκεκριµένη αναλυτική απ�δει�η.

577. ∆ύ� πρ�σ�υγές ακυρώσεως ασκήθηκαν στ� ∆ικαστήρι� κατά των απ��άσεων  2000/237/
ΕΚ (353) και 2000/0240/ΕΚ (354) της Επιτρ�πής, της 22ας ∆εκεµ"ρί�υ 1999, µε τις �π�ίες
κηρύ�θηκαν ασυµ"ί"αστα µε τη Συνθήκη δύ� καθεστώτα ενισ�ύσεων π�υ ε�αρµ�στηκαν απ�
την Ισπανία α) υπέρ των κηπευτικών πρ�ϊ�ντων π�υ πρ��ρί!�νται για µεταπ�ίηση, στην πρώτη
περίπτωση, καθώς και ") για τη �ρηµατ�δ�τηση τ�υ κυκλ���ρ�ύντ�ς κε�αλαί�υ, στη δεύτερη
περίπτωση. Στις δύ� αυτές περιπτώσεις τ� ∆ικαστήρι� επανα"ε"αίωσε �τι τ� σ�ετικά �αµηλ�
ύψ�ς µιας ενίσ�υσης ή τ� σ�ετικά µέτρι� µέγεθ�ς της επι�είρησης π�υ λαµ"άνει την ενίσ�υση
δεν απ�κλεί�υν a priori τη δυνατ�τητα επηρεασµ�ύ τ�υ εµπ�ρί�υ µετα�ύ κρατών µελών και
επικύρωσε την ε�αίρεση των γεωργικών ενισ�ύσεων απ� τ�ν καν�να «de minimis».

578. Ως πρ�ς τη µη αιτι�λ�γηση της διαπίστωσης περί επηρεασµ�ύ των συναλλαγών, τ�
∆ικαστήρι� επανα"ε"αίωσε �τι η Επιτρ�πή δεν υπ��ρε�ύται να απ�δεί�ει τις επιπτώσεις των
ενισ�ύσεων. Ταυτ��ρ�να επισηµαίνει �τι �ι πρ�σ"ληθείσες απ��άσεις περιεί�αν αριθµητικά
στ�ι�εία σ�ετικά µε τις συναλλαγές µετα�ύ των λ�ιπών κρατών µελών και της Ισπανίας,
παρέ��ντας έτσι τ� γενικ� πλαίσι� στ� �π�ί� εντάσσ�νταν, καθώς και ενδεί�εις σ�ετικά µε τις
γενικές επιπτώσεις των ενισ�ύσεων στ� κ�στ�ς παραγωγής και στην ύπαρ�η κ�ινής �ργάνωσης
των αγ�ρών.

579. Έτσι, τ� ∆ικαστήρι� επανα"ε"αίωσε στις δύ� απ��άσεις �τι:

— η �ρήση των �ρων «ασυνήθως» και «σ�"αρή» στην παρέκκλιση π�υ πρ�"λέπεται στ�
άρθρ� 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� α) δεί�νει �τι αυτή α��ρά µ�ν�ν περι��ές �π�υ η

¥353¦ EE L 75 της 24.3.2000, σ 54.
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�ικ�ν�µική κατάσταση είναι ε�αιρετικά δυσµενής σε σ�έση πρ�ς τ� σύν�λ� της
Κ�ιν�τητας. Αντιθέτως, η παρέκκλιση τ�υ στ�ι�εί�υ γ) της ίδιας διάτα�ης έ�ει ευρύτερ�
περιε��µεν�, καθ�σ�ν επιτρέπει την ανάπτυ�η �ρισµένων περι��ών εν�ς κράτ�υς µέλ�υς,
�ι �π�ίες µει�νεκτ�ύν έναντι τ�υ εθνικ�ύ µέσ�υ �ρ�υ. Πρ�σθέτει �τι �σ�ν α��ρά τις
ενισ�ύσεις λειτ�υργίας π�υ δεν έ��υν σ�εδιαστεί ως περι�ερειακές επενδυτικές
ενισ�ύσεις ή για τη δηµι�υργία θέσεων εργασίας και π�υ δεν καλύπτ�νται απ� άλλη
πρακτική, �πως για παράδειγµα σ�ετικά µε τις πιστώσεις δια�είρισης, η ανάλυση των
τ�µεακών συνεπειών υπερέ�ει εκείνης των περι�ερειακών συνεπειών·

— �ι εν λ�γω ενισ�ύσεις ενεί�αν �ικ�ν�µικ� κίνητρ� για να πωλ�ύνται και να αγ�ρά!�νται
πρώτες ύλες της περι��ής και, ως εκ τ�ύτ�υ, απ�τελ�ύν περι�ρισµ� της ελεύθερης
κυκλ���ρίας των εµπ�ρευµάτων· συγκεκριµένα, απ�τελ�ύν µέτρ� µε απ�τέλεσµα
ισ�δύναµ� πρ�ς π�σ�τικ� περι�ρισµ�, απαγ�ρευ�µεν� απ� τη Συνθήκη. Κατά συνέπεια,
δεν µπ�ρ�ύσαν να κηρυ�θ�ύν συµ"ι"άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά. Η κ�ινή �ργάνωση της
αγ�ράς θιγ�ταν.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002
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IV — ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

1. Γενικ�� αρχ��

580. Η σηµασία π�υ απ�δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή στη διατήρηση και ανάπτυ�η υψηλής
π�ι�τητας υπηρεσιών κ�ινής ω�έλειας σε ευρωπαϊκ� επίπεδ� έ�ει υπ�γραµµιστεί π�ικιλ�τρ�πως
τα τελευταία �ρ�νια, ιδιαίτερα στα διαδ��ικά Ευρωπαϊκά Συµ"�ύλια, και αντικατ�πτρί!εται στη
µεγάλη πρ�σ��ή µε την �π�ία αντιµετωπί!ει τ� θέµα τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�. Στ� παρ�ν
κε�άλαι� παρ�υσιά!�νται �ι ε�ελί�εις κυρίως σε �,τι α��ρά τις υπηρεσίες γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ
συµ�έρ�ντ�ς (ΥΓ)Σ) (355) κατά τη διάρκεια τ�υ 2002, σε συνέ�εια µιας ιδιαίτερης πρ�σπάθειας
π�υ �εκίνησε µε την περυσινή ετήσια έκθεση, �ύτως ώστε να διευκ�λυνθεί η πρ�σ"αση εν�ς
ευρύτερ�υ κ�ιν�ύ στην πληρ���ρηση σ�ετικά µε τις ΥΓ)Σ (356).

581. Στην έκθεσή της πρ�ς τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� τ�υ Λάακεν, η Επιτρ�πή εί�ε ανα�έρει
�τι «σκ�πευε να θεσπίσει κατά τη διάρκεια τ�υ 2002, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
ένα κ�ιν�τικ� πλαίσι� για τις κρατικές ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγ�ύνται στις επι�ειρήσεις στις
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�π�ίες έ�ει ανατεθεί η παρ��ή υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς. Τ� πλαίσι� αυτ�
θα ενηµερώνει τα κράτη µέλη και τις επι�ειρήσεις για τις συνθήκες υπ� τις �π�ίες η κρατική
ενίσ�υση π�υ ��ρηγείται ως αντιστάθµιση για την επι"�λή υπ��ρεώσεων παρ��ής δηµ�σιας
υπηρεσίας µπ�ρεί να εγκριθεί απ� την Επιτρ�πή. Θα µπ�ρ�ύσε κυρίως να καθ�ρί!ει τις
συνθήκες για την έγκριση των καθεστώτων κρατικών ενισ�ύσεων απ� την Επιτρ�πή,
ελα�ρύν�ντας έτσι την υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης για τις µεµ�νωµένες ενισ�ύσεις. Σε δεύτερη
�άση, η Επιτρ�πή θα α�ι�λ�γήσει την εµπειρία π�υ απέκτησε µε την ε�αρµ�γή τ�υ πλαισί�υ
αυτ�ύ, και, εάν και στ� "αθµ� π�υ θα αιτι�λ�γείται, η Επιτρ�πή σκ�πεύει να εγκρίνει
καν�νισµ� για την ε�αίρεση �ρισµένων ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα των υπηρεσιών γενικ�ύ
�ικ�ν�µικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς απ� την υπ��ρέωση της πρ�ηγ�ύµενης κ�ιν�π�ίησης».

582. Η ανωτέρω έκθεση συντά�θηκε απ� την Επιτρ�πή έ��ντας υπ�ψη τη ν�µ�λ�γία τ�υ
Πρωτ�δικεί�υ (357), κατά την �π�ία �ι αντισταθµίσεις για την παρ��ή δηµ�σιας υπηρεσίας
απ�τελ�ύν κρατικές ενισ�ύσεις κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 της Συνθήκης.
Ωστ�σ�, στ� µετα�ύ τ� ∆ικαστήρι� ε�έδωσε την απ��ασή τ�υ στην υπ�θεση Ferring (358), στην
�π�ία κλίνει στην άπ�ψη �τι � αντισταθµίσεις π�υ δεν υπερ"αίν�υν τ� κ�στ�ς της ΥΓ)Σ δεν
παρέ��υν πλε�νέκτηµα στις απ�δέκτριες επι�ειρήσεις και, ως εκ τ�ύτ�υ, δεν απ�τελ�ύν
κρατική ενίσ�υση κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 της συνθήκης ΕΚ. Αντίθετα, �ι ενδε��µενες
υπεραντισταθµίσεις είναι δυνατ� να απ�τελ�ύν κρατικές ενισ�ύσεις.

583. Κατ�πιν της απ��ασης Ferring, � γενικ�ς εισαγγελέας Léger ανέπτυ�ε τις πρ�τάσεις τ�υ
στην υπ�θεση Altmark Trans (359), �π�υ πρ�τείνει στ� ∆ικαστήρι� να ανατρέψει την απ��ασή
τ�υ στην υπ�θεση Ferring και να επανέλθει στη ν�µ�λ�γία τ�υ Πρωτ�δικεί�υ στις υπ�θέσεις

¥355¦ Σύµ�ωνα µε τ�υς �ρισµ�ύς π�υ απαντ�ύν σε διά��ρες ανακ�ινώσεις της Επιτρ�πής, �ι υπηρεσίες κ�ινής
ω�έλειας (ΥΚΩ) περιλαµ"άν�υν υπηρεσίες κ�ινής ω�έλειας �ικ�ν�µικ�ύ και µη �ικ�ν�µικ�ύ �αρακτήρα,
ενώ �ι υπηρεσίες γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς (ΥΓ)Σ) περι�ρί!�νται στις υπηρεσίες κ�ινής ω�έλειας
�ικ�ν�µικ�ύ �αρακτήρα.

¥356¦ Για µια σύντ�µη περίληψη των γενικών αρ�ών π�υ έ��υν ε�αρµ�γή στ�ν εν λ�γω τ�µέα � αναγνώστης
παραπέµπεται στ� κε�άλαι� IV.1, σηµεία 487-489 της έκθεσης ανταγωνισµ�ύ 2001.

¥357¦ Ιδίως απ��αση FFSA της 27ης Φε"ρ�υαρί�υ 1997 στην υπ�θεση T-106/95, και απ��αση SIC της 10ης Μαΐ�υ
2000 στην υπ�θεση T-46/97.

¥358¦ Απ��αση της 22ας Ν�εµ"ρί�υ 2001 στην υπ�θεση C-53/00.
¥359¦ Πρ�τάσεις της 19ης Μαρτί�υ 2002 στην υπ�θεση C-280/00.
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FFSA και SIC. Ε�άλλ�υ, στις 30 Απριλί�υ 2002, � γενικ�ς εισαγγελέας Jacobs ανέπτυ�ε τις
πρ�τάσεις τ�υ στην υπ�θεση GEMO SA (360), �π�υ πρ�τείνει την καθιέρωση διάκρισης µετα�ύ
δύ� κατηγ�ριών περιπτώσεων, µε κριτήρι�, α�εν�ς, τ� είδ�ς της σ�έσης π�υ υ�ίσταται µετα�ύ
της παρε��µενης �ρηµατ�δ�τησης και των επι"αλλ�µενων υπ��ρεώσεων κ�ινής ω�έλειας και,
α�ετέρ�υ, τη σα�ήνεια π�υ �αρακτηρί!ει τ�ν καθ�ρισµ� των υπ��ρεώσεων αυτών. Κατά τ�ν
γενικ� εισαγγελέα, �ταν η σ�έση µετα�ύ, α�εν�ς, της παρε��µενης κρατικής �ρηµατ�δ�τησης
και, α�ετέρ�υ, των σα�ώς καθ�ρι!�µενων υπ��ρεώσεων κ�ινής ω�έλειας είναι άµεση και
πρ�δηλη, η υπ�θεση µπ�ρεί πράγµατι να υπα�θεί στις αρ�ές της αντιστάθµισης, �πως αυτές
έ��υν διατυπωθεί στην απ��αση Ferring. Αντιθέτως, �ταν δεν είναι σα�ές �τι σκ�π�ς της
κρατικής �ρηµατ�δ�τησης είναι απ�κλειστικά και µ�ν� η αντιστάθµιση τ�υ κ�στ�υς της
εκπλήρωσης σα�ώς καθ�ρι!�µενων υπ��ρεώσεων κ�ινής ω�έλειας, η υπ�θεση υπ�κειται στην
πρ�"ληµατική των κρατικών ενισ�ύσεων. Η πρ�σέγγιση π�υ πρ�τείνει � κ. Jacobs �αίνεται �τι
ακ�λ�υθείται και απ� τη γενική εισαγγελέα κ. Stix-Hackl στις πρ�τάσεις της της 7ης Ν�εµ"ρί�υ
2002 σ�ετικά µε την υπ�θεση Enirisorse SpA (361).

584. Στην έκθεσή της πρ�ς τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Σε"ίλλης (362), η Επιτρ�πή
υπενθύµισε την ε�έλι�η της ν�µ�λ�γίας και υπ�γράµµισε �τι, λ�γω της α"ε"αι�τητας σ�ετικά
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µε τ�ν ν�µικ� �αρακτηρισµ� των αντισταθµίσεων για την παρ��ή δηµ�σιας υπηρεσίας, δεν
είναι δυνατ� να �ριστικ�π�ιηθεί ένα κείµεν� στ� θέµα αυτ�, �πως εί�ε πρ�"λε�θεί στην
έκθεση πρ�ς τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� τ�υ Λάακεν. Ένα κείµεν� π�υ θα συντασσ�ταν µε "άση
την τρέ��υσα ν�µ�λ�γία δεν θα παρεί�ε την ασ�άλεια τ�υ δικαί�υ π�υ επιδιώκ�υν τα κράτη
µέλη και �ι επι�ειρήσεις π�υ είναι επι��ρτισµένες µε την παρ��ή ΥΓ)Σ.

585. Ειδικ�τερα, εάν στις πρ�σε�είς απ��άσεις τ�υ τ� ∆ικαστήρι� κρίνει �τι �ι αντισταθµίσεις
για την παρ��ή δηµ�σιας υπηρεσίας απ�τελ�ύν κρατικές ενισ�ύσεις, µπ�ρεί να συνε�ιστεί η
πρ�σέγγιση π�υ ε�ήγγειλε η Επιτρ�πή στην έκθεσή της πρ�ς τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� τ�υ
Λάακεν. Αντίθετα, αν τ� ∆ικαστήρι� επι"ε"αιώσει τη ν�µ�λ�γία τ�υ επί της υπ�θεσης Ferring,
τ�τε �ι αντισταθµίσεις π�υ δεν υπερ"αίν�υν τ� επίπεδ� π�υ είναι αναγκαί� για τη λειτ�υργία των
ΥΓ)Σ δεν απ�τελ�ύν κρατικές ενισ�ύσεις και, συνεπώς, δεν ισ�ύει η υπ��ρέωση πρ�ηγ�ύµενης
κ�ιν�π�ίησης π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 3 της Συνθήκης.

586. Επί της �υσίας, πρέπει να τ�νισθεί �τι, σε κάθε περίπτωση, η ν�µική συ!ήτηση γύρω απ�
τ� �αρακτηρισµ� της αντιστάθµισης για την παρ��ή δηµ�σιας υπηρεσίας δεν θίγει την
απρ�σκ�πτη λειτ�υργία των ΥΓ)Σ. Σε περίπτωση π�υ επι"ε"αιωθεί η ν�µ�λ�γία Ferring, τα
κράτη µέλη µπ�ρ�ύν να παρέ��υν αντισταθµίσεις, �ι �π�ίες, �ταν έ��υν υπ�λ�γισθεί σωστά,
δεν θα θεωρ�ύνται ως κρατική ενίσ�υση. Σε περίπτωση, πάλι, π�υ δεν επι"ε"αιωθεί η
ν�µ�λ�γία Ferring, η αντιστάθµιση θα θεωρείται µεν κρατική ενίσ�υση, αλλά θα είναι
συµ"ι"άσιµη µε τη Συνθήκη κατ’ ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα��ς 2 της Συνθήκης, ε��σ�ν
δεν πρ�καλεί υπεραντιστάθµιση. Πάντως, και στις δύ� περιπτώσεις, �ι επι�ειρήσεις π�υ είναι
επι��ρτισµένες µε την παρ��ή ΥΓ)Σ µπ�ρ�ύν να είναι "έ"αιες �τι θα έ��υν τ�υς απαραίτητ�υς
για τη λειτ�υργία τ�υς π�ρ�υς.

¥360¦ Υπ�θεση C-126/01.
¥361¦ Συνεκδικασθείσες υπ�θέσεις C-34/01 έως C-38/01.
¥362¦ Έκθεση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε την πρ��δ� των εργασιών π�υ διε�άγ�νται σε σ�έση µε τις κατευθυντήριες

γραµµές για τις κρατικές ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα των υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς,
COM(2002) 280 τελικ�.
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587. Στην έκθεσή της πρ�ς τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Κ�πεγ�άγης (363), η Επιτρ�πή
υπενθύµισε τις αρ�ές αυτές και ε�ήγγειλε τη σύντα�η εν�ς εγγρά��υ π�υ θα πρ�σεγγί!ει ιδίως
τα ε�ής θέµατα:

— την ένν�ια της ΥΓ)Σ και την ελευθερία των κρατών µελών να �ρί!�υν τις ΥΓ)Σ τ�υς·

— τ� πεδί� ε�αρµ�γής των καν�νων σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις, ιδίως σε �,τι α��ρά
τις ένν�ιες της �ικ�ν�µικής δραστηρι�τητας και τ�υ επηρεασµ�ύ των συναλλαγών·

— τις σ�έσεις µετα�ύ των κρατών και των επι�ειρήσεων π�υ είναι επι��ρτισµένες µε την
παρ��ή ΥΓ)Σ, και ιδίως την ανάγκη ακρι"�ύς �ρισµ�ύ των υπ��ρεώσεων των
επι�ειρήσεων και των αντισταθµίσεων π�υ παρέ�ει ενδε��µένως τ� κράτ�ς·

— τ�υς �ρ�υς επιλ�γής των επι�ειρήσεων π�υ αναλαµ"άν�υν την παρ��ή ΥΓ)Σ·

— τη �ρηµατ�δ�τηση της παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας. Ανε�αρτήτως τ�υ πώς
�αρακτηρί!εται η αντιστάθµιση, τ� ύψ�ς της πρέπει να υπ�λ�γί!εται σωστά, ώστε να
απ��εύγεται κάθε υπεραντιστάθµιση π�υ θα απ�τελ�ύσε ασυµ"ί"αστη κρατική ενίσ�υση.
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588. Κατ�πιν µιας πρώτης συ!ήτησης µε τ�υς εµπειρ�γνώµ�νες των κρατών µελών τ�ν
∆εκέµ"ρι� τ�υ 2002, "άσει εν�ς ανεπίσηµ�υ εγγρά��υ των υπηρεσιών, η Επιτρ�πή σκ�πεύει να
συνε�ίσει τις εργασίες της τ� 2003 και να συντά�ει έγγρα�� "άσει της ν�µ�λ�γίας τ�υ
∆ικαστηρί�υ.

2. Πρ�σφατε� εξελ�ξει�

2.1. Σχ�διο Πρ�σινου Βιβλ�ου σχετικ� µε οδηγ�α-πλα�σιο για τι� ΥΚΩ

589. Στην έκθεσή της πρ�ς τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� τ�υ Λάακεν (2001), η Επιτρ�πή
δεσµεύθηκε �τι θα ε�ετάσει την πρ�ταση για κωδικ�π�ίηση και πρ�σδι�ρισµ� των αρ�ών για
τις υπηρεσίες κ�ινής ω�έλειας (ΥΚΩ) π�υ διέπ�υν τ� άρθρ� 16 της συνθήκης ΕΚ σε µία �δηγία-
πλαίσι�. Ανταπ�κριν�µενη σε αίτηµα τ�υ ε�ετιν�ύ Ευρωπαϊκ�ύ Συµ"�υλί�υ της Βαρκελ�νης, η
Επιτρ�πή υπέ"αλε έκθεση σ�ετικά µε την π�ρεία των εργασιών της µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2002. Η
Επιτρ�πή διευκρίνισε �τι πρ�τίθεται να συντά�ει καταρ�άς ένα Πράσιν� Βι"λί� ως έγγρα��
δια"�ύλευσης σ�ετικά µε την �δηγία-πλαίσι�, καταγρά��ντας έτσι �λες τις π�λιτικές της ΕΕ
στ�ν τ�µέα των ΥΚΩ και ε�ετά!�ντας τη συν��ή και συνέπειά τ�υς. Τ� Πράσιν� Βι"λί�, π�υ
πρ�"λέπεται να εκδ�θεί τ� πρώτ� τρίµην� τ�υ 2003, θα επιτρέψει στην Επιτρ�πή να �εκινήσει
έναν δηµ�σι� διάλ�γ� σε ευρωπαϊκ� επίπεδ� σ�ετικά µε διά��ρες πτυ�ές των ΥΚΩ. Στη
συνέ�εια, µε "άση τα απ�τελέσµατα τ�υ διαλ�γ�υ και των δικών της εργασιών, η Επιτρ�πή θα
διατυπώσει τα συµπεράσµατά της σε λειτ�υργικ� επίπεδ�.

2.2. Υποθ�σει� κρατικ�ν ενισχ�σεων που εξ�τασε η Επιτροπ�

Crédit Mutuel

590. Στις 15 Ιαν�υαρί�υ 2002 η Επιτρ�πή απ��άνθηκε �τι τ� γαλλικ� κράτ�ς παρεί�ε
υπεραντιστάθµιση στην Crédit Mutuel για τη λειτ�υργία τ�υ συστήµατ�ς Livret Bleu (364). Η

¥363¦ COM(2002) 636/3.
¥364¦ Υπ�θεση C 88/97.
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Επιτρ�πή δεν επέκρινε �ύτε έθι�ε κατ’ �υδένα τρ�π� τ� λ�γαριασµ� καταθέσεων ταµιευτηρί�υ
Livret Bleu, ένα �ρηµατ�πιστωτικ� πρ�ϊ�ν π�υ έ�ει επιν�ήσει τ� γαλλικ� κράτ�ς. Αντίθετα, η
Επιτρ�πή στην απ��ασή της αναγνώρισε �τι τ� εν λ�γω σύστηµα είναι επω�ελές για τ�υς
καταναλωτές, δι�τι πρ�σ�έρει στ� ευρύ κ�ιν� ένα πρ�ϊ�ν α��ρ�λ�γητης απ�ταµίευσης.

591. Η απ�στ�λή παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας συνεπάγεται τ�σ� υπ��ρεώσεις �σ� και
αντισταθµίσεις, π�υ µπ�ρ�ύν να εκ�ραστ�ύν και ως έ��δα και έσ�δα. Ενώ η εκπλήρωση της
απ�στ�λής παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας µπ�ρεί καθαυτήν να δηµι�υργήσει ένα πλε�νέκτηµα
σε µια επι�είρηση, τ�ύτ� δεν θεωρείται ως παρά"αση των καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις,
�ταν η αντιστάθµιση είναι ίση ακρι"ώς µε τ� πρ�σθετ� κ�στ�ς π�υ συνεπάγεται η εκπλήρωση
της εν λ�γω απ�στ�λής.

592. Στα έ��δα, η Επιτρ�πή συνυπ�λ�γισε τ� τµήµα τ�υ κ�στ�υς λειτ�υργίας
υπ�καταστηµάτων π�υ απ�ρρέει απ� τη διάθεση τ�υ Livret Bleu στ� κ�ιν�, την κατα"�λή
α��ρ�λ�γητων τ�κων στ�υς δικαι�ύ��υς λ�γαριασµ�ύ Livret Bleu, καθώς και τα γενικά έ��δα
δια�είρισης τ�υ συστήµατ�ς, �πως η µετα"ί"αση κε�αλαίων στ� CDC (Ταµεί�
Παρακαταθηκών και ∆ανείων) ή στα επιλεγέντα επενδυτικά σ�έδια. Στα έσ�δα, η Επιτρ�πή
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συνυπ�λ�γισε και �αρακτήρισε ως κρατικ�ύς π�ρ�υς την πρ�µήθεια π�υ κατέ"αλλε τ� υπ�
κρατική ιδι�κτησία CDC κατ’ εντ�λή τ�υ κράτ�υς, ύψ�υς 1,3 % επί των κε�αλαίων-καταθέσεων
στ� CDC, και την επιστρ��ή τ�υ ��ρ�λ�γικ�ύ πλε�νεκτήµατ�ς. Καθ�τι η Crédit Mutuel
δια�ειρι!�ταν επίσης η ίδια ένα µέρ�ς των κε�αλαίων τ�υ Livret Bleu, είτε επενδύ�ντάς τα σε
σ�έδια σύµ�ωνα µε τις �δηγίες τ�υ κράτ�υς είτε λαµ"άν�ντας δικές της επενδυτικές απ��άσεις,
τα καθαρά περιθώρια κέρδ�υς π�υ απ�κ�µι!ε απ� τις πρά�εις αυτές εντάσσ�νταν επίσης στ�
σύστηµα Livret Bleu. Επειδή τ� ισ�!ύγι� µετα�ύ ε��δων και εσ�δων ήταν θετικ� για την Crédit
Mutuel επί µεγάλ� �ρ�νικ� διάστηµα, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι εί�ε λά"ει
υπεραντιστάθµιση για την εν λ�γω υπηρεσία. Η Crédit Mutuel υπ��ρεώθηκε να επιστρέψει
αυτά τα πρ�σθετα έσ�δα, �ι δε γαλλικές αρ�ές θα τρ�π�π�ιήσ�υν τ� σύστηµα αντιστάθµισης
ώστε να είναι σύµ�ων� µε τ�υς καν�νες της Συνθήκης και θα παρακ�λ�υθ�ύν την ε�αρµ�γή τ�υ.

593. Με την έκδ�ση της εν λ�γω απ��ασης περατώθηκε µια µακρά και περίπλ�κη
διαδικασία, επι"ε"αιών�ντας, α�εν�ς, �τι η Επιτρ�πή στηρί!ει την παρ��ή υπηρεσιών απ� τα
κράτη µέλη π�υ τα ίδια θεωρ�ύν ως υπηρεσίες κ�ινής ω�έλειας και, α�ετέρ�υ, �τι η Επιτρ�πή
�ρ�ντί!ει να µην απ�κ�µί!�υν �ι ενδιάµεσ�ι αδικαι�λ�γητ� �ικ�ν�µικ� ή εµπ�ρικ� κέρδ�ς εις
"άρ�ς των ��ρ�λ�γ�υµένων και των ανταγωνιστών τ�υς στην αγ�ρά.

Ente Poste Italiane

594. Τ� 1997, η Επιτρ�πή έλα"ε καταγγελία κατά την �π�ία, στ� πλαίσι� της µετατρ�πής της
Amministrazione Poste e Telegrafi σε Ente Poste Italiane (EPI) (365), η Ιταλία ε�έδωσε διά��ρα
µέτρα ��ρήγησης κρατικής ενίσ�υσης, �ωρίς να τα κ�ιν�π�ιήσει στην Επιτρ�πή. Τ�ν Ι�ύλι�
τ�υ 1998, η Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία έρευνας, εντ�πί!�ντας και διά��ρα άλλα
µέτρα π�υ απ�τελ�ύσαν πιθανώς κρατική ενίσ�υση και τα �π�ία δεν εί�αν ανα�ερθεί απ� τ�ν
καταγγέλλ�ντα, και επέκτεινε τη διαδικασία τ� 1998. Η EPI µετ�ν�µάσθηκε στη συνέ�εια σε
Poste Italiane Spa.

595. Η πρώτη ενέργεια της Επιτρ�πής ήταν να υπ�λ�γίσει τ� ύψ�ς της �ικ�ν�µικής στήρι�ης
π�υ ��ρηγήθηκε µέσω των µέτρων υπέρ της EPI απ� τ� 1994 µέ�ρι τ� 1999. Κατά τ� διάστηµα
αυτ� η �ικ�ν�µική στήρι�η τ�υ κράτ�υς πρ�ς την Poste Italiane ανήλθε σε 17 960 δισ. ITL

¥365¦ Υπ�θεση C 47/98.
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(σ�εδ�ν 9 δισ. ευρώ). Στη συνέ�εια, τ� π�σ� αυτ� συγκρίθηκε µε τ� πρ�σθετ� κ�στ�ς π�υ
επωµίστηκε η EPI για την εκπλήρωση της απ�στ�λής παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας π�υ της
εί�ε αναθέσει τ� κράτ�ς. Ειδικ�τερα, �ταν ε�ετά!εται τ� κατά π�σ�ν είναι σύµ�ωνα µε τη
Συνθήκη �ικ�ν�µικά µέτρα π�υ ευν��ύν µια επι�είρηση στην �π�ία έ�ει ανατεθεί µια
απ�στ�λή κ�ινής ω�έλειας, πρέπει να ελέγ�εται εάν τα µέτρα αυτά �δηγ�ύν σε στήρι�η π�υ
υπερ"αίνει τ� πρ�σθετ� κ�στ�ς µε τ� �π�ί� επι"αρύνεται µια επι�είρηση για την εκπλήρωση
απ�στ�λής κ�ινής ω�έλειας. Aπως έ�ει επανειληµµένως απ��ανθεί τ� ∆ικαστήρι�, τα κράτη
µέλη έ��υν τ� δικαίωµα να ε�ασ�αλί!�υν �τι �ι επι�ειρήσεις π�υ εκτελ�ύν καθήκ�ντα κ�ινής
ω�έλειας λειτ�υργ�ύν υπ� συνθήκες �ικ�ν�µικής ισ�ρρ�πίας. Έτσι, αν η παρε��µενη στήρι�η
δεν υπερ"αίνει τ� καθαρ� επιπλέ�ν κ�στ�ς, τα µέτρα δεν εγείρ�υν ανησυ�ίες "άσει των
καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις.

596. Πρ�κειµέν�υ να υπ�λ�γίσει τ� πρ�σθετ� κ�στ�ς, η Επιτρ�πή έκανε ανα��ρά στ�υς
πιστ�π�ιηµέν�υς �ωριστ�ύς λ�γαριασµ�ύς π�υ τηρ�ύσε η EPI. Ειδικ�τερα, πριν ακ�µη απ� την
έναρ�η ισ�ύ�ς της τα�υδρ�µικής �δηγίας, η EPI ε�άρµ�σε ένα σύστηµα �ωριστής λ�γιστικής,
τ� �π�ί� είναι σύµ�ων� µε τ� γράµµα και τ� πνεύµα της �δηγίας και επιτρέπει τ�ν υπ�λ�γισµ�
τ�υ πρ�σθετ�υ κ�στ�υς κάθε υπηρεσίας π�υ πρέπει να παρέ�ει η EPI στ� πλαίσι� της
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υπ��ρέωσης παρ��ής υπηρεσίας κ�ινής ω�έλειας.

597. Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι κατά την περί�δ� 1994 έως 1999 τ� πρ�σθετ� κ�στ�ς της
απ�στ�λής παρ��ής υπηρεσίας κ�ινής ω�έλειας π�υ ανατέθηκε στην EPI απ�τιµάται σε
3 000 δισ. ITL περίπ�υ (1,5 δισ. ευρώ) ετησίως. Αυτ� τ� π�λύ υψηλ� κ�στ�ς ��είλεται σε
διά��ρ�υς παράγ�ντες, και ιδίως στην π�λύ σηµαντική επι"άρυνση απ� τις ευν�ϊκές τιµές για
τη διαν�µή τ�υ τύπ�υ ή εντύπων µη κερδ�σκ�πικ�ύ �αρακτήρα. Τ� καθαρ� επιπλέ�ν κ�στ�ς
π�υ "άρυνε την Poste Italiane για την εκπλήρωση των δια��ρων υπ��ρεώσεων παρ��ής
υπηρεσιών κ�ινής ω�έλειας π�υ της ανατέθηκαν υπερέ"η τα 18 000 δισ. ITL.

598. Η σύγκριση µετα�ύ τ�υ επιπλέ�ν κ�στ�υς της παρ��ής υπηρεσίας κ�ινής ω�έλειας και
της στήρι�ης π�υ έλα"ε η EPI έδει�ε �τι η EPI δεν έλα"ε υπεραντιστάθµιση για την απ�στ�λή
παρ��ής υπηρεσίας κ�ινής ω�έλειας. Καθ�σ�ν η �ικ�ν�µική στήρι�η π�υ έλα"ε η EPI µέ�ρι τ�
1999 απ� τα µέτρα π�υ ε�ετάστηκαν στ� πλαίσι� της έρευνας της Επιτρ�πής δεν υπερ"αίνει τ�
καθαρ� επιπλέ�ν κ�στ�ς της απ�στ�λής παρ��ής υπηρεσίας κ�ινής ω�έλειας π�υ έ�ει ανατεθεί
στην ίδια επι�είρηση, η Επιτρ�πή απ��άσισε να περατώσει την έρευνα στ�ν τ�µέα των
κρατικών ενισ�ύσεων εκδίδ�ντας θετική απ��αση.

599. Βάσει παρ�µ�ιων συγκρίσεων µετα�ύ τ�υ πρ�σθετ�υ κ�στ�υς π�υ "αρύνει µια
επι�είρηση για την παρ��ή υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς και των αντίστ�ι�ων
κρατικών πληρωµών, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
τέσσερις κ�ιν�π�ιήσεις στ�ν τα�υδρ�µικ� τ�µέα απ� τις αρ�ές τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ, της
Σ�υηδίας και της Ιρλανδίας. Σε καθεµιά απ� τις περιπτώσεις αυτές, τ� κράτ�ς απαιτεί να
παραµένει τ� δίκτυ� �ικ�ν�µικά υπερεκτεταµέν�, πρ�κειµέν�υ να υπάρ�ει σε �λη τη �ώρα
πρ�σ"αση σε κρατικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες πληρωµής µέσω των θυρίδων των
τα�υδρ�µείων.

600. Στη Σ�υηδία, τ� κράτ�ς παρέ�ει αντιστάθµιση στ� τα�υδρ�µικ� δίκτυ� για τ� καθαρ�
κ�στ�ς των διευκ�λύνσεων παρ��ής "ασικών υπηρεσιών πληρωµής και εκτέλεσης συναλλαγών
λ�γαριασµ�ύ �ψεως µέσω ασύµ��ρων θυρίδων τα�υδρ�µεί�υ, δηλαδή θυρίδων �ι �π�ίες
"ρίσκ�νται σε περι��ές �π�υ δεν υπάρ�ει καµία τράπε!α, καθώς και µέσω της υπηρεσίας
τα�υδρ�µων υπαίθρ�υ π�υ ε�υπηρετεί 700 000 ανθρώπ�υς και 5 000 εταιρείες σε απ�µακρυσµένες
περι��ές. Στην Ιρλανδία, η εισ��ρά µετ��ικ�ύ κε�αλαί�υ ύψ�υς 12,7 εκατ. ευρώ µε στ��� την
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ανασυγκρ�τηση τ�υ δικτύ�υ έτσι ώστε να ε�ασ�αλιστεί η "ιωσιµ�τητά τ�υ είναι σα�ώς
�αµηλ�τερη απ� τ� καθαρ� πρ�σθετ� κ�στ�ς της παρ��ής δηµ�σιων υπηρεσιών µέσω τ�υ
ασύµ��ρ�υ τµήµατ�ς τ�υ δικτύ�υ π�υ τ� κράτ�ς έ�ει δεσµευθεί �τι θα ε�ακ�λ�υθήσει να
λειτ�υργεί. )µ�ίως, στ� Ηνωµέν� Βασίλει�, η κρατική αντιστάθµιση στ� πλαίσι� της
«επανίδρυσης τ�υ αστικ�ύ τα�υδρ�µικ�ύ δικτύ�υ» έ�ει ως στ��� να ε�ασ�αλίσει τη συνέ�ιση της
παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας. Τέλ�ς, στ� πλαίσι� της πρ�τασης «καθ�λική τραπε!ική υπηρεσία
στ� Ηνωµέν� Βασίλει�», µε στ��� να καταστεί δυνατή η υπ��ρεωτική κατα"�λή των παρ��ών
κ�ινωνικής ασ�άλισης µέσω αυτ�µατ�π�ιηµένων µετα��ρών πιστώσεων σε τραπε!ικ�ύς
λ�γαριασµ�ύς και να διευκ�λυνθεί η πρ�σ"αση σε λ�γαριασµ�ύς �ψεως για τα άτ�µα π�υ δεν
έ��υν τραπε!ικ� λ�γαριασµ�, η αντιστάθµιση π�υ κατα"άλλεται απ� τ� κράτ�ς στ� τα�υδρ�µικ�
δίκτυ� για να ε�ασ�αλιστ�ύν �ι συναλλαγές στη θυρίδα και �ι υπ�στηρικτικές υπηρεσίες εν�ς
τα�υδρ�µικ�ύ ταµιευτηρί�υ δεν υπερ"αίν�υν τ� καθαρ� κ�στ�ς της σ�ετικής δηµ�σιας
υπηρεσίας.

601. ∆εδ�µέν�υ �τι υπάρ��υν µη�ανισµ�ί π�υ απ�τρέπ�υν την υπεραντιστάθµιση και, σε
περίπτωση π�υ υπάρ�ει υπεραντιστάθµιση, ε�ασ�αλί!�υν την ανάκτησή της εντ�ς εύλ�γης
πρ�θεσµίας, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για τις πρ�ανα�ερθείσες
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κ�ιν�π�ιήσεις.

Ιταλικ	
 επιχειρ�σει
 κοιν�
 ωφ	λεια


602. Στ� πλαίσι� της υπ�θεσης των ιταλικών επι�ειρήσεων κ�ινής ω�έλειας (366) η Επιτρ�πή
έπρεπε να εκτιµήσει �ρισµένα πλε�νεκτήµατα πρ�ς εταιρείες π�υ εί�αν συσταθεί "άσει της
ιταλικής ν�µ�θεσίας σ�ετικά µε τη δυνατ�τητα ίδρυσης συµµετ��ικών εταιρειών µε
πλει�ψη�ική ή και µει�ψη�ική συµµετ��ή τ�υ δηµ�σί�υ. )ι εν λ�γω εταιρείες µπ�ρ�ύσαν να
αναλά"�υν την παρ��ή υπηρεσιών π�υ κατά παράδ�ση παρέ��νται απ� τ�υς δήµ�υς, �πως �ι
υπηρεσίες στ�υς τ�µείς των συγκ�ινωνιών, της ύδρευσης, τ�υ αερί�υ, τ�υ ηλεκτρισµ�ύ, των
απ�ρριµµάτων και των �αρµακευτικών πρ�ϊ�ντων. Η µεταρρύθµιση επέτρεπε µεγαλύτερη
συµµετ��ή ιδιωτικών κε�αλαίων στ�ν τ�µέα των υπηρεσιών κ�ινής ω�έλειας και τη δια�είριση
των υπηρεσιών αυτών µε πι� επι�ειρηµατικ� τρ�π�.

603. )ι εν λ�γω επι�ειρήσεις τύγ�αναν τριετ�ύς απαλλαγής απ� τ� ��ρ� εισ�δήµατ�ς και
απ� τ� ��ρ� µετα"ί"ασης, εί�αν δε τη δυνατ�τητα να συνάψ�υν δάνεια απ� τ�ν ιταλικ�
δι�ικητικ� �ργανισµ� «Cassa Depositi e Prestiti». Η δανειακή διευκ�λυνση και η απαλλαγή απ�
τ� ��ρ� εισ�δήµατ�ς θεωρήθηκαν απ� την Επιτρ�πή ως κρατική ενίσ�υση, επειδή παρεί�αν
στις εν λ�γω εταιρείες πρ�ν�µιακή πρ�σ"αση σε ιδιωτικά κε�άλαια, καθώς και δάνεια.

604. Η Επιτρ�πή απέρριψε τ� επι�είρηµα �τι τα ��έλη αυτά έπρεπε να θεωρηθ�ύν ως
αντιστάθµιση ��ρηγ�ύµενη απ� τις ιταλικές αρ�ές για την παρ��ή δηµ�σιας υπηρεσίας.
Ανε�αρτήτως εάν η απ��αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ στην υπ�θεση Ferring επικυρωθεί ή ��ι απ� τ�
∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων, η εν λ�γω υπ�θεση ε�ετάστηκε ε�αρµ�!�ντας τις
αρ�ές της �υδετερ�τητας, της ανάθεσης και τ�υ �ρισµ�ύ, καθώς και της αναλ�γικ�τητας. Η
Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι καµία απ� τις ανωτέρω αρ�ές δεν εί�ε τηρηθεί στην εν λ�γω υπ�θεση:
η ενίσ�υση δεν συνδε�ταν µε την ανάθεση απ�στ�λής παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας, ενώ "άσει
της ιταλικής ν�µ�θεσίας π�υ ε��υσι�δ�τ�ύσε τ�υς δήµ�υς να συστήσ�υν τις εν λ�γω εταιρείες
δεν συνάγεται καµία υπ��ρέωση παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας. Η πρά�η δεν �ρι!ε σα�ώς την
απ�στ�λή παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας �ύτε ανέθετε ρητά τέτ�ια καθήκ�ντα στις νέες

¥366¦ Υπ�θεση C 27/99.
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επι�ειρήσεις. Επιπλέ�ν, δεν µπ�ρ�ύσε να εκτιµηθεί η αναλ�γικ�τητα των ��ελών, �ύτε καν τ�
ύψ�ς των κρατικών κε�αλαίων π�υ ��ρηγήθηκαν στις εν λ�γω εταιρείες.

605. Τα ανωτέρω ��έλη ε�ετάστηκαν "άσει της ανακ�ίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής τ�υ
2001 (367) και θεωρήθηκαν ως κρατική ενίσ�υση κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 86 της Συνθήκης.

Φορε�
 ραδιοτηλεοπτικ�
 µετ�δοση
 που παρ	χουν δηµ�σια υπηρεσ�α

606. Τ� 2002, η Επιτρ�πή ε�έδωσε δύ� απ��άσεις εγκρίν�ντας την κρατική �ρηµατ�δ�τηση
��ρέων ραδι�τηλε�πτικής µετάδ�σης π�υ παρέ��υν δηµ�σια υπηρεσία, κατ�πιν κ�ιν�π�ίησης
απ� τα κράτη µέλη.

607. Στις 13 Φε"ρ�υαρί�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε τη ��ρήγηση �ικ�ν�µικής στήρι�ης σε
τ�πικ�ύς τηλε�πτικ�ύς σταθµ�ύς της γαλλ��ωνης κ�ιν�τητας τ�υ Βελγί�υ (N 548/01) (368). Η
�ικ�ν�µική στήρι�η απ�τελ�ύσε αντιστάθµιση για τις υπ��ρεώσεις παρ��ής δηµ�σιας
υπηρεσίας απ� τ�υς τ�πικ�ύς τηλε�πτικ�ύς σταθµ�ύς. Η Επιτρ�πή συµπέρανε �τι η υπ��ρέωση
παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας δεν περιεί�ε κανένα πρ��ανές σ�άλµα και εί�ε ανατεθεί επίσηµα
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στ�υς σταθµ�ύς. Aσ�ν α��ρά την αναλ�γικ�τητα, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι υπήρ�αν �ι
κατάλληλες διατά�εις τ�υ ν�µ�υ για να ε�ασ�αλιστεί η σωστή �ρησιµ�π�ίηση της �ικ�ν�µικής
στήρι�ης µ�ν� για τις υπ��ρεώσεις παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας, καθώς και �τι υπήρ�αν
µη�ανισµ�ί ελέγ��υ για να απ��ευ�θεί η διασταυρ�ύµενη επιδ�τηση δραστηρι�τήτων π�υ δεν
σ�ετί!�νται µε την παρ��ή δηµ�σιας υπηρεσίας. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή δεν διατύπωσε
αντιρρήσεις έναντι της ενίσ�υσης.

608. Στις 22 Μαΐ�υ 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε την κρατική �ρηµατ�δ�τηση τ�υ BBC στ�
Ηνωµέν� Βασίλει� για τη λειτ�υργία εννέα νέων ψη�ιακών τηλε�πτικών σταθµών µε π�ρ�υς
απ� τέλη αδείας (N 631/2001). Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι νέ�ι ψη�ιακ�ί σταθµ�ί
εντάσσ�νται στην υπ��ρέωση παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας τ�υ BBC, π�υ δεν περιέ�ει
πρ��ανή σ�άλµατα και έ�ει ανατεθεί επίσηµα στ� BBC. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι
η κρατική αντιστάθµιση δεν ήταν δυσανάλ�γη πρ�ς τ� καθαρ� κ�στ�ς των νέων σταθµών. Ως εκ
τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι τ� µέτρ� δεν απ�τελεί κρατική ενίσ�υση
κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ.

Συµφων�α σχετικ� µε τα ειδικ� πιστωτικ� ιδρ�µατα

609. Την 1η Μαρτί�υ 2002, � επίτρ�π�ς Mario Monti και � γερµαν�ς υ�υπ�υργ�ς
�ικ�ν�µικών Caio Koch-Weser κατέλη�αν σε συµ�ωνία σ�ετικά µε τα γερµανικά ειδικά
πιστωτικά ιδρύµατα στ� ευρύτερ� πλαίσι� των κρατικών εγγυήσεων πρ�ς γερµανικές κρατικές
τράπε!ες. Τα εν λ�γω ιδρύµατα µπ�ρ�ύν να συνε�ίσ�υν να επω�ελ�ύνται απ� κρατικές
εγγυήσεις, στ� "αθµ� π�υ τ�υς έ��υν ανατεθεί καθήκ�ντα πρ�ώθησης σύµ�ωνα µε τ�υς
κ�ιν�τικ�ύς καν�νες για τις κρατικές ενισ�ύσεις. Η εκτέλεση καθηκ�ντων πρ�ώθησης θα
διέπεται απ� την τήρηση της απαγ�ρευσης των διακρίσεων "άσει τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ. Άλλ�
ένα δηµ�σι� καθήκ�ν, π�υ επίσης θα επιτρέπεται στ� µέλλ�ν µε την κάλυψη των κρατικών
εγγυήσεων, είναι η συµµετ��ή στη �ρηµατ�δ�τηση σ�εδίων πρ�ς τ� συµ�έρ�ν της Κ�ιν�τητας,
τα �π�ία συγ�ρηµατ�δ�τ�ύνται απ� την Ευρωπαϊκή Τράπε!α Επενδύσεων. Επιπλέ�ν, τα ειδικά
πιστωτικά ιδρύµατα µπ�ρ�ύν να διατηρήσ�υν τις δραστηρι�τητες καθαρά κ�ινωνικ�ύ
�αρακτήρα, τη �ρηµατ�δ�τηση τ�υ δηµ�σί�υ και των δήµων, και τη �ρηµατ�δ�τηση ε�αγωγών

¥367¦ ΕΕ C 17 της 17.1.2001, σσ 4-23.
¥368¦ ΕΕ C 150 της 22.6.2002, σ 7.
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εκτ�ς της ΕΕ, τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ )ικ�ν�µικ�ύ Gώρ�υ και των υπ�ψή�ιων �ωρών, στ�ι�εία π�υ
είναι σύµ�ωνα µε τ�υς καν�νες τ�υ Π)Ε και µε άλλες συνα�είς διεθνείς υπ��ρεώσεις,
δεσµευτικές για την Κ�ιν�τητα. Η συµ�ωνία δεν θίγει την ε�έταση των εν λ�γω
δραστηρι�τήτων "άσει των κ�ιν�τικών καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις έναντι των
δικαι�ύ�ων.

610. Η συµ�ωνία της 1ης Μαρτί�υ 2002 πρ�"λέπει �τι �ι γερµανικές αρ�ές θα πρέπει να
πρ�σδι�ρίσ�υν σα�ώς τα δηµ�σια καθήκ�ντα στ�υς σ�ετικ�ύς ν�µ�υς µέ�ρι τ� τέλ�ς Μαρτί�υ
2004. )ι εµπ�ρικές δραστηρι�τητες θα πρέπει να διακ�π�ύν ή να απ�µ�νωθ�ύν απ� τις κρατικές
εγγυήσεις, µέσω τ�υ δια�ωρισµ�ύ τ�υς σε µια ν�µικώς ανε�άρτητη επι�είρηση π�υ δεν θα
λαµ"άνει κρατική στήρι�η. Τ�ύτ� πρέπει να υλ�π�ιηθεί µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2007.

611. Η συµ�ωνία πραγµατεύεται τη σ�έση µετα�ύ των εµπ�ρικών επι�ειρηµατικών
δραστηρι�τήτων των τραπε!ών και των δραστηρι�τήτων τ�υς πρ�ς τ� κ�ιν� συµ�έρ�ν απ� την
άπ�ψη των κρατικών ενισ�ύσεων. Τ�ύτ� απ�τελεί έναν εντελώς νέ� τ�µέα ε�έτασης. Aταν µια
επι�είρηση ασκεί ταυτ��ρ�να εµπ�ρικές δραστηρι�τητες και δραστηρι�τητες πρ�ς τ� κ�ιν�
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συµ�έρ�ν, �ι ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγ�ύνται για τις δραστηρι�τητες πρ�ς τ� κ�ιν� συµ�έρ�ν δεν
πρέπει να επεκτείν�νται στις εµπ�ρικές τ�υς δραστηρι�τητες. Η Επιτρ�πή ε�έτασε τ� στ�ι�εί�
αυτ� ιδίως σε σ�έση µε την Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Κατέλη�ε στ� συµπέρασµα
�τι η ενίσ�υση ήταν πιθαν� να �δηγήσει σε τέτ�ι� απ�τέλεσµα και �τι ήταν απαραίτητ�ς �
απ�τελεσµατικ�ς δια�ωρισµ�ς των δύ� τ�µέων δραστηρι�τητας. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ�
συµπέρασµα �τι αν η KfW ήθελε να διατηρήσει την ενίσ�υση υπ� µ�ρ�ή κρατικών εγγυήσεων,
θα έπρεπε να δια�ωρίσει τις εµπ�ρικές της δραστηρι�τητες, αναθέτ�ντάς τες σε �ωριστ�
ν�µικ� πρ�σωπ� π�υ δεν θα λάµ"ανε κρατική στήρι�η. Η λύση αυτή απ�τελεί σηµεί�
ανα��ράς, "άσει τ�υ �π�ί�υ η Επιτρ�πή θα ε�ετά!ει στ� µέλλ�ν παρ�µ�ια καθεστώτα
ενισ�ύσεων υπέρ εµπ�ρικών ιδρυµάτων επι��ρτισµένων µε καθήκ�ντα παρ��ής δηµ�σιας
υπηρεσίας.

!νθετο 4: Deutsche Post

Στις 18 Ι�υνί�υ 2002, η Επιτρ�πή �λ�κλήρωσε τη διαδικασία στ�ν τ�µέα των κρατικών
ενισ�ύσεων σ�ετικά µε διά��ρες µ�ρ�ές κρατικής ενίσ�υσης υπέρ της Deutsche Post,
δηλών�ντας �τι � εδραιωµέν�ς τα�υδρ�µικ�ς ��ρέας της Γερµανίας �ρησιµ�π�ίησε π�σ�
ύψ�υς 572 εκατ. ευρώ απ� τ�υς κρατικ�ύς π�ρ�υς π�υ έλα"ε µε σκ�π� τη �ρηµατ�δ�τηση των
καθηκ�ντων της παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας για να επιδ�τήσει την κάτω τ�υ κ�στ�υς
τιµ�λ�γηση ανταγωνιστικών υπηρεσιών µετα��ράς δεµάτων απ� π�ρτα σε π�ρτα µετα�ύ των
ετών 1994 και 1998. Σύµ�ωνα µε την Επιτρ�πή, �ι εδραιωµένες τα�υδρ�µικές επι�ειρήσεις
π�υ λαµ"άν�υν κρατική �ρηµατ�δ�τηση για την παρ��ή υπηρεσιών κ�ινής ω�έλειας δεν
µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ι�ύν αυτ�ύς τ�υς κρατικ�ύς π�ρ�υς για να επιδ�τ�ύν τιµές κάτω τ�υ
κ�στ�υς σε δραστηρι�τητες αν�ικτές στ�ν ανταγωνισµ�.

Τ� 1994, η United Parcel Service (UPS), ιδιωτική επι�είρηση π�υ ειδικεύεται στην παρ��ή
υπηρεσιών µετα��ράς δεµάτων απ� π�ρτα σε π�ρτα για εταιρικ�ύς πελάτες, υπέ"αλε
καταγγελία κατηγ�ρώντας την DPAG �τι πρ�σ�έρει υπηρεσίες παράδ�σης δεµάτων σε τιµές
κάτω τ�υ κ�στ�υς. Τ� 1997, η γερµανική ένωση ιδιωτικών επι�ειρήσεων µετα��ράς
δεµάτων, η BIEK, πρ�σ�ώρησε στην εν λ�γω καταγγελία δηλών�ντας �τι �ωρίς την κρατική
στήρι�η η DPAG δεν θα ήταν σε θέση να επι"ιώσει στ�ν τ�µέα εµπ�ρικών δεµάτων.
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Σε αντίθεση µε τ� γενικ� επιστ�λικ� τα�υδρ�µεί�, η µετα��ρά δεµάτων στη Γερµανία είναι
αν�ικτή στ�ν ανταγωνισµ�. Απ� τη δεκαετία τ�υ 1970 έ��υν εισέλθει στην αγ�ρά ιδιωτικές
επι�ειρήσεις, �ι �π�ίες ειδικεύ�νται στις υπηρεσίες «απ� π�ρτα σε π�ρτα» για εταιρικ�ύς
πελάτες. Έκτ�τε, έ��υν εµ�ανιστεί διά��ρες ιδιωτικές επι�ειρήσεις µετα��ράς δεµάτων, µε
απ�τέλεσµα να δηµι�υργηθ�ύν νέες ευκαιρίες απασ��λησης και, για πρώτη ��ρά, να δ�θεί η
δυνατ�τητα επιλ�γής µετα�ύ πρ�µηθευτών στις επι�ειρήσεις και τ�υς καταναλωτές, γεγ�ν�ς
π�υ "ελτίωσε τις υπηρεσίες και επέ�ερε ανταγωνισµ� τιµών. Μέ�ρι τη δεκαετία τ�υ 1990 �ι
υπηρεσίες µετα��ράς δεµάτων εί�αν γίνει τα�ύτερες και ασ�αλέστερες, µε �αρακτηριστικ�
παράδειγµα τις υπηρεσίες µετα��ράς απ� π�ρτα σε π�ρτα εντ�ς 24 ωρών π�υ παρέ��υν
διά��ρες ιδιωτικές επι�ειρήσεις. Εκτ�ς απ� την Deutsche Post και την UPS υπάρ��υν π�λλές
άλλες εταιρείες π�υ παρέ��υν υπηρεσίες µετα��ράς δεµάτων απ� π�ρτα σε π�ρτα, �πως η
Deutscher Paket Dienst, η German Parcel, η Hermes Versand Service.

Για την Deutsche Post τ� νέ� αυτ� ανταγωνιστικ� περι"άλλ�ν επέ�ερε νέες πρ�κλήσεις. Ενώ
αρ�ικά περι�ρι!�ταν λ�γω τ�υ καν�νιστικ�ύ ελέγ��υ των τιµών της στη Γερµανία, τ� 1994
της δ�θηκε η ελευθερία να πρ�σ�έρει εκπτώσεις στ�υς πελάτες της για τη µετα��ρά
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

δεµάτων απ� π�ρτα σε π�ρτα.

)ι υπηρεσίες µετα��ράς δεµάτων απ� π�ρτα σε π�ρτα παρέ��νται σε εταιρικ�ύς πελάτες
π�υ απ�στέλλ�υν µεγάλες π�σ�τητες δεµάτων και έτσι πρ�τιµ�ύν να παραλαµ"άνει η DPAG
τα δέµατά τ�υς απ� τα γρα�εία τ�υς, αντί να τα µετα�έρ�υν πρ�ς επε�εργασία στ� τ�πικ�
τα�υδρ�µικ� κατάστηµα. Η DPAG παρέ�ει ειδικές τιµές µ�ν� στ�υς πελάτες π�υ δεν
�ρησιµ�π�ι�ύν τα τα�υδρ�µικά καταστήµατα. )ι �ρήστες της παραδ�σιακής υπηρεσίας
«στη θυρίδα» κατα"άλλ�υν την ενιαία τιµή π�υ έ�ει γενική ε�αρµ�γή.

Απ� τ� 1994 µέ�ρι και τ� 1998, η DPAG ε�άρµ�σε επιθετική π�λιτική παρ��ής εκπτώσεων
για τις εµπ�ρικές υπηρεσίες µετα��ράς δεµάτων απ� π�ρτα σε π�ρτα. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περι�δ�υ, �ρισµέν�ι εταιρικ�ί πελάτες κατέ"αλλαν τέλη π�λύ �αµηλ�τερα απ� τ�
ενιαί� τιµ�λ�γι� π�υ θεωρείτ� πρ�σιτ� για �λ�υς τ�υς υπ�λ�ιπ�υς πελάτες τ�υ
τα�υδρ�µεί�υ. Τ�ύτ� πρ�κάλεσε !ηµίες συν�λικ�ύ ύψ�υς 572 εκατ. ευρώ στη δραστηρι�τητα
µετα��ράς δεµάτων µετα�ύ των ετών 1994 και 1998. )ι δραστηρι�τητες αυτές καλύπτ�νταν
απ� την κρατική �ρηµατ�δ�τηση π�υ λάµ"ανε η DPAG για την εκπλήρωση της απ�στ�λής
παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας. Η κατάσταση δι�ρθώθηκε τ� 1999, �ταν τα έσ�δα κάλυπταν τα
έ��δα της µετα��ράς δεµάτων απ� π�ρτα σε π�ρτα.

Μετά απ� υπ�θεση "άσει τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΕ (κατά�ρηση δεσπ�!�υσας θέσης),
η �π�ία επίσης κινήθηκε κατ�πιν καταγγελίας της UPS, πέρυσι η Deutsche Post απ��άσισε
να δηµι�υργήσει µια �ωριστή εταιρεία µετα��ράς πακέτων �ύτως ώστε να µην πρ�κύψει
�ανά παρ�µ�ια κατάσταση µε διασταυρ�ύµενες επιδ�τήσεις.

Η Επιτρ�πή επεσήµανε �τι η συµπερι��ρά της Deutsche Post δεν ��είλεται σε
καν�νιστικ�ύς περι�ρισµ�ύς ή στις υπ��ρεώσεις παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας. Η απ�στ�λή
παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας δεν υπ��ρέωνε την DPAG να ευν�εί πελάτες της στ�ν τ�µέα
της µετα��ράς δεµάτων, πρ�σ�έρ�ντάς τ�υς τιµές π�λύ κατώτερες απ� αυτές π�υ
πρ�"λέπ�νταν στ� πρ�σιτ� και ενιαί� τιµ�λ�γι�. Κατά συνέπεια, δεν υπάρ�ει σ�έση µετα�ύ
των !ηµιών π�υ πρ�έκυψαν απ� την π�λιτική παρ��ής εκπτώσεων και απ� την απ�στ�λή
παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας π�υ έ�ει ανατεθεί στην DPAG.
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3. Περιοριστικ�� συµφων�ε� και καταχρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση� 
(περιλαµβανοµ�νη� τη� ελευθ�ρωση�)

612. Τ� 2002, �ρισµένες δικαστικές απ��άσεις ιδιαίτερα απ�σα�ήνισαν περαιτέρω την
έκταση των υπηρεσιών στις �π�ίες δεν έ��υν ε�αρµ�γή �ι καν�νες ανταγωνισµ�ύ, καθώς και τ�
ερώτηµα µε π�ι�ν τρ�π� είναι δυνατ� να παρέ��νται ΥΓ)Σ �ωρίς να σηµειώνεται παρά"αση

Μ�λ�ν�τι δεν υπάρ�ει αιτιακή σ�έση µε την απ�στ�λή παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας, η
!ηµία ύψ�υς 572 εκατ. ευρώ εντέλει �ρηµατ�δ�τήθηκε απ� κρατικ�ύς π�ρ�υς, γεγ�ν�ς π�υ
ήταν παράν�µ�. Τ�ύτ� στρέ"λωσε τ�ν ανταγωνισµ� στην αγ�ρά µετα��ράς δεµάτων εις
"άρ�ς των ιδιωτικών επι�ειρήσεων. Πρ�κειµέν�υ να αρθεί αυτή η στρέ"λωση, �ι γερµανικές
αρ�ές πρέπει να ανακτήσ�υν τ� π�σ� της κρατικής στήρι�ης π�υ �ρησιµ�π�ιήθηκε για να
µπ�ρέσει η εταιρεία να πρ�σ�έρει �αµηλ�τερες τιµές απ� τ�υς ανταγωνιστές της στην
αγ�ρά µετα��ράς δεµάτων.
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των εν λ�γω καν�νων.

613. Τ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων έ�ει �αρακτηρίσει στ� παρελθ�ν ως µη
�ικ�ν�µική δραστηρι�τητα τη δια�είριση υπ��ρεωτικών (δηλαδή επι"αλλ�µενων απ� τ�
κράτ�ς) συστηµάτων κ�ινωνικής ασ�άλισης π�υ "ασί!�νται κυρίως στην αρ�ή της
αλληλεγγύης (369). )ι �ργανισµ�ί π�υ έ��υν επι��ρτιστεί µε τη δια�είριση υπ��ρεωτικών
καθεστώτων κ�ινωνικής ασ�άλισης δεν είναι επι�ειρήσεις κατά την ένν�ια τ�υ κ�ιν�τικ�ύ
δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Η πρ�σέγγιση αυτή επι"ε"αιώθηκε απ� τ� ∆ικαστήρι� στην
απ��ασή τ�υ στην υπ�θεση INAIL (370), στην �π�ία έκρινε �τι ένας �ργανισµ�ς στ�ν �π�ί� έ�ει
ανατεθεί ν�µ�θετικώς η δια�είριση υπ��ρεωτικ�ύ συστήµατ�ς ασ�αλίσεως κατά των
εργατικών ατυ�ηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών δεν ασκεί �ικ�ν�µική
δραστηρι�τητα. Τ� ∆ικαστήρι� "άσισε την απ��ασή τ�υ σε δύ� στ�ι�εία:

— τ� ασ�αλιστικ� σύστηµα "ασι!�ταν κυρίως στην αρ�ή της αλληλεγγύης, δι�τι τ� ύψ�ς των
εισ��ρών δεν ήταν πάντα ανάλ�γ� πρ�ς τ�ν ασ�αλι!�µεν� κίνδυν�, και τ� ύψ�ς των
παρ��ών δεν ήταν κατ’ ανάγκη ανάλ�γ� πρ�ς τα έσ�δα τ�υ ασ�αλισµέν�υ. Η απ�υσία
άµεσης σ�έσης µετα�ύ των εισ��ρών και των κατα"αλλ�µένων παρ��ών πρ�ϋπ�θέτει ως
εκ τ�ύτ�υ την ύπαρ�η αλληλεγγύης µετα�ύ των καλύτερα αµει"�µενων εργα!�µένων και
εκείνων �ι �π�ί�ι, λαµ"αν�µένων υπ�ψη των ισ�νών εισ�δηµάτων τ�υς, θα στερ�ύνταν
επαρκ�ύς κ�ινωνικ�ασ�αλιστικής καλύψεως, εάν υπήρ�ε µια τέτ�ια σ�έση. Τ�
∆ικαστήρι� υπ�γράµµισε επίσης �τι η υπ��ρεωτική υπαγωγή στ� ασ�αλιστικ� σύστηµα
ήταν απαραίτητη για τη �ρηµατ��ικ�ν�µική ισ�ρρ�πία τ�υ και για την ε�αρµ�γή της
αρ�ής της αλληλεγγύης·

— τ� ύψ�ς των παρ��ών και των εισ��ρών τελ�ύσε υπ� την επ�πτεία τ�υ κράτ�υς και
καθ�ρί!εται, τελικώς, απ� τ� κράτ�ς.

¥369¦ )ι κατα"αλλ�µενες παρ��ές έ��υν απ�κλειστικά κ�ινωνική λειτ�υργία �ταν πρ�"λέπ�νται απ� τ� ν�µ� και
δεν είναι ανάλ�γες πρ�ς τ� π�σ� των υπ��ρεωτικών εισ��ρών.

¥370¦ Απ��αση της 22ας Ιαν�υαρί�υ 2002 στην υπ�θεση C-218/00.
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614. Στην απ��αση Aéroports de Paris (ADP) (371), τ� ∆ικαστήρι� επικύρωσε πλήρως την
απ��αση (372) τ�υ Πρωτ�δικεί�υ, π�υ εί�ε επι"ε"αιώσει απ��αση της Επιτρ�πής "άσει τ�υ
άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε κατά�ρηση δεσπ�!�υσας θέσης διαπρα�θείσας απ� την
ADP µε την ιδι�τητα τ�υ ��ρέα δια�είρισης των παρισινών αερ�λιµένων. Καίρια σηµασία στην
εν λ�γω υπ�θεση εί�ε τ� ερώτηµα εάν και σε π�ι� "αθµ� η ADP έπρεπε να θεωρηθεί ως
επι�είρηση κατά την ένν�ια των κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ. Στ� πλαίσι� αυτ�, τ�
Πρωτ�δικεί� και τ� ∆ικαστήρι� υπ�γράµµισαν τη λειτ�υργική πρ�σέγγιση, εστιά!�ντας την
ε�έτασή τ�υς στη σ�ετική δραστηρι�τητα. Κατά συνέπεια, τ� Πρωτ�δικεί� κατέστησε σα�ές
�τι � ίδι�ς ��ρέας µπ�ρεί να έ�ει διττή λειτ�υργία. Μπ�ρεί, α�εν�ς, να ασκεί δηµ�σια ε��υσία,
στ�ι�εί� π�υ απ�τελεί µη �ικ�ν�µική δραστηρι�τητα, και, α�ετέρ�υ, µπ�ρεί επίσης να ασκεί
�ικ�ν�µικές δραστηρι�τητες σε σ�έση µε τις �π�ίες θα θεωρηθεί ως επι�είρηση, ε��σ�ν αυτές
�ι �ικ�ν�µικές δραστηρι�τητες µπ�ρ�ύν να δια�ωριστ�ύν απ� την άσκηση δηµ�σιας ε��υσίας.
Συνεπώς, στην εν λ�γω υπ�θεση τ� γεγ�ν�ς �τι η ADP ήταν δηµ�σια επι�είρηση υπαγ�µενη
στ� υπ�υργεί� π�υ ήταν υπεύθυν� για την π�λιτική αερ�π�ρία και �τι δια�ειρι!�ταν
εγκαταστάσεις π�υ απ�τελ�ύσαν δηµ�σια περι�υσία δεν απ�κλείει καθαυτ� τη δυνατ�τητα να
θεωρηθεί η ADP επι�είρηση για �ρισµένες δραστηρι�τητές της υπ� την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 82.
Τ� ∆ικαστήρι� επι"ε"αίωσε τη δυνατ�τητα δια�ωρισµ�ύ των καθαρά δι�ικητικών και
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επ�πτικών δραστηρι�τήτων της ADP (κυρίως επ�πτεία τ�υ ελέγ��υ της εναέριας κυκλ���ρίας,
της επι"ί"ασης και απ�"ί"ασης επι"ατών), π�υ απ�τελ�ύσαν άσκηση δηµ�σιας ε��υσίας, απ�
τις υπηρεσίες της ADP ως ��ρέα δια�είρισης των παρισινών αερ�λιµένων, �ι �π�ίες
παρέ��νταν σε άλλ�υς ��ρείς εκµετάλλευσης εντ�ς των αερ�λιµένων (αερ�π�ρικές εταιρείες,
εταιρείες επίγειας ε�υπηρέτησης κλπ.) και �ι �π�ίες αµεί"�νταν απ� εµπ�ρικά τέλη ανάλ�γα
µε τ�ν κύκλ� εργασιών. Τ� Πρωτ�δικεί� και τ� ∆ικαστήρι� επι"ε"αίωσαν την άπ�ψη της
Επιτρ�πής �τι η παρ��ή των τελευταίων υπηρεσιών απ�τελεί �ικ�ν�µική δραστηρι�τητα.

615. Στην απ��αση UPS (373), τ� Πρωτ�δικεί� επι"ε"αίωσε απ��αση της Επιτρ�πής µε την
�π�ία εί�ε απ�ρρι�θεί καταγγελία της UPS κατά της Deutsche Post "άσει τ�υ άρθρ�υ 82 της
Συνθήκης. Η UPS ισ�υρι!�ταν �τι η Deutsche Post εί�ε πρ�"εί σε κατά�ρηση της δεσπ�!�υσας
θέσης της στην αγ�ρά τυπ�π�ιηµένης αλληλ�γρα�ίας, στην �π�ία κατεί�ε απ�κλειστικ�
δικαίωµα, �ρησιµ�π�ιώντας κέρδη π�υ πραγµατ�π�ίησε στην εν λ�γω πρ�στατευ�µενη αγ�ρά
για να �ρηµατ�δ�τήσει την ε�αγ�ρά επι�είρησης δραστηρι�π�ι�ύµενης στην αγ�ρά µετα��ράς
δεµάτων, η �π�ία είναι αν�ικτή στ�ν ανταγωνισµ�. Η καταγγέλλ�υσα υπ�στήρι�ε �τι τ�
απ�κλειστικ� δικαίωµα εί�ε παρα�ωρηθεί στην Deutsche Post µε απ�κλειστικ� σκ�π� να
διασ�αλίσει την παρ��ή υπηρεσίας γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς, δηλαδή την καθ�λική
υπηρεσία για την τυπ�π�ιηµένη αλληλ�γρα�ία, πρ�στατεύ�ντας την �ικ�ν�µική ισ�ρρ�πία
της. Κατά συνέπεια, η καταγγέλλ�υσα υπ�στήρι�ε �τι η Deutsche Post παρέ"η τ� άρθρ� 82
�ρησιµ�π�ιώντας τα απ�ρρέ�ντα απ� την απ�κλειστικ�τητα έσ�δα για άλλ�υς σκ�π�ύς, �πως η
ε�αγ�ρά επι�ειρήσεων δραστηρι�π�ι�ύµενων σε ελευθερωµένες παρεµ�ερείς αγ�ρές.

616. Στην απ��ασή τ�υ τ� Πρωτ�δικεί� επεσήµανε καταρ�άς �τι τ� γεγ�ν�ς και µ�ν�ν �τι
κάπ�ι� απ�κλειστικ� δικαίωµα ��ρηγήθηκε σε µια επι�είρηση πρ�κειµέν�υ να διασ�αλιστεί η
εκ µέρ�υς της παρ��ή υπηρεσίας γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς δεν της απαγ�ρεύει να
απ�κ�µί!ει κέρδη απ� τις δραστηρι�τητες στις �π�ίες έ�ει απ�κλειστικ�τητα �ύτε απ�τελεί
πρ�σκ�µµα στ� να επεκτείνει τις δραστηρι�τητές της σε τ�µείς αν�ικτ�ύς στ�ν ανταγωνισµ�.
∆εύτερ�ν, τ� Πρωτ�δικεί� ανέ�ερε �τι η απ�κτηση συµµετ��ής σε µια επι�είρηση
δραστηρι�π�ι�ύµενη σε ελευθερωµένη παρεµ�ερή αγ�ρά θα µπ�ρ�ύσε να δηµι�υργήσει

¥371¦ Απ��αση της 24ης )κτω"ρί�υ 2002 στην υπ�θεση C-82/01 P.
¥372¦ Απ��αση της 12ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000 στην υπ�θεση T-128/98, Aéroports de Paris.
¥373¦ Απ��αση της 20ής Μαρτί�υ 2002 στην υπ�θεση T-175/99, United Parcel Services Europe SA.
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πρ�"λήµατα απ� πλευράς κ�ιν�τικών καν�νων τ�υ ανταγωνισµ�ύ, στην περίπτωση π�υ τα
κε�άλαια π�υ �ρησιµ�π�ιεί η κατέ��υσα τ� µ�ν�πώλι� επι�είρηση πρ�κύπτ�υν απ� τιµές
υπερ"�λικές ή εισάγ�υσες διακρίσεις ή απ� άλλες κατα�ρηστικές πρακτικές στην αγ�ρά στην
�π�ία έ�ει την απ�κλειστικ�τητα. Ε��σ�ν υπάρ��υν ενδεί�εις π�υ δηµι�υργ�ύν, σε µια τέτ�ια
περίπτωση, υπ�ν�ιες για παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ, έπρεπε να ε�εταστεί η
πρ�έλευση των κε�αλαίων π�υ �ρησιµ�π�ιήθηκαν για την απ�κτηση της εν λ�γω
επι�ειρήσεως πρ�κειµέν�υ να διαπιστωθεί µήπως η απ�κτηση αυτή στηρί!εται σε κατά�ρηση
δεσπ�!�υσας θέσεως. Ωστ�σ�, στην πρ�κειµένη περίπτωση τ� Πρωτ�δικεί� απ��άνθηκε
εντέλει �τι τ� γεγ�ν�ς και µ�ν�ν �τι η Deutsche Post κατεί�ε κε�άλαια π�υ της παρεί�αν τη
δυνατ�τητα να πραγµατ�π�ιήσει την εν λ�γω απ�κτηση δεν επέτρεπε να υπ�τεθεί η ύπαρ�η
κατα�ρηστικής συµπερι��ράς στην πρ�στατευ�µενη αγ�ρά. Επειδή δεν υπήρ�ε κανένα
απ�δεικτικ� στ�ι�εί� απ� τ� �π�ί� να πρ�κύπτει �τι τα κε�άλαια π�υ �ρησιµ�π�ίησε η
Deutsche Post για την εν λ�γω απ�κτηση πρ�έρ��νταν απ� κατα�ρηστικές πρακτικές της στ�
πλαίσι� της πρ�στατευ�µενης αγ�ράς τυπ�π�ιηµένης αλληλ�γρα�ίας, τ� γεγ�ν�ς και µ�ν�ν �τι
�ρησιµ�π�ίησε τα κε�άλαια αυτά για να απ�κτήσει τ�ν κ�ιν� έλεγ�� µιας επι�είρησης
δραστηρι�π�ι�ύµενης σε παρεµ�ερή αγ�ρά αν�ικτή στ�ν ανταγωνισµ� δεν δηµι�υργεί
α�εαυτ�ύ, ακ�µη και αν τα κε�άλαια αυτά πρ�έρ��νται απ� την πρ�στατευ�µενη αγ�ρά, κανένα
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πρ�"ληµα απ� πλευράς καν�νων τ�υ ανταγωνισµ�ύ και δεν µπ�ρεί, ως εκ τ�ύτ�υ, να συνιστά
παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ �ύτε να δηµι�υργεί για την Επιτρ�πή την
υπ��ρέωση να εκτιµήσει την πρ�έλευση των κε�αλαίων αυτών "άσει τ�υ ίδι�υ άρθρ�υ.

4. Ελευθ�ρωση µ�σω νοµοθετικ�ν µ�τρων

617. Σύµ�ωνα µε τα συµπεράσµατα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Συµ"�υλί�υ της Λισσα"�νας τ�υ Μαρτί�υ
2000, η Επιτρ�πή συνέ�ισε καθ’ �λη τη διάρκεια τ�υ 2002 να πρ�ωθεί τ� άν�ιγµα των αγ�ρών και
τ�ν ανταγωνισµ� υπ�"άλλ�ντας και δίδ�ντας συνέ�εια σε ν�µ�θετικές πρ�τάσεις, και
παρακ�λ�υθώντας την ε�αρµ�γή της υ�ιστάµενης ν�µ�θεσίας της ΕΕ. Aπως και τα πρ�ηγ�ύµενα
�ρ�νια, η δραστηρι�τητα αυτή περιλάµ"ανε και τ�µείς στ�υς �π�ί�υς παρέ��νται υπηρεσίες
γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς, λαµ"άν�ντας υπ�ψη την αρ�ή της αναλ�γικ�τητας και τις
ιδιαιτερ�τητες κάθε τ�µέα.

Μεταφορ	


618. Στ�ν τ�µέα των µετα��ρών, συνε�ίστηκε η συ!ήτηση επί της τρ�π�π�ιηµένης πρ�τασης
καν�νισµ�ύ π�υ υπέ"αλε η Επιτρ�πή µε στ��� την εισαγωγή ελεγ��µεν�υ ανταγωνισµ�ύ στ�ν
τ�µέα των �δικών, σιδηρ�δρ�µικών και εσωτερικών πλωτών συγκ�ινωνιών (374). Μεγάλ� µέρ�ς
τ�υ τ�µέα των συγκ�ινωνιών στην ΕΕ είναι πιθαν� να �ρειαστεί κρατική �ικ�ν�µική στήρι�η
στ� �ρατ� µέλλ�ν, υπάρ�ει δε µακρά παράδ�ση παρέµ"ασης των κρατικών αρ�ών, πρ�κειµέν�υ
να ε�ασ�αλιστ�ύν υπηρεσίες υψηλ�τερ�υ επιπέδ�υ ή/και �αµηλ�τερ�ι ναύλ�ι απ� αυτ�ύς π�υ
θα �ρέωνε η αγ�ρά. Η παρέµ"αση κατά παράδ�ση γίνεται µέσω της σύστασης εν�ς δηµ�σι�υ
µετα��ρέα, π�υ ανήκει στην αρ�ή ή/και ελέγ�εται απ� αυτήν, και στ�ν �π�ί� παρα�ωρ�ύνται
απ�κλειστικά µ�ν�πωλιακά δικαιώµατα και �ικ�ν�µική αντιστάθµιση για τις υπ��ρεώσεις
παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας.

¥374¦ Πρ�ταση σ�ετικά µε δράσεις των κρατών µελών για τ�υς �ρ�υς παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας και την
ανάθεση συµ"άσεων δηµ�σιας υπηρεσίας στ�ν τ�µέα των σιδηρ�δρ�µικών, �δικών και εσωτερικών πλωτών
συγκ�ινωνιών, COM(2002) 107 τελικ�.
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619. Τ� γεγ�ν�ς �τι �ι υπηρεσίες είναι ΥΓ)Σ (375) δεν εµπ�δισε αρκετά κράτη µέλη να
θεσπίσ�υν σε εθνικ� επίπεδ� την εισαγωγή τ�υ ανταγωνισµ�ύ, σε κάπ�ι� "αθµ�, στις εγ�ώριες
αγ�ρές συγκ�ινωνιών τ�υς. Σήµερα υπάρ��υν στην Ευρώπη δώδεκα περίπ�υ µετα��ρείς π�υ
συµµετέ��υν στην παρ��ή υπηρεσιών. Ωστ�σ�, µεγάλα τµήµατα της αγ�ράς παραµέν�υν
κλειστά στ�ν ανταγωνισµ�.

620. Λ�γω των ιδιαίτερων �αρακτηριστικών των συγκ�ινωνιών, τ� άν�ιγµα της αγ�ράς τις
περισσ�τερες ��ρές γίνεται συνήθως µέσω τ�υ «ελεγ��µεν�υ ανταγωνισµ�ύ» (διαδικασία
διαγωνισµ�ύ για τ� δικαίωµα εκµετάλλευσης µιας απ�κλειστικής ή/και επιδ�τ�ύµενης
υπηρεσίας για �ρισµέν� �ρ�νικ� διάστηµα) και αυτ� είναι τ� πρ�τυπ� π�υ πρ�τεινε η Επιτρ�πή.

Ταχυδροµικ	
 υπηρεσ�ε


621. Στις 10 Ι�υνί�υ, τ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�, κατ�πιν πρ�τασης της
Επιτρ�πής, ε�έδωσαν τη νέα τα�υδρ�µική �δηγία (�δηγία 2002/39/ΕΚ) (376) τρ�π�π�ιώντας την
υ�ιστάµενη τα�υδρ�µική �δηγία 97/67/ΕΚ. Η νέα τα�υδρ�µική �δηγία πρ�διαγρά�ει µε
σα�ήνεια την π�ρεία πρ�ς την �λ�κλήρωση της εσωτερικής αγ�ράς τα�υδρ�µικών υπηρεσιών,
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µέσω της σταδιακής και ελεγ��µενης ελευθέρωσης των υπηρεσιών αυτών, σε συνδυασµ� µε τη
διαρκή παρ��ή µιας καθ�λικής υπηρεσίας υψηλ�ύ επιπέδ�υ. Τ�ύτ� θα επιτευ�θεί µέσω τ�υ
πρ��δευτικ�ύ περι�ρισµ�ύ τ�υ απ�κλειστικ�ύ τ�µέα. Η ανάγκη διατήρησης µιας ισ�ρρ�πίας
µετα�ύ της επίτευ�ης της εσωτερικής τα�υδρ�µικής αγ�ράς και της διατήρησης της υψηλής
π�ι�τητας της καθ�λικής υπηρεσίας µαρτυρείται απ� άλλα στ�ι�εία της νέας τα�υδρ�µικής
�δηγίας. Πρώτ�ν, τ� πλήρες άν�ιγµα στ�ν ανταγωνισµ� καλύπτει τ� ε�ερ��µεν� διασυν�ριακ�
τα�υδρ�µεί�, ε�αιρ�υµένων των �ωρών �π�υ τα έσ�δά τ�υ θεωρ�ύνται απαραίτητα για να
ε�ασ�αλιστεί η παρ��ή της καθ�λικής υπηρεσίας. ∆εύτερ�ν, �ι διασταυρ�ύµενες επιδ�τήσεις
των καθ�λικών υπηρεσιών εκτ�ς τ�υ απ�κλειστικ�ύ τ�µέα απ� έσ�δα πρ�ερ��µενα απ�
υπηρεσία τ�υ απ�κλειστικ�ύ τ�µέα απαγ�ρεύ�νται, εκτ�ς εάν απ�δεικνύεται �τι είναι
απ�λύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση ειδικών υπ��ρεώσεων καθ�λικής υπηρεσίας π�υ
επι"άλλ�νται στ�ν ανταγωνιστικ� τ�µέα. Η νέα �δηγία πρ�"λέπει επίσης �τι, �ταν �ι ��ρείς
παρ��ής καθ�λικής υπηρεσίας ε�αρµ�!�υν ειδικά τιµ�λ�για, πρέπει να ε�αρµ�!�υν τις αρ�ές
της δια�άνειας και της µη εισαγωγής διακρίσεων.

Τηλεπικοινων�ε


622. Στις 14 Φε"ρ�υαρί�υ, τ� Συµ"�ύλι� ε�έδωσε τ� νέ� καν�νιστικ� πλαίσι� για την εκ των
πρ�τέρων ρύθµιση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρ�νικών επικ�ινωνιών, π�υ τέθηκε σε ισ�ύ
στις 24 Απριλί�υ. Αυτή η δέσµη νέων ν�µ�θετικών µέτρων, π�υ περιλαµ"άνει τέσσερις
�δηγίες, επι�έρει µια π�λύ σηµαντική αναθεώρηση τ�υ καν�νιστικ�ύ πλαισί�υ των
τηλεπικ�ινωνιών, µε στ��� τ� περαιτέρω άν�ιγµα στ�ν ανταγωνισµ� αυτ�ύ τ�υ καίρι�υ τ�µέα
της ευρωπαϊκής �ικ�ν�µίας. )ι �δηγίες πρ�κειται να ε�αρµ�στ�ύν απ� τις 25 Ι�υλί�υ 2003. Η
�δηγία για την καθ�λική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των �ρηστών εντάσσεται σε αυτή τη
δέσµη. )ι "ασικ�ί στ���ι της είναι, α�εν�ς, να ε�ασ�αλιστεί η ύπαρ�η καθ�λικής υπηρεσίας
στις ηλεκτρ�νικές επικ�ινωνίες και, α�ετέρ�υ, να δια�υλα�θ�ύν τα συµ�έρ�ντα των �ρηστών
και των καταναλωτών. Τα συµ�έρ�ντα αυτά ε�ασ�αλί!�νται κυρίως µέσω της ρύθµισης των
τιµ�λ�γίων λιανικής, �ταν δεν επαρκεί η ρύθµιση των τιµ�λ�γίων ��νδρικής.

¥375¦ Ibid, αιτι�λ�γικές σκέψεις 11, 14 και 17.
¥376¦ )δηγία 2002/39/ΕΚ τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 10ης Ι�υνί�υ 2002, για την

τρ�π�π�ίηση της �δηγίας 97/67/ΕΚ �σ�ν α��ρά τ� περαιτέρω άν�ιγµα των κ�ιν�τικών τα�υδρ�µικών
υπηρεσιών στ�ν ανταγωνισµ�.



184 XXXIπË ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2003) 467 ∆∂§π∫√

Εν	ργεια

623. Στ�ν ενεργειακ� τ�µέα, η Επιτρ�πή πρ�τεινε δύ� νέες �δηγίες, �ι �π�ίες θα συµ"άλ�υν
στη "ελτίωση της ασ�άλειας τ�υ ε��διασµ�ύ της ΕΕ µε πετρέλαι� και αέρι� (377). Στ�ν τ�µέα
τ�υ πετρελαί�υ, η �δηγία πρ�τείνει νέα µέτρα π�υ θα πρ�στεθ�ύν στα ήδη υ�ιστάµενα. Η
πρ�ταση πρ�"λέπει να αυ�ηθ�ύν τα υπ��ρεωτικά απ�θέµατα ασ�αλείας ώστε να αντιστ�ι��ύν
σε 120 ηµέρες κατανάλωσης απ� 90 π�υ είναι σήµερα. Πρ�"λέπει επίσης τη δηµι�υργία
δηµ�σι�υ �ργανισµ�ύ διατήρησης απ�θεµάτων πετρελαί�υ, � �π�ί�ς θα διαθέτει απ�θέµατα
επαρκή για κατανάλωση τ�υλά�ιστ�ν 40 ηµερών. Η πρ�ταση πρ�"λέπει επίσης �τι η ΕΕ θα
υι�θετήσει µια κ�ινή στρατηγική σε περιπτώσεις ενεργειακών κρίσεων. Τέλ�ς, τα απ�θέµατα
θα µπ�ρ�ύσαν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν ��ι µ�ν� σε περίπτωση πετρελαϊκής κρίσης, αλλά και σε
περίπτωση επικίνδυνης αστάθειας στην αγ�ρά.

624. Στ�ν τ�µέα τ�υ αερί�υ η πρ�τειν�µενη �δηγία πρ�"λέπει �τι τα κράτη µέλη �ρί!�υν τη
γενική π�λιτική και τις πρ�διαγρα�ές για την ασ�άλεια τ�υ ε��διασµ�ύ µε αέρι� µε "άση τ�ν
σα�ή πρ�σδι�ρισµ� των ρ�λων και αρµ�δι�τήτων των δια��ρων συµµετε��ντων στην αγ�ρά. Σε
περίπτωση κρίσης, θα ε�αρµ�στ�ύν κ�ιν�ί και συντ�νισµέν�ι µη�ανισµ�ί. Τα κράτη µέλη θα
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υπ��ρε�ύνται επίσης να �ρί!�υν εθνικ�ύς στ���υς, �ύτως ώστε η απ�θήκευση αερί�υ και άλλα
µέτρα να ε�ασ�αλί!�υν τη διαρκή παρ��ή για τ�υς πελάτες π�υ έ��υν συνάψει µη διαρρή�ιµες
συµ"άσεις πρ�µήθειας.

625. Εκτ�ς απ� τα ανωτέρω µέτρα π�υ απ�σκ�π�ύν στη "ελτίωση της π�λιτικής ασ�άλειας
τ�υ ε��διασµ�ύ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε αναθεωρηµένη πρ�ταση για την τρ�π�π�ίηση των
�δηγιών σ�ετικά µε την �λ�κλήρωση των εσωτερικών αγ�ρών αερί�υ και ηλεκτρικής
ενέργειας (378). Στην εν λ�γω αναθεωρηµένη πρ�ταση ενσωµατώθηκαν διά��ρες τρ�π�λ�γίες
σ�ετικά µε τις υπ��ρεώσεις παρ��ής καθ�λικής και δηµ�σιας υπηρεσίας π�υ έγιναν απ� τ�
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� στ� πλαίσι� της πρώτης ανάγνωσης της πρ�τασης της Επιτρ�πής. Στις
25 Ν�εµ"ρί�υ, επήλθε π�λιτική συµ�ωνία στ� Συµ"�ύλι�, τ� �π�ί� ενέκρινε τις πρ�τάσεις της
Επιτρ�πής, ενισ�ύ�ντας την πρ�στασία των πι� ευάλωτων καταναλωτών. Aταν εκδ�θεί, η
�δηγία αυτή θα συµ"άλει σηµαντικά στ� υψηλ� επίπεδ� των υπ��ρεώσεων παρ��ής καθ�λικής
υπηρεσίας, ιδίως για �λα τα ν�ικ�κυριά και τις µικρές επι�ειρήσεις π�υ καταναλών�υν
ηλεκτρική ενέργεια, π�υ θα έ��υν τ� δικαίωµα να πρ�µηθεύ�νται ηλεκτρισµ� �ρισµένης
π�ι�τητας σε λ�γικές τιµές. Επιπλέ�ν, �ι διατά�εις για την ένδει�η της κατανάλωσης ενέργειας
πρ�"λέπ�υν �τι στα τιµ�λ�για των επι�ειρήσεων ενέργειας πρέπει να αναγρά�εται η
συµµετ��ή κάθε ενεργειακής πηγής στ� µείγµα καυσίµ�υ, καθώς και �ι περι"αλλ�ντικές
επιπτώσεις, τ�υλά�ιστ�ν �σ�ν α��ρά τις εκπ�µπές CO2 και τα ραδιενεργά απ�"λητα. Τα
στ�ι�εία της παρ�ύσας πρ�τασης π�υ σ�ετί!�νται µε τ� άν�ιγµα της αγ�ράς στ�ν ανταγωνισµ�
περιγρά��νται στ� τ�µεακ� κε�άλαι� για την ενέργεια (379).

¥377¦ COM(2002) 488 τελικ� της 11ης Σεπτεµ"ρί�υ 2002· πρ"λ. επίσης ανακ�ινωθέν τύπ�υ IP/02/1288.
¥378¦ COM(2002) 304 τελικ� της 7ης Ι�υνί�υ 2002.
¥379¦ Βλέπε κε�άλαι� I.Γ.1 ανωτέρω.
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V — ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

A — ¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË

1. Προετοιµασ�α και διαπραγµατε�σει� προσχ�ρηση�

626. Τ� 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέ�ισε την πρ�ετ�ιµασία της πρ�σ�ώρησης στ�ν
τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ για τις δώδεκα υπ�ψή�ιες �ώρες µε τις �π�ίες διε�άγ�νται
διαπραγµατεύσεις, δηλαδή τη Β�υλγαρία, την Εσθ�νία, την Κύπρ�, τη Λεττ�νία, τη Λιθ�υανία,
τη Μάλτα, την )υγγαρία, την Π�λωνία, τη Ρ�υµανία, τη Σλ�"ακία, τη Σλ�"ενία και την
Τσε�ική ∆ηµ�κρατία. Aσ�ν α��ρά την Τ�υρκία, �εκίνησε η αναλυτική ε�έταση της τ�υρκικής
ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

627. Για να θεωρηθεί �τι πληρ�ύν τα κριτήρια πρ�σ�ώρησης, �ι υπ�ψή�ιες �ώρες πρέπει να
είναι σε θέση να απ�δεί��υν την ύπαρ�η "ιώσιµης �ικ�ν�µίας της αγ�ράς και την ικαν�τητά
τ�υς να αντιµετωπίσ�υν την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις της αγ�ράς π�υ δρ�υν στην
Ένωση. Στ�ν τ�µέα της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, τ�ύτ� συνεπαγ�ταν �τι �ι υπ�ψή�ιες �ώρες
έπρεπε να δεί��υν π�λύ πριν απ� την πρ�σ�ώρηση �τι �ι επι�ειρήσεις τ�υς και �ι αρ�ές τ�υς
έ��υν συνηθίσει να ασκ�ύν τις δραστηρι�τητές τ�υς σε περι"άλλ�ν ανάλ�γ� µε αυτ� π�υ
επικρατεί στην ΕΕ και, επ�µένως, �τι θα µπ�ρ�ύσαν να αντέ��υν τις ανταγωνιστικές πιέσεις της
εσωτερικής αγ�ράς. Στ� πλαίσι� αυτ� η ΕΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων �ρισε τρία
στ�ι�εία π�υ πρέπει να υπάρ��υν στις υπ�ψή�ιες �ώρες: α) τ� απαραίτητ� ν�µ�θετικ� πλαίσι�
(στ�ν τ�µέα των συµπρά�εων και των κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης, και των κρατικών
ενισ�ύσεων)· ") η απαραίτητη δι�ικητική ικαν�τητα· γ) η απ�δει�η της απ�τελεσµατικής
ε�αρµ�γής τ�υ κ�ιν�τικ�ύ κεκτηµέν�υ στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

628. Βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, η ΕΕ µπ�ρεσε να κλείσει πρ�σωρινά τις
διαπραγµατεύσεις στ� κε�άλαι� τ�υ ανταγωνισµ�ύ, �πως πρ�τεινε η Επιτρ�πή, µε την Εσθ�νία,
τη Λεττ�νία, τη Λιθ�υανία και τη Σλ�"ενία κατά τις διασκέψεις πρ�σ�ώρησης τ�υ Ν�εµ"ρί�υ
2001.

629. Τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2002, �ι διαπραγµατεύσεις �λ�κληρώθηκαν πρ�σωρινά µε την Κύπρ�.
Πρ�ς τ�ύτ�, απαιτήθηκαν σηµαντικές αλλαγές τ�υ ��ρ�λ�γικ�ύ κώδικα και στη συνέ�εια �ι
��ρ�λ�γικές ενισ�ύσεις υπή�θησαν πλήρως στ�ν έλεγ�� των κρατικών ενισ�ύσεων. )ι
διεθνείς εµπ�ρικές και "ι�µη�ανικές επι�ειρήσεις επιτρέπεται να συνε�ίσ�υν να κατα"άλλ�υν
µειωµέν� εταιρικ� ��ρ� εισ�δήµατ�ς µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2005.

630. Η πρ��δ�ς π�υ σηµειώθηκε στις υπ�λ�ιπες �ώρες, ιδίως �σ�ν α��ρά τη "ελτίωση της
απ�τελεσµατικής ε�αρµ�γής τ�υ κ�ιν�τικ�ύ κεκτηµέν�υ στ�ν τ�µέα τ�υ ελέγ��υ των κρατικών
ενισ�ύσεων, επέτρεψε στην Επιτρ�πή, τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2002, να πρ�τείνει την περάτωση
των διαπραγµατεύσεων µε τη Μάλτα, την )υγγαρία, την Π�λωνία, τη Σλ�"ακία και την
Τσε�ική ∆ηµ�κρατία. Βάσει της πρ�τασης της Επιτρ�πής, η ΕΕ εν τέλει περάτωσε τις
διαπραγµατεύσεις πρώτα µε την Τσε�ική ∆ηµ�κρατία, τη Μάλτα και τη Σλ�"ακία τ�ν
)κτώ"ρι�, και στη συνέ�εια τ�ν Ν�έµ"ρι� µε την Π�λωνία και τ�ν ∆εκέµ"ρι� µε την
)υγγαρία.
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631. Εν γένει, τα µέτρα κρατικής ενίσ�υσης π�υ κρίθηκαν ασυµ"ί"αστα µε τ� κ�ιν�τικ�
κεκτηµέν� πρέπει είτε να καταργηθ�ύν απ� τις υπ�ψή�ιες �ώρες είτε να τρ�π�π�ιηθ�ύν, ώστε
να συµ�ων�ύν µε τις αρ�ές τ�υ κεκτηµέν�υ. Σε έκτακτες περιπτώσεις συµ�ωνήθηκε κατ�πιν
διαπραγµάτευσης η σταδιακή κατάργηση ασυµ"ί"αστων ενισ�ύσεων. Επιπλέ�ν, σε �ρισµένες
περιπτώσεις εγκρίθηκαν κατ’ ε�αίρεση ενισ�ύσεις αναδιάρθρωσης, µε αντιστάθµιση τη µείωση
της παραγωγικής ικαν�τητας της απ�δέκτριας επι�είρησης, �ύτως ώστε να ελα�ιστ�π�ιηθεί �
κίνδυν�ς στρε"λώσεων τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

632. Βάσει της ανωτέρω περι�ριστικής πρ�σέγγισης, η ΕΕ συµ�ώνησε να ε�αρµ�στ�ύν
περι�ρισµένες µετα"ατικές ρυθµίσεις στ�ν τ�µέα των ��ρ�λ�γικών ενισ�ύσεων και στ�
πλαίσι� της αναδιάρθρωσης ευαίσθητων �ικ�ν�µικών τ�µέων (�αλυ"�υργία και ναυπηγική
"ι�µη�ανία) για τη Μάλτα, την )υγγαρία, την Π�λωνία και τη Σλ�"ακία (380).

633. Aσ�ν α��ρά την Τσε�ική ∆ηµ�κρατία, συµ�ωνήθηκε να ισ�ύσει µετα"ατική περί�δ�ς
για την αναδιάρθρωση τ�υ τ�µέα τ�υ �άλυ"α, θέτ�ντας ως πρ�ϋπ�θεση την αναλ�γικ�τητα των
ενισ�ύσεων και τη µείωση της παραγωγικής ικαν�τητας, πρ�κειµέν�υ να επιτευ�θεί η
"ιωσιµ�τητα των τσε�ικών εταιρειών �άλυ"α.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

634. Παρατάθηκε επίσης η περί�δ�ς �άριτ�ς "άσει τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ 2 της ευρωπαϊκής
συµ�ωνίας, τ� �π�ί� πρ�"λέπει τη δυνατ�τητα έκτακτης ��ρήγησης ενίσ�υσης αναδιάρθρωσης
στ�ν τ�µέα τ�υ �άλυ"α. Τ�ύτ� έγινε "άσει τ�υ πρ�γράµµατ�ς αναδιάρθρωσης τ�υ τ�µέα τ�υ
�άλυ"α π�υ υπέ"αλε η τσε�ική κυ"έρνηση στ� τέλ�ς Ι�υνί�υ 2002, τ� �π�ί� έγινε απ�δεκτ�
απ� την ΕΕ.

635. Aσ�ν α��ρά την )υγγαρία, συµ�ωνήθηκαν περι�ρισµένες µετα"ατικές ρυθµίσεις για τη
µετατρ�πή και σταδιακή κατάργηση ασυµ"ί"αστων ��ρ�λ�γικών πλε�νεκτηµάτων π�υ
παρέ��νταν "άσει της παλαιάς ��ρ�λ�γικής ν�µ�θεσίας. Τ� συµ�ωνηθέν σύστηµα µετατρ�πής
πρ�"λέπει αυστηρά ανώτατα �ρια για τις ��ρ�λ�γικές απαλλαγές π�υ έ��υν ήδη ��ρηγηθεί
"άσει δύ� καθεστώτων συνδε�µενων µε επενδύσεις, ενώ, για µειώσεις ��ρ�υ π�υ παρέ��νταν
στ� παρελθ�ν σε υπεράκτιες εταιρείες και για �ρισµένες ��ρ�λ�γικές απαλλαγές
��ρηγ�ύµενες απ� τ�πικές αρ�ές, τα πλε�νεκτήµατα θα καταργηθ�ύν σταδιακά µέ�ρι τ� 2005
και τ� 2007, αντίστ�ι�α.

636. Aσ�ν α��ρά τη Μάλτα, συµ�ωνήθηκαν περι�ρισµένες µετα"ατικές ρυθµίσεις για την
πρ�σαρµ�γή µέ�ρι τ� 2005 της αγ�ράς εισαγωγής, απ�θήκευσης και ��νδρικ�ύ εµπ�ρί�υ
πετρελαϊκών πρ�ϊ�ντων "άσει τ�υ άρθρ�υ 31 της συνθήκης ΕΚ. Επιπλέ�ν, περι�ρισµένες
µετα"ατικές ρυθµίσεις συµ�ωνήθηκαν για τη µετατρ�πή και σταδιακή κατάργηση
ασυµ"ί"αστων µέτρων ��ρ�λ�γικής ενίσ�υσης "άσει της παλαιάς ��ρ�λ�γικής ν�µ�θεσίας,
επι"άλλ�ντας αυστηρά ανώτατα �ρια για τις ��ρ�λ�γικές απαλλαγές π�υ έ��υν ήδη ��ρηγηθεί.
Επιπρ�σθέτως, δ�θηκε στη Μάλτα η δυνατ�τητα να διατηρήσει ένα σύστηµα µειωµέν�υ
��ρ�λ�γικ�ύ συντελεστή στ� πλαίσι� �ρισµένων καθεστώτων ��ρ�λ�γικής ενίσ�υσης µέ�ρι
τ� 2008, καθώς και να ��ρηγήσει ενίσ�υση σε ναυπηγεία, υπ� �ρισµέν�υς �ρ�υς π�υ α��ρ�ύν
τα επίπεδα της παραγωγής και µειώσεις της παραγωγικής ικαν�τητας.

637. Aσ�ν α��ρά την Π�λωνία, κατά τις διαπραγµατεύσεις �ρίστηκε τ� πλαίσι� για την
έγκριση ενισ�ύσεων αναδιάρθρωσης πρ�ς τη "ι�µη�ανία �άλυ"α "άσει τ�υ αναθεωρηµέν�υ
πρ�γράµµατ�ς αναδιάρθρωσης, τ� �π�ί� πρ�"λέπει αυστηρ�ύς �ρ�υς για µειώσεις της

¥380¦ Καθώς και στην πρ�ανα�ερθείσα Κύπρ�.
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παραγωγικής ικαν�τητας. Για να µπ�ρέσ�υν να τεθ�ύν σε ε�αρµ�γή �ι µετα"ατικές ρυθµίσεις
για τις ενισ�ύσεις αναδιάρθρωσης "άσει της συνθήκης πρ�σ�ώρησης, η περί�δ�ς �άριτ�ς
"άσει τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ 2 της ευρωπαϊκής συµ�ωνίας για την απ�δ��ή ενισ�ύσεων
αναδιάρθρωσης πρέπει να παραταθεί.

638. Για τα µέτρα ενίσ�υσης π�υ ε�αρµ�!�νται στις π�λωνικές ειδικές �ικ�ν�µικές !ώνες, �ι
��ρ�λ�γικές ενισ�ύσεις π�υ έ��υν ��ρηγηθεί "άσει της π�λωνικής ��ρ�λ�γικής ν�µ�θεσίας
και �ι �π�ίες είναι ασυµ"ί"αστες µε τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες για τις κρατικές ενισ�ύσεις
πρέπει να υπ�στ�ύν µετατρ�πές, �ύτως ώστε να επι"ληθ�ύν αυστηρά ανώτατα �ρια στις
��ρ�λ�γικές απαλλαγές π�υ έ��υν ήδη ��ρηγηθεί. Ως πρ�ς τα µέτρα υπέρ των ΜΜΕ, η
Π�λωνία µπ�ρεί να ε�αρµ�σει τα ��ρ�λ�γικά µέτρα για σύντ�µ� �ρ�νικ� διάστηµα, δηλαδή
µέ�ρι τ� 2011 για τις µικρές επι�ειρήσεις στις !ώνες αυτές και µέ�ρι τ� 2010 για τις µεσαίες
επι�ειρήσεις.

639. Τέλ�ς, σε �ρισµένες περι��ές και για περι�ρισµέν� �ρ�νικ� διάστηµα �ι π�λωνικές
εταιρείες θα µπ�ρ�ύν να λαµ"άν�υν κρατική ενίσ�υση για περι"αλλ�ντικές επενδύσεις, ώστε
να µπ�ρέσ�υν να ανταπ�κριθ�ύν στις κ�ιν�τικές περι"αλλ�ντικές πρ�διαγρα�ές.
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

640. Aσ�ν α��ρά τη Σλ�"ακία, �ι µετα"ατικές ρυθµίσεις α��ρ�ύν µέτρα ��ρ�λ�γικής
ενίσ�υσης υπέρ δύ� εταιρειών. Η ασυµ"ί"αστη ��ρ�λ�γική ενίσ�υση πρ�ς τη µία απ�δέκτρια
επι�είρηση στ�ν τ�µέα τ�υ �άλυ"α πρ�κειται να διακ�πεί στ� τέλ�ς τ�υ 2009 ή �ταν η
ενίσ�υση �θάσει σε ένα πρ�καθ�ρισµέν� π�σ�, �π�ι� απ� τα δύ� συµ"εί πρώτ�. Στ���ς της εν
λ�γω ενίσ�υσης είναι να διευκ�λυνθεί � συστηµατικ�ς ε��ρθ�λ�γισµ�ς της απασ��λησης
πλε�νά!�ντ�ς πρ�σωπικ�ύ, ενώ τ� απ�ρρέ�ν συν�λικ� κ�στ�ς είναι ανάλ�γ� µε την ενίσ�υση.
Επιπλέ�ν, ασυµ"ί"αστη ��ρ�λ�γική ενίσ�υση πρ�ς µια απ�δέκτρια επι�είρηση στ�ν τ�µέα
της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας µετατράπηκε σε περι�ερειακή επενδυτική ενίσ�υση· η ενίσ�υση
θα περι�ριστεί κατ’ ανώτατ� �ρι� στ� 30 % τ�υ επιλέ�ιµ�υ επενδυτικ�ύ κ�στ�υς.

641. Σηµαντικ� µέρ�ς των διαπραγµατεύσεων πρ�σ�ώρησης στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ
α��ρά τη διαδικασία σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις π�υ �ι υπ�ψή�ιες �ώρες επιθυµ�ύν να
ε�ακ�λ�υθήσ�υν να ε�αρµ�!�υν και πέραν της ηµερ�µηνίας πρ�σ�ώρησης. Έ�ει µετα"ι"αστεί
στην Επιτρ�πή κατάλ�γ�ς �λων των υ�ιστάµενων µέτρων ενίσ�υσης (καθεστώτων και
ενισ�ύσεων ad hoc) π�υ έ��υν ε�εταστεί απ� τις αρµ�διες για τις κρατικές ενισ�ύσεις αρ�ές
των αντίστ�ι�ων υπ�ψή�ιων �ωρών και τα �π�ία κρίθηκαν συµ"ι"άσιµα µε τ� κ�ιν�τικ�
κεκτηµέν�. Ε��σ�ν η Επιτρ�πή δεν πρ�"άλει αντιρρήσεις, τα µέτρα ενίσ�υσης θεωρ�ύνται ως
υ�ιστάµενη ενίσ�υση. Aλα τα µέτρα ενίσ�υσης π�υ θεωρ�ύνται ως κρατικές ενισ�ύσεις µε
"άση τ� κ�ιν�τικ� κεκτηµέν� και τα �π�ία δεν περιλαµ"άν�νται στ�ν κατάλ�γ� θα θεωρηθ�ύν
ως νέες ενισ�ύσεις µετά την πρ�σ�ώρηση.

2. Πρ�οδο� �σον αφορ� την ευθυγρ�µµιση των καν�νων ανταγωνισµο�

642. Η Επιτρ�πή εκπ�νεί τακτικά εκθέσεις σ�ετικά µε την πρ��δ� π�υ πραγµατ�π�ίησε κάθε
υπ�ψή�ια �ώρα εν�ψει της πρ�σ�ώρησης. )ι πέµπτες τακτικές εκθέσεις για τις δέκα �ώρες της
Κεντρικής και Ανατ�λικής Ευρώπης (GΚΑΕ), την Κύπρ�, τη Μάλτα και την Τ�υρκία, π�υ
ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή τ�ν )κτώ"ρι� 2002, α�ι�λ�γ�ύν την πρ��δ� π�υ
πραγµατ�π�ιήθηκε µετά τις πρ�ηγ�ύµενες εκθέσεις τ�υ 2001.

643. Η πρ��δ�ς στ�ν τ�µέα των συµπρά�εων και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης και των
συγκεντρώσεων θεωρείται εν γένει ικαν�π�ιητική σε �,τι α��ρά τ�σ� τη ν�µ�θεσία �σ� και τη
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δηµι�υργία της απαραίτητης δι�ικητικής υπ�δ�µής. Aλες �ι υπ�ψή�ιες �ώρες έ��υν εκδώσει
"ασικ�ύς ν�µ�υς στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ, ενσωµατών�ντας τα κύρια στ�ι�εία των άρθρων
81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, ενώ �ι περισσ�τερες απ� αυτές έ��υν επίσης θεσπίσει τ�ν έλεγ��
των συγκεντρώσεων. Η ίδρυση αρ�ών ανταγωνισµ�ύ πραγµατ�π�ιήθηκε επίσης π�λύ γρήγ�ρα.

644. Εν�ψει των σ�εδίων για εκσυγ�ρ�νισµ� και απ�κεντρωµένη ε�αρµ�γή των κ�ιν�τικών
καν�νων σ�ετικά µε τις συµπρά�εις και κατα�ρήσεις δεσπ�!�υσας θέσης, πρέπει να
συνε�ιστ�ύν �ι πρ�σπάθειες ενίσ�υσης της δι�ικητικής ικαν�τητας των αρ�ών και
απ�τελεσµατικ�τερης ε�αρµ�γής των ανωτέρω καν�νων, δίν�ντας πρ�τεραι�τητα σε υπ�θέσεις
π�υ α��ρ�ύν τις πι� σ�"αρές στρε"λώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ, και επι"άλλ�ντας πι�
απ�τρεπτικές κυρώσεις. )µ�ίως, είναι σηµαντικ� να συνε�ιστ�ύν �ι πρ�σπάθειες
ευαισθητ�π�ίησης και ενεργ�τερης συµµετ��ής της δικαστικής ε��υσίας σε θέµατα
συµπρά�εων και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης.

645. Σε σύγκριση µε τ�ν τ�µέα των συµπρά�εων και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης, η
θέσπιση τ�υ ελέγ��υ των κρατικών ενισ�ύσεων στις υπ�ψή�ιες �ώρες ήταν σε γενικές γραµµές
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πι� αντι�ατική, "ραδεία και π�λιτικά ευαίσθητη. Ωστ�σ�, �ι διαπραγµατεύσεις πρ�σ�ώρησης
επέτρεψαν να επιτα�υνθεί η δηµι�υργία εν�ς ν�µ�θετικ�ύ και διαδικαστικ�ύ πλαισί�υ για τ�υς
καν�νες π�υ α��ρ�ύν τις κρατικές ενισ�ύσεις. Στ� τέλ�ς τ�υ 2002, �ι περισσ�τερες υπ�ψή�ιες
�ώρες ελέγ��υν τις κρατικές ενισ�ύσεις ε�αρµ�!�ντας κριτήρια παρ�µ�ια µε τα κ�ιν�τικά.

646. Aλες �ι υπ�ψή�ιες �ώρες µε τις �π�ίες διε�άγ�νται διαπραγµατεύσεις έ��υν
δηµι�υργήσει εθνικές αρ�ές για τ�ν έλεγ�� των κρατικών ενισ�ύσεων. Η Τ�υρκία δέ�τηκε να
αναλά"ει τη σ�ετική πρωτ�"�υλία έως την 1η Ιαν�υαρί�υ 2003. Η Επιτρ�πή έ�ει υπ�γραµµίσει
�τι �ι αρ�ές αυτές θα πρέπει να ελέγ��υν απ�τελεσµατικά τις νέες και υ�ιστάµενες κρατικές
ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγ�ύνται απ� �λ�υς τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς �ργανισµ�ύς.

647. Για να διασ�αλιστεί η απαραίτητη δια�άνεια, �ι περισσ�τερες υπ�ψή�ιες �ώρες
δηµι�ύργησαν ε�αντλητικ�ύς καταλ�γ�υς για τις υ�ιστάµενες ενισ�ύσεις, π�υ ενηµερών�νται
συνε�ώς. Ε�άλλ�υ, η Επιτρ�πή συνέ�ισε να συνεργά!εται µε τις ελεγκτικές αρ�ές των
υπ�ψη�ίων �ωρών έτσι ώστε �ι ετήσιες εκθέσεις τ�υς για τις κρατικές ενισ�ύσεις να είναι
σύµ�ωνες µε τη µεθ�δ�λ�γία π�υ �ρησιµ�π�ιείται σ�ετικά για την κατάρτιση των εκθέσεων
της Επιτρ�πής. Τ� 2002, περιλή�θηκαν για πρώτη ��ρά στ�ι�εία για τις υπ�ψή�ιες �ώρες στ�ν
πίνακα επιδ�σεων της Επιτρ�πής για τις κρατικές ενισ�ύσεις. Έτσι, � πίνακας επιδ�σεων
απ�τελεί µια δια�ανή και πρ�σιτή στ� κ�ιν� πηγή πληρ���ριών για την �λη κατάσταση των
κρατικών ενισ�ύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπ�ψή�ιες �ώρες.

3. Νοµικ� κε�µενα β�σει των συµφωνι�ν σ�νδεση�

648. Για την περαιτέρω �λ�κλήρωση τ�υ ν�µικ�ύ πλαισί�υ των σ�έσεων µετα�ύ της
Κ�ιν�τητας και δέκα συνδεδεµένων �ωρών της Κεντρικής και Ανατ�λικής Ευρώπης στ�ν τ�µέα
τ�υ ανταγωνισµ�ύ, τέθηκαν πρ�ς συ!ήτηση µε τις GΚΑΕ δύ� δέσµες εκτελεστικών
καν�νων (381). Η πρώτη δέσµη α��ρά την ε�αρµ�γή των διατά�εων για τ�ν ανταγωνισµ� π�υ
περιλαµ"άν�νται στις ευρωπαϊκές συµ�ωνίες και �ι �π�ίες ε�αρµ�!�νται σε επι�ειρήσεις

¥381¦ Τ� συµ"�ύλι� σύνδεσης ΕΚ-Τ�υρκίας τ�υ ∆εκεµ"ρί�υ 2001 ε�έδωσε ενιαί�υς εκτελεστικ�ύς καν�νες, �πως
πρ�"λέπεται στην απ��αση τελωνειακής ένωσης τ�υ 1995, π�υ καλύπτ�υν τ�υς καν�νες τ�σ� για τις
επι�ειρήσεις �σ� και για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων.
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(συµπρά�εις και κατα�ρήσεις δεσπ�!�υσας θέσης). Η δεύτερη δέσµη α��ρά τ�υς καν�νες π�υ
διέπ�υν τις κρατικές ενισ�ύσεις.

649. Εκτελεστικ�ί καν�νες για θέµατα συµπρά�εων και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης
εί�αν ήδη εκδ�θεί τα πρ�ηγ�ύµενα �ρ�νια για �λες τις GΚΑΕ [Τσε�ική ∆ηµ�κρατία (382),
Π�λωνία (383), Σλ�"ακική ∆ηµ�κρατία (384), )υγγαρία (385), Β�υλγαρία (386), Ρ�υµανία (387),
Εσθ�νία (388), Λιθ�υανία (389), Σλ�"ενία (390) και Λεττ�νία (391)]. Ωστ�σ�, λ�γω �ρισµένων
συνταγµατικών πρ�"ληµάτων σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των εκτελεστικών καν�νων στην
)υγγαρία, τ� συµ"�ύλι� σύνδεσης ε�έδωσε εκτελεστικ�ύς καν�νες στ�ν τ�µέα των συµπρά�εων
και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης για την )υγγαρία τ� 2002 (392). Εκτελεστικ�ί καν�νες στ�ν
τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων εί�αν εκδ�θεί πρ�ηγ�υµένως για �κτώ GΚΑΕ [Τσε�ική
∆ηµ�κρατία (393) Λιθ�υανία (394), Λεττ�νία (395), Ρ�υµανία (396), Σλ�"ενία (397), Π�λωνία (398),
Β�υλγαρία (399) και Σλ�"ακία (400)], ενώ τ� 2002 εκδ�θηκαν και για την Εσθ�νία (401).

650. Aσ�ν α��ρά τ�υς �άρτες περι�ερειακών ενισ�ύσεων, �ι �π�ί�ι πρέπει να εκδ�θ�ύν απ�
τις αντίστ�ι�ες επιτρ�πές σύνδεσης, τ� 2002 τ� Συµ"�ύλι� ενέκρινε �άρτες περι�ερειακών
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ενισ�ύσεων για την Εσθ�νία, τη Λεττ�νία, τη Λιθ�υανία και τη Σλ�"ενία, �ι �π�ί�ι εί�αν
υπ�"ληθεί απ� την Επιτρ�πή "άσει των πρ�τάσεων των συνδεδεµένων �ωρών. Η Επιτρ�πή
υπέ"αλε επίσης τ� 2002 στ� Συµ"�ύλι� σ�έδια �αρτών περι�ερειακών ενισ�ύσεων για την
Π�λωνία και τη Ρ�υµανία.

651. Aσ�ν α��ρά τ�ν τ�µέα τ�υ �άλυ"α, η περί�δ�ς �άριτ�ς "άσει τ�υ πρωτ�κ�λλ�υ 2 της
ευρωπαϊκής συµ�ωνίας για την απ�δ��ή ενισ�ύσεων αναδιάρθρωσης στ�ν τ�µέα τ�υ �άλυ"α
παρατάθηκε και για τ� 2002 (402), συµπεριλαµ"αν�µένης της έγκρισης πρ�γράµµατ�ς
αναδιάρθρωσης, για την Τσε�ική ∆ηµ�κρατία. Παρ�µ�ιες παρατάσεις για την Π�λωνία, τη
Ρ�υµανία και τη Β�υλγαρία πρ�"λέπ�νται εν αναµ�νή της έγκρισης πρ�γραµµάτων
αναδιάρθρωσης.

¥382¦ Απ��αση 1/96 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Τσε�ικής ∆ηµ�κρατίας της 30ής Ιαν�υαρί�υ 1996 (ΕΕ L 31 της
9.2.1996).

¥383¦ Απ��αση 1/96 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Π�λωνίας της 16ης Ι�υλί�υ 1996 (ΕΕ L 208 της 17.8.1996).
¥384¦ Απ��αση 1/96 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Σλ�"ακίας της 15ης Αυγ�ύστ�υ 1996 (ΕΕ L 295 της 20.11.1996).
¥385¦ Απ��αση 2/96 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-)υγγαρίας της 6ης Ν�εµ"ρί�υ 1996 (ΕΕ L 295 της 20.11.1996)

π�υ έ�ει αντικατασταθεί απ� την απ��αση 1/2002, "λέπε υπ�σηµείωση 11.
¥386¦ Απ��αση 2/97 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Β�υλγαρίας της 7ης )κτω"ρί�υ 1997 (ΕΕ L 15 της 21.1.1998).
¥387¦ Απ��αση 1/1999 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Ρ�υµανίας της 16ης Μαρτί�υ 1999 (ΕΕ L 96 της 10.4.1999).
¥388¦ Απ��αση 1/1999 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Εσθ�νίας της 28ης Απριλί�υ 1999 (ΕΕ L 144 της 9.6.1999).
¥389¦ Απ��αση 4/1999 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Λιθ�υανίας της 26ης Μαΐ�υ 1999 (ΕΕ L 156 της 23.6.1999).
¥390¦ Απ��αση 4/2000 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Σλ�"ενίας της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000 (ΕΕ L 130 της 12.5.2001).
¥391¦ Απ��αση 5/2001 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Λεττ�νίας της 25ης Απριλί�υ 2001 (ΕΕ L 183 της 6.7.2001).
¥392¦ Απ��αση 1/2002 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-)υγγαρίας της 29ης Ιαν�υαρί�υ 2002 (ΕΕ L 145 της 4.6.2002).
¥393¦ Απ��αση 1/98 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Τσε�ικής ∆ηµ�κρατίας της 24ης Ι�υνί�υ 1998 (ΕΕ L 195 της

11.7.1998).
¥394¦ Απ��αση 2/2001 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Λιθ�υανίας της 22ας Φε"ρ�υαρί�υ 2001 (ΕΕ L 98 της 7.4.2001).
¥395¦ Απ��αση 4/2001 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Λεττ�νίας της 20ής Μαρτί�υ 2001 (ΕΕ L 163 της 20.6.2001).
¥396¦ Απ��αση 4/2001 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Ρ�υµανίας της 10ης Απριλί�υ 2001 (ΕΕ L 138 της 22.5.2001).
¥397¦ Απ��αση 2/2001 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Σλ�"ενίας της 3ης Μαΐ�υ 2001 (ΕΕ L 163 της 20.6.2001).
¥398¦ Απ��αση 3/2001 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Π�λωνίας της 23ης Μαΐ�υ 2001 (ΕΕ L 215 της 9.8.2001).
¥399¦ Απ��αση 2/2001 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Β�υλγαρίας της 23ης Μαΐ�υ 2001 (ΕΕ L 216 της 10.8.2001).
¥400¦ Απ��αση 6/2001 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Σλ�"ακίας της 22ας Ν�εµ"ρί�υ 2001 (ΕΕ L 48 της 20.2.2002).
¥401¦ Απ��αση 1/2002 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ-Εσθ�νίας της 15ης Ιαν�υαρί�υ 2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002).
¥402¦ Βλέπε πρ�ηγ�ύµεν� σηµεί�.
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4. Τεχνικ� βο�θεια προ� τι� υποψ�φιε� χ�ρε�

652. Η παρ��ή τε�νικής "�ήθειας στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ ε�ακ�λ�υθεί να απ�τελεί
"ασικ� εργαλεί� για την πρ�παρασκευή των υπ�ψή�ιων πρ�ς έντα�η �ωρών. Ειδικά µέτρα
ε�αρµ�!�νται στ� πλαίσι� τ�υ πρ�γράµµατ�ς Phare. Βάσει των πρ�γραµµάτων «αδελ��π�ίησης»,
τα �π�ία απ�σκ�π�ύν στην ενίσ�υση των θεσµικών �ργάνων των υπ�ψη�ίων �ωρών,
εµπειρ�γνώµ�νες των κρατών µελών της ΕΕ παρέ��υν συµ"�υλευτικές υπηρεσίες σε
µακρ�πρ�θεσµη "άση στις αρµ�διες για τ�ν ανταγωνισµ� και τις κρατικές ενισ�ύσεις αρ�ές των
GΚΑΕ. Ε�άλλ�υ, τ�ν Απρίλι� τ�υ 2002 δι�ργανώθηκαν κ�ινές εκπαιδευτικές συνεδριάσεις για
τ�υς υπαλλήλ�υς των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των υπ�ψη�ίων �ωρών. )ι συνεδριάσεις αυτές
επικεντρών�νται στην επε�ήγηση, για τις υπ�ψή�ιες �ώρες, τ�υ νέ�υ κεκτηµέν�υ στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ καθώς και στην υλ�π�ίηση και την ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ. Τ�ν
)κτώ"ρι� 2002, �ργανώθηκε εκπαιδευτική συνεδρίαση για τ�υς δικαστές των υπ�ψή�ιων �ωρών.

653. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή κατέ"αλε σηµαντικές πρ�σπάθειες για την περαιτέρω
εντατικ�π�ίηση των επα�ών της µε τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των υπ�ψη�ίων �ωρών. Τ�ν Ι�ύνι� τ�υ
2002, πραγµατ�π�ιήθηκε στη Βίλνα της Λιθ�υανίας η �γδ�η ετήσια διάσκεψη για τ�ν ανταγωνισµ�
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

µετα�ύ των υπηρεσιών ανταγωνισµ�ύ των υπ�ψη�ίων �ωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής. Στις
αντιπρ�σωπείες συµµετεί�αν ανώτατα στελέ�η των αρµ�διων για τ�ν ανταγωνισµ� και τις κρατικές
ενισ�ύσεις αρ�ών των υπ�ψη�ίων �ωρών και της Επιτρ�πής, περιλαµ"αν�µέν�υ και τ�υ επιτρ�π�υ
κ. Monti. Η ετήσια διάσκεψη παρέ�ει την ευκαιρία για ανταλλαγή απ�ψεων και εµπειριών.
Gρησιµεύει επίσης για την �ικ�δ�µηση και ενίσ�υση επαγγελµατικών επα�ών µετα�ύ υπαλλήλων
π�υ ασ��λ�ύνται µε θέµατα ανταγωνισµ�ύ. Η διάσκεψη της �ρ�νιάς αυτής επικεντρώθηκε στη
συγκεκριµένη πρ�ετ�ιµασία για την πρ�σ�ώρηση στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

654. Η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς συνέ�ισε τις διά��ρες διµερείς επα�ές της µε τις αρµ�διες για τ�ν
ανταγωνισµ� και τις κρατικές ενισ�ύσεις αρ�ές των υπ�ψή�ιων �ωρών κατά τη διάρκεια τ�υ
2002. Πραγµατ�π�ιήθηκαν τε�νικές συ!ητήσεις σε επίπεδ� εµπειρ�γνωµ�νων µε αντικείµεν�
την πρ�σέγγιση στ�ν τ�µέα των συµπρά�εων και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης, της
ενίσ�υσης των θεσµικών �ργάνων και της επι"�λής της ν�µ�θεσίας. Παρ�µ�ιες συσκέψεις
πραγµατ�π�ιήθηκαν επίσης σ�ετικά µε την πρ�σέγγιση των ν�µ�θεσιών στ�ν τ�µέα των
κρατικών ενισ�ύσεων, της ίδρυσης αρ�ών παρακ�λ�ύθησης των κρατικών ενισ�ύσεων και
ειδικών !ητηµάτων στ�ν ίδι� τ�µέα, �πως η σύντα�η ετήσιων εκθέσεων για τις κρατικές
ενισ�ύσεις, η κατάρτιση �αρτών περι�ερειακών ενισ�ύσεων, �ι πτυ�ές των επενδυτικών
κινήτρων και των ειδικών �ικ�ν�µικών !ωνών π�υ σ�ετί!�νται µε τις κρατικές ενισ�ύσεις και η
εκτίµηση µεµ�νωµένων υπ�θέσεων σε ευαίσθητ�υς τ�µείς.

B — ¢ÈÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

1. Ηνωµ�νε� Πολιτε�ε�

655. Η διµερής συνεργασία µε τις Ηνωµένες Π�λιτείες "ασί!εται στη συµ�ωνία συνεργασίας
στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ υπεγρά�η στις 23 Σεπτεµ"ρί�υ 1991. Kάθε �ρ�ν�, η
Επιτρ�πή υπ�"άλλει στ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� λεπτ�µερή έκθεση
πεπραγµένων για τη συνεργασία της µε τις ΗΠΑ "άσει της συµ�ωνίας συνεργασίας τ�υ 1991 (403)

¥403¦ Συµ�ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης των Ηνωµένων Π�λιτειών της Αµερικής
σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή της ν�µ�θεσίας τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ (ΕΕ L 95 της 27.4.1995, �πως δι�ρθώθηκε
στην ΕΕ L 131 της 15.6.1995).
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και της συµ�ωνίας τ�υ 1998 για τη θετική α"ρ��ρ�σύνη (404). Η τελευταία έκθεση κάλυπτε την
περί�δ� απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2001 µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2001 (405). Η έκθεση για τ� 2002
θα δηµ�σιευθεί κατά τη διάρκεια τ�υ 2003.

656. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2002, η Επιτρ�πή συνέ�ισε τη στενή συνεργασία της µε την
αντιµ�ν�πωλιακή υπηρεσία τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης και την )µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή
Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ. Π�λλές πρά�εις σε �λ�υς τ�υς τ�µείς των αντιµ�ν�πωλιακών καν�νων
ε�ετάστηκαν ταυτ��ρ�να απ� την Επιτρ�πή και τις αµερικανικές υπηρεσίες. )ι συ!ητήσεις
µετα�ύ των πρ�ανα�ερθεισών υπηρεσιών τείν�υν να επικεντρωθ�ύν σε !ητήµατα �πως �
�ρισµ�ς της αγ�ράς, η πιθανή επίπτωση µιας πρά�ης στ�ν ανταγωνισµ� στις αγ�ρές αυτές και η
"ιωσιµ�τητα των τυ��ν πρ�τειν�µενων δι�ρθωτικών µέτρων.

657. Πραγµατ�π�ιήθηκαν έρευνες στις �π�ίες σηµειώθηκε στενή διατλαντική συνεργασία,
ειδικ�τερα στις υπ�θέσεις των συγκεντρώσεων Bayer/Aventis Crop Science, HP/Compaq και
Solvay/Ausimont. Η Επιτρ�πή συνεργάστηκε επίσης στενά µε τ�υς αµερικαν�ύς �µ�λ�γ�υς της σε
έρευνες π�υ δεν α��ρ�ύσαν συγκεντρώσεις. Ειδικ�τερα, µεγάλες υπ�θέσεις διεθνών συµπρά�εων
συ�νά ε�ετά!�νται ταυτ��ρ�να απ� την Επιτρ�πή και τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης. Η συνεργασία
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στις έρευνες υπ�θέσεων συγκέντρωσης περιλαµ"άνει επίσης συντ�νισµ� των ερευνητικών
µέτρων, �πως επιλ�γή κατάλληλ�υ �ρ�ν�υ για τη διενέργεια επιτ�πιων ελέγ�ων. Η συνεργασία
ΕΕ-ΗΠΑ σε συγκεκριµένες υπ�θέσεις ανταγωνισµ�ύ ε�ετά!εται µε περισσ�τερες λεπτ�µέρειες
στ� κε�άλαι� της παρ�ύσας έκθεσης π�υ α�ιερώνεται στ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων.

658. Τ� 2002, πραγµατ�π�ιήθηκαν π�λυάριθµες διµερείς επα�ές µετα�ύ της Επιτρ�πής και
των αµερικανικών υπηρεσιών και συ�νές επισκέψεις υπαλλήλων και απ� τις δύ� πλευρές. Στις
23 Ι�υλί�υ, � επίτρ�π�ς κ. Mario Monti συνάντησε στις Βρυ�έλλες τ�υς υπευθύν�υς των
αµερικανικών αντιµ�ν�πωλιακών αρ�ών, τ�ν αναπληρωτή υπ�υργ� δικαι�σύνης Charles James
και τ�ν πρ�εδρ� της )µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ Timothy Muris, µε την ευκαιρία της
ετήσιας διµερ�ύς συνεδρίασης ΕΕ-ΗΠΑ.

659. Η �µάδα εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων συνέ�ισε τις εργασίες της
τ� 2002. Η �µάδα εργασίας περιλαµ"άνει διά��ρες υπ��µάδες, µία απ� τις �π�ίες ασ��λείται µε
διαδικαστικά θέµατα, ενώ �ι υπ�λ�ιπες ε�ετά!�υν �υσιαστικά θέµατα. Τ�ν )κτώ"ρι�, η
Επιτρ�πή και �ι αντιµ�ν�πωλιακές αρ�ές των Ηνωµένων Π�λιτειών, τ� Υπ�υργεί�
∆ικαι�σύνης και η )µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ, συµ�ώνησαν τις «"έλτιστες πρακτικές»
της συνεργασίας σε έρευνες υπ�θέσεων συγκέντρωσης. Σε αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές η
Επιτρ�πή και �ι αρ�ές των ΗΠΑ �ρί!�υν τις πρακτικές π�υ πρέπει να ε�αρµ�!�υν �ταν
ε�ετά!�υν την ίδια πρά�η.

2. Καναδ��

660. Η διµερής συνεργασία µε τ�ν Καναδά "ασί!εται στη συµ�ωνία συνεργασίας στ�ν τ�µέα
τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ τέθηκε σε ισ�ύ τ�ν Ι�ύνι� 1999 (406). Κάθε �ρ�ν�, η Επιτρ�πή υπ�"άλλει

¥404¦ Συµ�ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης των Ηνωµένων Π�λιτειών της Αµερικής
σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των αρ�ών της θετικής διεθν�ύς α"ρ��ρ�σύνης κατά την ε�αρµ�γή της ν�µ�θεσίας
τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ (ΕΕ L 173 της 18.6.1998).

¥405¦ Εκδ�θηκε στις 17 Σεπτεµ"ρί�υ 2002, COM(2002) 505 τελικ�.
¥406¦ Συµ�ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης τ�υ Καναδά σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή

τ�υ δικαί�υ τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ, ΕΕ L 175 της 10.7.1999.
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λεπτ�µερή έκθεση στ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� σ�ετικά µε τη συνεργασία
της µε τ�ν Καναδά. Η τελευταία έκθεση καλύπτει την περί�δ� απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2001 έως
την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2001 (407). Η έκθεση για τ� 2002 θα δηµ�σιευθεί κατά τη διάρκεια τ�υ 2003.

661. )ι αρµ�διες αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των δύ� µερών ε�ετά!�υν �λ�ένα και περισσ�τερες
υπ�θέσεις. )ι επα�ές µετα�ύ της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής και της αντίστ�ι�ης καναδικής αρ�ής,
της Καναδικής Υπηρεσίας Ανταγωνισµ�ύ, ήταν συ�νές και απ�δ�τικές. )ι συ!ητήσεις
α��ρ�ύσαν συγκεκριµένες υπ�θέσεις, καθώς και γενικ�τερα θέµατα π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
Μέλη των µ�νάδων των δύ� αρ�ών π�υ είναι επι��ρτισµένες µε τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων
και των συµπρά�εων πραγµατ�π�ίησαν σύσκεψη για να συ!ητήσ�υν θέµατα της αρµ�δι�τητάς
τ�υς. Επίσης, για πρώτη ��ρά τ� 2002 �ργανώθηκε ανταλλαγή µελών τ�υ πρ�σωπικ�ύ για
περί�δ� έ�ι µηνών µε απ�σπαση εν�ς υπαλλήλ�υ απ� κάθε υπηρεσία στην άλλη.

3. Ιαπων�α
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

662. Έγιναν π�λλές συσκέψεις και επίσηµες επα�ές µετα�ύ της Επιτρ�πής και των
ιαπωνικών αρ�ών. Η ετήσια διµερής σύσκεψη µετα�ύ της Επιτρ�πής και της Ιαπωνικής
Επιτρ�πής Ανταγωνισµ�ύ πραγµατ�π�ιήθηκε στις Βρυ�έλλες στις 25 )κτω"ρί�υ. )ι δύ�
πλευρές συ!ήτησαν τις πρ�σ�ατες ε�ελί�εις της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ και τις πρ��πτικές
διµερ�ύς συνεργασίας.

663. Η Επιτρ�πή �λ�κλήρωσε µε επιτυ�ία τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη διµερ�ύς
συµ�ωνίας συνεργασίας. Στη συνέ�εια, στις 8 Μαΐ�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε πρ�ταση απ��ασης
τ�υ Συµ"�υλί�υ και της Επιτρ�πής για τη σύναψη συµ�ωνίας µετα�ύ των Ευρωπαϊκών
Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης της Ιαπωνίας σ�ετικά µε τη συνεργασία για την αντιµετώπιση
των στρε"λωτικών για τ�ν ανταγωνισµ� δραστηρι�τήτων (408). Στην πρ�ταση αυτή
επισυνάπτεται ως παράρτηµα τ� σ�έδι� της πρ�"λεπ�µενης διµερ�ύς συµ�ωνίας ΕΕ/Ιαπωνίας.
Τ� σ�έδι� συµ�ωνίας είναι απ�τέλεσµα εντατικών διαπραγµατεύσεων µετα�ύ της Επιτρ�πής
και της κυ"έρνησης της Ιαπωνίας —στ� Τ�κι� και στις Βρυ�έλλες— απ� τ�ν Ι�ύνι� 2000 µέ�ρι
τ�ν Μάι� 2002. Η Επιτρ�πή διε�ήγαγε τις διαπραγµατεύσεις για τ� πρ�τειν�µεν� σ�έδι� "άσει
�δηγιών π�υ εί�ε εγκρίνει τ� Συµ"�ύλι� στις 8 Ι�υνί�υ 2000. Η πρ�"λεπ�µενη συµ�ωνία θα
πρ�στεθεί στ� επεκτειν�µεν� δίκτυ� διµερών συµ�ωνιών συνεργασίας στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ, ενισ�ύ�ντάς τ� και συµπληρών�ντας µια σειρά συµ�ωνιών �πως �ι συµ�ωνίες
ΕΕ-ΗΠΑ τ�υ 1991 και τ�υ 1998, η συµ�ωνία ΕΕ/Καναδά τ�υ 1999 (409) και η συµ�ωνία ΗΠΑ/
Ιαπωνίας τ�υ 1999 (410). Πρ�τ�ύ εκδώσει απ��αση επί της πρ�τασης της Επιτρ�πής, τ�
Συµ"�ύλι� δια"�υλεύθηκε µε τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�, τ� �π�ί� ενέκρινε τ� κείµεν� στις
3 Ι�υλί�υ. Η διαδικασία έγκρισης και υπ�γρα�ής της συµ�ωνίας θα συνε�ιστεί τώρα στ�
πλαίσι� τ�υ Συµ"�υλί�υ. Η πρ�τειν�µενη συµ�ωνία θα αυ�ήσει τις δυνατ�τητες συνεργασίας
µετα�ύ της Επιτρ�πής και της Ιαπωνικής Επιτρ�πής Ανταγωνισµ�ύ και αναµένεται να �δηγήσει
σε π�λύ στεν�τερες σ�έσεις µετα�ύ των δύ� αρ�ών ανταγωνισµ�ύ και σε καλύτερη καταν�ηση
των αντίστ�ι�ων π�λιτικών ανταγωνισµ�ύ.

¥407¦ Εκδ�θηκε στις 17 Σεπτεµ"ρί�υ 2002, COM(2002) 505 τελικ�.
¥408¦ COM(2002) 230 τελικ� της 8ης Μαΐ�υ 2002, διαθέσιµ� on line στη διεύθυνση http://europa.eu.int/eur-lex/en/

com/pdf/2002/com2002_0230en01.pdf
¥409¦ Συµ�ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης τ�υ Καναδά σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή

τ�υ δικαί�υ τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ, ΕΕ L 175 της 10.7.1999.
¥410¦ ∆ιαθέσιµη on line στη διεύθυνση http://www.usdoj.gov/atr/ public/international/docs/3740.htm

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2002/com2002_0230en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2002/com2002_0230en01.pdf
http://www.usdoj.gov/atr/ public/international/docs/3740.htm
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4. @λλε� χ�ρε� του ΟΟΣΑ

664. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2002 η Επιτρ�πή συνεργάστηκε µε τις αρµ�διες αρ�ές για τ�ν
ανταγωνισµ� δια��ρων �ωρών τ�υ ))ΣΑ, ειδικ�τερα της Αυστραλίας, της Νέας �ηλανδίας και
της Κ�ρέας. )ι επα�ές αυτές α��ρ�ύσαν τ�σ� συγκεκριµένες υπ�θέσεις �σ� και γενικ�τερα
θέµατα π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.

665. Κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς η Επιτρ�πή συνέ�ισε επίσης τη στενή συνεργασία της µε
την Επ�πτεύ�υσα Αρ�ή της Ε�ΕΣ ε�αρµ�!�ντας τη συµ�ωνία για τ�ν Ευρωπαϊκ� )ικ�ν�µικ�
Gώρ�.

° — ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

1. ∆ιεθν�� δ�κτυο ανταγωνισµο� (∆∆Α)
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

666. Τ� διεθνές δίκτυ� ανταγωνισµ�ύ (∆∆Α) είναι µια πρ�σ�ατη πρωτ�"�υλία π�υ παρέ�ει
την ευκαιρία σε αρ�ές ανταγωνισµ�ύ απ� �λ� τ�ν κ�σµ� να συ!ητήσ�υν τις δυνατ�τητες
σύγκλισης στ�υς σ�ετικ�ύς τ�µείς της διεθν�ύς π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Η Επιτρ�πή ήταν µία
απ� τις κινητήριες δυνάµεις π�υ �δήγησαν στη δηµι�υργία τ�υ ∆∆Α απ� 14 αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ στη Νέα Υ�ρκη τ�ν )κτώ"ρι� τ�υ 2001. Ένα �ρ�ν� αργ�τερα, 77 υπηρεσίες
ανταγωνισµ�ύ απ� 68 �ώρες και πέντε ηπείρ�υς έ��υν πρ�σ�ωρήσει στ� ∆∆Α. Ένα απ� τα
�αρακτηριστικά τ�υ γνωρίσµατα είναι �τι περιλαµ"άνει π�λλές απ� τις νε�τερες αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ απ� αναπτυσσ�µενες και υπ� µετά"αση �ικ�ν�µίες. Τ� ∆∆Α δηµι�υργήθηκε ως
δίκτυ� �ωρίς υλική υπ�σταση, τ�υ �π�ί�υ �ι εργασίες θα α��ρ�ύν συγκεκριµένα σ�έδια π�υ
αναµένεται να διευκ�λύν�υν την πρακτική συνεργασία µετα�ύ αρ�ών ανταγωνισµ�ύ. Φιλ�δ��εί
εντέλει να πρ�τείνει «"έλτιστες πρακτικές» συµ"άλλ�ντας στη "ελτίωση της διακυ"έρνησης
σε έναν κ�σµ� π�υ τείνει στην παγκ�σµι�π�ίηση.

667. Κατά τ�ν πρώτ� �ρ�ν� ύπαρ�ής τ�υ, τ� ∆∆Α επικέντρωσε τη δραστηρι�τητά τ�υ σε δύ�
σ�έδια: µία �µάδα εργασίας µελέτησε διαδικαστικές και �υσιαστικές πτυ�ές τ�υ ελέγ��υ των
συγκεντρώσεων π�υ α��ρ�ύν περισσ�τερες απ� µία ένν�µες τά�εις. Τ� δεύτερ� σ�έδι� ε�έτασε
τις πρ�σεγγίσεις στ� θέµα της υπεράσπισης τ�υ ανταγωνισµ�ύ, εν�ς �ρ�υ π�υ ανα�έρεται
στ� ιδιαίτερ� καθήκ�ν των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ να πρ�λαµ"άν�υν και να αντιµετωπί!�υν
τις στρε"λώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ πρ�καλ�ύνται απ� κρατικές παρεµ"άσεις. Τα
απ�τελέσµατα αυτών των σ�εδίων παρ�υσιάστηκαν σε ανώτερ�υς υπαλλήλ�υς υπηρεσιών
ανταγωνισµ�ύ, εκπρ�σώπ�υς άλλων διεθνών ��ρέων π�υ εργά!�νται στ�ν ίδι� τ�µέα, καθώς και
σε µη κυ"ερνητικ�ύς συµ"�ύλ�υς κατά την πρώτη ετήσια διάσκεψη τ�υ ∆∆Α στη Νάπ�λη της
Ιταλίας στ� διάστηµα 27 έως 29 Σεπτεµ"ρί�υ. Ειδικ�τερα, τα µέλη τ�υ ∆∆Α ενέκριναν δέσµη µη
δεσµευτικών «κατευθυντήριων αρ�ών σ�ετικά µε την κ�ιν�π�ίηση συγκεντρώσεων και τις
διαδικασίες στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων», και συ!ήτησαν �ρισµένες πι� �ρηστικές
«συνιστώµενες πρακτικές» στ�ν τ�µέα τ�υ διεθν�ύς ελέγ��υ των συγκεντρώσεων. Στη Νάπ�λη,
τα µέλη τ�υ ∆∆Α συ!ήτησαν επίσης σ�ετικά µε τ� κατάλληλ� αναλυτικ� πλαίσι� ε�έτασης των
συγκεντρώσεων. Η �µάδα εργασίας τ�υ ∆∆Α για την υπεράσπιση τ�υ ανταγωνισµ�ύ, απ� την
πλευρά της, υπέ"αλε µια πλήρη µελέτη σ�ετικά µε τ� τι πράττ�υν �ι υπηρεσίες τ�υ ∆∆Α �σ�ν
α��ρά την υπεράσπιση τ�υ ανταγωνισµ�ύ και π�ια εργαλεία �ρησιµ�π�ι�ύν για την ιδιαίτερη
αυτή απ�στ�λή. Αυτή η ανασκ�πηση, π�υ επι�ειρείται για πρώτη ��ρά και στην �π�ία η
Επιτρ�πή συνέ"αλε �υσιωδώς, "ασί!ει σε µεγάλ� "αθµ� τις διαπιστώσεις της σε έρευνα µετα�ύ
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των µελών τ�υ ∆∆Α. Aλα τα έγγρα�α τ�υ ∆∆Α υπάρ��υν στ�ν δικτυακ� της τ�π�,
www.internationalcompetitionnetwork.org.

668. Στη Νάπ�λη, τα µέλη τ�υ ∆∆Α δηµι�ύργησαν µία ακ�µη �µάδα εργασίας µε στ��� την
αντιµετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των αναπτυσσ�µενων και υπ� µετά"αση �ικ�ν�µιών, και
!ήτησαν απ� την Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή και τ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ της Ν�τιας Α�ρικής
να συµπρ�εδρεύσ�υν στ� εν λ�γω σ�έδι�, π�υ �έρει την επωνυµία «Ανάπτυ�η ικαν�τήτων και
ε�αρµ�γή της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ». Η �µάδα εργασίας αρ�ικά θα εστιάσει τις
δραστηρι�τητές της σε τρία θέµατα: α) ��έλη της επι"�λής τ�υ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ στις
αναπτυσσ�µενες �ώρες· ") εκτίµηση των πρ�κλήσεων π�υ αντιµετωπί!�υν �ι αναπτυσσ�µενες
�ώρες �σ�ν α��ρά την ε�αρµ�γή π�λιτικών ανταγωνισµ�ύ και τη σύσταση α�ι�πιστων
υπηρεσιών επι"�λής της ν�µ�θεσίας, συµπεριλαµ"αν�µένων των στρατηγικών π�υ
�ρησιµ�π�ίησαν �ι �ώρες αυτές για να αντιµετωπίσ�υν τις πρ�κλήσεις, και γ) πρ�τυπα
στήρι�ης απ� �ώρες εταίρ�υς και π�λυεθνικές υπηρεσίες.

2. Οµ�δα Εργασ�α� του ΠΟΕ για το Εµπ�ριο και τον Ανταγωνισµ� (ΟΕΕΑ)
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

669. Στ� πλαίσι� της τέταρτης υπ�υργικής διάσκεψης τ�υ Π)Ε στη Ντ��α τ�υ Κατάρ (9 έως
14 Ν�εµ"ρί�υ 2001) �ι υπ�υργ�ί αναγνώρισαν «την ανάγκη εν�ς π�λυµερ�ύς πλαισί�υ (για την
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ) πρ�κειµέν�υ να ενισ�υθεί η συνεισ��ρά της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ
στ� διεθνές εµπ�ρι� και τη διεθνή ανάπτυ�η (…) και η �µάδα εργασίας τ�υ Π)Ε για τ� εµπ�ρι�
και τ�ν ανταγωνισµ� ()ΕΕΑ) έλα"ε µια νέα και πι� σα�ή εντ�λή για την εργασία της για την
περί�δ� µέ�ρι την πέµπτη υπ�υργική διάσκεψη». )ι υπ�υργ�ί συµ�ώνησαν επίσης �τι �ι
διαπραγµατεύσεις τ�υ Π)Ε θα �εκιν�ύσαν µετά την πέµπτη υπ�υργική διάσκεψη. Η σύσκεψη
της )ΕΕΑ στις 23 και 24 Απριλί�υ ήταν η πρώτη µετά την υπ�υργική διάσκεψη τ�υ Π)Ε στη
Ντ��α και τη σα�ή εντ�λή π�υ δ�θηκε στην αναπτυ�ιακή ατ!έντα της Ντ��α (ΑΑΝΤ) να
«διευκρινιστ�ύν» θέµατα π�υ σ�ετί!�νται µε τη διαπραγµάτευση µιας π�λυµερ�ύς συµ�ωνίας
για τ� εµπ�ρι� και τ�ν ανταγωνισµ� στ� πλαίσι� τ�υ Π)Ε. Τα κύρια θέµατα της ηµερήσιας
διάσκεψης της εν λ�γω σύσκεψης ήταν �ι "ρα�υπρ�θεσµες και µακρ�πρ�θεσµες ανάγκες
τε�νικής "�ήθειας και ανάπτυ�ης ικαν�τήτων (ΤΒΑΙ) των αναπτυσσ�µενων �ωρών, τα
σηµαντικά θέµατα για τις µελλ�ντικές διαπραγµατεύσεις και η δηµι�υργία α�ι�πιστων
εγ�ώριων συστηµάτων ανταγωνισµ�ύ. Εν�ψει της συ!ήτησης, η Γραµµατεία συνέτα�ε ένα
"ασικ� έγγρα�� σ�ετικά µε την ΤΒΑΙ. Η Γραµµατεία συνέτα�ε επίσης τρία ακ�µη "ασικά
έγγρα�α τ� 2002 σ�ετικά µε την εθελ�ντική συνεργασία, τις συµπρά�εις ιδιαίτερης
σ�"αρ�τητας και τις "ασικές αρ�ές στ�υς τ�µείς τ�υ εµπ�ρί�υ και τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή υπέ"αλε τη συµ"�λή της (411) για την τε�νική "�ήθεια και τ�υς �ρ�υς της
εθελ�ντικής διεθν�ύς συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συ!ήτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή
τ�νισε την ανάγκη να παρέ�εται στήρι�η στ�ν τ�µέα της ΤΒΑΙ, η �π�ία, α�εν�ς, θα αναπτύ�ει
την ικαν�τητα των θεσµικών �ργάνων µιας �ώρας να αναλύ�υν την �ικ�ν�µία της και την αγ�ρά,
αλλά και να επι"άλλ�υν τ�υς καν�νες, και, α�ετέρ�υ, θα ευαισθητ�π�ιήσει την κ�ινή γνώµη
σ�ετικά µε τ�υς στ���υς της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ και θα συµ"άλει στην ανάπτυ�η µιας
κ�υλτ�ύρας ανταγωνισµ�ύ.

670. Η δεύτερη σύσκεψη της )ΕΕΑ πραγµατ�π�ιήθηκε στις 1 και 2 Ι�υλί�υ και έδωσε την
ευκαιρία για µια !ωντανή και �υσιαστική συ!ήτηση των δύ� θεµάτων της ηµερήσιας διάτα�ης,
δηλαδή των συµπρά�εων ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας και της εθελ�ντικής συνεργασίας µετα�ύ
αρ�ών ανταγωνισµ�ύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή υπέ"αλε ένα έγγρα�� σ�ετικά µε τις συµπρά�εις

¥411¦ WT/WGTCP/184.
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ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας (WT/WGTCP/193). )ι συ!ητήσεις κάλυψαν τις δυνατές επιλ�γές
σ�ετικά µε την έκταση της απαγ�ρευσης των συµπρά�εων ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας (η
απαγ�ρευση µπ�ρεί να καλύπτει µ�ν� τις διεθνείς συµπρά�εις, �λες τις συµπρά�εις π�υ έ��υν
επιπτώσεις στ� διεθνές εµπ�ρι� ή �λες τις συµπρά�εις �ωρίς καµία ε�αίρεση), καθώς και τη
σύνδεση µετα�ύ της απαγ�ρευσης «per se» και των πρ�σεγγίσεων π�υ "ασί!�νται στ�ν «καν�να
της ελλ�γ�υ αιτίας». Άλλ� ένα σηµαντικ� θέµα α��ρ�ύσε τα ελά�ιστα �αρακτηριστικά της
π�λυµερ�ύς απαγ�ρευσης (π.�. ρητή απαγ�ρευση, υπ��ρέωση πρ�"λεψης απ�τελεσµατικών
κυρώσεων κλπ.). )ι συµµετέ��ντες πραγµατεύθηκαν επίσης γενικές πτυ�ές της συνεργασίας
(π�λυµερής συ!ήτηση, επιτρ�πή Π)Ε, αµ�ι"αία α�ι�λ�γηση, µεθ�δ�λ�γίες κλπ.), καθώς και τη
συνεργασία σε συγκεκριµένες περιπτώσεις (στ� πλαίσι� αυτ� συ!ητήθηκε και η θετική
α"ρ��ρ�σύνη).

671. Η τρίτη σύσκεψη της )ΕΕΑ πραγµατ�π�ιήθηκε στις 26 και 27 Σεπτεµ"ρί�υ και
α��ρ�ύσε τις "ασικές αρ�ές τ�υ εµπ�ρί�υ και τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Η θέση της Ευρωπαϊκής
Επιτρ�πής παρ�υσιάστηκε πρ���ρικά και, κατ�πιν των παρατηρήσεων και των ερωτήσεων π�υ
διατυπώθηκαν στη σύσκεψη τ�υ Σεπτεµ"ρί�υ, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή υπέ"αλε ένα έγγρα��
σ�ετικά µε τις «"ασικές αρ�ές» πριν απ� τη σύσκεψη τ�υ Ν�εµ"ρί�υ. Στη σύσκεψη τ�υ
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Σεπτεµ"ρί�υ υπ�"λήθηκαν επίσης έγγρα�α και έγιναν παρ�υσιάσεις απ� τη Νέα �ηλανδία (η
�π�ία πρ�τεινε τη θέσπιση µιας νέας «αρ�ής της πληρ�τητας», "άσει της �π�ίας �ι απαλλαγές/
ε�αιρέσεις πρέπει να ε�αρµ�!�νται κατά τρ�π� π�υ θα ελα�ιστ�π�ιεί τις �ικ�ν�µικές
στρε"λώσεις), απ� την Αυστραλία, την Κ�ρέα, την Ταϊλάνδη (πρ�τεινε την αρ�ή της «ειδικής
και δια��ρ�π�ιηµένης µετα�είρισης»), απ� την Ελ"ετία, τις ΗΠΑ (µετα�ύ άλλων υπέ"αλαν
λεπτ�µερείς ερωτήσεις σ�ετικά µε τη «διαδικαστική αµερ�ληψία»), απ� την Ιαπωνία, την Ινδία
(π�υ υπαινί�θηκε �τι ενδέ�εται να συµ�ωνήσει, εάν ��ρηγηθεί µια επαρκ�ύς διάρκειας
µετα"ατική περί�δ�ς πριν απ� την ε�αρµ�γή) και απ� την Τσε�ική ∆ηµ�κρατία.

672. Η τελευταία σύσκεψη της )ΕΕΑ κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς έγινε στις 20 Ν�εµ"ρί�υ.
Τ� έγγρα�� της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής σ�ετικά µε τις «"ασικές αρ�ές» (µ�ναδική �υσιαστική
συµ"�λή) εί�ε καλή υπ�δ��ή και πρ�κάλεσε �ρισµένες θετικές αντιδράσεις, παρά την απ�υσία
υπαλλήλων απ� τις πρωτεύ�υσες. Aσ�ν α��ρά τη διαδικασία, συµ�ωνήθηκε να γίν�υν δύ� επί
της �υσίας συσκέψεις της �µάδας εργασίας τ� 2003 πριν απ� την πέµπτη υπ�υργική διάσκεψη
τ�υ Π)Ε στην Κανκ�ύν τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2003, �π�υ �ι υπ�υργ�ί θα συµ�ωνήσ�υν τ�υς
�ρ�υς των διαπραγµατεύσεων.

3. Επιτροπ� Ανταγωνισµο� (ΕΑ) του ΟΟΣΑ

673. Τ� 2002 πραγµατ�π�ιήθηκαν τρεις συσκέψεις της ΕΑ, στις 12 Φε"ρ�υαρί�υ, στις 5 και
6 Ι�υνί�υ και στις 23 και 24 )κτω"ρί�υ. Η πρώτη σύσκεψη της ΕΑ εί�ε ως αντικείµεν� την
αµ�ι"αία α�ι�λ�γηση της Τ�υρκίας και την έκθεση της Τ�υρκίας µε κύρι� θέµα τις
αυ�αν�µενες πρ�σπάθειες π�υ κατα"άλλει για την επι"�λή της ν�µ�θεσίας. Η Γραµµατεία της
ΕΑ υπέ"αλε επίσης υπ�µνηµα σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ� στην αγ�ρά πρ�ϊ�ντ�ς, επί τ�υ
�π�ί�υ η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή εκδήλωσε θετική στάση πρ�σθέτ�ντας �τι �ι δείκτες
απ�τελεσµατικ�τητας πρέπει να αναπτυ�θ�ύν και να επικαιρ�π�ιηθ�ύν.

674. Κατά τη δεύτερη σύσκεψη της ΕΑ ε�ετάστηκαν σ�έδια για µελλ�ντικές συσκέψεις τ�υ
Παγκ�σµι�υ Φ�ρ�υµ για τ�ν Ανταγωνισµ� (ΠΦΑ) και συµ�ωνήθηκε να πραγµατ�π�ιηθεί η
επ�µενη σύσκεψη τ�υ ΠΦΑ τ�ν Φε"ρ�υάρι� 2003 (412), παράλληλα µε τις συσκέψεις της ΕΑ τ�υ
))ΣΑ. Επιπλέ�ν, η ΕΑ συ!ήτησε τις εκπτώσεις πιστής πελατειακής σ�έσης. Σε �ρισµένες
ένν�µες τά�εις �ι εκπτώσεις αυτές απαγ�ρεύ�νται �ταν παρέ��νται απ� εταιρείες π�υ κατέ��υν
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δεσπ�!�υσα θέση, ενώ σε άλλες �ώρες πρέπει να απ�δεικνύεται �τι �ι αγ�ραστές εντέλει
"λάπτ�νται απ� µια συµπερι��ρά π�υ, τ�υλά�ιστ�ν αρ�ικά, θα έπρεπε να ω�ελεί τ�υς
αγ�ραστές στ�υς �π�ί�υς παρέ�εται η έκπτωση. Ωστ�σ�, υπήρ�ε �µ��ωνία ως πρ�ς τ� �τι η
ισ�ύς στην αγ�ρά καθιστά πιθαν�τερες τις δυσµενείς για τ�ν ανταγωνισµ� συνέπειες των
εκπτώσεων πιστής πελατειακής σ�έσης. Τέλ�ς, η ΕΑ πραγµατ�π�ίησε σύσκεψη στρ�γγυλής
τράπε!ας σ�ετικά µε τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων σε αναδυ�µενες (υψηλής καιν�τ�µίας)
αγ�ρές. )ι αντιπρ�σωπ�ι συµ�ώνησαν �τι δεν απαιτείται µεν ιδιαίτερη πρ�σέγγιση τ�υ
ελέγ��υ των συγκεντρώσεων σε αγ�ρές υψηλής καιν�τ�µίας, αλλά �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ
αντιµετωπί!�υν ιδιαίτερα πρ�"λήµατα �σ�ν α��ρά τ�ν �ρισµ� των αγ�ρών, την εκτίµηση των
�ραγµών εισ�δ�υ στην αγ�ρά, και την πρ�"λεψη της πιθανής ε�έλι�ης των αγ�ρών. Λ�γω των
ιδιαίτερων αυτών πρ�"ληµάτων, πρέπει να δίδεται λιγ�τερ� "άρ�ς στα διαρθρωτικά
�αρακτηριστικά, δηλαδή στ�υς δείκτες συγκέντρωσης. Επίσης, τα πρ�"λήµατα αυτά καθιστ�ύν
απαραίτητη την καλύτερη καταν�ηση των αγ�ρών υψηλής καιν�τ�µίας, α�ι�π�ιώντας, µετα�ύ
άλλων, πληρ���ρίες πρ�ερ��µενες απ� την υπεράσπιση τ�υ ανταγωνισµ�ύ σ�ετικά µε αγ�ρές
π�υ έ��υν δικτυακές υπ�δ�µές. )ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ γνωρί!�υν π�λύ καλά �τι σε
περιπτώσεις συµπρά�εων σε τέτ�ιες αγ�ρές �ι ευν�ϊκές ή δυσµενείς συνέπειες για τ�ν
ανταγωνισµ� είναι πιθαν�τερ� να εµ�ανιστ�ύν στη δυναµική απ�τελεσµατικ�τητα απ� �,τι στη
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στατική απ�τελεσµατικ�τητα. Κατά καν�να, η πρ�σ��ή εστιά!εται µ�ν� στις αγ�ρές πρ�ϊ�ντ�ς
και τε�ν�λ�γίας, αλλά και στ�ν δυνητικ� ανταγωνισµ�. Η πι� εµ�ανής δια��ρά µετα�ύ τ�υ
ελέγ��υ των συγκεντρώσεων σε άλλες αγ�ρές και στις αναδυ�µενες αγ�ρές α��ρά τα
ε�αρµ�!�µενα δι�ρθωτικά µέτρα. Στην περίπτωση των αναδυ�µενων αγ�ρών,
�ρησιµ�π�ι�ύνται π�λύ περισσ�τερ� ιδιαίτερα ε�ατ�µικευµένα µέτρα π�υ α��ρ�ύν τη
συµπερι��ρά των επι�ειρήσεων ή συνδυασµ�ς τέτ�ιων µέτρων και διαρθρωτικών µέτρων για
την ε�άλειψη των καθαρών επι!ήµιων για τ�ν ανταγωνισµ� συνεπειών.

675. Η τελευταία σύσκεψη της ΕΑ περιλάµ"ανε στρ�γγυλή τράπε!α σ�ετικά µε την
επικ�ινωνία και την π�λιτική έναντι των µέσων ενηµέρωσης, στ� πλαίσι� της �π�ίας η
συ!ήτηση επικεντρώθηκε στις µεθ�δ�υς "ελτίωσης της επικ�ινωνίας στ�ν τ�µέα της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ. Μια ακ�µη στρ�γγυλή τράπε!α πραγµατεύθηκε τα �υσιαστικά κριτήρια π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύνται για την εκτίµηση των συγκεντρώσεων, ενώ συ!ητήθηκαν τα θετικά και τα
αρνητικά στ�ι�εία τ�υ κριτηρί�υ της «σηµαντικής ε�ασθένησης τ�υ ανταγωνισµ�ύ» και τ�υ
κριτηρί�υ «της δεσπ�!�υσας θέσης». Τέλ�ς, συµ�ωνήθηκε να διε�α�θεί στρ�γγυλή τράπε!α
σ�ετικά µε τα δι�ρθωτικά µέτρα σε υπ�θέσεις συγκεντρώσεων (άν�ι�η 2003), τ�ν απ�κλεισµ�
απ� την αγ�ρά µέσω ε��ντωτικής τιµ�λ�γησης (�θιν�πωρ� 2003), θέµατα πρ�στασίας των
καταναλωτών (�θιν�πωρ� 2003) και σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ� και την καιν�τ�µία (άν�ι�η
2004).

4. ∆ιακυβερνητικ� Οµ�δα Εµπειρογνωµ�νων (∆ΟΕ) τη� ∆ΗΕΕΑ

676. Η τέταρτη σύν�δ�ς της ∆ιακυ"ερνητικής )µάδας Εµπειρ�γνωµ�νων της ∆ιάσκεψης των
Ηνωµένων Εθνών για τ� Εµπ�ρι� και την Ανάπτυ�η (∆ΗΕΕΑ) πραγµατ�π�ιήθηκε στη Γενεύη
στις 3 έως 5 Ι�υλί�υ και εί�ε ικαν�π�ιητική συµµετ��ή εµπειρ�γνωµ�νων σε θέµατα
ανταγωνισµ�ύ απ� αναπτυσσ�µενες �ώρες και περι�ερειακ�ύς �ργανισµ�ύς. Μετά την
εναρκτήρια �µιλία τ�υ πρ�έδρ�υ της Κ�ρεατικής Επιτρ�πής Ανταγωνισµ�ύ κ. Nam Kee Lee,

¥412¦ Η ηµερήσια διάτα�η θα περιλαµ"άνει τα ακ�λ�υθα θέµατα: α) εµπεριστατωµένη ε�έταση των θεσµικών
�ργάνων της Ν�τιας Α�ρικής στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ, ") συ!ήτηση σ�ετικά µε τ�ν "έλτιστ� σ�εδιασµ�
των θεσµικών �ργάνων στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ και τ�υς στ���υς τ�υ δικαί�υ και της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ, γ) συ!ήτηση για τ� ρ�λ� της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ σε µια µικρή �ικ�ν�µία.
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π�υ έθεσε τ� πλαίσι� της συ!ήτησης, πήραν τ� λ�γ� αντιπρ�σωπ�ι δια��ρων �ωρών για να
παρ�υσιάσ�υν τις ε�ελί�εις �σ�ν α��ρά την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ και την ε�αρµ�γή της στις
�ώρες τ�υς. )ι �µιλητές πρ�έρ��νταν απ� τη Ρωσία, τη Γαλλία, την )υκρανία, τ� Ιράν, την
Ινδία, την Κ�ύ"α, τη Ν�τια Α�ρική, τη �ιµπάµπ�υε, τη �άµπια, τ� Κατάρ, τη Σρι Λάνκα, τη
Βενε!�υέλα, τη Ρ�υµανία, την Κίνα (413), την Ακτή τ�υ Ελε�αντ�στ�ύ, τη Μαλαισία, τ�
Μαρ�κ�, την Αργεντινή, τη ∆�µινικανή ∆ηµ�κρατία, την Μπ�υρκίνα Φάσ�, τ�ν Λί"αν�, την
Κ�στα Ρίκα, την Κ�ρέα, τ� Μπενίν και τις περι�ερειακές α�ρικανικές �ργανώσεις UEMOA
()ικ�ν�µική και Ν�µισµατική Ένωση της ∆υτικής Α�ρικής) και Comesa (Κ�ινή Αγ�ρά της
Ανατ�λικής και Μεσηµ"ρινής Α�ρικής). )ι παρεµ"αίν�ντες τ�νισαν τις ιδιαίτερες ανάγκες και
απαιτήσεις των αναπτυσσ�µενων �ικ�ν�µιών και !ήτησαν ενισ�υµένη τε�νική συνεργασία και
"�ήθεια για να αναπτύ��υν τις ικαν�τητές τ�υς εν�ψει τ�υ επερ��µεν�υ γύρ�υ
διαπραγµατεύσεων τ�υ Π)Ε. Η αντιπρ�σωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής παρενέ"η απ� τη
θέση της συντ�νιστικής επιτρ�πής στη συ!ήτηση σ�ετικά µε τ� σηµεί� επα�ής µετα�ύ της
τ�µεακής ρύθµισης και των υπηρεσιών ανταγωνισµ�ύ «γενικών καθηκ�ντων» και παρ�υσίασε
τις γενικές αρ�ές στις �π�ίες "ασίστηκε η απ��αση να αν�ι�θ�ύν �ι υπηρεσίες κ�ινής
ω�έλειας στ�ν ανταγωνισµ�, τ�ν καταµερισµ� της εργασίας µετα�ύ των καν�νιστικών αρ�ών
και των αντιµ�ν�πωλιακών υπηρεσιών και την εµπειρία της ΕΕ σε διά��ρ�υς τ�µείς (π.�.
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παρ��ή αν�ικτ�ύ δικτύ�υ τηλεπικ�ινωνιών, απ�δεσµ�π�ίηση τ�πικ�ύ "ρ���υ, εκ των
πρ�τέρων ασύµµετρη ρύθµιση κλπ.). Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή παρενέ"η επίσης στη συ!ήτηση
σ�ετικά µε την τε�νική "�ήθεια και τις δραστηρι�τητες ανάπτυ�ης ικαν�τήτων.

¥413¦ Τ� 1993 θεσπίστηκε ν�µ�ς για τ�ν ανταγωνισµ�, � �π�ί�ς πραγµατεύεται τ�σ� τις συµπρά�εις και
κατα�ρήσεις δεσπ�!�υσας θέσεις �σ� και τ�ν αθέµιτ� ανταγωνισµ�. )ι κινε!ικές αρ�ές ε�έτασαν 285
υπ�θέσεις π�υ α��ρ�ύσαν περι�ριστικές επι�ειρηµατικές πρακτικές και 203 υπ�θέσεις π�υ α��ρ�ύσαν
απ�πειρες δηµι�υργίας µ�ν�πωλιακής διάρθρωσης στην αγ�ρά τ� 2001 (�ι υπ�θέσεις π�υ ε�ετάστηκαν τ�
2001 ήταν περισσ�τερες απ� τ� σύν�λ� των υπ�θέσεων π�υ ε�ετάστηκαν κατά την πενταετία 1995-2000).
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VI — ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2003

1. Περιοριστικ�� συµφων�ε� και καταχρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση� και ελευθ�ρωση

Ν	α νοµοθετικ� κε�µενα στο πλα�σιο του εκσυγχρονισµο� των καν�νων εφαρµογ�
 των �ρθρων 81 και
82 τη
 συνθ�κη
 ΕΚ

677. Πρ�ετ�ιµά!�ντας την απ�τελεσµατική ε�αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (414)
απ� την 1η Μαΐ�υ 2004 και ε�ής, η Επιτρ�πή θα εκδώσει κατά τη διάρκεια τ�υ 2003 καν�νισµ�
ε�αρµ�γής της Επιτρ�πής και αρκετές ανακ�ινώσεις, στ���ς των �π�ίων είναι να "�ηθήσ�υν
τις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, τα εθνικά δικαστήρια, τ�υς καταναλωτές και τη "ι�µη�ανία ως
πρ�ς τη λειτ�υργία τ�υ νέ�υ καθεστώτ�ς επι"�λής της ν�µ�θεσίας. Η Επιτρ�πή πρ�"λέπεται να
εκδώσει ανακ�ινώσεις σ�ετικά µε τη συνεργασία µε τις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και τα
εθνικά δικαστήρια, την ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 της συνθήκης ΕΚ και την
ε�αρµ�γή τ�υ κριτηρί�υ τ�υ «επηρεασµ�ύ τ�υ διακρατικ�ύ εµπ�ρί�υ», την έκδ�ση
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κατευθυντήριων γνωµών και τη µετα�είριση των καταγγελιών.

∆ραστηρι�τητα στον τοµ	α τη
 επιβολ�
 τη
 νοµοθεσ�α


678. Η κύρια δραστηρι�τητα της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς ως πρ�ς την επι"�λή των καν�νων
σ�ετικά µε τις συµπρά�εις και τις κατα�ρήσεις δεσπ�!�υσας θέσης θα είναι και πάλι η ε�έταση
µεµ�νωµένων υπ�θέσεων. Θα συνε�ιστεί η πρ�σπάθεια να µειωθεί περαιτέρω η µέση διάρκεια
των διαδικασιών και να επικεντρωθ�ύν �ι π�ρ�ι σε µεί!�ν�ς σηµασίας ν�µικά και �ικ�ν�µικά
θέµατα ή θέµατα σηµαντικ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς για την π�λιτική της ΕΕ, συµπεριλαµ"αν�µένων
των µέτρων π�υ παρεµπ�δί!�υν την πλήρη �λ�κλήρωση της αγ�ράς και "λάπτ�υν τα
συµ�έρ�ντα των καταναλωτών.

679. Θα δ�θεί απ�λυτη πρ�τεραι�τητα σε υπ�θέσεις καταρηστικής συµπερι#�ράς εταιρειών
µε δεσπ�!�υσα θέση, ιδίως σε τ�µείς π�υ �αρακτηρί!�νται απ� τα�εία �ικ�ν�µική ή
τε�ν�λ�γική ανάπτυ�η (π.�. τηλεπικ�ινωνίες, µέσα ενηµέρωσης).

680. Η ε�έταση µεµ�νωµένων υπ�θέσεων θα παραµείνει η κύρια πρ�τεραι�τητα της
δραστηρι�τητας της Επιτρ�πής �σ�ν α��ρά την επι��λή της ν�µ�θεσίας στ�ν τ�µέα των
συµπρά�εων. Η καταπ�λέµηση των συµπρά�εων ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας µπ�ρεί να είναι
επιτυ�ής µ�ν� �ταν υπάρ�ει α�ι�πιστη απ�τρεπτική δράση. Η απ�τρ�πή απ� αυτ�ύ τ�υ είδ�υς
την παράν�µη συµπερι��ρά µπ�ρεί να επιτευ�θεί µ�ν�ν �ταν ανακαλύπτεται και ε�αρθρώνεται
σηµαντικ�ς αριθµ�ς µυστικών συµπρά�εων, �ι �π�ίες τιµωρ�ύνται µέσω απ��άσεων π�υ
επι"άλλ�υν πρ�στιµα. Βάσει της εργασίας π�υ έγινε τ� 2002, για τ� 2003 µπ�ρεί να αναµένεται
η έκδ�ση απ��άσεων π�υ θα τιµωρ�ύν τις συµπρά�εις τ� ίδι� απ�τελεσµατικά µε τ�
πρ�ηγ�ύµεν� έτ�ς.

681. Aσ�ν α��ρά την ε�έταση µεµ�νωµένων υπ�θέσεων, η Επιτρ�πή θα ε�ακ�λ�υθήσει να
δίδει πρ�τεραι�τητα σε σηµαντικ�ύς τ�µείς της ευρωπαϊκής �ικ�ν�µίας, �π�υ η δραστηρι�τητά
της επι"�λής της ν�µ�θεσίας "ελτιώνει άµεσα την ευηµερία των καταναλωτών.

¥414¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1/2003 τ�υ Συµ"�υλί�υ για την ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ π�υ
πρ�"λέπ�νται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).
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682. Aσ�ν α��ρά τις διαδικαστικές πτυ�ές της επι"�λής της ν�µ�θεσίας στ�ν τ�µέα των
συµπρά�εων και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης, η πρ�σ"αση στ� �άκελ� απ�τελεί µια απ�
τις θεµελιώσεις εγγυήσεις για την πρ�στασία τ�υ δικαιώµατ�ς αµύνης. Α�ι�π�ιώντας την
εµπειρία π�υ απ�κτήθηκε µέ�ρι σήµερα απ� την ε�αρµ�γή της ανακ�ίνωσης της Επιτρ�πής
σ�ετικά µε τ�υς καν�νες εσωτερικής διαδικασίας για την ε�έταση των αιτήσεων πρ�σ"ασης
στ� �άκελ� (415), αλλά και για να πρ�σαρµ�στεί η εν λ�γω ανακ�ίνωση στην πρ�σ�ατη
ν�µ�λ�γία, αναµένεται η έκδ�ση αναθεωρηµένης ανακ�ίνωσης απ� την Επιτρ�πή κατά τη
διάρκεια τ�υ 2003.

683. Θα κατα"ληθεί επίσης πρ�σπάθεια "ελτίωσης των τε�νικών γνώσεων για τη διενέργεια
επιτ�πιων ελέγ�ων, εν�ψει των νέων ε��υσιών π�υ παρέ�ει στην Επιτρ�πή � εκσυγ�ρ�νισµ�ς
των καν�νων αντιµετώπισης των συµπρά�εων και κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης. Η
πρ�σπάθεια αυτή καλύπτει, µετα�ύ άλλων, τις µεθ�δ�υς και τις ικαν�τητες ανα!ήτησης
ηλεκτρ�νικών πληρ���ριών. )ι νέ�ι καν�νες στ�ν τ�µέα των συµπρά�εων και των
κατα�ρήσεων δεσπ�!�υσας θέσης θα ενισ�ύσ�υν τη δυνατ�τητα της Επιτρ�πής να
συγκεντρώνει απ�δεικτικά στ�ι�εία, κυρίως επιτρέπ�ντας τη διενέργεια ελέγ�ων σε ιδιωτικές
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κατ�ικίες �π�υ �υλάσσ�νται επι�ειρηµατικά αρ�εία.

684. Ένα τελευταί�, αλλά ��ι στερ�ύµεν� σηµασίας, θέµα είναι τ� πέµπτ� International
Cartel Workshop, π�υ επίσης περιλαµ"άνεται στ� πρ�γραµµα της Επιτρ�πής για τ� 2003,
γεγ�ν�ς π�υ δεί�νει την πρ�τεραι�τητα π�υ δίδεται στη διεθνή συνεργασία. Πρ�κειται για µια
ετήσια διάσκεψη 200 εκπρ�σώπων απ� υπηρεσίες επι"�λής της ν�µ�θεσίας στ�ν τ�µέα των
συµπρά�εων απ� �λ� τ�ν κ�σµ�, π�υ δι�ργανώνεται εκ περιτρ�πής, �π�υ ανακ�ινών�νται �ι
«"έλτιστες πρακτικές» των αντίστ�ι�ων υπηρεσιών, για παράδειγµα �σ�ν α��ρά τις τε�νικές
έρευνας, τη διενέργεια ηλεκτρ�νικών ερευνών, τη διεθνή συνεργασία και άλλα θέµατα
συµπρά�εων.

685. Βάσει της διαδικασίας της Λισσα"�νας, στ�ν τ�µέα της ελευθέρωσης θα δ�θεί
πρ�τεραι�τητα σε δράσεις επι"�λής της ν�µ�θεσίας π�υ α��ρ�ύν τ� άν�ιγµα των αγ�ρών
ηλεκτρισµ�ύ και αερί�υ στ�ν ανταγωνισµ�, καθώς και σε υπ�θέσεις στ�ν τ�µέα των
µετα��ρών. Επιπλέ�ν, θα δ�θεί ιδιαίτερη πρ�σ��ή σε τ�µείς ευαίσθητ�υς απ� την άπ�ψη τ�υ
ανταγωνισµ�ύ/τ�µείς στ�υς �π�ί�υς η Επιτρ�πή λαµ"άνει µέτρα σ�ετικά µε την ελεύθερη
αγ�ρά, �πως �ι �ρηµατ�πιστωτικές υπηρεσίες και τα ελεύθερα επαγγέλµατα.

2. Συγκεντρ�σει�

686. Στ�ν τ�µέα τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων, η σηµαντικ�τερη εργασία της Επιτρ�πής
είναι η πρωτ�"�υλία αναθεώρησης τ�υ πλαισί�υ ε�έτασης των συγκεντρώσεων µε κ�ιν�τική
διάσταση απ� την Επιτρ�πή (αναθεώρηση τ�υ "ασικ�ύ καν�νισµ�ύ τ�υ Συµ"�υλί�υ και των
παράγωγων καν�νιστικών µέτρων). Άλλ� π�λύ ενδια�έρ�ν στ�ι�εί� για τ� 2003 είναι η έκδ�ση
ανακ�ίνωσης σ�ετικά µε την εκτίµηση �ρι!�ντιων συγκεντρώσεων και την ενίσ�υση της
συνεργασίας µε άλλες αρ�ές ανταγωνισµ�ύ σε διεθνές επίπεδ� µε στ��� τη σύγκλιση των
διαδικασιών και της �υσιαστικής ε�έτασης.

¥415¦ ΕΕ C 23 της 23.1.1997, σ 3.
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3. Κρατικ�� ενισχ�σει�

687. Η π�λιτική στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων θα αναπτυ�θεί περαιτέρω τ� 2003,
πρ�κειµέν�υ να εκσυγ�ρ�νιστεί και να απλ�π�ιηθεί, και να ε�ασ�αλιστεί ένα πρ�"λέψιµ� και
σα�ές πλαίσι� εντ�ς τ�υ �π�ί�υ θα µπ�ρ�ύν να λειτ�υργήσ�υν �λα τα ενδια�ερ�µενα µέρη. )ι
στ���ι και η λ�γική τ�υ θα καταστ�ύν σα�έστερ�ι σε ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής. Τα
υπάρ��ντα µέσα ελέγ��υ των κρατικών ενισ�ύσεων θα ελεγ�θ�ύν ε��νυ�ιστικά, πρ�κειµέν�υ
να ε�αλει�θ�ύν τα ενδε��µενα αντι�ατικά στ�ι�εία τ�υς και να απλ�π�ιηθ�ύν �υσιωδώς. Θα
κατα"ληθεί πρ�σπάθεια απλ�π�ίησης και ε��ρθ�λ�γισµ�ύ των διαδικασιών, �π�υ τ�ύτ� είναι
δυνατ�.

688. Μετα�ύ των ιδιαίτερων πρ�τεραι�τήτων για τ� 2003 περιλαµ"άνεται η εκπ�νηση
καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρία για τις ενισ�ύσεις στην έρευνα και ανάπτυ�η υπέρ
ΜΜΕ, και η κατάρτιση καταλ�γ�υ τ�µέων π�υ πλήττ�νται απ� σ�"αρά διαρθρωτικά
πρ�"λήµατα και στ�υς �π�ί�υς περι�ρί!�νται �ι περι�ερειακές επενδυτικές ενισ�ύσεις. Θα
συντα�θ�ύν νέ�ι καν�νες για τη ναυπηγική "ι�µη�ανία, καθ�τι �ι υ�ιστάµεν�ι λήγ�υν τ� 2003.
Ιδιαίτερη πρ�τεραι�τητα θα δ�θεί επίσης στ�ν καθ�ρισµ� κατευθυντήριων γραµµών σ�ετικά µε
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τη ��ρήγηση αντιστάθµισης για τ� κ�στ�ς παρ��ής υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ
συµ�έρ�ντ�ς. Η συνεργασία µε τις υπ�ψή�ιες �ώρες θα συνε�ιστεί τ� 2003 πρ�κειµέν�υ να
καταρτιστ�ύν �ι κατάλ�γ�ι µε τα υ�ιστάµενα µέτρα ενίσ�υσης π�υ πρέπει να περιλη�θ�ύν στις
συνθήκες πρ�σ�ώρησης.

4. ∆ιεθν�� τοµ�α�

689. Aσ�ν α��ρά τη διεύρυνση, η Επιτρ�πή θα παρακ�λ�υθήσει στενά την εκπλήρωση απ� τις
δέκα υπ�ψή�ιες �ώρες των πρ�ϋπ�θέσεων και απαιτήσεων π�υ έ��υν συµ�ωνηθεί για την
πρ�σ�ώρηση.

690. Πρ�κειµέν�υ να πρ�ωθηθεί η διεθνής σύγκλιση, η Επιτρ�πή θα συνε�ίσει τη σηµαντική
εργασία της στ� πλαίσι� τ�υ διεθν�ύς δικτύ�υ ανταγωνισµ�ύ και της πρ�ετ�ιµασίας της
πέµπτης υπ�υργικής διάσκεψης τ�υ Π)Ε π�υ θα διε�α�θεί στην Κανκ�ύν τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ
2003.
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¶·Ú¿ÚÙËÌ· — ÀÔı¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË

1. @ρθρα 81, 82 και 86

Υπ�θεση ∆ηµοσ�ευση Σηµε�ο

Αυστριακ�� τρ�πεζε� IP/02/844 τη� 11.6.2002 39, 190 επ.

Βιοµηχανικ� και ιατρικ� α�ρια IP/02/1139 τη� 24.7.2002 42

Γυψοσαν�δε� IP/02/1744 τη� 27.11.2002 50 επ.

∆ιεθν�� Οµοσπονδ�α IP/02/1436 τη� 8.10.2002 147 επ.

Φωνογραφικ�� Βιοµηχαν�α� (IFPI)

Ειδικ�� γραφ�τη� IP/02/1906 τη� 17.12.2002 55

Ενισχυτικ� γε�ση� τροφ�µων IP/02/1907 τη� 17.12.2002 53, 54

Κ�πελλο Πρωταθλητρι�ν τη� UEFA 138 επ.

Μεγλουµ�νη IP/02/1746 τη� 27.11.2002 48, 49

Μεθιον�νη IP/02/976 τη� 2.7.2002 40, 41
ÃÃÃIIË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Μισθωµ�νε� γραµµ�� IP/02/1852 τη� 11.12.2002 101 επ.

Ο�κοι δηµοπρασ�α� �ργων τ�χνη� IP/02/1585 τη� 30.10.2002 46, 47

Συµµαχ�α αεροπορικ�ν εταιρει�ν «Skyteam» ΕΕ C 76 τη� 27.3.2002, σ.T12 112

Συµφων�α διατλαντικ�� δι�σκεψη� (Trans-
Atlantic Conference Agreement — TACA)

ΕΕ L 26 τη� 31.1.2003 128 επ.

Χ�λυβα� οπλισµο� IP/02/1908 τη� 17.12.2002 56 επ.

Air France/Alitalia 113

Carlsberg και Heineken IP/02/1603 τη� 4.11.2002 43 επ.

Deutsche Bahn AG (DB)/Georg 
Verkehrsorganisation (GVG) και Statens 
Järnvägar (SJ) 133

Deutsche Lufthansa+Austrian Airlines ΕΕ L 242 τη� 10.9.2002, σ.T25 114

Ferrovie dello Stato (FS)/Georg 
Verkehrsorganisation (GVG), 133

IMS Health ΕΕ L 59 τη� 28.2.2002 68, 69

KLM/Northwest Airlines ΕΕ C 264 τη� 30.10.2002, σ.T11 110

Lufthansa/SAS/United Airlines ΕΕ C 264 τη� 30.10.2002, σ.T5 110

Nintendo IP/02/1584 τη� 30.10.2002 61 επ.

United Air Lines/SAS ΕΕ C 264 τη� 30.10.2002, σ.T5 110

United Airlines/Lufthansa ΕΕ C 264 τη� 30.10.2002, σ.T5 110

Visa International (Πολυµερ�� διατραπεζικ� 
προµ�θεια)

ΕΕ L 318 τη� 22.11.2002, σ.T17 187 επ.
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2. !λεγχο� των συγκεντρ�σεων

Υπ�θεση ∆ηµοσ�ευση Σηµε�ο

Airtours/First Choice ΕΕ L 93 τη� 13.4.2000
ΕΕ C 191 τη� 10.8.2002 224 επ.

Aker Maritime/Kvaerner (II) 272

Barilla/BPL/Kamps IP/02/914 τη� 26.6.2002 262

Bayer/Aventis Crop Science IP/02/570 τη� 17.4.2002 214

BP/VEBA OEL IP/02/974 τη� 2.7.2002 263

Cargill/Cerestar IP/02/97 τη� 21.1.2002 271

Carnival Corporation/P&O Cruises IP/02/552 τη� 11.4.2002
IP/02/1142 τη� 24.7.2002 220 επ.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/
Gourmet Nova

IP/02/319 τη� 26.2.2002 274

Connex/DNVBVG/JV IP/02/267 τη� 25.4.2002 275

Danish Crown Steff-Houlberg IP/02/260 τη� 15.2.2002 273

Electrabel Customer Solutions/ IP/02/1962 τη� 23.12.2002 280
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Intercommunale d’Electricité du Hainaut

ENBW/ENI/GVS, 17.12.2002 IP/02/1312 τη� 17.12.002 222

GEES/Unison IP/02/578 τη� 18.4.2002 282

Haniel/Cementbouw/JV (CVK) IP/02/313 τη� 25.2.2002
IP/02/933 τη� 26.6.2002 215 επ.

Haniel/Fels IP/01/1438 τη� 18.10.2001
IP/02/288 τη� 21.2.2002 215 επ.

Haniel/Ytong IP/01/1709 τη� 30.11.2001
IP/02/530 τη� 9.4.2002 215 επ.

Hollandsche Beton Groep/
Koninklijke BAM NBM

IP/02/1267 τη� 4.9.2002 278

Imperial Tobacco/Reemtsma 
Cigarettenfabriken

IP/02/692 τη� 8.5.2002 260 επ.

Leroy Merlin/Brico IP/02/1881 τη� 13.12.2002 279

Masterfoods/Royal Canin IP/02/263 τη� 15.2.2002 258

Nehlsen/Rethmann/SWB/
Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft

IP/02/785 τη� 31.5.2002 276

Promatech/Sulzer Textil IP/02/569 τη� 17.4.2002 281

RAG/Degussa IP/02/1698 τη� 19.11.2002 265

Schneider/Legrand IP/01/481 τη� 30.3.2001
IP/01/1393 τη� 10.10.2001
IP/02/173 τη� 31.1.2002 235 επ.

SEB/Moulinex IP/02/22 τη� 9.1.2002 257, 269 επ.

Sogecable/Canalsatélite Digital/V™a Digital IP/02/1216 τη� 16.8.2002 277

Solvay/Montedison/Ausimont IP/02/532 τη� 9.4.2002 259

Telia/Sonera IP/02/1032 τη� 10.7.2002 264

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 τη� 5.7.2001
IP/01/1393 τη� 10.10.2001
IP/02/173 τη� 31.1.2002
IP/02/1952 τη� 20.12.2002
ΕΕ C 19 τη� 25.1.2003 246 επ.
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3. Κρατικ�� ενισχ�σει�

Υπ�θεση ∆ηµοσ�ευση Σηµε�ο

Aµερικανικ�� εταιρε�ε� πωλ�σεων ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 383

Βελγικ� κ�ντρα συντονισµο� ΕΕ C 384 τη� 10.12.1998 375

Βρετανικ� περιβαλλοντικ� 
φορολογικ� απαλλαγ� 

ΕΕ L 229 τη� 27.8.2002 378

Βρετανικ� πρ�σθετη επιβ�ρυνση ΕΕ C 113 τη� 14.5.2002 359

Γερµανικ� κ�ντρα συντονισµο� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 384

Γερµανικ�� περιφερειακ�� τρ�πεζε� IP/02/354 360 επ.

Γερµανο� παραγωγο� εν�ργεια� 
απ� ανανε�σιµε� πηγ��

ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002 357

∆ιυλιστ�ριο Leuna στη Σαξον�α-Kνχαλτ ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 370

Εγκαταστ�σει� µε συρµατ�σχοινα 
στην Ιταλ�α

ΕΕ C 172 τη� 18.7.2002 453

Εισφορ� αδραν�ν υλικ�ν 
στη Β�ρεια Ιρλανδ�α 

ΕΕ C 133 τη� 5.6.2002 417 
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Εισφορ� κλιµατικ�ν µεταβολ�ν ΕΕ L 229 τη� 27.8.2002 416

Εν�σχυση δι�σωση� υπ�ρ 
τη� British Energy plc

IP/02/1747 409 επ.

Εν�σχυση δι�σωση� υπ�ρ τη� Bull ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 406 επ.

Επαν�ρθωση ζηµι�ν που προκλ�θηκαν 
απ� πληµµ�ρε� στη Γερµαν�α 

∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 522

Εταιρε�ε� εξαρτηµ�νη� ασφ�λιση� ΕΕ L 329 τη� 5.12.2002 397

Θεοµην�ε� στην Ελλ�δα ΕΕ C 257 τη� 24.10.2002 523

Ιταλικ� φορολογικ� µ�τρα υπ�ρ τραπεζ�ν 366 επ.

Π�ρκο αναψυχ�� ZDF ΕΕ C 137 τη� 8.6.2002 374

Πρ�το� σταθµ�� ηλιακ�� εν�ργεια� 
στη Γερµαν�α

∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 419

Στ�ριξη για την α�ξηση 
τη� τιµ�� των καυσ�µων 

∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 530

Συντελεστ�� ειδικο� φ�ρου καταν�λωση� για
το ρο�µι που προ�ρχεται απ� τα υπερπ�ντια 
διαµερ�σµατα

ΕΕ C 252 τη� 19.10.2002 428

Υφιστ�µενο φορολογικ� καθεστ�� 
στην Ιταλ�α

ΕΕ L 296 τη� 30.10.2002 403

Φορολογικ� καθεστ�� Αζορ�ν ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 429 επ.

Bankgesellschaft Berlin ΕΕ C 141 τη� 14.6.2002 412

BMW Leipzig ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 473

BSIK ΕΕ C 18 τη� 22.1.2002 424

GEA ΕΕ L 329 τη� 5.12.2002 399

Hamburger AG ΕΕ L 296 τη� 30.10.2002 438

Infineon, Γερµαν�α ΕΕ L 307 τη� 8.11.2002 437

KLICT ΕΕ C 88 τη� 12.4.2002 422

KSG ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 464

Mutterer Alm Αυστρ�α ΕΕ C 150 τη� 22.6.2002 456 επ.

Northern Ireland Electricity ΕΕ C 113 τη� 14.5.2002 388

Schott Lithotec ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 440

STMicroelectronics Σικελ�α ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002 436

Terra Mitica ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακ�µη 381

Zellstoff Stendal ΕΕ C 232 τη� 28.9.2002 439
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— SEC(2003) 467 τελικ�]
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A — ™˘ÓÔÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ

1. Απαγ�ρεύσεις

1.1. )ρι�	ντιες συµ�ωνίες

Συµπρά�εις

∞˘ÛÙÚÈ·Î¤˜ ÙÚ¿Â˙Â˜ (˘fiıÂÛË COMP/D-1/36.571)
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Στις 11 Ι�υνί�υ 2002 η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα συν�λικ�ύ ύψ�υς 124,26 εκατ. ευρώ σε �κτώ
αυστριακές τράπε!ες λ�γω της συµµετ��ής τ�υς σε ευρείας κλίµακας σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ των
τιµών. )ι τράπε!ες στις �π�ίες επε"λήθηκαν πρ�στιµα είναι �ι ε�ής: Erste Bank der
österreichischen Sparkassen AG (Erste)· Bank Austria Aktiengesellschaft (BA)· Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG (RZB)· Bank für Arbeit und Wirtschaft Aktiengesellschaft (BAWAG)·
Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (PSK)· Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG)·
NÖ Landesbank-Hypothekenbank AG (NÖ Hypo) και Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien
reg Gen mbH (RLB).

Κατ�πιν δηµ�σιευµάτων τ�υ αυστριακ�ύ τύπ�υ, η Επιτρ�πή διενήργησε ταυτ��ρ�ν�υς
αι�νιδιαστικ�ύς επιτ�πι�υς ελέγ��υς σε �ρισµένες αυστριακές τράπε!ες τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 1998. Τα
έγγρα�α π�υ "ρέθηκαν απ�κάλυψαν την ύπαρ�η εν�ς καλά �ργανωµέν�υ σ�εδί�υ καθ�ρισµ�ύ
των τιµών π�υ κάλυπτε �λ�κληρη την αυστριακή επικράτεια «µέ�ρι και τ� µικρ�τερ� �ωρι�»,
σύµ�ωνα µε την έκ�ραση µιας απ� τις τράπε!ες. )ι πρ�εδρ�ι/διευθύν�ντες σύµ"�υλ�ι των
τραπε!ών συσκέπτ�νταν κάθε µήνα, εκτ�ς απ� τ�ν Αύγ�υστ�, στ� πλαίσι� της λεγ�µενης
«Λέσ�ης των Λ�µ"αρδών». Επιπλέ�ν, για κάθε τραπε!ικ� πρ�ϊ�ν υπήρ�ε µια �ωριστή επιτρ�πή
στην �π�ία συµµετεί�ε � αρµ�δι�ς υπάλληλ�ς απ� τ� δεύτερ� ή τρίτ� κλιµάκι� της δι�ικητικής
ιεραρ�ίας. Η σύµπρα�η κάλυπτε �λα τα τραπε!ικά πρ�ϊ�ντα και τις τραπε!ικές υπηρεσίες.
Μετα�ύ άλλων κάλυπτε τα επιτ�κια δανείων και καταθέσεων για ιδιώτες και εταιρικ�ύς πελάτες,
τις πρ�µήθειες π�υ κατα"άλλ�υν �ι καταναλωτές για �ρισµένες υπηρεσίες, τη µετα"ί"αση
�ρηµάτων και τη �ρηµατ�δ�τηση των ε�αγωγών, καθώς και τη δια�ήµιση ή µάλλ�ν την απ�υσία
δια�ήµισης.

Η σύµπρα�η �εκίνησε π�λύ πριν απ� την πρ�σ�ώρηση της Αυστρίας στ�ν Ευρωπαϊκ�
)ικ�ν�µικ� Gώρ� τ� 1994. Ωστ�σ�, στην περίπτωση αυτή, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα µ�ν�
για την περί�δ� απ� την πρ�σ�ώρηση της Αυστρίας στην ΕΕ (1995) µέ�ρι τ�ν Ι�ύνι� 1998, �ταν
διενεργήθηκαν �ι αι�νιδιαστικ�ί έλεγ��ι στις εγκαταστάσεις των τραπε!ών θέτ�ντας έτσι τέλ�ς
στη σύµπρα�η.

Τα έγγρα�α π�υ κατασ�έθηκαν δεί�ν�υν �τι �ι τράπε!ες γνώρι!αν τις ν�µικές συνέπειες της
συµπερι��ράς τ�υς ως πρ�ς τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύς. Για παράδειγµα, ένας συµµετέ�ων σε
σύσκεψη της σύµπρα�ης πρ�τεινε ως µέτρ� πρ��ύλα�ης στ� µέλλ�ν «να µην τηρ�ύνται πλέ�ν
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πρακτικά τέτ�ιων συσκέψεων». Τ� ν�µικ� τµήµα µιας τράπε!ας π�υ κλήθηκε να γνωµ�δ�τήσει επί
τ�υ θέµατ�ς συνέστησε την «καταστρ�#ή �λων των υπαρ�ντων έγγρα#ων στ�ιείων».

Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η συµπερι��ρά των αυστριακών τραπε!ών απ�τελεί π�λύ σ�"αρή
παρά"αση των καν�νων ανταγωνισµ�ύ π�υ πρ�"λέπ�νται στ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ.

Σύµ�ωνα µε την ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996, η Επιτρ�πή µείωσε τα πρ�στιµα
λαµ"άν�ντας υπ�ψη τη συνεργασία των εταιρειών µε την Επιτρ�πή κατά τη διενέργεια της
έρευνας. Επιπλέ�ν, επειδή �ι τράπε!ες δεν αµ�ισ"ήτησαν τα πραγµατικά περιστατικά π�υ
εκτέθηκαν στην κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων, τα πρ�στιµά τ�υς µειώθηκαν κατά 10 %.

Aλες �ι τράπε!ες υπέ"αλαν πρ�σ�υγή ακυρώσεως της απ��ασης της Επιτρ�πής (1).

ªÂıÂÈÔÓ›ÓË (˘fiıÂÛË COMP/E-2/37.519)

Στις 2 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµ� στην Degussa AG και στη Nippon Soda Company
Ltd για τη συµµετ��ή τ�υς σε σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ των τιµών στ�ν τ�µέα της µεθει�νίνης. Η
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Aventis SA (πρώην Rhône-Poulenc) συµµετεί�ε επίσης στη σύµπρα�η, αλλά έτυ�ε πλήρ�υς
απαλλαγής απ� τα πρ�στιµα, επειδή απ�κάλυψε στην Επιτρ�πή την ύπαρ�η της σύµπρα�ης και
��ρήγησε στ�ι�εία καθ�ριστικής σηµασίας για τη λειτ�υργία της.

Η µεθει�νίνη είναι ένα απ� τα σηµαντικ�τερα αµιν��έα π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται στις σύνθετες
!ω�τρ��ές και στα πρ�µείγµατα για �λα τα !ωικά είδη. Gρησιµ�π�ιείται κυρίως στις !ω�τρ��ές
για τα π�υλερικά, αλλά �λ�ένα και περισσ�τερ� πρ�στίθεται στις !ω�τρ��ές για ��ίρ�υς και
στις ειδικές !ω�τρ��ές. Τ� 1998 η α�ία της αγ�ράς µεθει�νίνης στην ΕΕ ανήλθε σε 260 εκατ.
ευρώ περίπ�υ.

Κατ�πιν έρευνας π�υ �εκίνησε τ� 1999, η Επιτρ�πή απέδει�ε �τι η Degussa AG, η Nippon Soda
Company Ltd και η Aventis SA, µα!ί µε την ε� �λ�κλήρ�υ ελεγ��µενη θυγατρική της Aventis
Animal Nutrition SA (πρώην Rhône-Poulenc Animal Nutrition SA), συµµετεί�αν σε σύµπρα�η
απ� τ�ν Φε"ρ�υάρι� 1986 µέ�ρι τ�ν Φε"ρ�υάρι� 1999, µέσω της �π�ίας έθεταν απ� κ�ιν�ύ
στ���υς σ�ετικά µε τις τιµές, ε�άρµ�!αν αυ�ήσεις των τιµών και αντάλλασσαν πληρ���ρίες
σ�ετικά µε τ�ν �γκ� των πωλήσεων και τα µερίδια αγ�ράς στ�ν τ�µέα της µεθει�νίνης.

Η σύµπρα�η ε�αρµ�στηκε στην πρά�η µέσω τακτικών συσκέψεων τ�σ� σε ανώτατ� επίπεδ� —
πρ�κειται για τις καλ�ύµενες συσκέψεις «κ�ρυ�ής»— �σ� και σε πι� τε�νικ� επίπεδ� —
συσκέψεις σε «διευθυντικ�» ή «επιτελικ�» επίπεδ�. Κατά τις εν λ�γω συσκέψεις, �ι
συµµετέ��ντες αντάλλασσαν στ�ι�εία σ�ετικά µε τ�ν �γκ� των πωλήσεων, τα �π�ία
εν�π�ι�ύνταν και "άσει των συγκεντρωτικών αυτών στ�ι�είων καθ�ρί!�νταν �ι τιµές στ���ι.

Η Επιτρ�πή �αρακτήρισε τη συµπερι��ρά των εταιρειών ως «π�λύ σ�"αρή» παρά"αση των
καν�νων ανταγωνισµ�ύ της Κ�ιν�τητας και τ�υ Ε)G και ε�έδωσε απ��αση "άσει τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ και τ�υ άρθρ�υ 53 παράγρα��ς 1 της συµ�ωνίας Ε)G,
επι"άλλ�ντας πρ�στιµα ύψ�υς 118,12 εκατ. ευρώ στην Degussa AG και 9 εκατ. ευρώ στη Nippon
Soda.

¥1¦ Υπ�θέσεις T-259/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG· T-260/02, Bank Austria Creditanstalt AG· T-261/02,
Bank für Arbeit und Wirtschaft AG· T-262/01, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG· T-263/02,
Österreichische Postsparkasse AG· T-264/02, Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, και T-271/02,
Österreichische Volksbanken AG und Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, υπ� εκκρεµ�τητα.
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Υπ�λ�γισµ�ς πρ�στίµων και ε�αρµ�γή της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας

Κατά τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�στίµων η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τη σ�"αρ�τητα και τη διάρκεια της
παρά"ασης, καθώς και την ύπαρ�η, ενδε��µένως, επι"αρυντικών ή/και ελα�ρυντικών
περιστάσεων. ) ρ�λ�ς π�υ διαδραµάτισε κάθε επι�είρηση εκτιµήθηκε σε ατ�µική "άση.
Ε�αρµ�στηκε η ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996.

∆ιαπιστώθηκε �τι �λες �ι συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις διέπρα�αν π�λύ σ�"αρή παρά"αση.
Εντ�ς της κατηγ�ρίας αυτής, �ι επι�ειρήσεις �ωρίστηκαν σε δύ� �µάδες, ανάλ�γα µε τη σ�ετική
σηµασία τ�υς στην εκάστ�τε αγ�ρά. Στην περίπτωση δύ� εταιρειών έγινε πρ�σαύ�ηση τ�υ
πρ�στίµ�υ λ�γω τ�υ π�λύ µεγάλ�υ µεγέθ�υς τ�υς και των συν�λικών π�ρων τ�υς. Aλ�ι �ι
συµµετέ��ντες διέπρα�αν παρά"αση µεγάλης διάρκειας (άνω των πέντε ετών).

Ε�αρµ�γή της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας

Η π�λιτική της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τη µη επι"�λή πρ�στίµων σε υπ�θέσεις συµπρά�εων
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

τρ�π�π�ιήθηκε τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 2002, πρ�κειµέν�υ να διευκ�λυνθεί η δυνατ�τητα
��ρήγησης πλήρ�υς απαλλαγής απ� την επι"�λή πρ�στίµων και να ενισ�υθεί η ασ�άλεια τ�υ
δικαί�υ για τ� �τι πράγµατι θα ��ρηγείται απαλλαγή απ� την επι"�λή πρ�στίµων, �ύτως ώστε να
καταστεί απ�τελεσµατικ�τερη η π�λιτική της Επιτρ�πής. Ωστ�σ�, επειδή στην υπ�θεση της
σύµπρα�ης της µεθει�νίνης η πρώτη αίτηση "άσει της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας υπ�"λήθηκε
τ� 1999, δηλαδή πριν απ� την έναρ�η ισ�ύ�ς της νέας ανακ�ίνωσης, στην εν λ�γω υπ�θεση
ε�αρµ�στηκε η ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996.

Η Aventis SA ήταν η πρώτη επι�είρηση π�υ υπέ"αλε στην Επιτρ�πή πληρ���ριακά στ�ι�εία
καθ�ριστικής σηµασίας και έτσι της ��ρηγήθηκε µείωση κατά 100 % τ�υ πρ�στίµ�υ π�υ θα της
επι"αλλ�ταν δια��ρετικά (τ� �π�ί� θα ήταν παραπλήσι� µε τ� πρ�στιµ� της Degussa).

Η δια��ρά των πρ�στίµων αντικατ�πτρί!ει τη δυσαναλ�γία µετα�ύ των µεριδίων αγ�ράς της
Degussa, µεγαλύτερ�υ παραγωγ�ύ µεθει�νίνης στ�ν κ�σµ�, και της Nippon Soda, η �π�ία είναι
σ�εδ�ν πέντε ��ρές µικρ�τερη της πρώτης µε "άση τα µερίδια αγ�ράς τ�υ 1998.

Η Nippon Soda και η Degussa συνεργάστηκαν µε την Επιτρ�πή, καθεµιά µε τ�ν δικ� της τρ�π�,
και έτυ�αν αντίστ�ι�ων µειώσεων. Η Nippon Soda υπέ"αλε λεπτ�µερή πληρ���ριακά στ�ι�εία,
τα �π�ία µα!ί µε τα στ�ι�εία π�υ ��ρήγησε η Degussa �ρησιµ�π�ιήθηκαν στην απ��αση. Η
Nippon Soda ��ρήγησε στην Επιτρ�πή έγγρα�α απ� την περί�δ� της παρά"ασης, �πως
�ειρ�γρα�ες σηµειώσεις απ� τις συσκέψεις της σύµπρα�ης και π�λύτιµες πληρ���ρίες π�υ
επι"ε"αίωναν την ύπαρ�η της σύµπρα�ης πριν απ� τ� 1990. Για τ�υς λ�γ�υς αυτ�ύς ��ρηγήθηκε
στη Nippon Soda µείωση τ�υ πρ�στίµ�υ της κατά 50 %.

Ένα µέρ�ς των πληρ���ριών π�υ απ�κτήθηκαν απ� την Degussa δεν ��ρηγήθηκε �ικει�θελώς
και επιπλέ�ν η Degussa αµ�ισ"ήτησε τη συµµετ��ή της στη σύµπρα�η πριν απ� τα µέσα τ�υ 1992
και µετά τ� 1997, παρά τ� γεγ�ν�ς �τι τα στ�ι�εία τ�υ �ακέλ�υ της Επιτρ�πής έδει�ναν σα�ώς τ�
αντίθετ�. Για τ�υς ανωτέρω λ�γ�υς η Επιτρ�πή ��ρήγησε στην Degussa µείωση τ�υ πρ�στίµ�υ
της κατά 25 %.

Η Degussa πρ�σέ�υγε στ� Πρωτ�δικεί� κατά της εν λ�γω απ��ασης (2).

¥2¦ Υπ�θεση T-279/02, υπ� εκκρεµ�τητα.
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µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ ·¤ÚÈ· (˘fiıÂÛË COMP/E-3/36.700)

Στις 24 Ι�υλί�υ 2002 η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα συν�λικ�ύ ύψ�υς 25,72 εκατ. ευρώ στις
επι�ειρήσεις AGA AB, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV, BOC Group plc, Messer
Nederland BV, NV Hoek Loos και Westfalen Gassen Nederland NV για συµµετ��ή σε σύµπρα�η
στ�ν τ�µέα των "ι�µη�ανικών και ιατρικών αερίων στις Κάτω Gώρες.

Τα "ι�µη�ανικά και ιατρικά αέρια π�υ α��ρά η εν λ�γω υπ�θεση είναι τ� ��υγ�ν�, τ� ά!ωτ�, τ�
δι��είδι� τ�υ άνθρακα, τ� αργ� και µείγµα αργ�ύ, τα �π�ία διατίθενται σε �ιάλες και σε υγρή
µ�ρ�ή. Gρησιµ�π�ι�ύνται σε π�λλ�ύς "ι�µη�ανικ�ύς τ�µείς και παραγωγικές διαδικασίες. )ι
µεγαλύτερες π�σ�τητες "ι�µη�ανικών αερίων �ρησιµ�π�ι�ύνται στην παραγωγή, κ�πή και
συγκ�λληση µετάλλων στη �ηµική "ι�µη�ανία. Τ� ��υγ�ν� και τ� δι��είδι� τ�υ άνθρακα
µπ�ρ�ύν επίσης να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν για ιατρικ�ύς σκ�π�ύς, ιδίως στα ν�σ�κ�µεία.

Κατ�πιν έρευνας π�υ �εκίνησε τ� 1997, η Επιτρ�πή απέδει�ε �τι �ι επι�ειρήσεις AGA AB
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

(AGA), Air Liquide BV (Air Liquide), Air Products Nederland BV (Air Products), BOC Group plc
(BOC), Messer Nederland BV (Messer), NV Hoek Loos (Hoek Loos) και Westfalen Gassen
Nederland NV (Westfalen) συµµετεί�αν σε σύµπρα�η στις Κάτω Gώρες απ� τ� 1989 µέ�ρι τ� 1991
και απ� τ� 1993 µέ�ρι τ� 1997. )ι εν λ�γω επι�ειρήσεις πραγµατ�π�ι�ύσαν τακτικές συσκέψεις
για να συ!ητήσ�υν και να καθ�ρίσ�υν αυ�ήσεις των τιµών και άλλ�υς εµπ�ρικ�ύς �ρ�υς για την
πρ�µήθεια αερίων σε �ιάλες και σε υγρή µ�ρ�ή. Εί�αν συµ�ωνήσει να µη συναλλάσσ�νται �
ένας µε τ�υς πελάτες των άλλων για περί�δ� δύ�-πέντε µηνών κάθε �ρ�ν� για να ε�αρµ�!�νται �ι
αυ�ήσεις των τιµών, καθώς και να ε�αρµ�!�υν ελά�ιστες τιµές και να τηρ�ύν άλλ�υς εµπ�ρικ�ύς
�ρ�υς µε τ�υς νέ�υς πελάτες. )ι εν λ�γω εµπ�ρικ�ί �ρ�ι α��ρ�ύσαν κυρίως τη µίσθωση �ιαλών,
την επι"άρυνση επί των πρ�ϊ�ντων π�υ πωλ�ύνταν σε �ιάλες για περι"αλλ�ντικ�ύς λ�γ�υς και
λ�γ�υς ασ�αλείας, την επι"άρυνση για τ� κ�στ�ς µετα��ράς και την επι"άρυνση για τις
παραδ�σεις αερίων σε υγρή µ�ρ�ή.

Παρ�λ� π�υ η Επιτρ�πή συγκέντρωσε απ�δεικτικά στ�ι�εία και για τις δύ� πρ�ανα�ερθείσες
περι�δ�υς, για τ�ν υπ�λ�γισµ� των πρ�στίµων έλα"ε υπ�ψη µ�ν� την περί�δ� µετά τ�ν
Σεπτέµ"ρι� τ�υ 1993, επειδή η πρώτη παρά"αση, η �π�ία εί�ε λή�ει περισσ�τερα απ� πέντε
�ρ�νια πριν απ� την έναρ�η της έρευνας, εί�ε παραγρα�εί.

Η α�ία της αγ�ράς "ι�µη�ανικών και ιατρικών αερίων σε �ιάλες και σε υγρή µ�ρ�ή στις Κάτω
Gώρες ανήλθε σε 180 εκατ. ευρώ περίπ�υ τ� 1996. Κατά τη σ�ετική περί�δ�, η Hoek Loos και η
AGA ήταν �ι µεγαλύτερες επι�ειρήσεις στην αγ�ρά, ακ�λ�υθ�ύµενες απ� την Air Products και
την Air Liquide. Σε µεταγενέστερ� στάδι� η AGA πώλησε τις δραστηρι�τητές της στις Κάτω
Gώρες στη Hoek Loos και στην Air Products τ� 2001.

Η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ
επι"άλλ�ντας πρ�στιµα. Τα πρ�στιµα ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ εις "άρ�ς της Hoek Loos,
4,15 εκατ. ευρώ εις "άρ�ς της AGA, 3,64 εκατ. ευρώ εις "άρ�ς της Air Liquide, 2,73 εκατ. ευρώ εις
"άρ�ς της Air Products, 1,17 εκατ. ευρώ εις "άρ�ς της BOC, 1 εκατ. ευρώ εις "άρ�ς της Messer και
0,41 εκατ. ευρώ εις "άρ�ς της Westfalen (3).

¥3¦ Τ� αρ�ικ� π�σ� τ�υ πρ�στίµ�υ εις "άρ�ς της Westfalen ύψ�υς 0,43 εκατ. ευρώ τρ�π�π�ιήθηκε µέσω απ��ασης
της 9ης Απριλί�υ 2003· ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 49.
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Κατά τ�ν υπ�λ�γισµ� των πρ�στίµων η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τη σ�"αρ�τητα και τη διάρκεια
της παρά"ασης, καθώς και την ύπαρ�η τυ��ν επι"αρυντικών ή/και ελα�ρυντικών περιστάσεων.
Ε�αρµ�στηκε η ανακ�ίνωση περί επιείκειας.

Η Hoek Loos και η Westfalen πρ�σέ"αλαν την απ��αση ενώπι�ν τ�υ Πρωτ�δικεί�υ (4).

√›ÎÔÈ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯ÓË˜ (˘fiıÂÛË COMP/E-2/37.784)

Με απ��αση της 30ής )κτω"ρί�υ η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι �ίκ�ι Christie’s και Sotheby’s, �ι
κ�ρυ�αί�ι �ίκ�ι δηµ�πρασίας έργων τέ�νης στ�ν κ�σµ�, παρέ"ησαν τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες
ανταγωνισµ�ύ συµπράττ�ντας αθέµιτα για τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�µηθειών και άλλων εµπ�ρικών
�ρων απ� τ� 1993 µέ�ρι τις αρ�ές τ�υ 2000. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµ� στ�ν
�ίκ� Sotheby’s ύψ�υς 20,4 εκατ. ευρώ. Απ� την άλλη πλευρά, δεν επι"λήθηκε πρ�στιµ� στ�ν �ίκ�
Christie’s, επειδή ήταν � πρώτ�ς π�υ ��ρήγησε απ�δεικτικά στ�ι�εία καίριας σηµασίας τα �π�ία
επέτρεψαν στην Επιτρ�πή να απ�δεί�ει την ύπαρ�η της σύµπρα�ης.

Η Επιτρ�πή συνεργάστηκε µε τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ στην εν λ�γω υπ�θεση. Η
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συνεργασία µετα�ύ των δύ� αρ�ών ανταγωνισµ�ύ διευκ�λύνθηκε απ� τ� γεγ�ν�ς �τι αµ��τερ�ι
�ι �ίκ�ι Christie’s και Sotheby’s παραιτήθηκαν απ� τα δικαιώµατά τ�υς �σ�ν α��ρά την
ανταλλαγή εµπιστευτικών πληρ���ριών. Η συνεργασία µε τ� αµερικανικ� Υπ�υργεί�
∆ικαι�σύνης δεν α��ρ�ύσε µ�ν� θέµατα �υσίας, αλλά και τ� �ρ�ν�διάγραµµα των δια��ρων
σταδίων της διαδικασίας π�υ ε�άρµ�σαν �ι δύ� αρ�ές.

Βάσει των απ�δεικτικών στ�ι�είων π�υ παρέσ�ε � �ίκ�ς Christie’s στις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ της
ΕΕ και των ΗΠΑ, τα �π�ία επι"ε"αιώθηκαν απ� αµ��τερ�υς τ�υς �ίκ�υς δηµ�πρασιών κατά τη
διαδικασία, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι �ι �ίκ�ι Sotheby’s και Christie’s συνήψαν
την επι"λα"ή για τ�ν ανταγωνισµ� συµ�ωνία σύµπρα�ης εντ�ς τ�υ 1993 και �τι η εν λ�γω
συµ�ωνία διήρκεσε µέ�ρι τις αρ�ές τ�υ 2000, �ταν τα µέρη ανέκτησαν την ελευθερία τ�υς να
καθ�ρί!�υν ανε�άρτητα τις τιµές.

Η σύµπρα�η σκ�π� εί�ε να µειώσει τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ των δύ� κ�ρυ�αίων �ίκων
δηµ�πρασιών π�υ εί�ε αναπτυ�θεί κατά τη δεκαετία τ�υ 1980 και στις αρ�ές της δεκαετίας τ�υ
1990. Η σηµαντικ�τερη πλευρά της συµ�ωνίας α��ρ�ύσε την αύ�ηση της πρ�µήθειας π�υ
κατα"άλλεται απ� τ�υς πωλητές κατά τις δηµ�πρασίες (την απ�καλ�ύµενη πρ�µήθεια τ�υ
πωλητή). Αλλά η παράν�µη συµ�ωνία α��ρ�ύσε και άλλ�υς εµπ�ρικ�ύς �ρ�υς, �πως τις
πρ�κατα"�λές π�υ κατα"άλλ�νται στ�υς πωλητές, τις εγγυήσεις π�υ παρέ��νται για τα
απ�τελέσµατα των δηµ�πρασιών και τ�υς �ρ�υς πληρωµής.

Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η παράν�µη συµπερι��ρά �εκίνησε απ� τ� υψηλ�τερ� ιεραρ�ικ�
επίπεδ� των δύ� εταιρειών. Τ� 1993 �ι τ�τε πρ�εδρ�ι των �ίκων Sotheby’s και Christie’s
διε�ήγαγαν µυστικές συν�µιλίες στις ιδιωτικές τ�υς κατ�ικίες στ� Λ�νδίν� ή/και στη Νέα
Υ�ρκη. Μετά τις πρώτες αυτές συσκέψεις ανώτερ�υ επιπέδ�υ γίν�νταν τακτικές συγκεντρώσεις
και επα�ές µετα�ύ των διευθυν�ντων συµ"�ύλων των εταιρειών.

¥4¦ Υπ�θέσεις T-303/02 και Τ-304/02, υπ� εκκρεµ�τητα.
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Υπ�λ�γισµ�ς των πρ�στίµων και ε�αρµ�γή της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας τ�υ 1996

Η έρευνα της Επιτρ�πής �εκίνησε τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 2000, �ταν � �ίκ�ς Christie’s πρ�σέγγισε τ�
αµερικανικ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης και την Επιτρ�πή µε απ�δεί�εις σ�ετικά µε σύµπρα�η
µετα�ύ τ�υ ιδί�υ και τ�υ �ίκ�υ Sotheby’s, και υπέ"αλε αίτηση για την ε�αρµ�γή των διατά�εων
περί επιείκειας και στις δύ� ένν�µες τά�εις. Τα απ�δεικτικά στ�ι�εία ήταν κυρίως έγγρα�α π�υ
εί�ε συγκεντρώσει � Christopher Davidge, πρώην διευθύνων σύµ"�υλ�ς τ�υ �ίκ�υ Christie’s,
σ�ετικά µε τις επα�ές µετα�ύ των δύ� �ίκων δηµ�πρασίας.

Αργ�τερα � �ίκ�ς Sotheby’s υπέ"αλε αίτηση για επιείκεια στην Ευρώπη και ��ρήγησε πρ�σθετα
στ�ι�εία στην Επιτρ�πή.

) υπ�λ�γισµ�ς των πρ�στίµων των δύ� εταιρειών έγινε σύµ�ωνα µε τη µέθ�δ� υπ�λ�γισµ�ύ των
πρ�στίµων τ�υ 1998 για συµµετ��ή σε σύµπρα�η και κατα�ρηστική εκµετάλλευση ισ�ύ�ς στην
αγ�ρά. Λαµ"άν�ντας υπ�ψη τη σ�"αρ�τητα (π�λύ σ�"αρή παρά"αση εν πρ�κειµένω) και τη
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διάρκεια της παρά"ασης, �ρίστηκε τ� "ασικ� π�σ� των πρ�στίµων, τ� �π�ί� πρ�σέγγι!ε
(Christie’s) ή υπερέ"αινε (Sotheby’s) τ� ανώτατ� �ρι� τ�υ πρ�στίµ�υ π�υ ν�µιµ�π�ιείται να
επι"άλει η Επιτρ�πή, δηλαδή τ� 10 % τ�υ παγκ�σµι�υ κύκλ�υ εργασιών, �πως πρ�"λέπεται στ�ν
καν�νισµ� αριθ. 17 τ�υ 1962, στ�ν �π�ί� �ρί!�νται �ι καν�νες και διαδικασίες ε�αρµ�γής των
άρθρων 81 και 82, εκ των �π�ίων τ� δεύτερ� καλύπτει την κατα�ρηστική εκµετάλλευση
δεσπ�!�υσας θέσης. Στη συνέ�εια, τ� "ασικ� π�σ� τ�υ πρ�στίµ�υ της Sotheby’s µειώθηκε στ�
10 % τ�υ παγκ�σµι�υ κύκλ�υ εργασιών της εταιρείας. Στ� τελευταί� αυτ� π�σ� ε�αρµ�στηκε η
µείωση "άσει των διατά�εων περί επιείκειας.

Ε�αρµ�!�ντας την ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996 (5), η Επιτρ�πή έκρινε �τι � �ίκ�ς
Christie’s θα έπρεπε να τύ�ει πλήρ�υς απαλλαγής απ� τα πρ�στιµα, δι�τι παρέσ�ε απ��ασιστικής
σηµασίας απ�δεί�εις για τη σύµπρα�η πρ�τ�ύ η Επιτρ�πή κινήσει έρευνα και δι�τι ήταν η πρώτη
επι�είρηση π�υ πρ�σκ�µισε τέτ�ια στ�ι�εία. Τ� πρ�στιµ� για τ�ν �ίκ� Sotheby’s καθ�ρίσθηκε
σε 20,4 εκατ. ευρώ, ήτ�ι στ� 6 % τ�υ παγκ�σµι�υ κύκλ�υ εργασιών τ�υ. Τ� π�σ� αυτ� πρ�κύπτει
µετά τη µείωση 40 % για τη συνεργασία στην έρευνα.

ªÂı˘ÏÔÁÏ˘Î·Ì›ÓË (˘fiıÂÛË COMP/E-2/37.978)

Στις 27 Ν�εµ"ρί�υ η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα στις επι�ειρήσεις Aventis Pharma SA και
Rhône-Poulenc Biochemie SA για τη συµµετ��ή τ�υς σε σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ των τιµών και
καταν�µής των αγ�ρών στ�ν τ�µέα της µεθυλ�γλυκαµίνης. Η Merck KgaA συµµετεί�ε επίσης
στη σύµπρα�η, αλλά έτυ�ε πλήρ�υς απαλλαγής απ� τα πρ�στιµα, δι�τι απ�κάλυψε την ύπαρ�η
της σύµπρα�ης στην Επιτρ�πή και ��ρήγησε στ�ι�εία απ��ασιστικής σηµασίας σ�ετικά µε τη
λειτ�υργία της.

Η µεθυλ�γλυκαµίνη είναι �ηµικ� πρ�ϊ�ν π�υ �ρησιµ�π�ιείται στην παραγωγή �υσιών
ακτιν�γρα�ίας, �αρµάκων και �ρωστικών �υσιών. Τ� 1999 η α�ία της αγ�ράς µεθυλ�γλυκαµίνης
στην ΕΕ ανήλθε σε 3,1 εκατ. ευρώ.

¥5¦ Στην εν λ�γω υπ�θεση ε�αρµ�στηκε η ανακ�ίνωση τ�υ 1996 δι�τι η αίτηση επιείκειας έγινε τ� 2000, δηλαδή
πριν απ� την έναρ�η ισ�ύ�ς της αναθεωρηµένης ανακ�ίνωσης περί επιείκειας τ� 2002.
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Κατ�πιν έρευνας π�υ �εκίνησε τ� 2000, η Επιτρ�πή απέδει�ε �τι �ι εταιρείες, �ι �π�ίες µα!ί
ήλεγ�αν �λ�κληρη την παγκ�σµια αγ�ρά µεθυλ�γλυκαµίνης για �αρµακευτικές �ρήσεις,
συµµετεί�αν σε σύµπρα�η απ� τ�ν Ν�έµ"ρι� 1990 µέ�ρι τ�ν ∆εκέµ"ρι� 1999.

Η σύµπρα�η ε�αρµ�στηκε στην πρά�η µέσω ετήσιων συσκέψεων. Κατά τις συσκέψεις αυτές �ι
συµµετέ��ντες καθ�ρι!αν µε αµ�ι"αία συµ�ωνία τ�υς τιµ�καταλ�γ�υς τ�υς και διασ�άλι!αν �τι
κανένας σηµαντικ�ς πελάτης δεν θα άλλα!ε πρ�µηθευτή.

Η Επιτρ�πή �αρακτήρισε τη συµπερι��ρά των εταιρειών ως «π�λύ σ�"αρή» παρά"αση των
καν�νων ανταγωνισµ�ύ της Κ�ιν�τητας και τ�υ Ε)G, και ε�έδωσε απ��αση "άσει τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ και τ�υ άρθρ�υ 53 παράγρα��ς 1 της συµ�ωνίας Ε)G,
επι"άλλ�ντας πρ�στιµ� ύψ�υς 2,85 εκατ. ευρώ στην Aventis Pharma SA και στη Rhône-Poulenc
Biochemie SA, �ι �π�ίες κρίθηκαν αλληλεγγύως υπεύθυνες �σ�ν α��ρά την επι"�λή τ�υ
πρ�στίµ�υ.

Κατά τ�ν καθ�ρισµ� τ�υ πρ�στίµ�υ, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τη σ�"αρ�τητα και τη διάρκεια
της παρά"ασης, καθώς και τ� περι�ρισµέν� µέγεθ�ς της αγ�ράς πρ�ϊ�ντ�ς. Ε�αρµ�στηκε η
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ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996.

Η Merck KgaA ήταν η πρώτη επι�είρηση π�υ ��ρήγησε στην Επιτρ�πή πληρ���ριακά στ�ι�εία
καθ�ριστικής σηµασίας και έτυ�ε µείωσης κατά 100 % τ�υ πρ�στίµ�υ π�υ θα της επι"αλλ�ταν
δια��ρετικά.

∂È‰ÈÎfi˜ ÁÚ·Ê›ÙË˜ (˘fiıÂÛË COMP/E-2/37.667)

Στις 17 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα συν�λικ�ύ ύψ�υς 51,81 εκατ. ευρώ στις
επι�ειρήσεις SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co. Ltd, Tokai Carbon Co. Ltd,
Toyo Tanso Co. Ltd, NSCC Techno Carbon Co. Ltd, Nippon Steel Chemical Co. Ltd, Intech EDM
BV και Intech EDM AG για τη συµµετ��ή τ�υς σε σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ των τιµών ισ�στατικ�ύ
ειδικ�ύ γρα�ίτη. Επιπλέ�ν, επι"λήθηκε πρ�στιµ� ύψ�υς 8,81 εκατ. ευρώ στην SGL Carbon AG
για τη συµµετ��ή της σε άλλη σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ των τιµών στην αγ�ρά ειδικ�ύ γρα�ίτη
ε�έλασης. Η GrafTech International, Ltd. (πρώην UCAR), η �π�ία επίσης κρίθηκε υπεύθυνη για
αµ��τερες τις παρα"άσεις, έτυ�ε µείωσης κατά 100 % τ�υ πρ�στίµ�υ της, δι�τι απ�κάλυψε την
ύπαρ�η της σύµπρα�ης στην Επιτρ�πή και ��ρήγησε καθ�ριστικής σηµασίας στ�ι�εία σ�ετικά
µε τη λειτ�υργία της.

«Ειδικ�ί γρα�ίτες» είναι � γενικ�ς �ρ�ς π�υ �ρησιµ�π�ιείται ευρέως στη "ι�µη�ανία για µια
�µάδα πρ�ϊ�ντων γρα�ίτη µε π�ικίλες ε�αρµ�γές. Τα ειδικά πρ�ϊ�ντα γρα�ίτη συ�νά
τα�ιν�µ�ύνται σε κατηγ�ρίες µε "άση τ�ν τρ�π� παραγωγής τ�υ γρα�ίτη: ισ�στατικ�ς γρα�ίτης
(παραγ�µεν�ς µέσω ισ�στατικής µ�ρ��π�ίησης), �ρησιµ�π�ι�ύµεν�ς σε ηλεκτρ�δια για
ηλεκτρ�διά"ρωση, µήτρες συνε��ύς �ύτευσης, ε�αρµ�γές ηµιαγωγών· και γρα�ίτης ε�έλασης
(παραγ�µεν�ς µε ε�έλαση), �ρησιµ�π�ι�ύµεν�ς σε ηλεκτρ�λυτικές αν�δ�υς και καθ�δ�υς,
πλ�ία, δίσκ�υς πυρ�συσσωµάτωσης, �ωνευτήρια.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην αγ�ρά ηλεκτρ�δίων γρα�ίτη, η UCAR πρ�σέγγισε την Επιτρ�πή
µε σκ�π� να υπ�"άλει αίτηση "άσει της «ανακ�ίνωσης περί επιείκειας». Η εταιρεία έκανε
ανα��ρά σε πρακτικές πρ�"αλλ�µενες ως επι!ήµιες για τ�ν ανταγωνισµ� στην παρεµ�ερή αγ�ρά
πρ�ϊ�ντων ειδικ�ύ γρα�ίτη. Βάσει των πληρ���ριακών στ�ι�είων π�υ ��ρήγησε η UCAR, η
Επιτρ�πή κίνησε νέα έρευνα τ�ν Μάρτι� 2000.



218  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

Η σύµπρα�η στ�ν τ�µέα τ�υ ισ�στατικ�ύ γρα�ίτη �εκίνησε µε «σύσκεψη κ�ρυ�αί�υ επιπέδ�υ»
στην π�λη Gotenba (κ�ντά στ� Τ�κι�) της Ιαπωνίας, στις 23 Ι�υλί�υ 1993, �π�υ �ι µεγαλύτερ�ι
παραγωγ�ί συµ�ώνησαν τις "ασικές αρ�ές λειτ�υργίας της παγκ�σµιας αγ�ράς. ∆ηµι�υργήθηκε
σύστηµα παρακ�λ�ύθησης και επι"�λής της συµ�ωνίας, τ� �π�ί� πρ�έ"λεπε την
πραγµατ�π�ίηση τακτικών π�λυµερών συσκέψεων απ� τ� επίπεδ� των κ�ρυ�αίων στελε�ών
(πάντ�τε στην Ιαπωνία) µέ�ρι τ� επίπεδ� των περι�ερειακών και εθνικών στελε�ών. Η σύµπρα�η
διήρκεσε περισσ�τερα απ� τεσσερισήµισι �ρ�νια, µέ�ρι τ�ν Φε"ρ�υάρι� 1998.

Μια σύσκεψη στ� Παρίσι στις 24-25 Φε"ρ�υαρί�υ 1993 σήµανε επίσης την έναρ�η της
σύµπρα�ης στ�ν τ�µέα των τιµών µετα�ύ της UCAR και της SGL στην αγ�ρά µη
"ι�µη�αν�π�ιηµέν�υ ειδικ�ύ γρα�ίτη ε�έλασης. Καθ’ �λη τη διάρκεια της σύµπρα�ης, �ι
συµµετέ��ντες πραγµατ�π�ι�ύσαν τακτικά συ!ητήσεις σ�ετικά µε τις τιµές, συµ�ωνώντας
µετα�ύ άλλων π�ι�ς απ� αυτ�ύς θα ανακ�ίνωνε µια �ρισµένη τιµή, π�ια θα ήταν αυτή και π�τε θα
γιν�ταν η ανακ�ίνωση. )ι εν λ�γω διευθετήσεις διήρκεσαν για περισσ�τερα απ� τρεισήµισι
�ρ�νια.

Η Επιτρ�πή �αρακτήρισε τη συµπερι��ρά των εταιρειών και στις δύ� υπ�θέσεις ως «π�λύ
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σ�"αρή» παρά"αση των καν�νων ανταγωνισµ�ύ της Κ�ιν�τητας και τ�υ Ε)G, και ε�έδωσε
απ��αση "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 και τ�υ άρθρ�υ 53 παράγρα��ς 1 της συµ�ωνίας
Ε)G, επι"άλλ�ντας τα ε�ής πρ�στιµα (σε εκατ. ευρώ):

— SGL: 27,75 (18,94 για τη σύµπρα�η στ�ν τ�µέα τ�υ ισ�στατικ�ύ γρα�ίτη, 8,81 για τη
σύµπρα�η στ�ν τ�µέα τ�υ γρα�ίτη ε�έλασης)·

— Toyo Tanso: 10,79·

— Carbone-Lorraine: 6,97·

— Tokai Carbon: 6,97·

— Ibiden: 3,58·

— Nippon Steel Chemical: 3,58·

— Intech: 0,98.

Υπ�λ�γισµ�ς των πρ�στίµων και ε�αρµ�γή της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας

Κατά τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�στίµων, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τη σ�"αρ�τητα και τη διάρκεια
της παρά"ασης, καθώς και την ύπαρ�η τυ��ν επι"αρυντικών ή/και ελα�ρυντικών περιστάσεων. )
ρ�λ�ς π�υ διαδραµάτισε κάθε επι�είρηση εκτιµήθηκε σε ατ�µική "άση. Ε�αρµ�στηκε η
ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996.

Aλες �ι ενε��µενες επι�ειρήσεις και στις δύ� συµπρά�εις κρίθηκε �τι διέπρα�αν π�λύ σ�"αρή
παρά"αση. Εντ�ς αυτής της κατηγ�ρίας, �ι επι�ειρήσεις π�υ συµµετεί�αν στη σύµπρα�η στ�ν
τ�µέα τ�υ ισ�στατικ�ύ γρα�ίτη �ωρίστηκαν σε πέντε �µάδες, ανάλ�γα µε τη σ�ετική σηµασία
τ�υς στην αγ�ρά. )ι συµµετέ��ντες στη σύµπρα�η στ�ν τ�µέα τ�υ γρα�ίτη ε�έλασης
εντά�θηκαν σε µία ενιαία κατηγ�ρία. Και στις δύ� περιπτώσεις, �λ�ι �ι συµµετέ��ντες
διέπρα�αν παρά"αση µέσης διάρκειας (απ� ένα έως πέντε έτη).
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Η Επιτρ�πή θεώρησε την SGL ως ηγέτη της σύµπρα�ης στ�ν τ�µέα τ�υ ισ�στατικ�ύ γρα�ίτη,
επειδή ανέλα"ε την πρωτ�"�υλία δηµι�υργίας της σύµπρα�ης και κατεύθυνε την ανάπτυ�ή της,
και για τ� λ�γ� αυτ� αύ�ησε τ� πρ�στιµ� της κατά 50 %. Η Επιτρ�πή έκρινε επίσης �τι η
συµµετ��ή της Intech στη σύµπρα�η στ�ν τ�µέα τ�υ ισ�στατικ�ύ γρα�ίτη απ�τελεί ιδιαίτερη
περίπτωση, δι�τι σε µεγάλ� "αθµ� ενεργ�ύσε καθ�δηγ�ύµενη απ� την Ibiden· τ� γεγ�ν�ς αυτ�
�δήγησε σε µείωση τ�υ πρ�στίµ�υ της Intech κατά 40 %. ∆εδ�µέν�υ �τι η εν λ�γω παρά"αση
διεπρά�θη πρ�τ�ύ η Επιτρ�πή διαπιστώσει την ευθύνη της UCAR, της SGL ή της Tokai για τη
συµµετ��ή τ�υς στη σύµπρα�η στ�ν τ�µέα των ηλεκτρ�δίων γρα�ίτη, δεν συντρέ�ει η
επι"αρυντική περίσταση της υπ�τρ�πής.

Ε�αρµ�γή της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας

Η π�λιτική της Επιτρ�πής �σ�ν α��ρά την απαλλαγή απ� την επι"�λή πρ�στίµ�υ σε υπ�θέσεις
συµπρά�εων τρ�π�π�ιήθηκε τ�ν Φε"ρ�υάρι� αυτ�ύ τ�υ έτ�υς για να διευκ�λυνθεί η ��ρήγηση
πλήρ�υς απαλλαγής και να ενισ�υθεί η ασ�άλεια τ�υ δικαί�υ για τ� �τι πράγµατι θα ��ρηγείται
απαλλαγή απ� την επι"�λή πρ�στίµων, �ύτως ώστε να καταστεί απ�τελεσµατικ�τερη η π�λιτική
της Επιτρ�πής. Ωστ�σ�, επειδή η αίτηση επιείκειας στην αρ�ή της έρευνας σ�ετικά µε τις
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συµπρά�εις στ�ν τ�µέα ειδικ�ύ γρα�ίτη υπ�"λήθηκε τ� 1999, στην εν λ�γω υπ�θεση
ε�αρµ�στηκε η ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996.

Η UCAR ήταν αυτή π�υ απ�κάλυψε τις συµ�ωνίες στην Επιτρ�πή και έτυ�ε µείωσης τ�υ
πρ�στίµ�υ της κατά 100 %. Η Επιτρ�πή ��ρήγησε επίσης µείωση κατά 35 % τ�υ πρ�στίµ�υ π�υ
επι"λήθηκε στις επι�ειρήσεις SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso και NSC/NSCC, επειδή
��ρήγησαν πρ�σθετες πληρ���ρίες για τη σύµπρα�η πριν απ� την απ�στ�λή της κ�ιν�π�ίησης
αιτιάσεων, α�εν�ς, και επειδή δεν αµ�ισ"ήτησαν τα πραγµατικά περιστατικά, α�ετέρ�υ. )ι
πληρ���ρίες π�υ συγκεντρώθηκαν απ� αυτές τις εταιρείες, µα!ί µε τις πληρ���ρίες της UCAR,
�ρησιµ�π�ιήθηκαν στην απ��αση. Τ� πρ�στιµ� της Intech µειώθηκε κατά 10 % δι�τι δεν
αµ�ισ"ήτησε τα πραγµατικά περιστατικά.

Σηµεί� 5 στ�ι�εί� ") των κατευθυντήριων γραµµών για τα πρ�στιµα

Σύµ�ωνα µε τ� σηµεί� 5 στ�ι�εί� ") των κατευθυντήριων γραµµών τ�υ 1998 σ�ετικά µε τα
πρ�στιµα, κατά τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�στίµων η Επιτρ�πή ενδείκνυται να λαµ"άνει υπ�ψη,
ανάλ�γα µε τις συνθήκες, �ρισµέν�υς αντικειµενικ�ύς παράγ�ντες. Στ� πλαίσι� αυτ�, η
Επιτρ�πή έκρινε �τι η SGL "ρίσκεται σε επισ�αλή �ικ�ν�µική κατάσταση και έλα"ε υπ�ψη τ�
γεγ�ν�ς �τι της εί�ε επι"άλει πρ�σ�ατα σηµαντικ� πρ�στιµ� (80,2 εκατ. ευρώ για τη σύµπρα�η
ηλεκτρ�δίων γρα�ίτη). Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι, υπ� τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, η επι"�λή
τ�υ πλήρ�υς πρ�στίµ�υ δεν ήταν αναγκαία για να ε�ασ�αλιστεί η δέ�υσα απ�τρεπτική
�ρησιµ�τητα, και µείωσε τ� πρ�στιµ� της SGL στην εν λ�γω υπ�θεση κατά 33 %.

Αρκετές εταιρείες άσκησαν πρ�σ�υγή στ� Πρωτ�δικεί� κατά της απ��ασης της Επιτρ�πής (6).

ƒ¿‚‰ÔÈ ÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÎ˘ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ (˘fiıÂÛË COMP/E-2/37.956)

Στις 17 ∆εκεµ"ρί�υ η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση µε την �π�ία επέ"αλε πρ�στιµα
συν�λικ�ύ ύψ�υς 85 εκατ. ευρώ σε εννέα επι�ειρήσεις π�υ αντιστ�ι��ύν σε ένδεκα εταιρείες

¥6¦ Υπ�θέσεις T-71/03, Tokai Carbon Co. Ltd· T-72/03, Toyo Tanso Co. Ltd· T-74/03, Intech EDM BV· T-87/03,
Intech EDM AG, και T-91/03, SGL Carbon AG, υπ� εκκρεµ�τητα.
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(Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA, Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA,
Leali SpA και Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA υπ� εκκαθάριση, Lucchini SpA και Siderpotenza
SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia Investimenti SpA και Ferriera Valsabbia SpA) και σε µια
εµπ�ρική ένωση (Federacciai) λ�γω της συµµετ��ής τ�υς σε σύµπρα�η στην ιταλική αγ�ρά
ρά"δων σιδηρ�πλισµ�ύ. Τ�ύτ� συνιστά π�λύ σ�"αρή παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 65 παράγρα��ς 1 της
συνθήκης ΕΚΑG.

)ι ρά"δ�ι σιδηρ�πλισµ�ύ είναι επιµήκη πρ�ϊ�ντα �άλυ"α θερµής έλασης, σε ρ�λ�υς ή ρά"δ�υς
5 mm έως 40 mm, µε επι�άνεια λεία, �δ�ντωτή ή µε νευρώσεις, π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για
τ�ν �πλισµ� σκυρ�δέµατ�ς. )ι ρά"δ�ι ενδέ�εται να έ��υν υπ�στεί παραµ�ρ�ωση εν ψυ�ρώ,
�πως για παράδειγµα στρέψη ή πρ�έκταση κατά τ�ν επιµήκη ά��να.

Επειδή τ� εν λ�γω πρ�ϊ�ν περιλαµ"άνεται στ� παράρτηµα 1 της συνθήκης ΕΚΑG, κατά τ� �ρ�ν�
τέλεσης των πραγµατικών περιστατικών η Επιτρ�πή εί�ε απ�κλειστική αρµ�δι�τητα για την
κίνηση διαδικασίας κατά των παρα"άσεων, �πως πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 65 παράγρα��ς 4 της
συνθήκης ΕΚΑG, ακ�µη και στις περιπτώσεις συµπρά�εων π�υ α��ρ�ύν εθνικές αγ�ρές.
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Στην εν λ�γω υπ�θεση η Επιτρ�πή ε�άρµ�σε τις διατά�εις της συνθήκης ΕΚΑG µετά τη λή�η
της, σύµ�ωνα µε την ανακ�ίνωσή της µε ηµερ�µηνία 26 Ι�υνί�υ 2002 σ�ετικά µε �ρισµένα
θέµατα π�υ α��ρ�ύν τη διευθέτηση υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ συνεπεία της λή�ης ισ�ύ�ς της
συνθήκης ΕΚΑG (7), στην �π�ία ε�έ�ρασε την πρ�θεσή της να ακ�λ�υθήσει τις γενικές αρ�ές
τ�υ δικαί�υ σ�ετικά µε τη διαδ��ή των ν�µικών ρυθµίσεων. Σύµ�ωνα µε την εν λ�γω ανακ�ίνωση
«σε περίπτωση π�υ η Επιτρ�πή, κατά την ε�αρµ�γή των κ�ιν�τικών διατά�εων ανταγωνισµ�ύ ως
πρ�ς δεδ�µένη συµ�ωνία, διαπιστώνει κάπ�ια παρά"αση σε τ�µέα π�υ εµπίπτει στ� πεδί�
ε�αρµ�γής της συνθήκης ΕΚΑG, ε�αρµ�στέες θα είναι �ι διατά�εις �υσιαστικ�ύ δικαί�υ �ι
�π�ίες ίσ�υαν κατά τ� �ρ�ν� τέλεσης των γεγ�ν�των π�υ συνιστ�ύν την παρά"αση, �ωρίς να
έ�ει σηµασία � �ρ�ν�ς κατά τ�ν �π�ί� ε�αρµ�!�νται �ι σ�ετικές διατά�εις. Εν πάση περιπτώσει,
σε �,τι α��ρά τη διαδικασία, ε�αρµ�στέα µετά τη λή�η ισ�ύ�ς της συνθήκης ΕΚΑG θα είναι η
ν�µ�θεσία της ΕΚ».

Βάσει των πληρ���ριακών στ�ι�είων π�υ συγκεντρώθηκαν κατά τ�υς ελέγ��υς π�υ έγιναν απ�
τ�ν )κτώ"ρι� 2000 στις εγκαταστάσεις δια��ρων παραγωγών, σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 47 της
συνθήκης ΕΚΑG, και κατ�πιν των απαντήσεων στις αιτήσεις παρ��ής πληρ���ριών, η Επιτρ�πή
απέδει�ε �τι �ι επι�ειρήσεις και η ένωση π�υ πρ�ανα�έρ�νται δηµι�ύργησαν σύµπρα�η µετα�ύ
1989 και 2000 η �π�ία περιλάµ"ανε διά��ρες πτυ�ές: τ�ν καθ�ρισµ� των τιµών για τις
«επι"αρύνσεις λ�γω διαστάσεων» (την πρ�σαύ�ηση της τιµής "άσης σε συνάρτηση µε τη
διάµετρ� της ρά"δ�υ), τ�ν καθ�ρισµ� της τιµής "άσης, τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�θεσµιών πληρωµής
και τ�ν περι�ρισµ� ή τ�ν έλεγ�� της παραγωγής ή/και των πωλήσεων.

Πρέπει να σηµειωθεί �τι δεν συµµετεί�αν απαραίτητα �λες �ι επι�ειρήσεις σε �λες τις
πρ�ανα�ερθείσες παρα"άσεις, ενώ �ρισµένες δεν συµµετεί�αν καθ’ �λη τη διάρκεια της
παρά"ασης. Για παράδειγµα, η συµµετ��ή της Ferriere Nord στη σύµπρα�η �εκίνησε τ� 1993,
ενώ τα µέτρα περι�ρισµ�ύ ή ελέγ��υ της παραγωγής άρ�ισαν να ε�αρµ�!�νται απ� τ� 1995.

Aλες �ι συµπερι��ρές π�υ περιγρά�ηκαν απ�τελ�ύν µια ενιαία, σύνθετη και διαρκή παρά"αση:
σύνθετη παρά"αση δι�τι �ρισµένες συµπερι��ρές π�υ τη συναπαρτί!�υν πρ�σιδιά!�υν στην
ένν�ια της συµ�ωνίας, ενώ άλλες πρ�σιδιά!�υν στην ένν�ια της εναρµ�νισµένης πρακτικής·

¥7¦ ΕΕ C 152 της 26.6.2002, σ. 5.
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διαρκής παρά"αση δι�τι πραγµατ�π�ιήθηκε µέσω της επανάληψης των επίµα�ων συµπερι��ρών
σε εκτέλεση τ�υ ίδι�υ σ�εδί�υ µε στ��� τ�ν καθ�ρισµ� ενιαίων τιµών για τις «επι"αρύνσεις
λ�γω διαστάσεων»· ενιαία παρά"αση δι�τι �λα τα εν λ�γω µέτρα απ�σκ�π�ύσαν στην αύ�ηση
της τιµής των ρά"δων �πλισµ�ύ σκυρ�δέµατ�ς στην Ιταλία.

Τα πρ�στιµα π�υ επι"λήθηκαν στις εν λ�γω επι�ειρήσεις κυµαίν�νται απ� 3,57 εκατ. ευρώ έως
26,9 εκατ. ευρώ.

Κατά την εκτίµηση της σ�"αρ�τητας της παρά"ασης στ� σ�έδι� απ��ασης λή�θηκαν υπ�ψη τα
πρ�ανα�ερ�µενα πραγµατικά περιστατικά, τα �π�ία α�ι�λ�γήθηκαν µε "άση την αρ�ή �τι µια
συµ�ωνία ή εναρµ�νισµένη πρακτική �πως µια σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ τιµών ή καταν�µής των
αγ�ρών απ�τελεί π�λύ σ�"αρή παρά"αση τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ. Στ� πλαίσι� αυτ� πρέπει να
σηµειωθεί �τι η α�ία της εν λ�γω αγ�ράς ανέρ�εται σε 1 δισ. ευρώ (�σ�ν α��ρά τ� έτ�ς 2000).

Gωρίς να θίγεται � π�λύ σ�"αρ�ς �αρακτήρας της παρά"ασης, λή�θηκαν υπ�ψη τα ιδιαίτερα
�αρακτηριστικά της εν λ�γω υπ�θεσης, η �π�ία α��ρά µια εθνική αγ�ρά υπ�κείµενη στ�υς
ιδιαίτερ�υς καν�νες της συνθήκης ΕΚΑG κατά τ� �ρ�ν� τέλεσης της παρά"ασης και στην �π�ία
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�ι απ�δέκτες της απ��ασης κάλυπταν, �σ�ν α��ρά τ� πρώτ� µέρ�ς της παρά"ασης, ένα
περι�ρισµέν� τµήµα.

Η Επιτρ�πή συνεκτίµησε επίσης τ� γεγ�ν�ς �τι �ι εταιρείες Riva και Lucchini έ��υν π�λύ
υψηλ�τερ� κύκλ� εργασιών απ� τ�υς υπ�λ�ιπ�υς συµµετέ��ντες στη σύµπρα�η.

Η παρά"αση διήρκεσε περισσ�τερα απ� δέκα και µισ� �ρ�νια για τ� σύν�λ� των
συµµετε��ντων, ε�αιρ�υµένης της Ferriere Nord, της �π�ίας η παρά"αση διήρκεσε περισσ�τερα
απ� επτά �ρ�νια. Κατά συνέπεια, τ� "ασικ� π�σ� τ�υ πρ�στίµ�υ αυ�ήθηκε κατά 105 % για �λες
τις επι�ειρήσεις και κατά 70 % για τη Ferriere Nord.

Η Ferriere Nord ήταν υπ�τρ�πη, γεγ�ν�ς π�υ απ�τελεί επι"αρυντική περίσταση. Ως εκ τ�ύτ�υ, τ�
πρ�στιµ� της πρ�σαυ�ήθηκε κατά 50 %. Τέλ�ς, η Επιτρ�πή έκρινε �τι η Ferriere Nord µπ�ρ�ύσε
να τύ�ει της ε�αρµ�γής των διατά�εων της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας µε ηµερ�µηνία 18
Ι�υλί�υ 1996 (π�υ ίσ�υε �ταν υπ�"λήθηκε η σ�ετική αίτηση). Η Ferriere Nord ήταν η µ�ναδική
π�υ ��ρήγησε στην Επιτρ�πή πληρ���ρίες �ι �π�ίες της επέτρεψαν να καταν�ήσει καλύτερα τη
λειτ�υργία της σύµπρα�ης.

Aλες �ι επι�ειρήσεις άσκησαν πρ�σ�υγή κατά της εν λ�γω απ��ασης στ� Πρωτ�δικεί� των
Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων (8).

µÂÏÙÈˆÙÈÎ¿ ÁÂ‡ÛË˜ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· (˘fiıÂÛË COMP/E-1/37.671)

Στις 17 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα στις επι�ειρήσεις Ajinomoto Co. Inc.
(Ιαπωνία), Cheil Jedang Corporation (Ν�τια Κ�ρέα), Daesang Corporation (Ν�τια Κ�ρέα) ύψ�υς
15,54 εκατ. ευρώ, 2,74 εκατ. ευρώ και 2,28 εκατ. ευρώ αντίστ�ι�α για τη συµµετ��ή τ�υς σε
σύµπρα�η καθ�ρισµ�ύ των τιµών και καταµερισµ�ύ των πελατών στ�ν τ�µέα των ν�υκλε�τιδίων,
µα!ί µε την Takeda Chemical Industries Ltd (Ιαπωνία). Η Takeda Chemical Industries Ltd έτυ�ε

¥8¦ Υπ�θέσεις T-27/03, S. P.· T-45/03, Riva Acciaio SpA· T-46/03, Leali SpA· T-58/03, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi
SpA (υπ� εκκαθάριση)· T-77/03, Feralpi Siderurgica SpA· T-79/03, IRO Industrie Riunite Odolesi SpA· T-
94/03, Ferriere Nord SpA· T-97/03, Ferriera Valsabbia SpA και Valsabbia Investimenti SpA· T-98/03, Alfa Acciai
SpA· T-80/93, Lucchini SpA, υπ� εκκρεµ�τητα.
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πλήρ�υς απαλλαγής απ� τα πρ�στιµα, δι�τι απ�κάλυψε την ύπαρ�η της σύµπρα�ης στην
Επιτρ�πή και ��ρήγησε απ�δεικτικά στ�ι�εία απ��ασιστικής σηµασίας για τη λειτ�υργία της.

Τ� ν�υκλε�τίδι� ή ν�υκλεϊκ� ��ύ παράγεται απ� γλυκ�!η και �ρησιµ�π�ιείται στη "ι�µη�ανία
τρ��ίµων ως "ελτιωτικ� γεύσης. Κατά τη διάρκεια της παρά"ασης η α�ία της αγ�ράς
ν�υκλε�τιδίων τ�υ Ε)G ανερ��ταν σε 8 εκατ. ευρώ περίπ�υ.

Κατ�πιν έρευνας π�υ �εκίνησε τ� 1999, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι επι�ειρήσεις Ajinomoto
Co. Inc. (Ιαπωνία), Cheil Jedang Corporation (Ν�τια Κ�ρέα), Daesang Corporation (Ν�τια Κ�ρέα)
και Takeda Chemical Industries Ltd (Ιαπωνία) συµµετεί�αν σε παγκ�σµια σύµπρα�η µετα�ύ των
ετών 1988 και 1998, µέσω της �π�ίας καθ�ρι!αν απ� κ�ιν�ύ τιµές-στ���υς, ε�άρµ�!αν αυ�ήσεις
τιµών, κατένειµαν πελάτες και αντάλλασσαν πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�ν �γκ� των πωλήσεων
και τα µερίδια αγ�ράς στ�ν τ�µέα των ν�υκλε�τιδίων.

Η σύµπρα�η ε�αρµ�στηκε στην πρά�η µέσω τακτικών συσκέψεων κατά τις �π�ίες �ι
συµµετέ��ντες συ!ητ�ύσαν τις τιµές-στ���υς π�υ επρ�κειτ� να καθ�ριστ�ύν και επανε�έτα!αν
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την ε�αρµ�γή των αυ�ήσεων των τιµών.

Υπ�λ�γισµ�ς των πρ�στίµων και ανακ�ίνωση περί επιείκειας

Κατά τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�στίµων, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τη σ�"αρ�τητα και τη διάρκεια
της παρά"ασης, καθώς και την ύπαρ�η τυ��ν επι"αρυντικών ή/και ελα�ρυντικών περιστάσεων. )
ρ�λ�ς π�υ διαδραµάτισε κάθε επι�είρηση εκτιµήθηκε σε ατ�µική "άση. Ε�αρµ�στηκε η
ανακ�ίνωση περί επιείκειας τ�υ 1996. Η Επιτρ�πή έλα"ε επίσης υπ�ψη τ� µικρ� µέγεθ�ς της
αγ�ράς τ�υ Ε)G.

∆ιαπιστώθηκε �τι �λες �ι συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις διέπρα�αν π�λύ σ�"αρή παρά"αση.
Εντ�ς αυτής της κατηγ�ρίας, �ι επι�ειρήσεις �ωρίστηκαν σε δύ� �µάδες, ανάλ�γα µε τη σ�ετική
σηµασία τ�υς στην �ικεία αγ�ρά. Πρ�σαυ�ήσεις έγιναν στην περίπτωση δύ� εταιρειών,
λαµ"άν�ντας υπ�ψη τ� π�λύ µεγάλ� µέγεθ�ς τ�υς και, κατ’ επέκταση, τ�υς συν�λικ�ύς π�ρ�υς
τ�υς. Aλ�ι �ι συµµετέ��ντες διέπρα�αν παρά"αση µεγάλης διάρκειας (άνω των πέντε ετών).

Ε�αρµ�γή της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας

∆εδ�µέν�υ �τι η πρώτη αίτηση "άσει της ανακ�ίνωσης περί επιείκειας στην υπ�θεση της
σύµπρα�ης στ�ν τ�µέα των "ελτιωτικών γεύσης έγινε τ� 1999, δηλαδή πριν απ� την έναρ�η
ισ�ύ�ς της νέας ανακ�ίνωσης, στην εν λ�γω υπ�θεση ε�αρµ�στηκε η ανακ�ίνωση περί
επιείκειας τ�υ 1996.

Η Takeda Chemical Industries Ltd ήταν η πρώτη επι�είρηση π�υ ��ρήγησε στην Επιτρ�πή
στ�ι�εία απ��ασιστικής σηµασίας και έτυ�ε µείωσης κατά 100 % τ�υ πρ�στίµ�υ π�υ θα της
επι"αλλ�ταν δια��ρετικά.

Aλ�ι �ι υπ�λ�ιπ�ι συµµετέ��ντες συνεργάστηκαν µε τ�ν ένα ή άλλ� τρ�π� µε την Επιτρ�πή και
έτυ�αν των ανάλ�γων µειώσεων: η Daesang έτυ�ε µείωσης 50 %. Η Cheil έτυ�ε µείωσης 40 % και
η Ajinomoto έτυ�ε µείωσης 30 %. Η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι η Daesang
πρ�σέγγισε την Επιτρ�πή µε δική της πρωτ�"�υλία —αν και δεν ήταν η πρώτη— πρ�τ�ύ λά"ει
αίτηση παρ��ής πληρ���ριών απ� την Επιτρ�πή.
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°˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜ (˘fiıÂÛË COMP/E-1/37.152)

Στις 27 Ν�εµ"ρί�υ η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση επι"�λής πρ�στίµων συν�λικ�ύ
ύψ�υς 478 εκατ. ευρώ στις επι�ειρήσεις Société Lafarge SA, BPB plc, Gebrüder Knauf
Westdeutsche Gipswerke KG και Gyproc Benelux SA/NV λ�γω της συµµετ��ής τ�υς σε σύµπρα�η
στην αγ�ρά γυψ�σανίδων.

)ι γυψ�σανίδες είναι "ι�µη�ανικ� πρ�ϊ�ν π�υ απ�τελείται απ� µια στρώση γύψ�υ ανάµεσα σε
δύ� �ύλλα �αρτι�ύ ή άλλ�υ υλικ�ύ και �ρησιµ�π�ι�ύνται ως πρ�κατασκευασµέν� δ�µικ� υλικ�.
Τ� πρ�ϊ�ν αυτ� παρ�υσιά!ει ενδια�έρ�ν τ�σ� για τ�ν κλάδ� της �ικ�δ�µικής �άρη στα τε�νικά
�αρακτηριστικά τ�υ (αντ��ή, εύκ�λη εγκατάσταση, κ�στ�ς) �σ� και για τ�ν καταναλωτή.
Ειδικ�τερα, �ι γυψ�σανίδες �ρησιµ�π�ι�ύνται ευρέως στην κατασκευή σύγ�ρ�νων κατ�ικιών
και στα µαστ�ρέµατα και απ�τελ�ύν επώνυµ� πρ�ϊ�ν: η επωνυµία των εµπλεκ�µενων
επι�ειρήσεων �ρησιµ�π�ιείται ως κ�ινή �ν�µασία τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σε αρκετά κράτη (αγ�ρά!ω
«gyproc» στ� Βέλγι�, «placoplâtre» στη Γαλλία κλπ.).
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Η έρευνα της Επιτρ�πής, π�υ κινήθηκε αυτεπαγγέλτως τ� 1998, �δήγησε στ� συµπέρασµα �τι �ι
κύρι�ι ευρωπαί�ι παραγωγ�ί γυψ�σανίδων συµµετεί�αν σε µυστική σύµπρα�η π�υ κάλυπτε τις
κυρι�τερες αγ�ρές της ΕΕ (Γερµανία, Ηνωµέν� Βασίλει�, Γαλλία και Μπενελ�ύ�), µέσω της
�π�ίας εί�αν έλθει σε συνενν�ηση πρ�κειµέν�υ να µειώσ�υν τ�ν ανταγωνισµ� στις εν λ�γω
αγ�ρές στ� επίπεδ� π�υ ε�υπηρετ�ύσε τα συµ�έρ�ντά τ�υς, αντάλλασσαν πληρ���ρίες σ�ετικά
µε τ�ν �γκ� των πωλήσεων και ενηµερών�νταν για τις αυ�ήσεις των τιµών στη "ρετανική και στη
γερµανική αγ�ρά. Η Επιτρ�πή απέδει�ε �τι η Lafarge, η BPB και η Knauf συµµετεί�αν στη
σύµπρα�η απ� τ� 1992 µέ�ρι τ� 1998 και �τι η Gyproc πρ�σ�ώρησε τ� 1996.

Τ� 1997 και τ� 1998 τ� συν�λικ� ύψ�ς των συναλλαγών στις αγ�ρές αυτές ανερ��ταν ετησίως σε
1 210 εκατ. ECU περίπ�υ για �γκ� πωλήσεων περίπ�υ 692 εκατ. m² τ� 1997 και 710 εκατ. m² τ�
1998. )ι επι�ειρήσεις π�υ συµµετεί�αν στη σύµπρα�η κάλυπταν �λες µα!ί τ� σύν�λ� σ�εδ�ν των
πωλήσεων γυψ�σανίδων στις τέσσερις �ικείες αγ�ρές. Τ� ύψ�ς των συναλλαγών στις εν λ�γω
αγ�ρές είναι ένα απ� τα µεγαλύτερα π�υ έ��υν καταγρα�εί σε απ��αση της Επιτρ�πής στ�ν
τ�µέα των συµπρά�εων τα τελευταία δέκα περίπ�υ �ρ�νια.

Κατά τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�στίµων, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τη σ�"αρ�τητα και τη διάρκεια
της παρά"ασης, καθώς και τις επι"αρυντικές και ελα�ρυντικές περιστάσεις. Επιπλέ�ν, η
Επιτρ�πή ε�άρµ�σε την ανακ�ίνωσή της σ�ετικά µε τη µη επι"�λή ή τη µείωση των πρ�στίµων
σε περιπτώσεις συµπρά�εων («ανακ�ίνωση περί επιείκειας»).

Η εν λ�γω παρά"αση απ�τελ�ύσε µια σύνθετη και διαρκή συµ�ωνία µε στ��� τ�ν περι�ρισµ�
τ�υ ανταγωνισµ�ύ, και έλα"ε διά��ρες µ�ρ�ές µέσω των �π�ίων �ι ανταγωνιστές επεδίω�αν να
θέσ�υν τέλ�ς στ�ν π�λεµ� τιµών και να σταθερ�π�ιήσ�υν την αγ�ρά, αντάλλασσαν
εµπιστευτικές πληρ���ρίες για µεγάλ� �ρ�νικ� διάστηµα, ενώ στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και
ακ�µη περισσ�τερ� στη Γερµανία αντάλλασσαν πληρ���ρίες σ�ετικά µε πρωτ�"�υλίες
αύ�ησης των τιµών. Μια τέτ�ια συµ�ωνία εντάσσεται λ�γω της �ύσης της στην κατηγ�ρία των
π�λύ σ�"αρών παρα"άσεων τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ.

Εντ�ς της κατηγ�ρίας των π�λύ σ�"αρών παρα"άσεων και πρ�κειµέν�υ να λη�θεί υπ�ψη η
πραγµατική �ικ�ν�µική δυνατ�τητα των ενε��µενων επι�ειρήσεων να πρ�καλέσ�υν σηµαντική
!ηµία στ�ν ανταγωνισµ�, η Επιτρ�πή �ώρισε τ�υς απ�δέκτες της απ��ασης σε τρεις κατηγ�ρίες,
ανάλ�γα µε τ� µερίδι� αγ�ράς τ�υς και στις τέσσερις �ικείες αγ�ρές. Επίσης, για να
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ε�ασ�αλιστεί η απ�τρεπτική �ρησιµ�τητα των πρ�στίµων, η Επιτρ�πή ε�άρµ�σε συντελεστή
πρ�σαύ�ησης 100 % τ�υ αρ�ικ�ύ π�σ�ύ τ�υ πρ�στίµ�υ π�υ επι"λήθηκε στη Lafarge.

Ε�αιρ�υµένης της Gyproc, η �π�ία διέπρα�ε παρά"αση µέσης διάρκειας, �λες �ι άλλες
επι�ειρήσεις π�υ συµµετεί�αν στη σύµπρα�η διέπρα�αν παρά"αση µεγάλης διάρκειας (άνω των
πέντε ετών).

Aσ�ν α��ρά την BPB και τη Lafarge, η Επιτρ�πή θεώρησε ως επι"αρυντική περίσταση τ�
γεγ�ν�ς �τι �ι εν λ�γω δύ� επι�ειρήσεις υπήρ�αν υπ�τρ�πες. Η Lafarge εί�ε καταδικαστεί σε
πρ�στιµ� τ� 1994 στη σύµπρα�η στ�ν τ�µέα τ�υ τσιµέντ�υ και η BPB De Eendracht, θυγατρική
της BPB, ήταν µία απ� τις απ�δέκτριες της απ��ασης στην υπ�θεση τ�υ �αρτ�νι�ύ, επίσης τ�
1994. Τ�ύτ� σηµαίνει �τι, �ταν τ�υς κ�ιν�π�ιήθηκαν �ι ανωτέρω απ��άσεις, �ι δύ�
επι�ειρήσεις συµµετεί�αν σε µία ακ�µη σύµπρα�η, την �π�ία και συνέ�ισαν. Τ� γεγ�ν�ς �τι �ι
επι�ειρήσεις αυτές επανέλα"αν την ίδια µ�ρ�ή συµπερι��ράς σε έναν τ�µέα δια��ρετικ� απ�
εκείν�ν στ�ν �π�ί� εί�αν υπ�στεί κυρώσεις δεί�νει �τι τ� πρώτ� πρ�στιµ� π�υ τ�υς επι"λήθηκε
δεν τις έπεισε να αλλά��υν συµπερι��ρά. Η επι"αρυντική αυτή περίσταση �δήγησε στην
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πρ�σαύ�ηση τ�υ πρ�στίµ�υ π�υ επι"λήθηκε στις εν λ�γω δύ� επι�ειρήσεις κατά 50 %.

Η Επιτρ�πή ��ρήγησε στη Gyproc µείωση τ�υ πρ�στίµ�υ της κατά 25 % �άρη σε �ρισµένα
στ�ι�εία π�υ τη δια��ρ�π�ι�ύσαν αντικειµενικά απ� τις άλλες επι�ειρήσεις και απ�τελ�ύσαν
ελα�ρυντική περίσταση. Μετα�ύ αυτών περιλαµ"άνεται τ� γεγ�ν�ς �τι επί σηµαντικ� διάστηµα
της συµµετ��ής της στη σύµπρα�η, η Gyproc �αίνεται �τι δεν µπ�ρ�ύσε να εµπ�δίσει την BPB
να απ�κτά και να κ�ιν�π�ιεί σε τρίτ�υς στ�ι�εία π�υ την α��ρ�ύσαν, λ�γω της εκπρ�σώπησης
της BPB στ� δι�ικητικ� της συµ"�ύλι�. Επιπλέ�ν, απ�τελ�ύσε διαρκώς παράγ�ντα
απ�σταθερ�π�ίησης συµ"άλλ�ντας στ�ν περι�ρισµ� των συνεπειών της σύµπρα�ης στη
γερµανική αγ�ρά, ενώ δεν εί�ε δραστηρι�τητες στη "ρετανική αγ�ρά, �π�υ �ι εκδηλώσεις της
σύµπρα�ης ήταν π�λύ συ�ν�τερες.

Τέλ�ς, πρέπει να υπ�γραµµιστεί �τι, σε αντίθεση µε την BPB και τη Gyproc, η Knauf και η
Lafarge δεν συνεργάστηκαν κατά την έρευνα της Επιτρ�πής. Σύµ�ωνα µε την ανακ�ίνωση περί
επιείκειας, η Επιτρ�πή µπ�ρεί να ��ρηγήσει µείωση πρ�στίµ�υ ακ�µη και σε περίπτωση
υπ�τρ�πης συµπερι��ράς, υπ� τ�ν �ρ� �τι �ι επι�ειρήσεις συνεργάστηκαν για την απ�κάλυψη
της σύµπρα�ης. Βάσει της πρ�ανα�ερθείσας ανακ�ίνωσης, η BPB και η Gyproc έτυ�αν
αντίστ�ι�α σηµαντικής µείωσης τ�υ πρ�στίµ�υ τ�υς, δηλαδή κατά 30 και 40 %.

Aλες �ι επι�ειρήσεις άσκησαν πρ�σ�υγή κατά της εν λ�γω απ��ασης στ� Πρωτ�δικεί� των
Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων (9).

1.2. Κάθετες συµ�ωνίες

Nintendo (˘Ôı¤ÛÂÈ˜ COMP/C-3/35.587, 35.706 Î·È 36.321)

Στις 30 )κτω"ρί�υ 2002 η Επιτρ�πή ε�έδωσε απαγ�ρευτική απ��αση επι"άλλ�ντας πρ�στιµα
συν�λικ�ύ ύψ�υς 167,9 εκατ. ευρώ στις επι�ειρήσεις Nintendo Corporation Ltd και Nintendo of
Europe GmbH (πρ�κειται αντίστ�ι�α για την τελική µητρική εταιρεία τ�υ �µίλ�υ Nintendo και

¥9¦ Υπ�θέσεις T-50/03, Gyproc Benelux NV· T-53/03, BPB plc· T-54/03, Lafarge SA· T-91/03, SGL Carbon AG και
Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, υπ� εκκρεµ�τητα.
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τη "ασική ευρωπαϊκή θυγατρική της), John Menzies plc, Soc. Rep. Concentra LDa, Linea GIG
SpA, Nortec SA, Bergsala AB, Itochu Corporation και CD-Contact Data GmbH.

Τα καλυπτ�µενα πρ�ϊ�ντα είναι �ι κ�νσ�λες παι�νιδιών, �πως �ι κ�νσ�λες Game Boy και N64,
και �ι κασέτες παι�νιδιών π�υ κατασκευά!ει η Nintendo. Σε �ρισµένες �ώρες τ�υ Ε)G η
Nintendo διανέµει η ίδια αυτά τα πρ�ϊ�ντα, ενώ σε άλλες �ώρες τ�υ Ε)G �ρησιµ�π�ιεί
ανε�άρτητ�υς διαν�µείς.

Η απ��αση �ρί!ει �τι �ι απ�δέκτες συµµετεί�αν σε ενιαία και διαρκή παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ και τ�υ άρθρ�υ 53 παράγρα��ς 1 της συµ�ωνίας Ε)G
περι�ρί!�ντας τ� παράλληλ� εµπ�ρι� κ�νσ�λών και κασετών παι�νιδιών της Nintendo σε
�λ�κληρ� τ�ν Ε)G. Είναι η πρώτη ��ρά π�υ η ένν�ια της ενιαίας και διαρκ�ύς παρά"ασης, η
�π�ία �ρησιµ�π�ιείται συ�νά σε «παραδ�σιακές» υπ�θέσεις συµπρά�εων, ε�αρµ�στηκε σε µια
υπ�θεση κάθετ�υ �αρακτήρα.

Εκτ�ς απ� τις επίσηµες συµ�ωνίες διαν�µής π�υ περι�ρι!αν τις παράλληλες ε�αγωγές, �ι
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συµµετέ��ντες συνεργά!�νταν επίσης στενά για τ�ν εντ�πισµ� της πρ�έλευσης τ�υ παράλληλ�υ
εµπ�ρί�υ και για την απ�κάλυψη της ταυτ�τητας των παραλλήλως εµπ�ρευ�µένων. )ι εταιρείες
π�υ πραγµατ�π�ι�ύσαν παράλληλες ε�αγωγές των πρ�ϊ�ντων ή µεταπωλ�ύσαν τα πρ�ϊ�ντα σε
επι�ειρήσεις παράλληλ�υ εµπ�ρί�υ υ�ίσταντ� κυρώσεις και, κατά συνέπεια, τ� παράλληλ�
εµπ�ρι� εντ�ς τ�υ Ε)G περι�ρι!�ταν σηµαντικά. Έστω και αν η παρά"αση συντ�νι!�ταν απ� τη
Nintendo, �ι ανε�άρτητ�ι διαν�µείς συνεργάστηκαν µα!ί της ενεργά και, τις περισσ�τερες
��ρές, πρ�θυµα για τη διάπρα�η της παρά"ασης και απ�κ�µισαν ��έλη απ� αυτήν, στ�ι�εί� π�υ
απ�τελεί πρ�σθετ� λ�γ� για να τ�υς επι"ληθεί πρ�στιµ�.

Η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι απ�δέκτες διέπρα�αν π�λύ σ�"αρή παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ και τ�υ άρθρ�υ 53 παράγρα��ς 1 της συµ�ωνίας Ε)G. Η κρίση
αυτή διατυπώθηκε λαµ"άν�ντας υπ�ψη τη �ύση της παρά"ασης, τις πραγµατικές της επιπτώσεις
στην αγ�ρά και τ� γεγ�ν�ς �τι η παρά"αση επηρέασε �λ�κληρ� τ�ν Ε)G. )ι εµπλεκ�µενες
επι�ειρήσεις, λ�γω των µεγάλων δια��ρών µετα�ύ τ�υς, �ωρίστηκαν σε �µάδες, �ύτως ώστε να
αντικατ�πτρί!εται � πραγµατικ�ς αντίκτυπ�ς της παράν�µης συµπερι��ράς κάθε επι�είρησης
στ�ν ανταγωνισµ�. Επιπλέ�ν, ε�αρµ�στηκε συντελεστής πρ�σαύ�ησης τ�υ αρ�ικ�ύ π�σ�ύ τ�υ
πρ�στίµ�υ της Nintendo, της John Menzies plc και της Itochu Corporation, πρ�κειµέν�υ να
ε�ασ�αλιστεί η ενδεδειγµένη απ�τρεπτική �ρησιµ�τητα λαµ"άν�ντας υπ�ψη τ� µέγεθ�ς και
τ�υς συν�λικ�ύς π�ρ�υς τ�υς.

Η ενιαία παρά"αση διήρκεσε απ� τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 1991 µέ�ρι τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 1997.
Ωστ�σ�, η διάρκεια συµµετ��ής των επιµέρ�υς απ�δεκτών κυµαίνεται απ� δύ� περίπ�υ µήνες
στην περίπτωση της Nortec SA και της CD Contact Data GmbH µέ�ρι έ�ι �ρ�νια και έντεκα
µήνες στην περίπτωση της Nintendo.

Επι"αρυντικές περιστάσεις για τη Nintendo ήταν τ� γεγ�ν�ς �τι υπήρ�ε ηγέτης και υπ�κινητής
της παρά"ασης, καθώς και τ� �τι συνέ�ισε αυτή την πρ�δηλη παρά"αση και µετά την έναρ�η της
έρευνας της Επιτρ�πής, συµπερι��ρά π�υ δεί�νει την ιδιαίτερη απ��ασιστικ�τητά της να
συνε�ίσει την παρά"αση παρά τ�ν κίνδυν� να της επι"ληθεί πρ�στιµ�. Η δεύτερη αυτή
επι"αρυντική περίσταση ίσ�υσε και για την John Menzies plc. Μια ακ�µη επι"αρυντική
περίσταση υπήρ�ε η πρ�σπάθεια της John Menzies plc να παραπλανήσει την Επιτρ�πή σ�ετικά
µε την πραγµατική έκταση της παρά"ασης, �ταν στ� µέσ� τ�υ 1997 ��ρήγησε ανακρι"ή στ�ι�εία
κατ�πιν επίσηµ�υ αιτήµατ�ς παρ��ής πληρ���ριών.
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Στην απ��αση αναγνωρί!�νται επίσης �ρισµένες ελα�ρυντικές περιστάσεις. Πρώτ�ν, � ρ�λ�ς
της Soc. Rep. Concentra LDa θεωρήθηκε ως καθαρά παθητικ�ς. ∆εύτερ�ν, έπρεπε να λη�θεί
υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι η John Menzies και η Nintendo, α��ύ αρ�ικά πρ�κάλεσαν την παράταση
της έρευνας, εντέλει απ��άσισαν να συνεργαστ�ύν µε την Επιτρ�πή. Λ�γω τ�υ κάθετ�υ
�αρακτήρα της παρ�ύσας παρά"ασης, η ανακ�ίνωση περί επιείκειας δεν εί�ε ε�αρµ�γή στην εν
λ�γω συνεργασία. Μ�λ�ντ�ύτ�, η συνεργασία της Nintendo και της John Menzies plc µε την
Επιτρ�πή θεωρήθηκε ως ελα�ρυντική περίσταση. )ι ��ρηγηθείσες µεγάλες µειώσεις των
πρ�στίµων υπ�γραµµί!�υν τη σηµασία π�υ απ�δίδει η Επιτρ�πή στη συνεργασία εκ µέρ�υς των
εταιρειών π�υ έ��υν παρα"εί τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� ανταγωνισµ�ύ, ακ�µη και σε περιπτώσεις π�υ
δεν εµπίπτ�υν στις «κλασικές» �ρι!�ντιες συµπρά�εις, στις �π�ίες έ�ει ε�αρµ�γή η ανακ�ίνωση
περί επιείκειας. Τρίτ�ν, λή�θηκε υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι η Nintendo πρ�σέ�ερε σηµαντική
�ικ�ν�µική απ�!ηµίωση στ�υς ενδια�ερ�µεν�υς �ι �π�ί�ι, �πως ανα�έρεται στην κ�ιν�π�ίηση
αιτιάσεων, υπέστησαν �ικ�ν�µική !ηµία απ� την παρά"αση. Η Επιτρ�πή αντιµετωπί!ει ευν�ϊκά
κάθε πρ�σπάθεια απ�κατάστασης της !ηµίας απ� τις υπαίτιες επι�ειρήσεις, �πως απ�δεικνύεται
απ� τ� γεγ�ν�ς �τι τ� πρ�στιµ� της Nintendo µειώθηκε κατ’ αναλ�γία εν�ς µεγάλ�υ µέρ�υς της
�ικ�ν�µικής απ�!ηµίωσης π�υ ��ρήγησε.
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Τ� συν�λικ� πρ�στιµ� π�υ επι"λήθηκε ανέρ�εται σε 167,9 εκατ. ευρώ, εκ των �π�ίων π�σ� π�υ
υπερ"αίνει κατά τι τα 149 εκατ. ευρώ επι"λήθηκε στ�ν κύρι� έν���, τη Nintendo. Πρ�κειται για
τ� µεγαλύτερ� πρ�στιµ� π�υ έ�ει επι"ληθεί για κάθετη παρά"αση.

1.3. Κατα�ρηστική εκµετάλλευσης δεσπ	��υσας θέσης

Βλέπε µέρ�ς πρώτ�, τµήµα I.B.2.1.

1.4. Άρθρ� 86 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ

Βλέπε µέρ�ς πρώτ�, τµήµα I.B.2.2.

2. Εγκρίσεις

2.1. )ρι�	ντιες συµ�ωνίες

$ρηµατ�πιστωτικές υπηρεσίες

Operational Riskdata eXchange (˘fiıÂÛË COMP/D-1/38.318)

Στις 25 Απριλί�υ η Επιτρ�πή ενέκρινε µέσω δι�ικητικής επιστ�λής τη δηµι�υργία µιας
κ�ιν�πρα�ίας ηλεκτρ�νικών δεδ�µένων µε την επωνυµία Operational Riskdata eXchange(ORX),
η �π�ία παρέ�ει στα µέλη της (�ρηµατ�πιστωτικά ιδρύµατα) πληρ���ρίες σ�ετικά µε τις !ηµίες
π�υ συνδέ�νται µε τ�ν λειτ�υργικ� κίνδυν� σε τυπ�π�ιηµένη και ανώνυµη µ�ρ�ή. Η κ�ιν�πρα�ία
δεδ�µένων συστάθηκε απ� �ρισµένες τράπε!ες δραστηρι�π�ι�ύµενες σε παγκ�σµια κλίµακα,
�ταν ανακ�ινώθηκε η πρ�θεση της επιτρ�πής της Βασιλείας να δηµι�υργηθεί ένα νέ� πλαίσι�
σ�ετικά µε την επάρκεια των κε�αλαίων στ�ν τραπε!ικ� τ�µέα (Βασιλεία ΙΙ), πρ�κειµέν�υ να
"ελτιωθεί η µέτρηση των λειτ�υργικών κινδύνων. Στ���ς της κ�ιν�πρα�ίας ORX είναι να
συµ"άλει στη "ελτίωση της δια�είρισης αυτών των κινδύνων, µε απώτερ� σκ�π� τη µείωση των
ελά�ιστων κε�αλαιακών απαιτήσεων για τ�υς εν λ�γω κινδύν�υς.



™Àª¶ƒ∞•∂π™ ∫∞π ∫∞∆∞Ãƒ∏™∂π™ ¢∂™¶√∑√À™∞™ £∂™∏™ 227

Inreon (˘fiıÂÛË COMP/D-1/38.031)

Η Inreon είναι µια ηλεκτρ�νική εµπ�ρική πλατ��ρµα συναλλαγών µετα�ύ επι�ειρήσεων (B2B)
π�υ δηµι�υργήθηκε απ� τη Swiss Re και τη Munich Re, δύ� σηµαντικές επι�ειρήσεις στην αγ�ρά
αντασ�άλισης, και απ� δύ� άλλες επι�ειρήσεις. Ωστ�σ�, η Inreon δεν είναι κ�ινή επι�είρηση. Η
online συναλλαγή επιτρέπει στ�υς ασ�αλισµέν�υς και στ�υς ασ�αλει�µεσίτες να λαµ"άν�υν
πρ�σ��ρές απ� αντασ�αλιστές για �ρισµέν�υς κινδύν�υς και να συνάπτ�υν συµ"άσεις online. Η
Inreon είναι η πρώτη online πλατ��ρµα συναλλαγών B2B στ�ν τ�µέα της αντασ�άλισης π�υ
κ�ιν�π�ιείται στην Επιτρ�πή. Επί τ�υ παρ�ντ�ς, η πλατ��ρµα παρέ�ει µ�ν� πρ�σ��ρές για
κάλυψη κινδύνων !ηµίας σε ακίνητα και κινδύνων απ� καταστρ��ές (�ι κίνδυν�ι απ�
τρ�µ�κρατικές πρά�εις δεν περιλαµ"άν�ντα). Η πρ�καταρκτική ε�έταση της υπ�θεσης έδει�ε �τι
υπήρ�αν πιθανά πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ. Τ�ν Μάι� τ�υ 2002 εκδ�θηκε δι�ικητική επιστ�λή
αρνητικής πιστ�π�ίησης, α��ύ �ι συµ"αλλ�µεν�ι δια"ε"αίωσαν την Επιτρ�πή �τι έ��υν λά"ει
επαρκή µέτρα για την απ�τρ�πή της ανταλλαγής ευαίσθητων εµπ�ρικών πληρ���ριών µέσω της
πλατ��ρµας και �τι η πλατ��ρµα δεν θα επιτρέπει τις απ� κ�ιν�ύ πωλήσεις.

Centradia (˘fiıÂÛË COMP/D-1/38.327)
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Η Centradia είναι online εµπ�ρική πλατ��ρµα B2B, η �π�ία συστάθηκε απ� τέσσερις ευρωπαϊκές
τράπε!ες µε σκ�π� την πρ�σ��ρά π�ικίλων πρ�ϊ�ντων συναλλάγµατ�ς σε εµπ�ρικ�ύς πελάτες
των συµµετε��υσών τραπε!ών. Μετά τη Volbroker.com, η Centradia είναι η δεύτερη online
εµπ�ρική πλατ��ρµα π�λλών τραπε!ών στ�ν τ�µέα τ�υ συναλλάγµατ�ς π�υ κ�ιν�π�ιείται στην
Επιτρ�πή. Επί τ�υ παρ�ντ�ς, µ�ν�ν �ι τέσσερις ιδρυτικές τράπε!ες συµµετέ��υν στη Centradia.
Λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι �ι τιµές των υπαρ��ντων πρ�ϊ�ντων συναλλάγµατ�ς στη διατραπε!ική
αγ�ρά παρ�υσιά!�υν συνε�είς διακυµάνσεις και �τι η αθέµιτη σύµπρα�η στις τιµές δεν είναι
πιθανή, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η πλατ��ρµα στη σηµερινή µ�ρ�ή της δεν εγείρει σ�"αρά
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ. Εκδ�θηκε επιστ�λή αρνητικής πιστ�π�ίησης στις 25 Ι�υνί�υ.

U.DI (˘fiıÂÛË COMP/D-1/38.422)

Μετά τη δηµ�σίευση ανακ�ίνωσης «Carlsberg», η Επιτρ�πή ε�έδωσε δι�ικητική επιστ�λή τ�ν
Σεπτέµ"ρι� εγκρίν�ντας τη σύσταση της «u.di Unterstützungs- und Vorsorgewerk für den
Dienstleistungsbereich GmbH», κ�ινής επι�είρησης της DBV-Winterthur Lebensversicherung AG,
της Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG και της BHW Holding AG. Μέσω της κ�ινής
επι�είρησης �ι ενδια�ερ�µενες εταιρείες σκ�πεύ�υν να πωλ�ύν ασ�αλιστικά πρ�ϊ�ντα σ�ετικά
µε τα πάσης �ύσεως πρ�γράµµατα συντα�ι�δ�τησης στ�ν τ�µέα υπηρεσιών της Γερµανίας σε
�µ�ι�µ�ρ�η "άση. )ι "ασικ�ί λ�γ�ι για τ�υς �π�ί�υς ��ρηγήθηκε έγκριση ήταν: α) τ�
περι�ρισµέν� αντικείµεν� της συνεργασίας, ") τα σ�ετικά µικρά µερίδια αγ�ράς των
συµ"αλλ�µένων στα �ικεία τµήµατα της αγ�ράς και γ) � έντ�ν�ς ανταγωνισµ�ς απ� τις ηγετικές
επι�ειρήσεις της αγ�ράς στ�ν τ�µέα των πρ�γραµµάτων συντα�ι�δ�τησης.

Zurich-Deutsche Bank (˘fiıÂÛË COMP/D-1/38.409)

Στις 25 Φε"ρ�υαρί�υ η Zurich Financial Services και η Deutsche Bank κ�ιν�π�ίησαν
σ�εδια!�µενη συγκέντρωση, "άσει της �π�ίας η Zurich θα απ�κτ�ύσε τ�ν απ�κλειστικ� έλεγ��
τ�υ συν�λ�υ σ�εδ�ν των ασ�αλιστικών δραστηρι�τήτων της Deutsche Bank σε �ρισµένα κράτη
µέλη. Η συγκέντρωση εγκρίθηκε απ� την Επιτρ�πή στις 26 Μαρτί�υ. Στ� πλαίσι� της πρά�ης, �ι
συµ"αλλ�µεν�ι συνήψαν επίσης συµ�ωνία-πλαίσι� συνεργασίας και �ρισµένες τ�πικές
συµ�ωνίες συνεργασίας για τα εν λ�γω κράτη µέλη, σύµ�ωνα µε τις �π�ίες κάθε συµ"αλλ�µεν�ς
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θα πρ�σ�έρει υπηρεσίες µάρκετινγκ σε πελάτες λιανικής και ιδιώτες πελάτες για �ρισµένες
απ� τις �ρηµατ��ικ�ν�µικές υπηρεσίες τ�υ αντισυµ"αλλ�µεν�υ. )ι συµ�ωνίες αυτές
κ�ιν�π�ιήθηκαν στις 12 Απριλί�υ. Μετά την ε�έταση της κ�ιν�π�ίησης και των πληρ���ριών
π�υ συγκεντρώθηκαν στη συνέ�εια, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι �ι συµ�ωνίες
συνεργασίας δεν θα δηµι�υργ�ύσαν πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ. Εκδ�θηκε επιστ�λή αρνητικής
πιστ�π�ίησης στις 13 Σεπτεµ"ρί�υ.

Αερ�π�ρικές µετα��ρές

Austrian Airlines/Lufthansa (˘fiıÂÛË COMP/37.730)

Στις 5 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε απαλλακτική απ��αση εγκρίν�ντας τη συνεργασία µετα�ύ
της Lufthansa και της Austrian Airlines, κατ�πιν των �υσιαστικών δεσµεύσεων π�υ ανέλα"αν τα
µέρη. Τα µέρη σ�εδιά!�υν να συνάψ�υν µια διαρκή συµµα�ία µέσω της δηµι�υργίας εν�ς ενιαί�υ
συστήµατ�ς αερ�π�ρικών µετα��ρών, τ� �π�ί� θα "ασί!εται στη στενή συνεργασία στ�ν τ�µέα
των επι�ειρηµατικών δραστηρι�τήτων, στη δι�ίκηση και σε θέµατα µάρκετινγκ. Η πι�
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

εκτεταµένη συνεργασία πρ�"λέπεται για τις διµερείς πτήσεις µετα�ύ Αυστρίας και Γερµανίας µε
τη σύναψη της λεγ�µενης «συµ#ωνίας γειτνίασης». Η συµ�ωνία αυτή δηµι�υργεί µια κ�ινή
επι�είρηση για την πραγµατ�π�ίηση πτήσεων µετα�ύ Γερµανίας και Αυστρίας, η �π�ία
περιλαµ"άνει τ�ν επιµερισµ� κερδών και !ηµιών.

Επειδή η συµ�ωνία συνεργασίας δηµι�υργ�ύσε διά��ρα σ�"αρά πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ, η
Επιτρ�πή εί�ε απ�στείλει στα µέρη κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων τ�ν Μάι� 2001, γνωστ�π�ιώντας την
πρ�θεσή της να απαγ�ρεύσει τη συµ�ωνία. Aταν εί�ε κ�ιν�π�ιηθεί η συµ�ωνία, τ� 1999, τ�
συνδυασµέν� µερίδι� αγ�ράς των µερών ήταν σ�εδ�ν 100 % στις περισσ�τερες διµερείς γραµµές
µετα�ύ Αυστρίας και Γερµανίας µε "άση τ� σύν�λ� των πτήσεων και τ�ν συν�λικ� αριθµ�
επι"ατών. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή ε�έ�ρασε την ανησυ�ία �τι η συµ�ωνία θα ε�άλει�ε τ�ν
ανταγωνισµ� σε µεγάλ� µέρ�ς της αγ�ράς επι"ατικών αερ�π�ρικών µετα��ρών µετα�ύ Αυστρίας
και Γερµανίας. )ρισµέν�ι σηµαντικ�ί �ραγµ�ί εισ�δ�υ στην αγ�ρά, ιδίως δε η έλλειψη
διαθέσιµων �ρ�νων �ρήσης σε συµ��ρηµένα αερ�δρ�µια, θα καθιστ�ύσαν σ�εδ�ν αδύνατη την
είσ�δ� νέων ανταγωνιστών στην αγ�ρά. Ωστ�σ�, µετά απ� διαπραγµατεύσεις µε τα µέρη
συµ�ωνήθηκε ένα σηµαντικ� πακέτ� δι�ρθωτικών µέτρων.

)ι δεσµεύσεις π�υ ανέλα"αν τα µέρη υπ��ρεών�υν την AuA και τη Lufthansa να διαθέσ�υν σε νέ�υς
ανταγωνιστές µέ�ρι και τ� 40 % των διαθέσιµων �ρ�νων �ρήσης π�υ εκµεταλλεύ�νται σε
�π�ιαδήπ�τε γραµµή µετα�ύ Αυστρίας και Γερµανίας. Ένας «µη�ανισµ�ς µείωσης των τιµών»
απ�σκ�πεί στην πρ�στασία των καταναλωτών π�υ τα�ιδεύ�υν σε «ασθενείς γραµµές» απ� την άπ�ψη
τ�υ αριθµ�ύ των επι"ατών. Π�λλές απ� τις γραµµές αυτές είναι λιγ�τερ� ελκυστικές για τ�υς
δυνητικ�ύς ανταγωνιστές. Ως εκ τ�ύτ�υ, τα µέρη υπ��ρε�ύνται να κάν�υν εκπτώσεις παρ�µ�ιες µε
αυτές π�υ κάν�υν στις γραµµές �π�υ υπάρ�ει ανταγωνισµ�ς και σε άλλες τρεις γραµµές ανάµεσα
στην Αυστρία και στη Γερµανία στις �π�ίες δεν αντιµετωπί!�υν ανταγωνισµ�. )ι AuA/Lufthansa
υπ��ρε�ύνται επίσης να επιτρέπ�υν σε νε�εισερ��µεν�υς να συµµετέ��υν στα πρ�γράµµατά τ�υς
τακτικών επι"ατών, ε��σ�ν δεν πρ�σ�έρ�υν �ι ίδι�ι τέτ�ι� πρ�γραµµα. Άλλες δεσµεύσεις α��ρ�ύν,
για παράδειγµα, τη διασύνδεση µε νε�εισερ��µεν�υς —δηλαδή τη δυνατ�τητα των επι"ατών να
πραγµατ�π�ι�ύν ένα τα�ίδι µε περισσ�τερες απ� µία αερ�π�ρικές εταιρείες µε τ� ίδι� εισιτήρι�—
και τη σύναψη ειδικών συµ�ωνιών επιµερισµ�ύ µε νε�εισερ��µεν�υς µε �ρ�υς παραπλήσι�υς µε
αυτ�ύς π�υ συµ�ων�ύνται µε άλλ�υς αερ�µετα��ρείς της ίδιας συµ�ωνίας. Πρ�κειµέν�υ να
ε�ασ�αλιστεί �τι �ι νε�εισερ��µεν�ι δεν θα απωθηθ�ύν απ� την αγ�ρά λίγ� µετά την είσ�δ� τ�υς,
τα µέρη υπ��ρε�ύνται να διατηρ�ύν σταθερή τη συ�ν�τητα των δρ�µ�λ�γίων για περί�δ� εκκίνησης
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δύ� ετών. Τέλ�ς, �ι AuA/Lufthansa πρέπει να συνάψ�υν συµ�ωνίες συνδυασµένης µετα��ράς, ιδίως
µε σιδηρ�δρ�µικές εταιρείες, για να ε�ασ�αλίσ�υν µεγαλύτερες δυνατ�τητες επιλ�γής και
καλύτερες µετα��ρικές υπηρεσίες για τ�υς καταναλωτές.

)ι �ρ�ι π�υ επι"λήθηκαν στην απ��αση απ�σκ�π�ύν στη µείωση των �ραγµών εισ�δ�υ και στην
πρ�ώθηση τ�υ ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α��ρά τις συνδυασµένες µετα��ρές. Λ�γω των σ�"αρών
επιπτώσεων π�υ θα µπ�ρ�ύσε να έ�ει η συµµα�ία στ�ν ανταγωνισµ�, η Επιτρ�πή επέ"αλε στα
µέρη �ρισµένα νέα δι�ρθωτικά µέτρα —σε σύγκριση µε πρ�ηγ�ύµενες απ��άσεις—, και
συγκεκριµένα την ε�αρµ�γή µη�ανισµ�ύ µείωσης των τιµών και την υπ��ρέωση να συνάπτ�υν
ειδικές συµ�ωνίες επιµερισµ�ύ και συµ�ωνίες συνδυασµένης µετα��ράς. Η ε�έταση αγ�ράς
έδει�ε �τι η δέσµη δι�ρθωτικών µέτρων επιτρέπει σε νέ�υς ανταγωνιστές να εισέλθ�υν στην
αγ�ρά και να ανταγωνί!�νται απ�τελεσµατικά.

Παρά την καθ�δική π�ρεία της αγ�ράς αερ�π�ρικών µετα��ρών µετά τις τρ�µ�κρατικές
επιθέσεις της 11ης Σεπτεµ"ρί�υ 2001, τα δι�ρθωτικά µέτρα �αίνεται �τι επαρκ�ύν για την
πρ�σέλκυση νε�εισερ��µένων. Αερ�π�ρικές εταιρείες έ��υν ήδη εισέλθει σε σηµαντικές
γραµµές, �πως στις γραµµές Βιέννης-Φρανκ��ύρτης, Βιέννης-Μ�νά��υ, Βιέννης-Βερ�λίν�υ και
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Βιέννης-Στ�υτγάρδης. Αρκετ�ί αερ�µετα��ρείς �αµηλ�ύ κ�στ�υς έ��υν εισέλθει σε �ρισµένες
άλλες γραµµές µετα�ύ Αυστρίας και Γερµανίας. Τ� κυρι�τερ� είναι �τι, λ�γω των δι�ρθωτικών
µέτρων, ένας αυστριακ�ς επενδυτικ�ς �µιλ�ς δηµι�ύργησε έναν νέ� περι�ερειακ�
αερ�µετα��ρέα. Η εν λ�γω αερ�π�ρική εταιρεία �εκίνησε τις δραστηρι�τητές της σε �κτώ
γραµµές µετα�ύ Αυστρίας και Γερµανίας τ�ν Μάρτι� 2003.

SAS/Icelandair (˘fiıÂÛË COMP/D-2/37.945)

Στις 7 Ν�εµ"ρί�υ η Επιτρ�πή απέστειλε δι�ικητική επιστ�λή στη SAS και στην Icelandair
σ�ετικά µε τη συνεργασία τ�υς σε �ρισµένες γραµµές πρ�ς και απ� τ� Ρέικια"ικ.

Aσ�ν α��ρά τις γραµµές Ρέικια"ικ-Aσλ�, Ρέικια"ικ-Στ�κ��λµη και Ρέικια"ικ-Κ�πεγ�άγη, η
Επιτρ�πή έκρινε �τι η συµ�ωνία εµπίπτει στην απαγ�ρευση τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της
συνθήκης ΕΚ, αλλά πληρ�ί τις πρ�ϋπ�θέσεις απαλλαγής. Aσ�ν α��ρά τις γραµµές µε ενδιάµεσ�
σταθµ� µετα�ύ τ�υ Ρέικια"ικ και πρ��ρισµών στην ευρωπαϊκή ήπειρ� (Ρέικια"ικ-Βιέννη,
Ρέικια"ικ-�υρί�η, Ρέικια"ικ-Βρυ�έλλες, Ρέικια"ικ-Μ�να��, Ρέικια"ικ-Ντίσσελντ�ρ�, Ρέικια"ικ-
Αµ"�ύργ�, Ρέικια"ικ-Ελσίνκι και Ρέικια"ικ-Γκέτεµπ�ργκ), καθώς και τις γραµµές µε ενδιάµεσ�
σταθµ� απ� και πρ�ς τις ΗΠΑ, η Επιτρ�πή έκρινε �τι η συµ�ωνία δεν περι�ρί!ει σηµαντικά τ�ν
ανταγωνισµ� κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1, ε��σ�ν τα δύ� µέρη δεν µπ�ρ�ύν να
εκµεταλλεύ�νται ανε�άρτητα ανταγωνιστικές υπηρεσίες, λαµ"άν�ντας υπ�ψη τ�ν µικρ� αριθµ�
επι"ατών και πτήσεων στα !εύγη πρ�έλευσης και πρ��ρισµ�ύ.

Opodo (˘fiıÂÛË COMP/D-2/38.006)

H Opodo Limited είναι online τα�ιδιωτικ� πρακτ�ρεί� π�υ δηµι�υργήθηκε απ� εννέα απ� τις
µεγαλύτερες ευρωπαϊκές αερ�π�ρικές εταιρείες ως κ�ινή επι�είρηση και κ�ιν�π�ιήθηκε στην
Επιτρ�πή τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2000. Η Opodo σκ�πεύει να παρέ�ει υπηρεσίες σε πανευρωπαϊκή
κλίµακα και έ�ει ήδη �εκινήσει η λειτ�υργία τ�υ δικτυακ�ύ τ�π�υ της στη Γερµανία, στ� Ηνωµέν�
Βασίλει� και στη Γαλλία. Η κ�ινή επι�είρηση, ως εί�ε �ταν κ�ιν�π�ιήθηκε, ήταν πιθαν� να
πρ�καλέσει πρ�"λήµατα "άσει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Έτσι, �ι κ�ιν�π�ι�ύντες
πρ�τειναν σειρά δεσµεύσεων (10). )ι δεσµεύσεις αυτές, �ι �π�ίες παρακ�λ�υθ�ύνται απ� την

¥10¦ Βλέπε παραρτήµατα.
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Επιτρ�πή, έ��υν δύ� "ασικ�ύς σκ�π�ύς: α) να µη �ρησιµ�π�ιηθεί η κ�ινή επι�είρηση απ� τ�υς
µετ���υς της ως µέσ� συντ�νισµ�ύ της ανταγωνιστικής συµπερι��ράς τ�υς και ") να µην ευν�είται
η Opodo σε σ�έση µε τ�υς υπ�λ�ιπ�υς τα�ιδιωτικ�ύς πράκτ�ρες απ� τις αερ�π�ρικές εταιρείες π�υ
συµµετέ��υν στ� κε�άλαι� της. Η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τις ανωτέρω δεσµεύσεις κατά την
εκτίµηση της κ�ινής επι�είρησης και εντέλει ε�έδωσε δι�ικητική επιστ�λή αρνητικής
πιστ�π�ίησης στις 18 ∆εκεµ"ρί�υ (11).

$ερσαίες µετα��ρές

European Rail Shuttle (ERS) (˘fiıÂÛË COMP/D/38.086)

Στις 17 Απριλί�υ η Επιτρ�πή απ��άσισε να µην αντιτα�θεί στη συνέ�ιση της λειτ�υργίας για
άλλα τρία �ρ�νια της ERS, κ�ινής επι�είρησης της Maersk Intermodal BV και της P & O
Nedlloyd BV π�υ παρέ�ει τακτικές σιδηρ�δρ�µικές µετα��ρές εµπ�ρευµατ�κι"ωτίων µετα�ύ
λιµένων µεγάλ�υ "άθ�υς και �ερσαίων τερµατικών σταθµών. Η Επιτρ�πή αρ�ικά ενέκρινε την
κ�ινή επι�είρηση τ� 1998. Στη συνέ�εια τ� δίκτυ� επεκτάθηκε συµπεριλαµ"άν�ντας τ�υς
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λιµένες τ�υ Μπρέµερ�α�εν και τ�υ Αµ"�ύργ�υ, καθώς και άλλ�υς �ερσαί�υς τερµατικ�ύς
σταθµ�ύς στη Γερµανία και άλλα σηµεία σε �ώρες �πως η Π�λωνία και η )υγγαρία.

Τ� συµπέρασµα π�υ ε�ή�θη "άσει των διαθέσιµων πληρ���ριών ήταν �τι, ενώ η ERS θα
µπ�ρ�ύσε να στρε"λώσει τ�ν ανταγωνισµ�, υπήρ�αν αντισταθµιστικά ��έλη, κυρίως δε τ�
γεγ�ν�ς �τι η επέκταση τ�υ δικτύ�υ της ERS θα τ�νωνε τ�ν ανταγωνισµ� σε µια αγ�ρά η �π�ία
µέ�ρι σ�ετικά πρ�σ�ατα τελ�ύσε σ�εδ�ν υπ� τ�ν απ�κλειστικ� έλεγ�� των κρατικών
σιδηρ�δρ�µων.

Θαλάσσιες µετα��ρές

™˘ÌÊˆÓ›· ¢È·ÙÏ·ÓÙÈÎ‹˜ ¡·˘ÙÈÏÈ·Î‹˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ 
(˘fiıÂÛË COMP/D-2/37.396)

Στις 14 Ν�εµ"ρί�υ 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση µε την �π�ία ��ρήγησε
ατ�µική απαλλαγή στην αναθεωρηµένη Συµ�ωνία ∆ιατλαντικής Ναυτιλιακής ∆ιάσκεψης (Trans-
Atlantic Conference Agreement — TACA), µια µ�ρ�ή συνεργασίας ναυτιλιακών εταιρειών π�υ
παρέ��υν τακτικές θαλάσσιες µετα��ρές εµπ�ρευµατ�κι"ωτίων µετα�ύ λιµένων της "�ρειας
Ευρώπης και των Ηνωµένων Π�λιτειών. Η απ��αση εκδ�θηκε µετά απ� παρατεταµένη έρευνα
κατά τη διάρκεια της �π�ίας τα µέλη της TACA συµ�ώνησαν να πρ�"�ύν σε σηµαντικές
παρα�ωρήσεις.

Η εγκριθείσα συµ�ωνία διαδέ�θηκε τη συµ�ωνία TACA π�υ κρίθηκε παράν�µη απ� την Επιτρ�πή
σε απ��αση τ�υ 1998, µε την �π�ία επι"λήθηκαν πρ�στιµα συν�λικ�ύ ύψ�υς 273 εκατ. ευρώ —
π�σ� πρωτ��ανές για την επ��ή εκείνη. Η νέα συµ�ωνία, π�υ είναι γνωστή ως «αναθεωρηµένη
TACA» εναρµ�νί!ει τις δραστηρι�τητες της διάσκεψης TACA µε τις κύριες κατευθυντήριες
γραµµές σ�ετικά µε τη συµπερι��ρά των ναυτιλιακών διασκέψεων π�υ �ρί!�νται στην απ��αση
TACA τ�υ 1998.

¥11¦ Σ�ετικά µε την απ�ρριψη σ�ετικής καταγγελίας, "λέπε «TQ3 Travel Solutions GmbH/Opodo Limited» στ�
κε�άλαι� 3 κατωτέρω.
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Κατ�πιν της απ��ασης TACA τ�υ 1998 και των τρ�π�π�ιήσεων για την πρ�ώθηση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ στη ναυτιλιακή ν�µ�θεσία των ΗΠΑ, τα µέλη της TACA δραστηρι�π�ι�ύνται
πλέ�ν σε µια π�λύ πι� αν�ικτή και ανταγωνιστική αγ�ρά απ� �,τι τέσσερα �ρ�νια νωρίτερα.
Επιπλέ�ν, η κατακ�ρυ�η αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ εµπιστευτικών µεµ�νωµένων συµ"άσεων µετα�ύ
ναυτιλιακών εταιρειών και ��ρτωτών συνέ"αλε στην υπ��ώρηση της ισ�ύ�ς της διάσκεψης. Η
ισ�ύς της ελαττώθηκε επίσης λ�γω της µείωσης τ�υ µεριδί�υ αγ�ράς των µελών της TACA απ�
60 % περίπ�υ την επ��ή της απ��ασης TACA σε λιγ�τερ� απ� 50 % σήµερα.

Η σηµαντική αύ�ηση της έκτασης και της έντασης τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ αντιµετωπί!�υν τα
µέλη της διάσκεψης επέδρασε καθ�ριστικά στην απ��αση της Επιτρ�πής να ��ρηγήσει
απαλλαγή στην αναθεωρηµένη TACA.

Άλλ� ένα σηµαντικ� στ�ι�εί� π�υ επηρέασε την απ��αση της Επιτρ�πής ήταν �ι παρα�ωρήσεις
π�υ έκαναν τα µέλη της TACA. )ι συµ"αλλ�µεν�ι συµ�ώνησαν να τεθ�ύν αυστηρά �ρια στη
�ύση και τ�ν �γκ� των ευαίσθητων απ� εµπ�ρική άπ�ψη πληρ���ριών π�υ µπ�ρ�ύν να
ανταλλά��υν τα µέλη της διάσκεψης. Συµ�ώνησαν επίσης �τι θα υπ�"άλλ�υν εκθέσεις σ�ετικά
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µε τη δραστηρι�τητα της σύµ"ασης, �ύτως ώστε να µπ�ρεί η Επιτρ�πή να ε�ακρι"ώνει �τι η
ανταλλαγή πληρ���ριών µετα�ύ των µελών της TACA δεν συµ"άλλει στη µείωση τ�υ αριθµ�ύ
των µεµ�νωµένων συµ"άσεων.

Τέλ�ς, τα µέλη της TACA δεσµεύθηκαν �τι δεν θα πρ�"αίν�υν σε αύ�ηση τιµών σε συνδυασµ�
µε τυ��ν πρ�σωρινή µείωση µετα��ρικής ικαν�τητας και �τι θα υπ�"άλλ�υν εκθέσεις στην
Επιτρ�πή, ώστε να µπ�ρεί η τελευταία να ελέγ�ει αν πράγµατι η µείωση της µετα��ρικής
ικαν�τητας απ�τελεί απ�λύτως αναλ�γικ� απ�τέλεσµα µιας πρ�σωρινής µείωσης της !ήτησης εκ
µέρ�υς των �ρηστών των µετα��ρών.

Ενέργεια

Synergen (˘fiıÂÛË COMP/E-4/37.732)

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε τις συµ�ωνίες π�υ α��ρ�ύσαν κ�ινή επι�είρηση µετα�ύ της
δεσπ�!�υσας ιρλανδικής επι�είρησης ηλεκτρισµ�ύ ESB και τη ν�ρ"ηγικής εταιρείας �υσικ�ύ
αερί�υ Statoil σ�ετικά µε σταθµ� ηλεκτρ�παραγωγής στ� ∆�υ"λίν� της Ιρλανδίας (γνωστή ως
κ�ινή επι�είρηση Synergen) υπ� τ�ν �ρ� �τι θα τηρηθ�ύν �ρισµένες δεσµεύσεις π�υ
αναλή�θηκαν έναντι της ιρλανδικής Ρυθµιστικής Επιτρ�πής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Commission for Electricity Regulation — CER) (12).

Τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2000 η ESB και η Statoil κ�ιν�π�ίησαν τέσσερις συµ�ωνίες σ�ετικά µε την
κατασκευή και λειτ�υργία τ�υ σταθµ�ύ ηλεκτρ�παραγωγής Synergen (δυναµικ�τητας 400 MW).
Σύµ�ωνα µε τ� «εταιρικ�», η ESB κατέ�ει π�σ�στ� συµµετ��ής 70 % στη Synergen, ενώ η Statoil
κατέ�ει τ� υπ�λ�ιπ� 30 %. Βάσει της «συµ�ωνίας πρ�µήθειας», η θυγατρική της ESB µε την
επωνυµία ESB Independent Energy Limited (ESBIE) αναλαµ"άνει την εµπ�ρία της ηλεκτρικής
ενέργειας π�υ θα παράγει η Synergen για 15 �ρ�νια. Η «συµ�ωνία πρ�µήθειας αερί�υ» πρ�"λέπει
�τι η Statoil θα πρ�µηθεύει αέρι� στη Synergen για 15 �ρ�νια. Η «συµ�ωνία λειτ�υργίας και
συντήρησης» �ρί!ει �τι η ESB θα παρέ�ει υπηρεσίες λειτ�υργίας και συντήρησης στη Synergen
για 15 �ρ�νια.

¥12¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/02/792 της 31ης Μαΐ�υ 2002.
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Η Επιτρ�πή ε�έτασε τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ έθετε η εν λ�γω υπ�θεση. Μετα�ύ
άλλων, διαπίστωσε �τι η Statoil εί�ε δεσµευθεί �τι θα παρα�ωρ�ύσε την εµπ�ρία τ�υ
ηλεκτρισµ�ύ ε� �λ�κλήρ�υ στην ESB.

Η Επιτρ�πή απέδει�ε �τι η ESB ε�ακ�λ�υθεί να κατέ�ει δεσπ�!�υσα θέση στην Ιρλανδία στην
αγ�ρά «παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πώλησης σε ��νδρεµπ�ρ�υς» (µερίδι� αγ�ράς της
ESB: 97 %) και στην αγ�ρά «πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέ�ιµ�υς πελάτες» (µερίδι�
αγ�ράς της ESB: 60 %). Παρ�λ� π�υ η διάρθρωση της αγ�ράς αναµένεται να "ελτιωθεί εντ�ς των
πρ�σε�ών ετών, ιδίως �ταν η Viridian, εταιρεία ηλεκτρισµ�ύ της Β�ρειας Ιρλανδίας, θέσει σε
λειτ�υργία τη νέα της µ�νάδα ηλεκτρ�παραγωγής δυναµικ�τητας 340 MW στ� Huntstown
(Ιρλανδία), η Επιτρ�πή έκρινε �τι η Viridian µπ�ρεί να µη γίνει � µεγαλύτερ�ς ανταγωνιστής της
ESB και τ�ύτ� δι�τι η ESB και η Viridian δραστηρι�π�ι�ύνται αµ��τερες στη Β�ρεια Ιρλανδία
και στη ∆ηµ�κρατία της Ιρλανδίας, µε απ�τέλεσµα να δηµι�υργείται µια ισ�ρρ�πία δυνητικών
απειλών µετα�ύ ανταγωνιστών.

Στ� πλαίσι� συµ"ι"ασµ�ύ �ι εταιρείες υπέ"αλαν πρ�τάσεις για την επίλυση των πρ�"ληµάτων
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ανταγωνισµ�ύ π�υ εντ�πισε η Επιτρ�πή. )ι σ�ετικές διαπραγµατεύσεις διε�ή�θησαν απ� την
ιρλανδική Ρυθµιστική Επιτρ�πή Ηλεκτρικής Ενέργειας (CER) κατ�πιν συ!ητήσεων µε την
Επιτρ�πή. Τα κυρι�τερα στ�ι�εία των δεσµεύσεων π�υ ανέλα"αν η ESB και η Synergen είναι τα
ε�ής: 1) η ESB και η Synergen θα πωλ�ύν 600 MW ηλεκτρισµ�ύ ετησίως µέ�ρις �τ�υ
δηµι�υργηθ�ύν νέες πηγές ηλεκτρισµ�ύ 400 MW, εκ των �π�ίων 300 MW πρέπει να παράγ�νται
απ� την ίδια νέα µ�νάδα. 2) Η ESB θα πωλεί τις π�σ�τητες π�υ της αντιστ�ι��ύν (400 MW) µέσω
συστήµατ�ς πλειστηριασµ�ύ (γνωστ� ως σύστηµα VIPP). )ι π�σ�τητες π�υ αντιστ�ι��ύν στη
Synergen (200 MW) θα πωλ�ύνται "άσει διµερών συµ"άσεων διάρκειας µέ�ρι τριών ετών και, αν
τ�ύτ� δεν είναι ε�ικτ�, µέσω πλειστηριασµ�ύ. 3) )ι εταιρείες της ESB —�πως η ESBIE—
ε�αιρ�ύνται απ� τις πωλήσεις της Synergen και δεν µπ�ρ�ύν να αγ�ρά!�υν ή να πωλ�ύν
µεγαλύτερες π�σ�τητες ηλεκτρισµ�ύ απ� �π�ι�νδήπ�τε ανταγωνιστή στην ιρλανδική αγ�ρά
πρ�µήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή εκτιµά �τι �ι δεσµεύσεις θα διευκ�λύν�υν την είσ�δ� νέων
ανταγωνιστών στις ιρλανδικές αγ�ρές ηλεκτρισµ�ύ. Aταν τεθεί σε λειτ�υργία � σταθµ�ς
ηλεκτρ�παραγωγής της Viridian στ� Hunstown, �ι πρ�µηθευτές θα µπ�ρ�ύν να αγ�ρά!�υν
ηλεκτρική ενέργεια απ� τρεις τ�υλά�ιστ�ν δια��ρετικές πηγές: απ� τ� σταθµ� τ�υ Huntstown,
απ� τ�υς πλειστηριασµ�ύς της ESB και απ� τη Synergen. )ι νέ�ι παραγωγ�ί θα έ��υν την
ευκαιρία να δηµι�υργήσ�υν µια πελατειακή "άση για τη µελλ�ντική µ�νάδα τ�υς
ηλεκτρ�παραγωγής. Στ� πλαίσι� αυτ� πρ�σµετρήθηκε επίσης στα θετικά της συµ�ωνίας τ�
γεγ�ν�ς �τι �ι συµ"άσεις πρ�µήθειας µε τη Synergen (διάρκειας έως τριών ετών) θα παράσ��υν
µεγαλύτερη "ε"αι�τητα στ�υς ��ρείς εκµετάλλευσης �σ�ν α��ρά τ�ν µεσ�πρ�θεσµ�
σ�εδιασµ�, καθώς και τ� �τι τα 600 MW αντιπρ�σωπεύ�υν σήµερα τ� 50 % περίπ�υ της !ήτησης
ηλεκτρισµ�ύ απ� �λ�υς τ�υς πελάτες π�υ µπ�ρ�ύν να επιλέ��υν πρ�µηθευτή.

Η Επιτρ�πή ενέκρινε επίσης τη σύµ"αση πρ�µήθειας αερί�υ, "άσει της �π�ίας η Statoil θα
παρέ�ει αέρι� στη Synergen (30 % συµµετ��ή της Statoil) για 15 �ρ�νια σε "άση
απ�κλειστικ�τητας. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η ιρλανδική αγ�ρά αερί�υ ε�ακ�λ�υθεί να
κυριαρ�είται απ� τ�ν εδραιωµέν� πρ�µηθευτή αερί�υ, την BGE. Η Επιτρ�πή επεσήµανε επίσης
�τι η σύµ"αση της Synergen είναι η πρώτη µεγάλης κλίµακας σύµ"αση πρ�µήθειας π�υ συνάπτει
η Statoil στην Ιρλανδία, αυ�άν�ντας τ� µερίδι� αγ�ράς της Statoil σε σηµεί� π�υ υπερ"αίνει κατά
τι τ� �ρι� de minimis. Η σύµ"αση αναµένεται επίσης να ε�ασ�αλίσει τη µακρ�πρ�θεσµη
παρ�υσία της Statoil στην ιρλανδική αγ�ρά αερί�υ. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τ�
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γεγ�ν�ς �τι η Statoil πρ�σέ�ερε ειδική τιµή για τ� αέρι�, γεγ�ν�ς π�υ δεν θα έπραττε αν δεν εί�ε
ε�ασ�αλίσει µακρ�πρ�θεσµη απ�κλειστικ�τητα.

2.2. Κάθετες συµ�ωνίες

Ηλεκτρ�νικά µέσα ψυ�αγωγίας

B & W Loudspeakers (˘fiıÂÛË COMP/C-3/37.709)

Τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 2000 η B & W Loudspeakers κ�ιν�π�ίησε σύστηµα επιλεκτικής διαν�µής. Τ�ν
∆εκέµ"ρι� τ�υ 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ε�έδωσε κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων, δι�τι τ� σύστηµα
διαν�µής περιεί�ε ιδιαίτερα σ�"αρ�ύς περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ· συγκεκριµένα
πρ�έ"λεπε καθ�ρισµ� ελά�ιστων τιµών µεταπώλησης και περιθωρίων κέρδ�υς των λιανεµπ�ρων
[υπ� τη συγκεκαλυµµένη µ�ρ�ή της απαγ�ρευσης της «δελεαστικής τιµ�λ�γησης» (13)],
απαγ�ρευση των διασταυρ�ύµενων πρ�µηθειών σε ��νδρεµπ�ρ�υς και απαγ�ρευση των
πωλήσεων ε� απ�στάσεως, συµπεριλαµ"αν�µένων των πωλήσεων µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ (14). Η
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απαλλαγή κατά κατηγ�ρία π�υ πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτρ�πής
σ�ετικά µε τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς δεν εί�ε ε�αρµ�γή, δι�τι �ι εν λ�γω περι�ρισµ�ί
αντι"αίν�υν στ� άρθρ� 4 τ�υ καν�νισµ�ύ. Τ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 3 δεν επιτρέπει επίσης τη
��ρήγηση ατ�µικής απαλλαγής σε τέτ�ι�υ είδ�υς διατά�εις.

Κατ�πιν της κίνησης της επίσηµης διαδικασίας, η B & W Loudspeakers απ��άσισε να τρ�π�-
π�ιήσει τις συµ�ωνίες της. )ι περι�ρισµ�ί των διασταυρ�ύµενων πρ�µηθειών και της τιµ�λ�-
γησης καταργήθηκαν.

Aσ�ν α��ρά τις πωλήσεις ε� απ�στάσεως, ιδιαίτερα δε τις πωλήσεις µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ, �ι ήδη
ε��υσι�δ�τηµέν�ι αντιπρ�σωπ�ι δικαι�ύνται κατ’ αρ�ήν να πωλ�ύν τα πρ�ϊ�ντα µέσω τ�υ
∆ιαδικτύ�υ, �ωρίς να �ρειά!εται ειδική άδεια πρ�ς τ�ύτ�. Ωστ�σ�, ένας κατασκευαστής µπ�ρεί
να επι"άλει στ�υς αντιπρ�σώπ�υς τ�υ ειδικές π�ι�τικές πρ�διαγρα�ές για τις διά��ρες µεθ�δ�υς
πωλήσεων. Έτσι, �ι πρ�διαγρα�ές αυτές µπ�ρ�ύν να α��ρ�ύν τ� σ�εδιασµ� της ιστ�θέσης εν�ς
αντιπρ�σώπ�υ, πρ�κειµέν�υ να πρ�στατευθεί τ� κύρ�ς τ�υ εµπ�ρικ�ύ σήµατ�ς και η �ήµη των
πρ�ϊ�ντων τ�υ κατασκευαστή, �πως και την έκθεση των πρ�ϊ�ντων τ�υ στη "ιτρίνα εν�ς
καταστήµατ�ς ή σε καταλ�γ�υς τα�υδρ�µικής παραγγελίας.

Στη πρ�κειµένη περίπτωση η B & W Loudspeakers δεν εί�ε εµπειρία στις πωλήσεις µέσω τ�υ
∆ιαδικτύ�υ και δεν ήταν σε θέση να �ρίσει εκ των πρ�τέρων τις ειδικές πρ�διαγρα�ές π�υ
έπρεπε να τηρ�ύν �ι ε��υσι�δ�τηµέν�ι αντιπρ�σωπ�ι για να �ρησιµ�π�ιήσ�υν την εν λ�γω
µέθ�δ� πωλήσεων. Ωστ�σ�, η B & W Loudspeakers συµ�ώνησε �τι η απαγ�ρευση των πωλήσεων
µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ θα γίνεται µ�ν�ν εγγρά�ως και "άσει κριτηρίων σ�ετι!�µενων µε τη
διατήρηση τ�υ κύρ�υς τ�υ εµπ�ρικ�ύ σήµατ�ς και της �ήµης των πρ�ϊ�ντων της. Έτσι, η B & W
Loudspeakers θα πρέπει να αναπτύ�ει µια ρητή π�λιτική σ�ετικά µε τις πωλήσεις µέσω τ�υ
∆ιαδικτύ�υ, η �π�ία θα µπ�ρεί να παρακ�λ�υθείται, εν ανάγκη. ∆ιευκρινίστηκε επίσης �τι τα
κριτήρια πρέπει να ε�αρµ�!�νται αδιακρίτως σε �λ�υς τ�υς αντιπρ�σώπ�υς και να µην εισάγ�υν
διακρίσεις µετα�ύ των µεθ�δων πώλησης, �ύτως ώστε η απ�υσία καθ�ρισµένων �ρων σ�ετικά µε
τ� επίπεδ� των υπηρεσιών για τις πωλήσεις µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ να µη �ρησιµ�π�ιείται

¥13¦ «∆ελεαστική τιµ�λ�γηση» είναι η πώληση �ρισµέν�υ πρ�ϊ�ντ�ς σε π�λύ συµ�έρ�υσα τιµή µε στ��� την
πρ�σέλκυση πελατών στ� κατάστηµα πώλησης.

¥14¦ Βλέπε επίσης XXXή Έκθεση ανταγωνισµ�ύ 2000, σηµεί� 215.
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κατα�ρηστικά για την επι"�λή απαιτήσεων π�υ καθιστ�ύν αυτές τις πωλήσεις αδύνατες ή
δυσκ�λ�τερες απ� τις άλλες «παραδ�σιακές» µεθ�δ�υς πώλησης.

Η υπ�θεση περατώθηκε µε δι�ικητική επιστ�λή στην �π�ία ανα�έρεται �τι �ι συµ�ωνίες
µπ�ρ�ύν να τύ��υν της απαλλαγής κατά κατηγ�ρία π�υ πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ.
2790/1999.

∆ÚÔÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú·¯ÒÚËÛË˜ ·‰ÂÈÒÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ 
‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Â˘ÚÂÛÈÙÂ¯Ó›·˜ DVD 6C (˘fiıÂÛË COMP/C-3/37.506)

Στις 22 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή ενέκρινε τις συµ�ωνίες π�υ περιέ��νταν σε συµπληρωµατική
κ�ιν�π�ίηση την �π�ία υπέ"αλαν στις 28 Φε"ρ�υαρί�υ τα µέλη της κ�ιν�πρα�ίας
εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας DVD 6C (15). )ι αρ�ικές συµ�ωνίες εί�αν
κ�ιν�π�ιηθεί τ�ν Μάι� τ�υ 1999 και εί�αν εγκριθεί µέσω δι�ικητικής επιστ�λής "άσει τ�υ
άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 στις 3 )κτω"ρί�υ 2000 (16).
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Μετά την έντα�η αρκετών νέων �ικ�γενειών πρ�ϊ�ντων DVD (συγκεκριµένα των πρ�ϊ�ντων
DVD-Audio, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R και DVD εγγρα�ής "ίντε�) στ� κ�ιν� πρ�γραµµα
παρα�ώρησης αδειών εκµετάλλευσης, �ι αρ�ικώς κ�ιν�π�ιηθείσες συµ�ωνίες τρ�π�π�ιήθηκαν.

Με την ευκαιρία της συµπληρωµατικής κ�ιν�π�ίησης, η Επιτρ�πή ε�έτασε εκ νέ�υ τις πιθανές
δυσµενείς για τ�ν ανταγωνισµ� συνέπειες της κ�ιν�πρα�ίας για την εκµετάλλευση διπλωµάτων
ευρεσιτε�νίας και κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι δεν ήταν πιθαν� να εµ�ανιστ�ύν τέτ�ιες
συνέπειες σε καµία απ� τις τρεις κατηγ�ρίες επηρεα!�µενων αγ�ρών, δηλαδή στην τε�ν�λ�γική
αγ�ρά DVD, στη γενική αγ�ρά καιν�τ�µίας και σε αρκετές καθέτως συνδε�µενες αγ�ρές
πρ�ϊ�ντων ή��υ και εικ�νας, καθώς και στην αγ�ρά µα!ικής αναπαραγωγής �πτικών δίσκων.

Ειδικ�τερα, η Επιτρ�πή ε�ακρί"ωσε �τι η κ�ιν�πρα�ία περιλαµ"άνει µ�ν� "ασικά διπλώµατα
ευρεσιτε�νίας και �τι τα µέλη της κ�ιν�πρα�ίας πρ�"λέπεται να ��ρηγ�ύν ατ�µικές µη
απ�κλειστικές άδειες εκµετάλλευσης π�υ εκτείν�νται στα πρ�ϊ�ντα ανε�αρτήτως της
συµµ�ρ�ωσής τ�υς µε τις πρ�διαγρα�ές τ�υ πρ�τύπ�υ DVD. Επιπλέ�ν, η κ�ιν�πρα�ία είναι
αν�ικτή σε τρίτ�υς π�υ απ�κτ�ύν (πρ�σθετα) "ασικά διπλώµατα ευρεσιτε�νίας, ενώ η
υπ��ρέωση ανταπ�δ�σης "ελτιώσεων π�υ ισ�ύει για �λ�υς τ�υς δικαι�δ���υς περι�ρί!εται στα
"ασικά διπλώµατα ευρεσιτε�νίας. Επιπλέ�ν, α) η ρήτρα τ�υ «µάλλ�ν ευν��ύµεν�υ έθν�υς»
εµπ�δί!ει την εισαγωγή διακρίσεων µετα�ύ µελών της κ�ιν�πρα�ίας και τρίτων, καθώς και
µετα�ύ τρίτων, ") τα µέλη της κ�ιν�πρα�ίας (δικαι�πάρ���ι) έ��υν επίσης λά"ει άδειες
εκµετάλλευσης απ� την κ�ιν�πρα�ία και γ) τα τρέ��ντα δικαιώµατα εκµετάλλευσης δεν �αίνεται
να απ�τελ�ύν π�λύ σηµαντικ� µέρ�ς των τελικών τιµών των πρ�ϊ�ντων DVD. Τέλ�ς, �ι
δικαι�πάρ���ι έ��υν λά"ει δρακ�ντεια µέτρα για την πρ�στασία των ανταγωνιστικώς
ευαίσθητων πληρ���ριών και για τη διατήρηση της εµπιστευτικ�τητάς τ�υς.

Κατά τη διάρκεια των συν�µιλιών µε την Επιτρ�πή, �ι δικαι�πάρ���ι συµ�ώνησαν �τι θα
πρ�τείν�υν στ�υς δικαι�δ���υς την υπ�γρα�ή εν�ς παραρτήµατ�ς π�υ θα περι�ρί!ει την έκταση
της άδειας εκµετάλλευσης σε συγκεκριµένη κατηγ�ρία πρ�ϊ�ντων. )ι δικαι�δ���ι θα µπ�ρ�ύν

¥15¦ Τρέ��ντα µέλη της κ�ιν�πρα�ίας: Hitachi Ltd, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd και η θυγατρική της
εταιρεία Victor Company of Japan Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Time Warner Inc. και Toshiba
Corporation.

¥16¦ Έκθεση ανταγωνισµ�ύ 2000, µέρ�ς δεύτερ�, κε�άλαι� I.A.2.1.2.
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να ενηµερών�νται για την ύπαρ�η τ�υ παραρτήµατ�ς µέσω τ�υ δικτυακ�ύ τ�π�υ της 6C DVD (17).
Επιπλέ�ν, στ�ν κατάλ�γ� διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας τ�υ εν λ�γω δικτυακ�ύ τ�π�υ πρ�στέθηκαν
�ι ηµερ�µηνίες λή�ης και η ταυτ�τητα των κατ��ων διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας.

$ρηµατ�πιστωτικές υπηρεσίες

VISA International — ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹˜ ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎ‹ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 
(˘fiıÂÛË COMP/D-1/29.373)

Στις 24 Ι�υλί�υ 2002 η Επιτρ�πή ε�έδωσε επίσηµη απ��αση στην υπ�θεση VISA International,
σ�ετικά µε τις π�λυµερείς διατραπε!ικές πρ�µήθειες (Π∆Π) (18). Η Π∆Π είναι διατραπε!ική
πληρωµή για κάθε συναλλαγή π�υ εκτελείται µε κάρτα πληρωµής. Στ� πλαίσι� τ�υ συστήµατ�ς
της VISA, κατα"άλλεται απ� την τράπε!α τ�υ λιανεµπ�ρ�υ στην τράπε!α τ�υ κατ���υ της κάρτας
και απ�τελεί κ�στ�ς για την πρώτη, π�υ κατά καν�να µετακυλίεται στ� λιανέµπ�ρ� ως τµήµα της
πρ�µήθειας π�υ κατα"άλλει στην τράπε!ά τ�υ για κάθε πληρωµή µε κάρτα VISA. Τ�
πρ�καθ�ρισµέν� π�σ� της Π∆Π της VISA —τ� �π�ί� ισ�ύει αυτ�µατα, εκτ�ς αν δύ� τράπε!ες
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

συνάψ�υν δια��ρετική συµ�ωνία— καθ�ρί!εται απ� τ� συµ"�ύλι� διευθυντών της VISA και
πρ�"λέπεται στ�υς καν�νες π�υ διέπ�υν τ� σύστηµα πληρωµής µε κάρτα της VISA International,
�ι �π�ί�ι εί�αν κ�ιν�π�ιηθεί στην Επιτρ�πή.

Η απ��αση ��ρηγεί υπ� πρ�ϋπ�θέσεις απαλλαγή σε �ρισµένες Π∆Π της VISA, και
συγκεκριµένα στις Π∆Π για διασυν�ριακές πληρωµές µε κάρτα καταναλωτή VISA εντ�ς τ�υ
Ευρωπαϊκ�ύ )ικ�ν�µικ�ύ Gώρ�υ. Έτσι, η απ��αση δεν έ�ει ε�αρµ�γή στις Π∆Π για εγ�ώριες
πληρωµές µε κάρτα VISA εντ�ς των κρατών µελών �ύτε στις Π∆Π για εταιρικές κάρτες VISA
(δηλαδή, σε κάρτες π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν υπάλληλ�ι για επαγγελµατικά έ��δα).

Τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2000 η Επιτρ�πή εί�ε εκδώσει κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων σ�ετικά µε τ�
πρ�ηγ�ύµεν� σύστηµα της VISA. Ωστ�σ�, µετά απ� τις σηµαντικές τρ�π�π�ιήσεις τ�υ
συστήµατ�ς Π∆Π π�υ πρ�τεινε η VISA, κατέστη δυνατή η ��ρήγηση απαλλαγής. )ι κύριες
τρ�π�π�ιήσεις είναι �ι ε�ής:

— πρώτ�ν, η VISA θα µειώσει τις Π∆Π για τα διά��ρα είδη καρτών καταναλωτή. Aσ�ν α��ρά
τις κάρτες πρ�θεσµιακής �ρέωσης και τις πιστωτικές κάρτες της VISA, η µέση
σταθµισµένη Π∆Π θα µειωθεί σταδιακά �ύτως ώστε να �θάσει τ� 0,7 % τ� 207. Aσ�ν
α��ρά τις συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες, η VISA θα θεσπίσει άµεσα πάγια Π∆Π ύψ�υς
0,28 ευρώ·

— δεύτερ�ν, η Π∆Π θα υπ�κειται σε ένα ανώτατ� �ρι� καλύπτ�ντας µ�ν� τ� κ�στ�ς
�ρισµένων υπηρεσιών π�υ παρέ��υν �ι εκδ�τριες τράπε!ες και �ι �π�ίες, κατά την άπ�ψη
της Επιτρ�πής, αντιστ�ι��ύν σε υπηρεσίες παρε��µενες απ� τις τράπε!ες των κατ��ων
κάρτας επω�ελείς για τ�υς λιανεµπ�ρ�υς �ι �π�ί�ι εντέλει πληρών�υν τη διασυν�ριακή
Π∆Π. )ι υπηρεσίες αυτές είναι η επε�εργασία των συναλλαγών, η εγγύηση πληρωµής (19)

¥17¦ http://www.dvd6cla.com
¥18¦ ΕΕ L 318 της 22.11.2002, σ. 17.
¥19¦ «Εγγύηση πληρωµής» είναι η υπ�σ�εση της τράπε!ας τ�υ κατ���υ κάρτας να καλύψει τις πληρωµές π�υ

πραγµατ�π�ι�ύν �ι κάτ���ι καρτών, ακ�µη και αυτές π�υ απ�δεικνύεται �τι είναι απ�τέλεσµα απάτης ή για τις
�π�ίες � κάτ���ς της κάρτας "ρίσκεται εντέλει σε αδυναµία πληρωµής, υπ� τ�ν �ρ� �τι � λιανέµπ�ρ�ς
διενεργεί �λ�υς τ�υς απαραίτητ�υς ελέγ��υς ασ�αλείας. Τ�ύτ� απ�τελεί στην πραγµατικ�τητα κάπ�ι�υ είδ�υς
ασ�άλεια πληρωµής για τ�υς λιανεµπ�ρ�υς.

http://www.dvd6cla.com
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και η περί�δ�ς δωρεάν �ρηµατ�δ�τησης (20). Τ� κ�στ�ς αυτ� θα καθ�ριστεί µέσω µελέτης
κ�στ�υς π�υ θα εκπ�νηθεί απ� τη VISA και θα ελεγ�θεί απ� ανε�άρτητ� λ�γιστή. Τ�
ανώτατ� αυτ� �ρι� θα έ�ει ε�αρµ�γή ανε�αρτήτως απ� τις µειώσεις της Π∆Π π�υ πρ�τεινε
η VISA (δηλαδή, αν τ� ανώτατ� κ�στ�ς είναι µικρ�τερ� τ�υ 0,7 %, τ�τε η Π∆Π θα πρέπει
επίσης να είναι µικρ�τερη τ�υ 0,7 %)·

— επιπλέ�ν, η VISA θα επιτρέπει τις τράπε!ες π�υ συµµετέ��υν στ� σύστηµά της να
παρέ��υν σε λιανεµπ�ρ�υς κατ�πιν αίτησης των τελευταίων πληρ���ριακά στ�ι�εία
σ�ετικά µε τ� ύψ�ς των Π∆Π και τ� π�σ�στ� των τριών κατηγ�ριών κ�στ�υς (π�υ επί τ�υ
παρ�ντ�ς καλύπτ�νται απ� τ� επι�ειρηµατικ� απ�ρρητ�).

Η απαλλαγή θα ισ�ύσει µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2007. Μετά την ηµερ�µηνία αυτή, η Επιτρ�πή
δύναται να επανε�ετάσει τ� σύστηµα Π∆Π της VISA, υπ� τ� �ως των συνεπειών της
αναθεωρηµένης Π∆Π στην αγ�ρά.

Η Π∆Π της VISA, µετα�ύ άλλων, απ�τέλεσε αντικείµεν� επίσηµης καταγγελίας τ� 1997 απ� την
EuroCommerce, ευρωπαϊκή �ργάνωση επι�ειρήσεων λιανικ�ύ εµπ�ρί�υ. Η καταγγελία
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απ�ρρί�θηκε, κατά τ� µέτρ� π�υ α��ρά τις Π∆Π για τις �π�ίες ��ρηγήθηκε απαλλαγή µέσω της
απ��ασης της 24ης Ι�υλί�υ 2002.

Ενέργεια

WINGAS/EDF-Trading (˘fiıÂÛË COMP/E-4/36.559)

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε δύ� συµ�ωνίες πρ�µήθειας αερί�υ, "άσει των �π�ίων η
εδρεύ�υσα στ� Ηνωµέν� Βασίλει� EDF Trading θα πρ�µηθεύει συν�λικά 2 δισ. m³ �υσικ�ύ
αερί�υ ετησίως στη γερµανική εταιρεία αερί�υ Wingas επί µία δεκαετία µε δυνατ�τητα
ανανέωσης για άλλα πέντε �ρ�νια (21). Η πρ�µήθεια αερί�υ �εκίνησε τ� 1998/99. Η έγκριση
��ρηγήθηκε κατ�πιν της δέσµευσης των εταιρειών �τι θα τρ�π�π�ιήσ�υν τις συµ�ωνίες �σ�ν
α��ρά τ�ν λεγ�µεν� «µη�ανισµ� µείωσης». ) µη�ανισµ�ς αυτ�ς �δηγεί σε µείωση των
π�σ�τήτων π�υ αγ�ρά!ει η Wingas, εάν και �ταν η EDF Trading πωλεί αέρι� στη "ασική αγ�ρά
της Wingas, τη Γερµανία.

Η Επιτρ�πή έκρινε �τι � µη�ανισµ�ς µείωσης περιστέλλει τα κίνητρα της EDF Trading να πωλεί
αέρι� απευθείας σε πελάτες εγκατεστηµέν�υς στη Γερµανία και περι�ρί!ει σηµαντικά τ�ν
ανταγωνισµ�. Η Επιτρ�πή απέδει�ε επίσης �τι —στην πρ�κειµένη περίπτωση— � µη�ανισµ�ς
µείωσης δεν ε�αρµ�!εται εάν και �ταν η EDF Trading πωλεί αέρι� σε �ρισµέν�υς εδραιωµέν�υς
��νδρεµπ�ρ�υς της Γερµανίας, �πως η Ruhrgas, γεγ�ν�ς π�υ �δηγεί τις εν λ�γω εταιρείες σε
πλε�νεκτική θέση σε σ�έση µε άλλ�υς ��νδρεµπ�ρ�υς στη Γερµανία και κυρίως σε σ�έση µε
τ�υς νε�εισερ��µεν�υς.

Κατ�πιν συ!ητήσεων µετα�ύ των µερών και της Επιτρ�πής, �ι εταιρείες πρ�τειναν να
τρ�π�π�ιήσ�υν τις συµ"άσεις. ) νέ�ς µη�ανισµ�ς πρ�"λέπει �τι η EDF Trading µπ�ρεί να

¥20¦ Η «περί�δ�ς δωρεάν �ρηµατ�δ�τησης» αντιστ�ι�εί στ� �ρ�νικ� διάστηµα µέ�ρις �τ�υ � κάτ���ς κάρτας πρέπει
είτε να πληρώσει τ� λ�γαριασµ� της κάρτας είτε (µ�ν� για τις πιστωτικές κάρτες) να µετα�έρει τ� υπ�λ�ιπ� τ�υ
λ�γαριασµ�ύ της πιστωτικής κάρτας στην παρατεταµένη πιστωτική διευκ�λυνση, στην �π�ία ε�αρµ�!εται
επιτ�κι�. Η Επιτρ�πή θεωρεί �τι η εν λ�γω «περί�δ�ς δωρεάν �ρηµατ�δ�τησης» είναι επω�ελής για τ�υς
λιανεµπ�ρ�υς στ� πλαίσι� των διασυν�ριακών πληρωµών, δι�τι δηµι�υργεί πρ�σθετες πωλήσεις.

¥21¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/02/1293 της 12ης Σεπτεµ"ρί�υ 2002.
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πραγµατ�π�ιεί πωλήσεις σε �λ�υς τ�υς ��νδρεµπ�ρ�υς —ήδη υ�ιστάµεν�υς και
νε�εισερ��µεν�υς στη γερµανική αγ�ρά— δηµι�υργώντας έτσι ίσ�υς �ρ�υς ανταγωνισµ�ύ για
�λ�υς τ�υς συµµετέ��ντες στην αγ�ρά σε επίπεδ� ��νδρικής και µειών�ντας τ�ν περι�ρισµ� τ�υ
ανταγωνισµ�ύ σε "αθµ� π�υ δεν θεωρήθηκε πλέ�ν σηµαντικ�ς στην εν λ�γω υπ�θεση. Κατ�πιν
αυτής της τρ�π�π�ίησης, η Επιτρ�πή ενέκρινε τις κ�ιν�π�ιηθείσες συµ"άσεις πρ�µήθειας
αερί�υ µέσω δι�ικητικής επιστ�λής.

Η Επιτρ�πή θεώρησε επίσης �τι �ι κ�ιν�π�ιηθείσες συµ"άσεις δεν εµπ�δί!�υν τη Wingas να
αγ�ρά!ει αέρι� απ� άλλες πηγές. Στ� πλαίσι� αυτ� η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η πρ�µήθεια
αερί�υ "άσει των συµ"άσεων αντιστ�ι�εί στ� 20 % περίπ�υ της συν�λικής ετήσιας πρ�µήθειας
αερί�υ της Wingas ή στ� 2 % περίπ�υ της συν�λικής κατανάλωσης αερί�υ στη Γερµανία.

3. Απ	ρριψη καταγγελιών

Huntstown Air Park Ltd Î·È Omega Aviation Services Ltd 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

(˘fiıÂÛË COMP/D-2/37.341)

Στις 20 Μαρτί�υ η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ��άσισε να απ�ρρίψει την καταγγελία π�υ εί�αν
υπ�"άλει κατά της Ιρλανδίας η Huntstown Air Park Ltd και η Omega Aviation Services Ltd, δύ�
εταιρείες ιρλανδών επι�ειρηµατιών π�υ κατέ��υν εκτάσεις γης σε άµεση γειτνίαση µε τ�
αερ�δρ�µι� τ�υ ∆�υ"λίν�υ.

Η καταγγελία στρε��ταν κατά απ��ασης τ�υ ιρλανδικ�ύ Υπ�υργεί�υ Μετα��ρών τ�υ 1997 να
µην παρα�ωρηθεί στ�υς καταγγέλλ�ντες πρ�σ"αση στ�υς αερ�διαδρ�µ�υς τ�υ αερ�δρ�µί�υ τ�υ
∆�υ"λίν�υ. Η εν λ�γω απ��αση εί�ε λη�θεί στ� πλαίσι� της διαδικασίας π�υ ε�άρµ�σαν �ι
τ�πικές �ωρ�τα�ικές αρ�ές για την ε�έταση της αίτησης της Huntstown Air Park να λά"ει
πρ�καταρκτική �ωρ�τα�ική άδεια κατασκευής εν�ς δεύτερ�υ επι"ατικ�ύ αερ�σταθµ�ύ στ�
αερ�δρ�µι� τ�υ ∆�υ"λίν�υ.

Η καταγγελία έκανε επίσης λ�γ� για την Aer Rianta, δηµ�σια επι�είρηση πλήρως ελεγ��µενη
απ� τ� ιρλανδικ� ∆ηµ�σι�, η �π�ία εκµεταλλεύεται τ� αερ�δρ�µι� τ�υ ∆�υ"λίν�υ. Σήµερα η εν
λ�γω εταιρεία είναι η µ�ναδική π�υ παρέ�ει υπηρεσίες επι"ατικ�ύ αερ�σταθµ�ύ στ� εν λ�γω
αερ�δρ�µι�.

Κατ�πιν ε�έτασης της καταγγελίας, η Επιτρ�πή απέρριψε τ�υς ισ�υρισµ�ύς �τι η µη
παρα�ώρηση πρ�σ"ασης συνιστ�ύσε κατα�ρηστική εκµετάλλευση δεσπ�!�υσας θέσης απ� την
αερ�λιµενική αρ�ή Aer Rianta και παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ απ�
την Ιρλανδία. ) τ�τε ιρλανδ�ς υπ�υργ�ς µετα��ρών έκρινε �τι, απ� �ωρ�τα�ική αλλά και απ�
�ικ�ν�µική άπ�ψη, δεν συντρέ�ει λ�γ�ς κατασκευής εν�ς δεύτερ�υ αερ�σταθµ�ύ, εάν πρώτα δεν
αναπτυ�θεί πλήρως η δυναµικ�τητα τ�υ υ�ιστάµεν�υ αερ�σταθµ�ύ. Η απ��αση των ιρλανδικών
�ωρ�τα�ικών αρ�ών να µη ��ρηγήσ�υν στην Huntstown Air Park Ltd πρ�καταρκτική άδεια
κατασκευής εν�ς δεύτερ�υ αερ�σταθµ�ύ στ� αερ�δρ�µι� τ�υ ∆�υ"λίν�υ "ασίστηκε σε δέκα
λ�γ�υς, συγκεκριµένα σε λ�γ�υς αερ�ναυτικής ασ�άλειας, γενικής �ωρ�τα�ίας και
περι"αλλ�ντικών επιπτώσεων. Gωρίς τη �ωρ�τα�ική άδεια, η τυ��ν παρα�ώρηση πρ�σ"ασης
στ�υς αερ�διαδρ�µ�υς τ�υ αερ�δρ�µί�υ τ�υ ∆�υ"λίν�υ για τη Huntstown Air Park Limited και
την Omega Aviation Services Ltd θα ήταν µ�ν� θεωρητική.
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∫·Ù·ÁÁÂÏ›· Î·Ù¿ ÙË˜ FIFA (˘fiıÂÛË COMP/37.124)

Με απ��αση της 15ης Απριλί�υ (22), η Επιτρ�πή απέρριψε µία απ� τις δύ� καταγγελίες π�υ της
εί�αν υπ�"ληθεί σ�ετικά µε τ�ν καν�νισµ� της FIFA � �π�ί�ς διέπει τη δραστηρι�τητα των
πρακτ�ρων π�δ�σ�αιριστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή διε�ήγαγε εµπεριστατωµένη έρευνα
σ�ετικά µε τ�υς καν�νες π�υ έ�ει θεσπίσει η ∆ιεθνής )µ�σπ�νδία Π�δ�σ�αίρ�υ (FIFA) για τ�υς
πράκτ�ρες π�δ�σ�αιριστών, �ι �π�ί�ι διαµεσ�λα"�ύν µετα�ύ τ�υ π�δ�σ�αιριστή και τ�υ
συλλ�γ�υ σε µια µεταγρα�ή. Κατ�πιν της εµπεριστατωµένης έρευνας, η Επιτρ�πή απέστειλε
κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων στη FIFA στις 19 )κτω"ρί�υ 1999.

Η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι καν�νες της FIFA συνιστ�ύσαν συµ�ωνίες κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ
81 �ι �π�ίες περι�ρι!αν τ�ν ανταγωνισµ� εµπ�δί!�ντας ή περι�ρί!�ντας την πρ�σ"αση στ� εν
λ�γω επάγγελµα σε πρ�σωπα π�υ διέθεταν τα απαιτ�ύµενα επαγγελµατικά πρ�σ�ντα, κυρίως
απαιτώντας την κατα"�λή υψηλής και άτ�κης εγγύησης. Κατ�πιν αυτής της διαδικασίας, η FIFA
απ��άσισε να επανε�ετάσει τ�υς εν λ�γω καν�νες και στις 10 ∆εκεµ"ρί�υ 2000 ενέκρινε νέ�
καν�νισµ� π�υ τέθηκε σε ισ�ύ την 1η Μαρτί�υ 2001 και τρ�π�π�ιήθηκε για τελευταία ��ρά στις
3 Απριλί�υ 2002.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Σύµ�ωνα µε τ�ν νέ� καν�νισµ�, η πρ�σ"αση στ� επάγγελµα "ασί!εται πλέ�ν σε αντικειµενικά
και δια�ανή κριτήρια. Η εγγύηση αντικαταστάθηκε απ� επαγγελµατική ασ�άλιση.

)ι υπ�ψή�ι�ι για τ� επάγγελµα τ�υ πράκτ�ρα π�δ�σ�αιριστών πρέπει να υπ�"ληθ�ύν σε
γραπτές ε�ετάσεις. )ι ε�ετάσεις αυτές συνίστανται σε ερωτηµατ�λ�γι� µε π�λλαπλές
απαντήσεις σε 20 ερωτήσεις, εκ των �π�ίων �ι 15 α��ρ�ύν τ�υς διεθνείς καν�νισµ�ύς, ενώ �ι
άλλες πέντε α��ρ�ύν τ�υς εθνικ�ύς καν�νισµ�ύς και τ� αστικ� δίκαι� (δίκαι� της
πρ�σωπικ�τητας, δίκαι� των συµ"άσεων, εντ�λή).

)ι υπ�ψή�ι�ι π�υ συγκεντρών�υν την απαιτ�ύµενη ελά�ιστη "αθµ�λ�γία επιτυγ�άν�υν στις
ε�ετάσεις. )ι ηµερ�µηνίες των ε�ετάσεων και �ι πρώτες 15 ερωτήσεις είναι ίδιες σε παγκ�σµια
κλίµακα.

Για να λά"ει την άδειά τ�υ, � υπ�ψή�ι�ς πρέπει στη συνέ�εια να συνάψει επαγγελµατική
ασ�άλιση αστικής ευθύνης, η �π�ία �ρησιµεύει για την κάλυψη των απ�!ηµιώσεων π�υ µπ�ρεί
να !ητήσει ένας π�δ�σ�αιριστής ή ένας σύλλ�γ�ς για δραστηρι�τητες αντίθετες µε τις αρ�ές τ�υ
καν�νισµ�ύ. Πρέπει επίσης να υπ�γράψει έναν κώδικα δε�ντ�λ�γίας π�υ θεσπί!ει τις αρ�ές της
επαγγελµατικής ευσυνειδησίας, της δια�άνειας, της ειλικρίνειας, της �ρηστής δια�είρισης των
συµ�ερ�ντων των παικτών και πρ�"λέπει την κατάρτιση λ�γιστικών καταστάσεων.

Υπ� τις συνθήκες αυτές, η Επιτρ�πή έκρινε �τι � δε�ντ�λ�γικ�ς στ���ς της FIFA, δηλαδή η
θέσπιση ηθικών αρ�ών στ� επάγγελµα και η πρ�στασία των µελών της (παικτών και συλλ�γων)
απ� πράκτ�ρες π�υ δεν διαθέτ�υν τα πρ�σ�ντα ή δεν έ��υν ενδ�ιασµ�ύς, υπερτερεί των
περι�ρισµών τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Αν εί�ε κ�ιν�π�ιηθεί � εν λ�γω καν�νισµ�ς, θα µπ�ρ�ύσε να
τύ�ει απαλλαγής δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3. Έτσι, η Επιτρ�πή απ��άσισε να
απ�ρρίψει την καταγγελία.

Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή επεσήµανε �τι, αν απ�δει�θεί στ� µέλλ�ν �τι � επιδιωκ�µεν�ς στ���ς θα
µπ�ρ�ύσε να επιτευ�θεί �ωρίς τ�ν εν λ�γω καν�νισµ� της FIFA, για παράδειγµα µέσω της

¥22¦ ∆ηµ�σιευθείσα στην ιστ�σελίδα http//europa.eu.int/comm/competition.

http//europa.eu.int/comm/competition


™Àª¶ƒ∞•∂π™ ∫∞π ∫∞∆∞Ãƒ∏™∂π™ ¢∂™¶√∑√À™∞™ £∂™∏™ 239

ρύθµισης τ�υ επαγγέλµατ�ς απ� τα κράτη µέλη ή µέσω της αυτ�ρρύθµισης τ�υ επαγγέλµατ�ς τ�υ
πράκτ�ρα π�δ�σ�αιριστών, διασ�αλί!�ντας έτσι ένα υψηλ� επίπεδ� επαγγελµατισµ�ύ και
ακεραι�τητας των µελών τ�υ, η Επιτρ�πή µπ�ρεί να επανε�ετάσει τ�ν εν λ�γω καν�νισµ�.

) καταγγέλλων υπέ"αλε πρ�σ�υγή ακυρώσεως (23) στ� Πρωτ�δικεί�.

SETCA + FGTB/FIFA (˘fiıÂÛË COMP/36.583) Î·È 
Sport et libertÈs/FIFA (˘fiıÂÛË COMP/36.726)

Στις 28 Μαΐ�υ η Επιτρ�πή περάτωσε την έρευνα σ�ετικά µε τ�υς καν�νες της FIFA για τις
διεθνείς µεταγρα�ές π�δ�σ�αιριστών απ�ρρίπτ�ντας τις δύ� πρώτες καταγγελίες κατά των
παλαιών καν�νων της FIFA, �ι �π�ί�ι τρ�π�π�ιήθηκαν τ� 2001.

Κατ�πιν σειράς καταγγελιών η Επιτρ�πή εί�ε κινήσει εµπεριστατωµένη έρευνα σ�ετικά µε τ�υς
καν�νες της FIFA για τις διεθνείς µεταγρα�ές π�δ�σ�αιριστών. Η εν λ�γω έρευνα �δήγησε στην
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

απ�στ�λή κ�ιν�π�ίησης αιτιάσεων στη FIFA στις 14 ∆εκεµ"ρί�υ 1998.

Στις 5 Μαρτί�υ 2001 �ι επίτρ�π�ι Άννα ∆ιαµαντ�π�ύλ�υ, Viviane Reding και Mario Monti
�λ�κλήρωσαν τις συν�µιλίες τ�υς µε τ�υς κκ. Sepp Blatter, πρ�εδρ� της FIFA, και Lennart
Johansson, πρ�εδρ� της UEFA, σ�ετικά µε τις διεθνείς µεταγρα�ές π�δ�σ�αιριστών. Τ�
απ�τέλεσµα των συν�µιλιών αυτών επισηµ�π�ιήθηκε µε την ανταλλαγή επιστ�λών µετα�ύ τ�υ
πρ�έδρ�υ Blatter και τ�υ επιτρ�π�υ Monti.

Κατά τ� πέρας των συν�µιλιών, � πρ�εδρ�ς Blatter υπέ"αλε έγγρα�� διακήρυ�ης των "ασικών
αρ�ών για την τρ�π�π�ίηση των καν�νων της FIFA σ�ετικά µε τις διεθνείς µεταγρα�ές. )ι νέες
ρυθµίσεις, π�υ περιλαµ"άν�υν σειρά καν�νισµών ε�αρµ�γής, εγκρίθηκαν εντέλει απ� την
εκτελεστική επιτρ�πή της FIFA στις 5 Ι�υλί�υ 2001 στ� Μπ�υέν�ς Άιρες. Επιπλέ�ν, στ� τέλ�ς
Αυγ�ύστ�υ 2001 η FIFA και η FIFPro, η "ασική συνδικαλιστική �ργάνωση των
π�δ�σ�αιριστών, κατέλη�αν σε συµ�ωνία σ�ετικά µε τη συµµετ��ή της τελευταίας στην
ε�αρµ�γή των νέων καν�νων της FIFA για τις διεθνείς µεταγρα�ές π�δ�σ�αιριστών.

Σύµ�ωνα µε τ�υς νέ�υς καν�νες και σε περίπτωση δια��ράς σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή τ�υς, �ι
π�δ�σ�αιριστές µπ�ρ�ύν να πρ�σ�ύγ�υν είτε σε διαιτησία σε �ικει�θελή "άση είτε στα εθνικά
δικαστήρια. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� αναµένεται να τεθεί τέλ�ς στις παρεµ"άσεις της Επιτρ�πής
για την επίλυση δια��ρών µετα�ύ π�δ�σ�αιριστών, συλλ�γων και π�δ�σ�αιρικών �ργανώσεων.

Κατ�πιν της έναρ�ης ισ�ύ�ς των νέων αυτών καν�νων, τρεις καταγγελίες απ�σύρθηκαν.

Η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία π�υ εί�ε κινηθεί µε την επίσηµη απ�ρριψη των άλλων δύ�
καταγγελιών. )ι εν λ�γω καταγγελίες α��ρ�ύσαν κυρίως την απαγ�ρευση της µ�ν�µερ�ύς
καταγγελίας των συµ"άσεων απ� τ�υς π�δ�σ�αιριστές, πρ�"ληµα π�υ ρυθµί!εται ε�ε�ής απ�
τ�υς νέ�υς καν�νες της FIFA. Ειδικ�τερα, �ι νέ�ι καν�νες ε�ασ�αλί!�υν την ισ�ρρ�πία µετα�ύ
τ�υ θεµελιώδ�υς δικαιώµατ�ς των π�δ�σ�αιριστών στην ελεύθερη κυκλ���ρία και στη
σταθερ�τητα των συµ"άσεων, α�εν�ς, και τ�υ θεµιτ�ύ στ���υ της ακεραι�τητας τ�υ αθλήµατ�ς
και της σταθερ�τητας των πρωταθληµάτων, α�ετέρ�υ.

¥23¦ Υπ�θεση T-193/02, X κατά FIFA.
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)ι συν�µιλίες µε τις π�δ�σ�αιρικές �ργανώσεις και η απ�ρριψη των δύ� τελευταίων
καταγγελιών επανα"ε"αίωσαν �τι τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� και τ� εθνικ� δίκαι� είναι ε�αρµ�στέα στ�
π�δ�σ�αιρ�. Επιπλέ�ν, τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� λαµ"άνει υπ�ψη την ιδιαιτερ�τητα τ�υ αθλητισµ�ύ
και αναγνωρί!ει την π�λύ σηµαντική κ�ινωνική και π�λιτιστική τ�υ απ�στ�λή.

)ι καταγγέλλ�ντες [Syndicat des employés, techniciens et cadres de la Fédération générale des
travailleurs de Belgique (SETCA-FGTB) και Sports et Libertés] δεν υπέ"αλαν πρ�σ�υγή στ�
∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων στ� Λ�υ�εµ"�ύργ� κατ�πιν της απ�ρριψης των
καταγγελιών.

ENIC/UEFA (˘fiıÂÛË COMP/37.806) Î·È ∫·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ UEFA 
«¶ÂÚ› ÙË˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙË˜ UEFA 
Î·È ÙË˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ» (˘fiıÂÛË COMP/37.632)

Με απ��αση της 25ης Ι�υνί�υ (24), η Επιτρ�πή απέρριψε την καταγγελία της ENIC κατά τ�υ
καν�να της UEFA σ�ετικά µε την π�λλαπλή ιδι�κτησία π�δ�σ�αιρικών συλλ�γων µε τίτλ�
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

«Περί της ακεραι�τητας των π�δ�σ�αιρικών δι�ργανώσεων της UEFA και της ανε�αρτησίας των
συλλ�γων». Περάτωσε επίσης την έρευνα π�υ κινήθηκε κατ�πιν της κ�ιν�π�ίησης της UEFA
µέσω ��ρήγησης αρνητικής πιστ�π�ίησης στις 5 Ι�υλί�υ.

Στις 18 Φε"ρ�υαρί�υ 2000 η ENIC Plc, εταιρεία επενδύσεων π�υ κατέ�ει συµµετ��ές σε έ�ι
ευρωπαϊκ�ύς συλλ�γ�υς [Glasgow Rangers FC στη Σκ�τία (25,1 %), FC Bâle στην Ελ"ετία (50 %),
Vicenza Calcio στην Ιταλία (99,9 %), Slavia Πράγας στην Τσε�ική ∆ηµ�κρατία (96,7 %), AEK
στην Ελλάδα (47 %) και Tottenham Hotspur στην Αγγλία (29,9 %)] εί�ε υπ�"άλει καταγγελία
κατά της UEFA, �ργανισµ�ύ π�υ ρυθµί!ει τ� ευρωπαϊκ� π�δ�σ�αιρ�, σ�ετικά µε τ�ν καν�να για
την π�λλαπλή ιδι�κτησία συλλ�γων. ) καν�νας αυτ�ς εγκρίθηκε απ� την εκτελεστική επιτρ�πή
της UEFA τ� 1998 και πρ�"λέπει �τι �ι σύλλ�γ�ι π�υ συµµετέ��υν στις π�δ�σ�αιρικές
δι�ργανώσεις της UEFA [κύπελλ� πρωταθλητριών (Champions League) ή κύπελλ� UEFA]
απαγ�ρεύεται να ελέγ��νται άµεσα ή έµµεσα απ� την ίδια �ντ�τητα ή να δι�ικ�ύνται απ� τ� ίδι�
πρ�σωπ�.

Η ENIC ισ�υρίστηκε �τι � εν λ�γω καν�νας στρε"λώνει τ�ν ανταγωνισµ� περι�ρί!�ντας τις
δυνατ�τητες επένδυσης στ�υς ευρωπαϊκ�ύς συλλ�γ�υς.

Κατ�πιν εµπεριστατωµένης ε�έτασης, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι, παρ�λ� π�υ �
καν�νας της UEFA συνιστά απ��αση ένωσης επι�ειρήσεων και θεωρητικά θα µπ�ρ�ύσε να
εµπίπτει στην επί της αρ�ής απαγ�ρευση π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 1 της
συνθήκης ΕΚ, µπ�ρεί να δικαι�λ�γηθεί µε "άση την ανάγκη διασ�άλισης τ�υ αδιά"λητ�υ των
αθλητικών εκδηλώσεων.

Η Επιτρ�πή εκτιµά �τι είναι έργ� των αθλητικών ��ρέων η �ργάνωση και πρ�αγωγή των
επιµέρ�υς αθληµάτων, ιδίως σε �,τι α��ρά τ�υς καθαρά αθλητικ�ύς καν�νες, �πως � αριθµ�ς των
παικτών µιας π�δ�σ�αιρικής �µάδας ή �ι διαστάσεις τ�υ τέρµατ�ς. Τ� ∆ικαστήρι� έ�ει
απ��ανθεί επανειληµµένα �τι �ι �ικ�ν�µικές πτυ�ές τ�υ αθλητισµ�ύ υπ�κεινται στην κ�ιν�τική
ν�µ�θεσία, αναγνωρί!�ντας παράλληλα �τι πρέπει να λαµ"άν�νται υπ�ψη τα ιδιαίτερα
�αρακτηριστικά αυτ�ύ τ�υ τ�µέα κατά την ε�αρµ�γή των καν�νων της Συνθήκης.

¥24¦ ∆ηµ�σιευθείσα στην ιστ�σελίδα http//europa.eu.int/comm/competition.
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Aσ�ν α��ρά τ�ν καν�να της UEFA σ�ετικά µε την π�λλαπλή ιδι�κτησία, η Επιτρ�πή έκρινε �τι
δεν έ�ει ως αντικείµεν� τη στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ, αλλά την ε�ασ�άλιση τ�υ αδιά"λητ�υ
των αθλητικών αγώνων π�υ δι�ργανώνει η UEFA. Ειδικ�τερα, πρωταρ�ικ�ς στ���ς τ�υ καν�να
της UEFA είναι η πρ�στασία τ�υ αδιά"λητ�υ των αθλητικών αγώνων ή, µε άλλα λ�για, η
απ��υγή καταστάσεων στις �π�ίες � ιδι�κτήτης δύ� ή περισσ�τερων συλλ�γων π�υ συµµετέ��υν
σε έναν αθλητικ� αγώνα θα µπ�ρ�ύσε να µπει στ�ν πειρασµ� να «στήσει» τα απ�τελέσµατα των
αγώνων.

Σε κάθε περίπτωση, � περι�ρισµ�ς της ελευθερίας δράσης των συλλ�γων και των επενδυτών τ�ν
�π�ί� συνεπάγεται � καν�νας δεν υπερ"αίνει τ� επίπεδ� π�υ είναι απαραίτητ� για τη διασ�άλιση
τ�υ θεµιτ�ύ στ���υ τ�υ, π�υ είναι η πρ�στασία της α"ε"αι�τητας των απ�τελεσµάτων πρ�ς
��ελ�ς τ�υ κ�ιν�ύ.

Η εν λ�γω απ��αση δεί�νει σα�ώς �τι ένας καν�νας ενδέ�εται να µην υπάγεται στις διατά�εις
ανταγωνισµ�ύ τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ, παρά τις πιθανές δυσµενείς τ�υ συνέπειες σε
�ικ�ν�µικ� επίπεδ�, ε��σ�ν δεν υπερ"αίνει τ� επίπεδ� π�υ είναι απαραίτητ� για την επίτευ�η
τ�υ θεµιτ�ύ στ���υ τ�υ και ε�αρµ�!εται �ωρίς διακρίσεις.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Meca Medina Î·È Majcen/¢√∂ (˘fiıÂÛË COMP/38.158)

Με απ��αση (25) της 1ης Αυγ�ύστ�υ η Επιτρ�πή απέρριψε την καταγγελία π�υ εί�αν υπ�"άλει
κατά της ∆ιεθν�ύς )λυµπιακής Επιτρ�πής (∆)Ε) δύ� κ�λυµ"ητές �ι �π�ί�ι εί�αν απ�κλειστεί
απ� αγώνες λ�γω �αρµακ�διέγερσης (ντ�πινγκ). )ι δύ� καταγγέλλ�ντες εί�αν κατακτήσει
(αντίστ�ι�α) την πρώτη και τη δεύτερη θέση στ� Παγκ�σµι� Κύπελλ� Κ�λύµ"ησης Μεγάλων
Απ�στάσεων στην π�λη Salvador de Bahia της Βρα!ιλίας την 31η Ιαν�υαρί�υ 1999. ) έλεγ��ς
�αρµακ�διέγερσης ήταν θετικ�ς για τ�υς δύ� κ�λυµ"ητές. )ι αναλύσεις π�υ έγιναν έδει�αν την
παρ�υσία στ�ν �ργανισµ� τ�υς ν�ρανδρ�στερ�νης (NA) και ν�ρεθι���λαν�λ�νης (NE),
µετα"�λιτών της ναδρ�λ�νης, σε συγκεντρώσεις άνω των επιτρεπ�µενων �ρίων.

Στις 8 Αυγ�ύστ�υ 1999 η Επιτρ�πή Φαρµακ�διέγερσης («Doping Panel») της ∆ιεθν�ύς
)µ�σπ�νδίας Ερασιτε�νικής Κ�λύµ"ησης (Fédération Internationale de Natation Amateur —
FINA) τ�υς απέ"αλε για περί�δ� τεσσάρων ετών λ�γω �ρήσης �αρµακ�διέγερσης για πρώτη
��ρά. Κατά της εν λ�γω απ��ασης ασκήθηκε πρ�σ�υγή στ� ∆ιαιτητικ� ∆ικαστήρι� τ�υ
Αθλητισµ�ύ (Tribunal Arbitral du Sport, ε�ε�ής: TAS), π�υ εδρεύει στη Λω!άννη της Ελ"ετίας,
τ� �π�ί� την επικύρωσε µε διαιτητική απ��αση της 29ης Φε"ρ�υαρί�υ 2000. Στη συνέ�εια η
τελευταία απ��αση τρ�π�π�ιήθηκε µε απ��αση τ�υ ίδι�υ δικαστηρί�υ της 23ης Μαΐ�υ 2001 π�υ
µείωσε τη διάρκεια της απ�"�λής σε δύ� �ρ�νια. ) ένας απ� τ�υς δύ� κ�λυµ"ητές είναι µέλ�ς
της Ισπανικής )µ�σπ�νδίας Κ�λύµ"ησης, η �π�ία µε τη σειρά της είναι µέλ�ς της FINA. )
δεύτερ�ς κ�λυµ"ητής είναι µέλ�ς της Σλ�"ενικής )µ�σπ�νδίας Κ�λύµ"ησης, επίσης µέλ�υς της
FINA.

)ι κ�λυµ"ητές θεώρησαν �τι �ι καν�νες της ∆)Ε και της FINA σ�ετικά µε τ�ν �ρισµ� της
�αρµακ�διέγερσης, τ� �ρι� πέραν τ�υ �π�ί�υ η παρ�υσία µιας απαγ�ρευµένης �υσίας θεωρείται
ως �αρµακ�διέγερση και η πρ�σ�υγή στ� TAS απ�τελ�ύν πρακτικές π�υ περι�ρί!�υν τ�ν
ανταγωνισµ� κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ, καθώς και αδικαι�λ�γητ�
περι�ρισµ� της ελεύθερης παρ��ής υπηρεσιών απ� τ�υς αθλητές κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 49
της Συνθήκης.

¥25¦ ∆ηµ�σιευθείσα στην ιστ�σελίδα sur http//europa.eu.int/comm/competition.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ��άσισε �τι η καταγγελία ήταν α"άσιµη και �τι �ι καν�νες κατά της
�αρµακ�διέγερσης της ∆)Ε και της FINA, καθώς και η ε�αρµ�γή τ�υς, δεν απ�τελ�ύν
περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Ειδικ�τερα, ε��σ�ν �ι εν λ�γω καν�νες των αθλητικών
�ργανώσεων είναι αναγκαί�ι για να ε�ασ�αλιστεί, κατά τρ�π� αναλ�γικ�, τ� αδιά"λητ� των
αθλητικών εκδηλώσεων µέσω τ�υ απ�τελεσµατικ�ύ ελέγ��υ της �αρµ�κ�διέγερσης, δεν
εµπίπτ�υν στ� πεδί� ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1.

Η Επιτρ�πή απ��άνθηκε �τι η καταγγελία δεν περιεί�ε συγκεκριµένα στ�ι�εία π�υ να
τεκµηριών�υν την ύπαρ�η σύµπρα�ης µετα�ύ της ∆)Ε και τρίτων ή κατα�ρηστικής
εκµετάλλευσης της δεσπ�!�υσας θέσης της ∆)Ε. Επιπλέ�ν, η καταγγελία δεν ανα�ερ�ταν σε
πραγµατικά περιστατικά π�υ να στ�ι�ει�θετ�ύν την ύπαρ�η παρά"ασης τ�υ άρθρ�υ 49 της
συνθήκης ΕΚ απ� κράτ�ς µέλ�ς ή απ� συνδεδεµέν� κράτ�ς.

Ακ�µη και υπ�θέτ�ντας �τι �ι πρ�σ"αλλ�µεν�ι καν�νες κατά της �αρµακ�διέγερσης απ�ρρέ�υν
απ� σύµπρα�η, δεν έ��υν ως αντικείµεν� τ�ν περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ �ικ�ν�µικών
��ρέων, αλλά την καταπ�λέµηση της �αρµακ�διέγερσης. ) καθ�ρισµ�ς εν�ς κατώτατ�υ �ρί�υ
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είναι ευν�ϊκ�ς για τ�υς αθλητές, δι�τι έτσι λαµ"άνεται υπ�ψη η πιθανή ενδ�γενής παραγωγή των
απαγ�ρευµένων �υσιών. Η επι"�λή π�ινής για �ρήση �αρµακ�διέγερσης, δηλαδή η απ�"�λή,
επηρεά!ει την ελευθερία δράσης τ�υ αθλητή. Ωστ�σ�, � περι�ρισµ�ς της ελευθερίας δράσης δεν
απ�τελεί κατ’ ανάγκη περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81, δι�τι τα
πρ�κύπτ�ντα περι�ριστικά απ�τελέσµατα είναι άρρηκτα συνυ�ασµένα µε την επιδίω�η θεµιτών
στ��ων π�υ αναγνωρί!�νται ως θετικ�ί υπ� �ρισµένες συνθήκες.

Στην υπ�θεση αυτή η Επιτρ�πή θεώρησε �τι �ι καν�νες κατά της �αρµακ�διέγερσης είναι στενά
συνδεδεµέν�ι µε την �µαλή διε�αγωγή των αθλητικών αγώνων, είναι αναγκαί�ι για την
απ�τελεσµατική καταπ�λέµηση της �αρµακ�διέγερσης και �τι τα περι�ριστικά τ�υς
απ�τελέσµατα δεν υπερ"αίν�υν τ� επίπεδ� π�υ είναι απαραίτητ� για την επίτευ�η αυτ�ύ τ�υ
στ���υ. Κατά συνέπεια, η Επιτρ�πή έκρινε �τι δεν εµπίπτ�υν στην απαγ�ρευση τ�υ άρθρ�υ 81.

Με δικ�γρα�� π�υ κατέθεσαν στη γραµµατεία τ�υ Πρωτ�δικεί�υ στις 10 )κτω"ρί�υ 2002, �ι δύ�
κ�λυµ"ητές πρ�σέ"αλαν την απ��αση της Επιτρ�πής. Η πρ�σ�υγή ακυρώσεως έλα"ε αριθµ�
πρωτ�κ�λλ�υ T-313/02.

Banghalter & de Homem Christo/SACEM (˘fiıÂÛË COMP/C-2/37.219)

Στις 6 Αυγ�ύστ�υ η Επιτρ�πή απ��άσισε, κατ’ ε�αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ
και τ�υ άρθρ�υ 9 παράγρα��ς 2 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17, να απ�ρρίψει την καταγγελία των κκ.
Banghalter και Homem Christo κατά της εταιρείας δικαιωµάτων πνευµατικής ιδι�κτησίας
SACEM. )ι καταγγέλλ�ντες είναι δύ� γάλλ�ι δηµι�υργ�ί/συνθέτες π�υ ίδρυσαν τ� 1993 τ�
συγκρ�τηµα Daft Punk.

Aσ�ν α��ρά τη δυνατ�τητα ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 82, η Επιτρ�πή έκρινε �τι η καταστατική
υπ��ρέωση π�υ επέ"αλλε στα µέλη της SACEM τη συλλ�γική δια�είριση των πάσης �ύσεως
δικαιωµάτων απ�τελ�ύσε κατα�ρηστική εκµετάλλευση δεσπ�!�υσας θέσης λ�γω τ�υ άδικ�υ
�αρακτήρα της. Παράλληλα �µως η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η παρά"αση περατώθηκε µε την
τρ�π�π�ίηση τ�υ καταστατικ�ύ της SACEM. Κατ�πιν αυτής της τρ�π�π�ίησης, η SACEM
υπ��ρε�ύται να αιτι�λ�γεί δε�ντως την απ�ρριψη κάθε αίτησης για παρέκκλιση απ� τ�ν γενικ�
καν�να συλλ�γικής δια�είρισης.
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Aσ�ν α��ρά τη δυνατ�τητα ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81, η Επιτρ�πή έκρινε �τι η ατ�µική
δια�είριση των δικαιωµάτων απ� τ�υς δικαι�ύ��υς δεν θίγεται απ� τις συµ"άσεις αµ�ι"αίας
εκπρ�σώπησης µετα�ύ των εταιρειών συλλ�γικής δια�είρισης των δια��ρων �ωρών.

Adusbef/ABI (˘fiıÂÛË COMP/D-1/38.067)

Στις 4 )κτω"ρί�υ η Επιτρ�πή απέρριψε καταγγελία της Adusbef, ιταλικής ένωσης καταναλωτών,
κατά τ�υ ιταλικ�ύ ∆ηµ�σί�υ και της Associazione Bancaria Italiana (Ιταλική Τραπε!ική Ένωση).
Η καταγγελία α��ρ�ύσε δύ� κυρίως θέµατα: την τ�κ�γλυ�ία (�ρέωση υπερ"�λικά υψηλών
επιτ�κίων) και τ�ν ανατ�κισµ� (τη �ρέωση σύνθετων �ρεωστικών τ�κων σε λ�γαριασµ�ύς µε
αρνητικ� υπ�λ�ιπ�). Σύµ�ωνα µε τα διαλαµ"αν�µενα στην καταγγελία, στ�υς τ�µείς αυτ�ύς
υπήρ�αν συµ�ωνίες επι!ήµιες για τ�ν ανταγωνισµ�, �ι �π�ίες ενισ�ύ�νταν απ� �ρισµέν�υς
ιταλικ�ύς ν�µ�υς π�υ τις ν�µιµ�π�ι�ύσαν. Ωστ�σ�, η έρευνα της Επιτρ�πής έδει�ε �τι δεν
υπήρ�αν συµ�ωνίες ή εναρµ�νισµένες πρακτικές µετα�ύ τραπε!ών, καθ�τι �ι τράπε!ες
καθ�ρί!�υν ανε�άρτητα τα επιτ�κιά τ�υς (παρ�λ� π�υ υπάρ��υν πράγµατι �ρισµένα µη
δεσµευτικά υπ�δείγµατα κ�ινών τραπε!ικών �ρων). )ρισµένα απ� τα έγγρα�α της ABI π�υ
παρ�υσιάστηκαν ως συµ�ωνίες αντι"αίν�υσες στ�ν ανταγωνισµ� ήταν ερµηνευτικές εγκύκλι�ι
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της ιταλικής ν�µ�θεσίας π�υ περιεί�αν απλώς τη γνώµη της ABI, εµπίπτ�ντας έτσι στις
λειτ�υργίες µιας εµπ�ρικής ένωσης.

PhRMA (˘fiıÂÛË COMP/D-1/37.988)

Στις 16 )κτω"ρί�υ η Επιτρ�πή απ��άσισε να µην πρ�"εί σε ενέργειες κατά της Γαλλικής
∆ηµ�κρατίας κατ�πιν καταγγελίας της PhRMA, ένωσης αµερικανών παραγωγών �αρµακευτικών
πρ�ϊ�ντων. Η καταγγελία, η �π�ία "ασι!�ταν στ� άρθρ� 3 παράγρα��ς !), στ� άρθρ� 10 και στ�
άρθρ� 81 της Συνθήκης, α��ρ�ύσε τ� ρ�λ� της Comitι ιconomique des produits de santι (CEPS)
στ�ν καθ�ρισµ� των τιµών και τη διαπραγµάτευση π�σ�στώσεων για τα παραγ�µενα µε έγκριση
�αρµακευτικά πρ�ϊ�ντα στη Γαλλία. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η CEPS δεν είναι
επι�είρηση, καθ�τι �λα τα µέλη της είναι εκπρ�σωπ�ι κρατικών ��ρέων, ενώ δεν υπάρ�ει
εκπρ�σώπηση επι�ειρήσεων.

TQ3 Travel Solutions GmbH/Opodo Limited (˘fiıÂÛË COMP/D-2/38.321)

Στις 9 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση µε την �π�ία απ�ρρί�θηκε η καταγγελία της
TQ3 Travel Solutions GmbH, γερµανικ�ύ τ�υριστικ�ύ πρακτ�ρεί�υ, κατά της Opodo Limited,
online τ�υριστικ�ύ πρακτ�ρεί�υ π�υ δηµι�υργήθηκε ως κ�ινή επι�είρηση απ� εννέα απ� τις
µεγαλύτερες ευρωπαϊκές αερ�π�ρικές εταιρείες. Η εν λ�γω κ�ινή επι�είρηση κ�ιν�π�ιήθηκε
και στη συνέ�εια εγκρίθηκε απ� την Επιτρ�πή (26). Επειδή τα επι�ειρήµατα π�υ πρ�έ"αλε η
καταγγέλλ�υσα επι�είρηση ήταν παραπλήσια µε αυτά π�υ εί�αν διατυπωθεί απ� άλλα τ�υριστικά
πρακτ�ρεία κατ�πιν της κ�ιν�π�ίησης της Opodo, η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι ανησυ�ίες αυτές θα
αντιµετωπί!�νταν µέσω τ�υ τελικ�ύ πακέτ�υ δεσµεύσεων (27) π�υ υπ�"λήθηκε απ� τα µέρη και,
κατά συνέπεια, απέρριψε την καταγγελία.

¥26¦ Βλέπε «Opodo» στ� σηµεί� 2.1 ανωτέρω.
¥27¦ Βλέπε παραρτήµατα.
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Cupido Tickets/UEFA (˘fiıÂÛË COMP/D-3/37.932)

Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή απέρριψε καταγγελία της Cupido Tickets, �λλανδικής εταιρείας
πώλησης εισιτηρίων για σηµαντικές αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις. Η Cupido υπέ"αλε
καταγγελία κατά της UEFA σ�ετικά µε τ� σύστηµα πώλησης εισιτηρίων π�υ ε�άρµ�σε για τ�
Ευρωπαϊκ� Πρωτάθληµα Π�δ�σ�αίρ�υ «Euro 2000». Η Επιτρ�πή εί�ε ε�ετάσει τ� εν λ�γω
σύστηµα πώλησης εισιτηρίων και εί�ε απ�στείλει δι�ικητική επιστ�λή στην UEFA στις
7 Ι�υνί�υ 2000.

) λ�γ�ς της καταγγελίας της Cupido ήταν τ� γεγ�ν�ς �τι δεν µπ�ρεσε να πρ�µηθευτεί εισιτήρια
για τ� πρωτάθληµα, πρ�κειµέν�υ να τα µεταπωλήσει στ� κ�ιν�. Η Cupido κατήγγειλε �τι η
UEFA υπ��ρέωσε τα µέλη της, τις εθνικές �µ�σπ�νδίες π�δ�σ�αίρ�υ, να διασ�αλίσ�υν �τι θα
διένειµαν στ�υς �παδ�ύς τ�υς τα εισιτήρια π�υ τ�υς εί�ε διαθέσει. Παρ�λ� π�υ είναι σα�ές �τι
τ�ύτ� εµπ�δισε την Cupido να πρ�µηθευτεί εισιτήρια για τ� Euro 2000, δεν υ�ίσταται παρά"αση
τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

∆εδ�µέν�υ �τι η UEFA —και ��ι �ι �µ�σπ�νδίες π�υ είναι µέλη της— ήταν αυτή π�υ έ�ερε τ�ν
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εµπ�ρικ� και επενδυτικ� κίνδυν� απ� την πώληση των εισιτηρίων για τ� πρωτάθληµα, η
Επιτρ�πή έκρινε �τι η UEFA και τα µέλη της συνδέ�νταν µε σ�έση αντιπρ�σωπευ�µεν�υ-
αντιπρ�σώπ�υ. Ως εκ τ�ύτ�υ, �ι περι�ρισµ�ί π�υ επέ"αλε η UEFA στα µέλη της σ�ετικά µε τ�υς
καταναλωτές στ�υς �π�ί�υς µπ�ρ�ύσαν να απευθυνθ�ύν ή σ�ετικά µε τις τιµές πώλησης των
εισιτηρίων απ�τελ�ύσαν καν�νική άσκηση τ�υ δικαιώµατ�ς της UEFA να καθ�ρίσει την
εµπ�ρική στρατηγική της στ�ν τ�µέα των πωλήσεων. Συνεπώς, �ι εν λ�γω περι�ρισµ�ί δεν
περι�ρί!�υν τ�ν ανταγωνισµ� κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81.

Aσ�ν α��ρά τ� άρθρ� 82, ακ�µη και αν η σ�ετική αγ�ρά περιλαµ"άνει την αγ�ρά εισιτηρίων για
τ� πρωτάθληµα Euro 2000, στην �π�ία η UEFA κατεί�ε µ�ν�πώλι� κατά 100 %, δεν σηµειώθηκε
κατα�ρηστική εκµετάλλευση δεσπ�!�υσας θέσης. ) καν�νας �τι τα εισιτήρια π�υ διατέθηκαν
στις εθνικές �µ�σπ�νδίες έπρεπε να πωληθ�ύν στ�υς �παδ�ύς της αντίστ�ι�ης εθνικής �µάδας, �
περι�ρισµ�ς τ�υ αριθµ�ύ εισιτηρίων κατ’ άτ�µ� και τ� µη µετα"ι"άσιµ� των εισιτηρίων
απ�τελ�ύσαν µέτρα µη δυσανάλ�γα πρ�ς τ�ν θεµιτ� στ��� της πρ�άσπισης της ασ�άλειας στ�υς
π�δ�σ�αιρικ�ύς αγώνες τ�υ πρωταθλήµατ�ς Euro 2000.

Fred Olsen Î·Ù¿ Compania Trasmediterranea (Case COMP/38.376)

Στις 23 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση µε την �π�ία απέρριψε την καταγγελία της
Fred Olsen SA κατά της εταιρείας Trasmediterranea.

Η καταγγελία α��ρ�ύσε την τιµ�λ�γιακή π�λιτική π�υ ε�άρµ�!ε η δηµ�σια επι�είρηση
θαλάσσιας ενδ�µετα��ράς στη γραµµή µετα�ύ Σαν Σεµπαστιάν της νήσ�υ Γκ�µέρα και Λ�ς
Κριστιάν�ς της νήσ�υ Τενερί�ης και στη γραµµή µετα�ύ Σάντα Κρ�υθ δε Τενερί�ε και Agaete
της νήσ�υ Γκραν Κανάρια.

Η καταγγέλλ�υσα επικαλέστηκε τη δεσπ�!�υσα θέση της εταιρείας Trasmediterranea λ�γω
σύµ"ασης παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας π�υ της απέ�ερε σηµαντικά π�σά σε ετήσια "άση.

Λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι τα πραγµατικά περιστατικά έλα"αν �ώρα σε ένα µ�ν� κράτ�ς µέλ�ς πρ�
π�λλών ετών, �ωρίς να επι�έρ�υν διαρκή !ηµία στ�ν ανταγωνισµ� και �ωρίς να θί��υν τη θέση
τ�υ καταγγέλλ�ντ�ς στην �ικεία αγ�ρά, η Επιτρ�πή απ��άσισε να απ�ρρίψει την καταγγελία
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δι�τι δεν παρ�υσία!ε κ�ιν�τικ� ενδια�έρ�ν. Ε�άλλ�υ, η Επιτρ�πή εί�ε ήδη ε�ετάσει τις πτυ�ές
τ�υ θέµατ�ς π�υ α��ρ�ύσαν τη ��ρήγηση ενίσ�υσης απ� τ� ισπανικ� κράτ�ς στην εταιρεία
Trasmediterranea στ� πλαίσι� πρ�ηγ�ύµενων απ��άσεων.

4. Συµ�ι�ασµ�ί και άλλες περατώσεις διαδικασίας

Μέσα ενηµέρωσης

°ÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ: 
Sammelrevers (˘fiıÂÛË COMP/C-2/34.657)Ø
Internetbuchhandel (˘fiıÂÛË COMP/C-2/37.906)Ø
Proxis/KNO Î.Ï. (˘fiıÂÛË COMP/C-2/38.019)

Τ� διασυν�ριακ� σύστηµα καθ�ρισµ�ύ της τιµής των "ι"λίων στη Γερµανία και στην Αυστρία
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κ�ιν�π�ιήθηκε για πρώτη ��ρά τ� 1993. Η Επιτρ�πή εί�ε διατυπώσει αντιρρήσεις κατά των
συµ�ωνιών στις �π�ίες "ασι!�ταν τ� σύστηµα, δι�τι παρενέ"αιναν τ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 1 της
συνθήκης ΕΚ και δεν πληρ�ύσαν τις πρ�ϋπ�θέσεις απαλλαγής "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3.
Στ� πλαίσι� συµ"ι"ασµ�ύ �ι εκδ�τες κ�ιν�π�ίησαν τ�ν Μάρτι� 2000 µια «επανεθνικ�π�ιηµένη»
συµ�ωνία καθ�ρισµ�ύ της τιµής των "ι"λίων (γνωστή ως «Sammelrevers»), της �π�ίας η
ε�αρµ�γή περι�ρι!�ταν στη Γερµανία (28). Στις 10 Ι�υνί�υ 2000 η Επιτρ�πή δηµ�σίευσε
ανακ�ίνωση δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 19 παράγρα��ς τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17 γνωστ�π�ιώντας την
πρ�θεσή της να εγκρίνει την τρ�π�π�ιηµένη συµ�ωνία «Sammelrevers», επειδή κατά τεκµήρι�
δεν εί�ε σηµαντικές συνέπειες στ� εµπ�ρι� µετα�ύ κρατών µελών (29).

Η Επιτρ�πή υπ��ρεώθηκε να συνε�ίσει την έρευνα σ�ετικά µε την τρ�π�π�ιηµένη συµ�ωνία
«Sammelrevers» µετά την υπ�"�λή δύ� καταγγελιών τ� καλ�καίρι τ�υ 2000. Η πρώτη καταγγελία
υπ�"λήθηκε απ� την αυστριακή εταιρεία πώλησης "ι"λίων Libro AG και απ� τη συνδεδεµένη µε
αυτήν Lion.cc π�υ δραστηρι�π�ιείται στ� ∆ιαδίκτυ� και πωλεί µέσω αυτ�ύ τα πλέ�ν δηµ��ιλή
γερµανικά "ι"λία σε γερµαν�ύς τελικ�ύς καταναλωτές σε τιµές σα�ώς κατώτερες των
καθ�ρισµένων (30). Η δεύτερη καταγγελία υπ�"λήθηκε απ� τη "ελγική εταιρεία πώλησης
"ι"λίων µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ Proxis, η �π�ία σ�εδία!ε να πραγµατ�π�ιήσει παρ�µ�ιες πωλήσεις
σε µειωµένες τιµές στη Γερµανία (31). )ι καταγγέλλ�ντες υπ�στήρι�αν �τι �ι εκδ�τες και �ι
"ι"λι�πώλες της Γερµανίας, και η ένωση αυτών, η Börsenverein des Deutschen Buchhandels eV,
διαπράττ�υν παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Ισ�υρίστηκαν �τι �ι
ανωτέρω πρ�έ"ησαν συντ�νισµένα σε εµπ�ρικ� απ�κλεισµ� απ�σκ�πώντας στην παρεµπ�διση
της διασυν�ριακής πώλησης "ι"λίων σε µειωµένες τιµές µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ απ� αλλ�δαπές
επι�ειρήσεις πρ�ς γερµαν�ύς τελικ�ύς καταναλωτές. Υπήρ�αν ενδεί�εις �τι � πρ�"αλλ�µεν�ς
συντ�νισµέν�ς απ�κλεισµ�ς "ασι!�ταν κατ’ �υσίαν στην ερµηνεία και πρακτική ε�αρµ�γή τ�υ
«Sammelrevers» κατά τέτ�ι� τρ�π� ώστε ε�ακ�λ�υθ�ύσε να επηρεά!εται σηµαντικά τ� εµπ�ρι�
µετα�ύ κρατών µελών. Ως εκ τ�ύτ�υ, η κίνηση διαδικασίας κατά της πρ�"αλλ�µενης
εναρµ�νισµένης πρακτικής συνεπαγ�ταν επίσης πρ�σ"�λή της τρ�π�π�ιηµένης συµ�ωνίας
«Sammelrevers».

¥28¦ Υπ�θεση COMP/C-2/34.657.
¥29¦ ΕΕ C 162 της 10.6.2000, σ. 25.
¥30¦ Υπ�θεση COMP/C-2/37.906, Internetbuchhandel.
¥31¦ Υπ�θεση COMP/C-2/38.019, Proxis/KNO κ.λπ.
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Η έρευνα �δήγησε στην έκδ�ση κ�ιν�π�ίησης αιτιάσεων στις 19 Ι�υλί�υ 2001 (32). Στη συνέ�εια
πραγµατ�π�ιήθηκε ακρ�αση στις 30 Ν�εµ"ρί�υ 2001 µε τη συµµετ��ή της Börsenverein, τ�υ
εκδ�τικ�ύ �ίκ�υ Verlagsgruppe Random House GmbH και της εταιρείας ��νδρικ�ύ εµπ�ρί�υ
Koch, Neff & Oetinger GmbH. Κατ�πιν εντατικών συν�µιλιών µε τις υπηρεσίες της Επιτρ�πής, �ι
ανωτέρω πρ�σ�έρθηκαν να αναλά"�υν δέσµευση [«ανάληψη υπ��ρέωσης» (33)] στις 20/21
Μαρτί�υ. Κατ�πιν τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή, µε τη σύµ�ωνη γνώµη των καταγγελλ�υσών, ανακ�ίνωσε
την ίδια ηµέρα την περάτωση της διαδικασίας (34). Στις 17 Απριλί�υ η Επιτρ�πή ��ρήγησε
δι�ικητική επιστ�λή αρνητικής πιστ�π�ίησης για την τρ�π�π�ιηµένη συµ�ωνία «Sammelrevers»
—λ�γω απ�υσίας σηµαντικών συνεπειών στις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών— �πως αυτή
ερµηνεύεται σε συνδυασµ� µε τη δέσµευση.

Η δέσµευση ε�ασ�αλί!ει την ελεύθερη πραγµατ�π�ίηση απευθείας διασυν�ριακών πωλήσεων
"ι"λίων στη γερµανική γλώσσα απ� �ένες επι�ειρήσεις πρ�ς γερµαν�ύς τελικ�ύς καταναλωτές,
ιδίως µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ, συµπεριλαµ"αν�µένων των "�ηθητικών υπηρεσιών �πως η
διασυν�ριακή δια�ήµιση. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� �ι καταναλωτές µπ�ρ�ύν να επω�εληθ�ύν
πλήρως απ� τις �αµηλ�τερες τιµές και τα λ�ιπά πλε�νεκτήµατα π�υ παρέ��υν �ι νέες
τε�ν�λ�γίες µάρκετινγκ, �πως τ� διασυν�ριακ� εµπ�ρι� "ι"λίων µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ
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(ηλεκτρ�νικ� εµπ�ρι�).

Επιπλέ�ν, η δέσµευση πρ�άγει την ασ�άλεια τ�υ δικαί�υ απαριθµώντας και �ρί!�ντας
συσταλτικά τις περιπτώσεις στις �π�ίες η διασυν�ριακή πώληση "ι"λίων πρ�ς γερµαν�ύς
τελικ�ύς καταναλωτές πρέπει να θεωρείται ως καταστρατήγηση της συµ�ωνίας «Sammelrevers»
και, κατά συνέπεια, �ι συµµετέ��ντες στ� σύστηµα καθ�ρισµ�ύ των τιµών µπ�ρ�ύν κατ’
ε�αίρεση να την εµπ�δί!�υν και να επι"άλλ�υν κυρώσεις. Η καταστρατήγηση πρ�ϋπ�θέτει
κυρίως �τι ένας "ι"λι�πώλης δεσµευ�µεν�ς απ� τη συµ�ωνία «Sammelrevers» αναλαµ"άνει την
πρωτ�"�υλία να καταστρατηγήσει την καθ�ρισµένη τιµή. ∆εδ�µέν�υ �τι απ�τελεί ε�αίρεση, η
ένν�ια της καταστρατήγησης πρέπει να ερµηνεύεται συσταλτικώς και τα µέρη π�υ πρ�"άλλ�υν
τ�ν ισ�υρισµ� περί καταστρατήγησης �έρ�υν τ� "άρ�ς της απ�δεί�εως.

Η «ανάληψη υπ��ρέωσης» α��ρά απ�κλειστικά τη µη ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1
της συνθήκης ΕΚ. Ειδικ�τερα, η συµ�ωνία «Sammelrevers», κατά τ� µέτρ� π�υ ερµηνεύεται και
ε�αρµ�!εται σύµ�ωνα µε την εν λ�γω ανάληψη υπ��ρέωσης και µε την ανακ�ίνωση της
Επιτρ�πής δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 19 παράγρα��ς 3 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17 της 10ης Ι�υνί�υ 2000,
δεν επηρεά!ει σηµαντικά τ� εµπ�ρι� µετα�ύ κρατών µελών κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Απ� την άλλη πλευρά, η «ανάληψη υπ��ρέωσης» δεν έ�ει
καµία συνέπεια στην ερµηνεία των εθνικών συστηµάτων καθ�ρισµ�ύ της τιµής των "ι"λίων
"άσει της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας στ� σύν�λ� της και ειδικ�τερα σε συνάρτηση µε την ελεύθερη
κυκλ���ρία πρ�ϊ�ντων και υπηρεσιών, καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης. Τέλ�ς, η
διάρκεια ισ�ύ�ς της ανάληψης υπ��ρέωσης περι�ρί!εται µέ�ρι την έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ
γερµανικ�ύ ν�µ�υ σ�ετικά µε τ�ν καθ�ρισµ� της τιµής των "ι"λίων (πρ�"λεπ�µενη ηµερ�µηνία:
1η )κτω"ρί�υ) ή άλλων συνα�ών κρατικών µέτρων π�υ θα αντικαταστήσ�υν τ� σύστηµα
συµ"ατικ�ύ καθ�ρισµ�ύ των τιµών.

¥32¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/01/1035 της 19ης Ι�υλί�υ 2001.
¥33¦ Βλέπε παραρτήµατα.
¥34¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/02/461 της 22ας Μαρτί�υ 2002.
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Βι�µη�ανίες πληρ���ριών

Stonesoft/Check Point (˘fiıÂÛË COMP/C-3/38.168)

Στις 24 Μαΐ�υ, µετά την επίσηµη ανάληψη υπ��ρέωσης εκ µέρ�υς της Check Point Software
Technologies Ltd, η Επιτρ�πή περάτωσε την έρευνα π�υ εί�ε κινήσει κατ�πιν καταγγελίας της
Stonesoft Corporation.

Η Stonesoft, �ινλανδική εταιρεία λ�γισµικ�ύ, ισ�υρίστηκε �τι η Check Point, εταιρεία µε έδρα
τ� Ισραήλ π�υ παράγει λ�γισµικ� !ώνης ασ�αλείας (firewall) και λ�γισµικ� για εικ�νικά ιδιωτικά
δίκτυα (VPN), εί�ε ενηµερώσει �ρισµέν�υς διαν�µείς και µεταπωλητές της �τι, εάν
επι�ειρ�ύσαν να πωλήσ�υν τ� ανταγωνιστικ� πρ�ϊ�ν !ώνης ασ�αλείας/εικ�νικών ιδιωτικών
δικτύων της Stonesoft, η ίδια δεν θα τ�υς πρ�µήθευε πλέ�ν τα πρ�ϊ�ντα της. Τ� λ�γισµικ� !ώνης
ασ�αλείας/εικ�νικών ιδιωτικών δικτύων �ρησιµ�π�ιείται για να απ�τρέπεται η �ωρίς άδεια
ε�ωτερική πρ�σ"αση σε εσωτερικά δίκτυα υπ�λ�γιστών και για την κρυπτ�γρά�ηση δεδ�µένων
σε δηµ�σια δίκτυα υπ�λ�γιστών.
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Κατ�πιν εµπεριστατωµένης έρευνας στην αγ�ρά, η Επιτρ�πή ε�έ�ρασε την ανησυ�ία �τι η
Check Point κατεί�ε ενδε��µένως δεσπ�!�υσα θέση στην αγ�ρά λ�γισµικ�ύ !ώνης
ασ�αλείας/εικ�νικών ιδιωτικών δικτύων και �τι �ρισµένες πρά�εις της εί�αν αρνητικ�
απ�τέλεσµα στεγαν�π�ίησης στην αγ�ρά τ�υ λ�γισµικ�ύ αυτ�ύ κατά παρά"αση των καν�νων
ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ. Κατ�πιν διαπραγµατεύσεων µετα�ύ της Επιτρ�πής και της Check Point, η
Επιτρ�πή δέ�θηκε την επίσηµη δέσµευση της Check Point, η �π�ία ε�άλειψε τις ανησυ�ίες της
Επιτρ�πής. Ειδικ�τερα, η Check Point:

α) επι"ε"αίωσε �τι δεν θα ασκήσει αδικαι�λ�γητη ή απαράδεκτη πίεση στ�υς διαν�µείς και
µεταπωλητές της θίγ�ντας την ελευθερία επιλ�γής τ�υς για τ� εάν θα πωλήσ�υν ή ��ι
ανταγωνιστικά πρ�ϊ�ντα·

") επι"ε"αίωσε έναντι των διαν�µέων και µεταπωλητών της �τι δεν θα ε�αρτήσει την
πρ�µήθεια των πρ�ϊ�ντων της ή τ�υς �ρ�υς και τις πρ�ϋπ�θέσεις πρ�µήθειας των
πρ�ϊ�ντων της απ� τ� εάν �ι διαν�µείς και µεταπωλητές της κατέ��υν απ�θέµατα
ανταγωνιστικών πρ�ϊ�ντων, εµπ�ρεύ�νται και πωλ�ύν τέτ�ια πρ�ϊ�ντα·

γ) επι"ε"αίωσε �τι τ� πρ�σωπικ� πωλήσεων και τ� λ�ιπ� εµπλεκ�µεν� πρ�σωπικ� της έ�ει
ενηµερωθεί για τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ και �τι �ι πρ�ανα�ερ�µεν�ι καταν��ύν
�τι πρέπει να τηρ�ύν αυτή τη ν�µ�θεσία κατά την άσκηση των δραστηρι�τήτων τ�υς.

Κατ�πιν της δέσµευσης της Check Point, η Stonesoft απέσυρε την καταγγελία της και η Επιτρ�πή
απ��άσισε να θέσει την υπ�θεση στ� αρ�εί�. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή θα συνε�ίσει να
παρακ�λ�υθεί τις ε�ελί�εις στην αγ�ρά αυτή, πρ�κειµέν�υ να διασ�αλίσει την τήρηση των �ρων
της δέσµευσης.

AllVoice–IBM (˘fiıÂÛË COMP/C-3/36.824)

Τ�ν Ι�ύνι� η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή περάτωσε έρευνα π�υ εί�ε κινηθεί κατ�πιν καταγγελίας της
AllVoice Computing plc (AllVoice) κατά της International Business Machines Corporation (IBM),
α��ύ η τελευταία συµ�ώνησε να τρ�π�π�ιήσει τ�υς �ρ�υς των αδειών εκµετάλλευσης π�υ
παρα�ωρεί.
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Η AllVoice είναι "ρετανική εταιρεία π�υ αναπτύσσει και πωλεί λ�γισµικ� αναγνώρισης �ωνής. Τ�
λ�γισµικ� αναγνώρισης �ωνής επιτρέπει σε έναν υπ�λ�γιστή να αναγνωρί!ει τ�ν πρ���ρικ� λ�γ�
και να τ�ν µετατρέπει σε γραπτ� κείµεν�. Η AllVoice ισ�υρι!�ταν στην καταγγελία της �τι η IBM
κατέ�ει δεσπ�!�υσα θέση στην αγ�ρά παρα�ώρησης άδειας εκµετάλλευσης για γενικής �ρήσης
µη�ανές αναγνώρισης υπαγ�ρευ�µεν�υ λ�γ�υ και �τι εκµεταλλεύεται κατα�ρηστικά αυτή τη θέση
µε π�ικίλ�υς τρ�π�υς, ιδίως επι"άλλ�ντας άδικ�υς �ρ�υς στις άδειες εκµετάλλευσης.

Αµ��τερες η IBM και η AllVoice πωλ�ύν τελικά πρ�ϊ�ντα (δηλαδή µη�ανή αναγνώρισης
υπαγ�ρευ�µεν�υ λ�γ�υ και πρ�γραµµα ε�αρµ�γής λ�γ�υ), ενώ η AllVoice κατασκευά!ει µ�ν�
πρ�γράµµατα ε�αρµ�γής, µε απ�τέλεσµα να �ρειά!εται άδεια εκµετάλλευσης για τη µη�ανή
αναγνώρισης λ�γ�υ. Εκτ�ς απ� την IBM, �ι υπ�λ�ιπ�ι πρ�µηθευτές µη�ανών αναγνώρισης
λ�γ�υ είναι λιγ�στ�ί.

Κατ�πιν πρ�σεκτικής ε�έτασης της καταγγελίας, �ι υπηρεσίες της Επιτρ�πής απέστειλαν
πρ�ειδ�π�ιητική επιστ�λή στην IBM τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2001 εκ�ρά!�ντας την ανησυ�ία �τι η IBM
ενδέ�εται να κατέ�ει δεσπ�!�υσα θέση στην αγ�ρά παρα�ώρησης άδειας εκµετάλλευσης
µη�ανών και �τι �ρισµέν�ι �ρ�ι των εν λ�γω αδειών της είναι ενδε��µένως κατα�ρηστικ�ί κατά
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την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ.

)ι ανησυ�ίες της Επιτρ�πής "ασί!�νταν στ� γεγ�ν�ς �τι η IBM διατηρ�ύσε τ� δικαίωµα να άρει
την άδεια εκµετάλλευσης της µη�ανής αναγνώρισης λ�γ�υ, σε περίπτωση π�υ η AllVoice
κιν�ύσε διαδικασία κατά της IBM ή πελάτη της για παραπ�ίηση των διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας
της AllVoice στ�ν τ�µέα της αναγνώρισης �ωνής. Η IBM επέ"αλλε επίσης στην AllVoice την
απαίτηση να πρ�σθέτει α�ία στην παρα�ωρ�ύµενη τε�ν�λ�γία τ�υλά�ιστ�ν ίση µε την α�ία της
παρα�ωρ�ύµενης τε�ν�λ�γίας, µε πιθαν� απ�τέλεσµα η απαίτηση αυτή να �δηγεί ενδε��µένως
στ�ν καθ�ρισµ� των τιµών µεταπώλησης.

Στην απάντησή της η IBM ισ�υρίστηκε �τι δεν κατέ�ει δεσπ�!�υσα θέση στη σ�ετική αγ�ρά
πρ�ϊ�ντ�ς και �τι σε κάθε περίπτωση �ι επίµα�ες ρήτρες δεν θίγ�υν τ�ν ανταγωνισµ�. Ωστ�σ�,
κατ�πιν διαπραγµατεύσεων µε την Επιτρ�πή, η IBM πρ�τεινε την τρ�π�π�ίηση των σ�ετικών
ρητρών.

Τ� δικαίωµα της IBM να λύσει τη συµ�ωνία παρα�ώρησης άδειας εκµετάλλευσης περι�ρί!εται
πλέ�ν στην περίπτωση π�υ η AllVoice αµ�ισ"ητήσει τη µη�ανή της IBM, επικαλ�ύµενη �τι
παραπ�ιεί τα διπλώµατα ευρεσιτε�νίας της AllVoice. Ωστ�σ�, η AllVoice µπ�ρεί να
αµ�ισ"ητήσει τα δικαιώµατα διαν�ητικής ιδι�κτησίας της IBM για �π�ι�νδήπ�τε άλλ� λ�γ�,
�ωρίς να υπάρ�ει κίνδυν�ς λύσης της σύµ"ασής της. Η εν λ�γω ρήτρα είναι µάλιστα πι�
συσταλτικά διατυπωµένη απ� �,τι πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� απαλλαγής κατά κατηγ�ρία για
τις συµ�ωνίες µετα��ράς τε�ν�λ�γίας.

Σύµ�ωνα µε την IBM, η διάτα�η περί πρ�σθήκης α�ίας απ�σκ�π�ύσε στ� να διασ�αλιστεί �τι τ�
πρ�γραµµα ε�αρµ�γής πληρ�ί �ρισµένες π�ι�τικές πρ�διαγρα�ές και �τι πρ�σθέτει
«�ρησιµ�τητα» στ� τελικ� πακέτ�. Η IBM άλλα�ε τη διατύπωση της διάτα�ης, η �π�ία πλέ�ν
ανα�έρεται στη λειτ�υργικ�τητα, τη δια��ρ�π�ίηση των πρ�ϊ�ντων, τη δηµι�υργία νέων
ευκαιριών εµπ�ρίας ή την ενσωµάτωση σε άλλα πρ�ϊ�ντα.

)ι τρ�π�π�ιηθείσες ρήτρες δεν αντι"αίν�υν πλέ�ν στ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες ανταγωνισµ�ύ.
Κατ�πιν των τρ�π�π�ιήσεων π�υ επέ�ερε η IBM και τ�υ συµ"ι"ασµ�ύ των µερών σ�ετικά µε τις
µέ�ρι τώρα δια��ρές τ�υς, η AllVoice απέσυρε την καταγγελία και η Επιτρ�πή περάτωσε την
υπ�θεση.
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Ενέργεια

∞ÁˆÁfi˜ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË˜ ·ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ·Í‡ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ Î·È µÂÏÁ›Ô˘ 
(˘fiıÂÛË COMP/E-4/38.075)

Σε αρκετά έγγρα�α η Επιτρ�πή έ�ει υπ�γραµµίσει τη σηµασία της λειτ�υργίας των δικτύων
διασύνδεσης �σ�ν α��ρά τ�ν ανταγωνισµ� στις αγ�ρές εισαγωγής αερί�υ και ηλεκτρικής
ενέργειας, πρ�κειµέν�υ να "ελτιωθ�ύν �ι συνθήκες πρ�µήθειες στις αγ�ρές αυτές.

Στ� πλαίσι� αυτ�, η Επιτρ�πή διε�ήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα σ�ετικά µε τη λειτ�υργία τ�υ
αγωγ�ύ π�υ συνδέει τ� δίκτυ� αερί�υ τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ µε τα δίκτυα της ηπειρωτικής
Ευρώπης και τ�ν �π�ί� εκµεταλλεύεται µια εταιρεία µε την επωνυµία Interconnector UK Ltd. Η
συµ�ωνία για τη λειτ�υργία τ�υ αγωγ�ύ και τ� σ�ετικ� καθεστώς εµπ�ρίας κ�ιν�π�ιήθηκαν στην
Επιτρ�πή τ� 1995 και εγκρίθηκαν µέσω δι�ικητικής επιστ�λής (35). Τ�ν Ιαν�υάρι� 2001 τ�
Υπ�υργεί� Εµπ�ρί�υ και Βι�µη�ανίας τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ ε�έ�ρασε την ανησυ�ία τ�υ για τ�
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γεγ�ν�ς �τι στις αρ�ές τ�υ µήνα �ι ρ�ές στ�ν αγωγ� διασύνδεσης µεταστρά�ηκαν απ� ανάστρ��η
ρ�ή (εισαγωγές στ� Ηνωµέν� Βασίλει�) σε πρ�ωθητική ρ�ή (ε�αγωγές στην ηπειρωτική Ευρώπη)
και για τ� �τι η ρ�ή αυτή δεν αντιστρά�ηκε παρά στ� τέλ�ς τ�υ ίδι�υ µήνα, παρά τ� γεγ�ν�ς �τι �ι
τιµές στ� Ηνωµέν� Βασίλει� ήταν υψηλ�τερες απ� τις τιµές της ηπειρωτικής Ευρώπης. Τ� γεγ�ν�ς
αυτ� ανάγκασε την Επιτρ�πή να ε�ετάσει κατά π�σ�ν �ι αυ�ήσεις των "ρετανικών τιµών
��είλ�νταν σε συµπερι��ρά αντίθετη πρ�ς τ�ν ανταγωνισµ�. Ειδικ�τερα, η Επιτρ�πή ερεύνησε
κατά π�σ�ν εσωτερικ�ί καν�νες της IUK ή/και η συµπερι��ρά των 16 εταιρειών µετα��ράς π�υ
κατέ��υν δικαιώµατα µετα��ρικής ικαν�τητας απ�τελ�ύσαν παρά"αση της αντιµ�ν�πωλιακής
ν�µ�θεσίας. Η ε�έταση επικεντρώθηκε στα ε�ής τρία σηµεία: 1) κατά π�σ�ν ήταν δυνατ� να
απ�δει�θεί �τι �ι εταιρείες π�υ µετα�έρ�υν αέρι� µέσω τ�υ αγωγ�ύ της IUK συνήψαν αθέµιτη
σύµπρα�η για να επηρεάσ�υν την κατεύθυνση της ρ�ής αερί�υ µέσω τ�υ αγωγ�ύ διασύνδεσης,
2) κατά π�σ�ν �ι τε�νικές παράµετρ�ι απ� τις �π�ίες �έρεται να ε�αρτάται η �µαλή λειτ�υργία τ�υ
αγωγ�ύ δικαι�λ�γ�ύν την ακαµψία π�υ �αρακτηρί!ει τις ε�αρµ�στέες διαδικασίες και 3) κατά
π�σ�ν η "ελγική εταιρεία Distrigas, είτε µ�νη της είτε µε τη "�ήθεια άλλων εταιρειών µετα��ράς,
εκµεταλλεύθηκε την ιδι�τητά της ως ��ρέα εκµετάλλευσης τ�υ "ελγικ�ύ συστήµατ�ς µετα��ράς
πρ�κειµέν�υ να µεθ�δεύσει την αντιστρ��ή της ρ�ής στ�ν αγωγ� διασύνδεσης.

Aσ�ν α��ρά τ� πρώτ� !ήτηµα, συνάγεται �τι �ι παραγωγ�ί αερί�υ π�υ κατέ��υν µετα��ρική
ικαν�τητα µέσω τ�υ αγωγ�ύ διασύνδεσης δεν επηρέασαν συλλ�γικά την αντιστρ��ή της ρ�ής.
Aσ�ν α��ρά τις τε�νικές παραµέτρ�υς, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι καν�νες π�υ διέπ�υν τ�ν
αγωγ� σε π�λλές περιπτώσεις �αρακτηρί!�νται απ� ακαµψία, η �π�ία περι�ρί!ει τη δυνατ�τητα
των εταιρειών µετα��ράς να µετα"ι"ά!�υν µετα��ρική ικαν�τητα σε τρίτ�υς. Ωστ�σ�, στις
30 Ν�εµ"ρί�υ 2001 �ι εταιρείες µετα��ράς π�υ είναι συµ"ε"ληµένες µε την IUK συµ�ώνησαν να
ε�αρµ�στ�ύν πι� ευέλικτ�ι καν�νες διασύνδεσης. Επιπλέ�ν, η IUK αύ�ησε τη δια�άνεια των
δραστηρι�τήτων της ανακ�ινών�ντας εκ των πρ�τέρων τις αντιστρ��ές της ρ�ής. Ε��σ�ν
ε�αρµ�στ�ύν σωστά, �ι νέ�ι καν�νες αναµένεται �τι θα διασ�αλίσ�υν ισ�τιµ�υς �ρ�υς
ανταγωνισµ�ύ. Τέλ�ς, η Επιτρ�πή επι"ε"αίωσε τ�ν απ��ασιστικ� ρ�λ� π�υ διαδραµάτισε η
Distrigas στην αντιστρ��ή της ρ�ής τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 2001. Ωστ�σ�, δεν ανακάλυψε στ�ι�εία
π�υ να απ�δεικνύ�υν �τι η Distrigas αντιτέθηκε στη µετα��ρά αερί�υ απ� την ηπειρωτική
Ευρώπη στ� Ηνωµέν� Βασίλει� (36).

¥35¦ Ετήσια έκθεση 1995, σηµεί� 82.
¥36¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/02/401 της 13ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002.
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GFU (˘fiıÂÛË COMP/E-1/36.072)

Στις 17 Ι�υλί�υ 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία σ�ετικά µε τ� ν�ρ"ηγικ�
καθεστώς GFU (37). Η υπ�θεση GFU α��ρ�ύσε τις κ�ινές πωλήσεις ν�ρ"ηγικ�ύ �υσικ�ύ αερί�υ
µέσω εν�ς και µ�ν� ��ρέα πωλήσεων, της GFU (επιτρ�πή διαπραγµάτευσης αερί�υ),
τ�υλά�ιστ�ν απ� τ� 1989 και έπειτα. Η GFU περιλάµ"ανε δύ� µ�νιµα µέλη, τη Statoil και τη
Norsk Hydro, τ�υς µεγαλύτερ�υς παραγωγ�ύς �υσικ�ύ αερί�υ της Ν�ρ"ηγίας, και περιστασιακά
διευρυν�ταν για να περιλά"ει και άλλ�υς ν�ρ"ηγ�ύς παραγωγ�ύς �υσικ�ύ αερί�υ. Κύρια
απ�στ�λή της GFU ήταν η διαπραγµάτευση των �ρων �λων των συµ"άσεων πρ�µήθειας µε
αγ�ραστές —µετα�ύ άλλων— απ� την ΕΕ, ε� �ν�µατ�ς �λων των παραγωγών �υσικ�ύ αερί�υ της
Ν�ρ"ηγίας. Στ� πλαίσι� αυτ�, η Επιτρ�πή ε�ακρί"ωσε �τι η Ν�ρ"ηγία είναι η τρίτη µεγαλύτερη
�ώρα εκτ�ς της ΕΕ π�υ πρ�µηθεύει �υσικ� αέρι� στην ΕΕ, καλύπτ�ντας τ� 10 % περίπ�υ της
συν�λικής κατανάλωσης αερί�υ στην ΕΕ.

Τ�ν Ι�ύνι� και τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2001 η Επιτρ�πή κίνησε επίσηµη διαδικασία κατά 30 περίπ�υ
ν�ρ"ηγικών εταιρειών αερί�υ υπ�στηρί!�ντας �τι τ� σύστηµα GFU αντι"αίνει στ� ευρωπαϊκ�
δίκαι� ανταγωνισµ�ύ (38). Σε ακρ�αση π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 2001 �ι
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ενδια�ερ�µενες επι�ειρήσεις αερί�υ και η ν�ρ"ηγική κυ"έρνηση ισ�υρίστηκαν �τι τ� ευρωπαϊκ�
δίκαι� ανταγωνισµ�ύ δεν έ�ει ε�αρµ�γή, δεδ�µέν�υ �τι η ε�αρµ�γή τ�υ συστήµατ�ς GFU εί�ε
διακ�πεί �σ�ν α��ρά τις πωλήσεις στ�ν Ευρωπαϊκ� )ικ�ν�µικ� Gώρ� (Ε)G) απ� τ�ν Ι�ύνι� τ�υ
2001, µετά την έκδ�ση "ασιλικ�ύ διατάγµατ�ς απ� τη ν�ρ"ηγική κυ"έρνηση. Υπ�στήρι�αν επίσης
�τι τ� ευρωπαϊκ� δίκαι� ανταγωνισµ�ύ δεν µπ�ρ�ύσε να ε�αρµ�στεί επειδή η ν�ρ"ηγική
κυ"έρνηση εί�ε υπ��ρεώσει τ�υς ν�ρ"ηγ�ύς παραγωγ�ύς �υσικ�ύ αερί�υ να πωλ�ύν αέρι� µέσω
τ�υ συστήµατ�ς GFU, τ� �π�ί� εί�ε δηµι�υργηθεί απ� την ίδια τη ν�ρ"ηγική κυ"έρνηση.

Μετά την ακρ�αση και µε την επι�ύλα�η των εκατέρωθεν ν�µικών θέσεων, �ι ν�ρ"ηγ�ί
παραγωγ�ί αερί�υ και η Επιτρ�πή διερεύνησαν τις δυνατ�τητες συµ"ι"ασµ�ύ. Στ� πλαίσι� αυτ�
έγινε διάκριση µετα�ύ 1) των µ�νιµων µελών της GFU (Statoil και Norsk Hydro), 2) έ�ι �µίλων
επι�ειρήσεων π�υ πωλ�ύν ν�ρ"ηγικ� �υσικ� αέρι� µέσω συµ"άσεων τις �π�ίες έ�ει
διαπραγµατευθεί η GFU (ExxonMobil, Shell, TotalFinaElf, Conoco, Fortum και Agip) και 3) �λων
των υπ�λ�ιπων ν�ρ"ηγών παραγωγών αερί�υ, κατά των �π�ίων εί�ε κινηθεί επίσηµη διαδικασία.
)ι εταιρείες της πρώτης και της δεύτερης κατηγ�ρίας υπέ"αλαν δεσµεύσεις στην Επιτρ�πή,
πρ�κειµέν�υ να διευθετηθεί η υπ�θεση GFU. Βάσει των εν λ�γω δεσµεύσεων, η Επιτρ�πή
απ��άσισε να περατώσει την υπ�θεση σε σ�έση µε �λες τις ενδια�ερ�µενες εταιρείες.

) συµ"ι"ασµ�ς περιλαµ"άνει δύ� κυρίως στ�ι�εία: 1) τη διακ�πή �λων των κ�ινών
δραστηρι�τήτων µάρκετινγκ και πωλήσεων, εκτ�ς αν είναι σύµ�ωνες µε τ� ευρωπαϊκ� δίκαι�
ανταγωνισµ�ύ (για τις υ�ιστάµενες συµ"άσεις πρ�µήθειας, πρ�ς τ�ύτ� απαιτ�ύνται µεµ�νωµένες
διαπραγµατεύσεις κατά την αναθεώρηση των συµ"άσεων) και 2) τη διάθεση �ρισµένων
π�σ�τήτων �υσικ�ύ αερί�υ σε νέ�υς πελάτες, �ι �π�ί�ι στ� παρελθ�ν δεν πρ�µηθεύ�νταν �υσικ�
αέρι� απ� ν�ρ"ηγ�ύς παραγωγ�ύς (η συγκεκριµένη δέσµευση αναλή�θηκε µ�ν� απ� τη Statoil —
13 δισ. m3— και τη Norsk Hydro —2,2 δισ. m3, έ�ει διάρκεια ισ�ύ�ς απ� τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2001
µέ�ρι τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2005 και θα παρακ�λ�υθείται απ� ε�ωτερικ�ύς ελεγκτές).

Απ�δε��µενη τις δεσµεύσεις ως πρ�ς τις π�σ�τητες για τ�υς νέ�υς πελάτες, η Επιτρ�πή επεσήµανε
�τι, ως γνωστ�ν, σηµαντικ�ς αριθµ�ς ευρωπαίων πελατών (κυρίως µεγάλ�ι "ι�µη�ανικ�ί �ρήστες,
παραγωγ�ί ηλεκτρικής ενέργειας και νέες εµπ�ρικές επι�ειρήσεις) ανα!ητ�ύν ενεργά νέες πηγές

¥37¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/02/1084 της 17ης Ι�υλί�υ 2002.
¥38¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/01/830 της 13ης Ι�υνί�υ 2001.
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πρ�µήθειας. Συνεπώς, η δέσµευση θα διευκ�λύνει τη δηµι�υργία νέων σ�έσεων ε��διασµ�ύ. Κατ’
αυτ�ν τ�ν τρ�π� αναµένεται επίσης �τι θα "ελτιωθεί η διάρθρωση της ευρωπαϊκής αγ�ράς, η �π�ία
ε�ακ�λ�υθεί να �αρακτηρί!εται απ� την ύπαρ�η πρ�µηθευτών µε δεσπ�!�υσα θέση σε �λες σ�εδ�ν
τις εθνικές αγ�ρές. )ι περισσ�τερ�ι απ� τ�υς εν λ�γω δεσπ�!�ντες πρ�µηθευτές είναι ήδη πελάτες
των ν�ρ"ηγικών επι�ειρήσεων αερί�υ και αγ�ρά!�υν σηµαντικές π�σ�τητες αερί�υ "άσει
µακρ�πρ�θεσµων συµ"άσεων π�υ θα ισ�ύ�υν για π�λλά �ρ�νια ακ�µη. Η τρ�π�π�ίηση των
συµ"άσεων αυτών είναι δυνατή στ� πλαίσι� της αναθεώρησης των τιµών.

Τέλ�ς, η Statoil και η Norsk Hydro επι"ε"αίωσαν (εκτ�ς τ�υ πλαισί�υ της υπ�θεσης GFU) �τι
δεν θα εισαγάγ�υν εδα�ικ�ύς περι�ρισµ�ύς των πωλήσεων ή/και περι�ρισµ�ύς �ρήσης στις
συµ"άσεις πρ�µήθειας αερί�υ π�υ συνάπτ�υν. )ι δύ� αυτές ρήτρες θεωρ�ύνται µεν
ασυµ"ί"αστες µε τ� ευρωπαϊκ� δίκαι� ανταγωνισµ�ύ, καθ�τι εµπ�δί!�υν τη δηµι�υργία ενιαίας
αγ�ράς, αλλά �ρισµέν�ι ��ρείς της αγ�ράς τις θεωρ�ύν αναγκαίες. Η Επιτρ�πή �αιρέτισε τη
θέση αυτή της Statoil και της Norsk Hydro, δι�τι απ�δεικνύει �τι η εµπ�ρία �υσικ�ύ αερί�υ στην
Κ�ιν�τητα είναι δυνατή και �ωρίς αυτές τις επι!ήµιες για τ�ν ανταγωνισµ� ρήτρες.

)ι δεσµεύσεις π�υ ανέλα"αν �ι ν�ρ"ηγ�ί παραγωγ�ί ε�ασ�αλί!�υν στ�υς ευρωπαί�υς αγ�ραστές
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

µεγαλύτερες δυνατ�τητες επιλ�γής µετα�ύ των ν�ρ"ηγών πρ�µηθευτών. Τ�ύτ�, σε συνδυασµ� µε
τη δέσµευση περί διάθεσης �ρισµένων π�σ�τήτων σε νέ�υς πελάτες, θα διευκ�λύνει τη
δηµι�υργία νέων σ�έσεων ε��διασµ�ύ.

Επιπλέ�ν, για να µπ�ρ�ύν πράγµατι �ι ευρωπαί�ι πελάτες να επω�εληθ�ύν απ� τις νέες αυτές
ευκαιρίες, πρέπει να ε�ασ�αλιστεί η µετα��ρά τ�υ ν�ρ"ηγικ�ύ �υσικ�ύ αερί�υ µέσω των
ευρωπαϊκών αγωγών �ωρίς τε�νητά εµπ�δια. Έτσι, κατά την περάτωση της υπ�θεσης GFU η
Επιτρ�πή υπ�γράµµισε για άλλη µία ��ρά (39) �τι θα κινηθεί µε απ��ασιστικ�τητα κατά κάθε
περίπτωσης άρνησης παρα�ώρησης πρ�σ"ασης στ�υς ευρωπαϊκ�ύς αγωγ�ύς.

∂‰·ÊÈÎÔ› ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› — Nigeria LNG Limited 
(˘fiıÂÛË COMP/E-4/37.811)

Στ� πλαίσι� υπ�θεσης εδα�ικ�ύ περι�ρισµ�ύ των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγ�ρά αερί�υ,
επιτεύ�θηκε συµ�ωνία-σταθµ�ς µε τη νιγηριανή επι�είρηση αερί�υ Nigeria LNG Ltd
(NLNG) (40). Η NLNG συµ�ώνησε να απαλείψει ρήτρα π�υ εµπ�δι!ε έναν απ� τ�υς ευρωπαί�υς
πελάτες της να µεταπωλεί αέρι� εκτ�ς των εθνικών τ�υ συν�ρων (εδα�ικ�ί περι�ρισµ�ί των
πωλήσεων ή ρήτρα πρ��ρισµ�ύ). Η επι�είρηση δεσµεύθηκε επίσης �τι δεν θα συµπεριλά"ει την
εν λ�γω ρήτρα ή περι�ρισµ�ύς �ρήσης στις µελλ�ντικές συµ"άσεις της µε ευρωπαϊκές εταιρείες.
Τέλ�ς, η επι�είρηση παρέσ�ε τη δια"ε"αίωση �τι �ύτε �ι τρέ��υσες συµ"άσεις της
περιλαµ"άν�υν µη�ανισµ�ύς επιµερισµ�ύ των κερδών (ΜΕΚ) �ύτε θα περιλη�θ�ύν τέτ�ι�ι
µη�ανισµ�ί στις νέες συµ"άσεις της.

Στ� πλαίσι� αυτ� πρέπει να σηµειωθεί �τι �ι περι�ρισµ�ί �ρήσης είναι ρήτρες µε τις �π�ίες
απαγ�ρεύεται στ�ν αγ�ραστή να �ρησιµ�π�ιεί τ� αέρι� για σκ�π�ύς άλλ�υς απ� αυτ�ύς π�υ
έ��υν συµ�ωνηθεί. )ι µη�ανισµ�ί επιµερισµ�ύ των κερδών είναι ρήτρες π�υ υπ��ρεών�υν τ�ν
αγ�ραστή να µετακυλίσει στ�ν παραγωγ� ένα µέρ�ς των κερδών τ�υ απ� τη µεταπώληση αερί�υ
εκτ�ς των εθνικών συν�ρων τ�υ ή απ� τη µεταπώληση αερί�υ σε πελάτη π�υ τ� �ρησιµ�π�ιεί για
σκ�π�ύς άλλ�υς απ� αυτ�ύς π�υ έ��υν συµ�ωνηθεί. Aλες �ι ανωτέρω ρήτρες, εδα�ικ�ί

¥39¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/01/1170 της 2ας Αυγ�ύστ�υ 2001.
¥40¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/02/1869 της 12ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002.
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περι�ρισµ�ί των πωλήσεων, περι�ρισµ�ί �ρήσης και µη�ανισµ�ί επιµερισµ�ύ των κερδών,
παρα"αίν�υν τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα σ�ετικά µε τις υπ�ν�ιες για εδα�ικ�ύς περι�ρισµ�ύς των πωλήσεων σε συµ"άσεις
πρ�µήθειας �υσικ�ύ αερί�υ µετα�ύ µη κ�ιν�τικών παραγωγών και ευρωπαϊκών εταιρειών
συγκαταλέγεται µετα�ύ των δραστηρι�τήτων της Επιτρ�πής επί αρκετ� �ρ�νικ� διάστηµα. Η
έρευνα α��ρά τη νιγηριανή εταιρεία NLNG, τη ρωσική εταιρεία Gazprom και την αλγερινή
εταιρεία Sonatrach, �ι �π�ίες µα!ί καλύπτ�υν π�λύ µεγάλ� π�σ�στ� των εισαγωγών και της
κατανάλωσης αερί�υ στην ΕΕ. Η Επιτρ�πή θεωρεί �τι �ι εδα�ικ�ί περι�ρισµ�ί των πωλήσεων
απ�τελ�ύν π�λύ σ�"αρή παρά"αση της ευρωπαϊκής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ, καθ�τι
εµπ�δί!�υν τ� διασυν�ριακ� εµπ�ρι� και υπ�ν�µεύ�υν την υπ� ε�έλι�η δηµι�υργία της
ευρωπαϊκής ενιαίας αγ�ράς αερί�υ. Τ� ίδι� ισ�ύει για τ�υς περι�ρισµ�ύς �ρήσης και τ�υς
µη�ανισµ�ύς επιµερισµ�ύ των κερδών.

Η NLNG είναι � δεύτερ�ς µεγαλύτερ�ς πρ�µηθευτής υγρ�π�ιηµέν�υ �υσικ�ύ αερί�υ (ΥΦΑ)
στην Ευρώπη, µε ε�αγωγές περίπ�υ 5 δισ. m3 αερί�υ ετησίως πρ�ς πελάτες της στην Ιταλία,
στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Π�ρτ�γαλία. Η έρευνα έδει�ε �τι µία µ�ν� απ� τις
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π�λυάριθµες συµ"άσεις της NLNG µε ευρωπαϊκές εταιρείες περιεί�ε εδα�ικ� περι�ρισµ� των
πωλήσεων, απ� τ�ν �π�ί� η NLNG συµ�ώνησε να απαλλά�ει τ�ν πελάτη της. Τ�ύτ� σηµαίνει
�τι, µετά την παράδ�ση τ�υ �υσικ�ύ αερί�υ και την κατα"�λή τ�υ σ�ετικ�ύ τιµήµατ�ς, �
αγ�ραστής είναι ελεύθερ�ς να µεταπωλήσει τ� �υσικ� αέρι� σε πελάτες εγκατεστηµέν�υς σε
�π�ι�δήπ�τε κράτ�ς µέλ�ς της ΕΚ. Η ρύθµιση αυτή είναι απ�λύτως σύµ�ωνη µε την
ευρωπαϊκή ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ.

Η Επιτρ�πή �αιρετί!ει τις διευκρινίσεις π�υ παρέσ�ε η NLNG, δι�τι καταδεικνύ�υν �τι �ι µη
κ�ιν�τικ�ί παραγωγ�ί αερί�υ µπ�ρ�ύν να εµπ�ρευθ�ύν µε επιτυ�ία τ� �υσικ� τ�υς αέρι� στην
Ένωση �ωρίς να κάν�υν �ρήση ρητρών π�υ "λάπτ�υν τ�ν ανταγωνισµ�.

Αερ�π�ρικές µετα��ρές

∏ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË Û˘ÌÌ·¯›· ÌÂÙ·Í‡ British Airways Î·È American Airlines 
(˘fiıÂÛË COMP/38.147)

Τ�ν Αύγ�υστ� τ�υ 2001 η Επιτρ�πή, η "ρετανική αρ�ή ανταγωνισµ�ύ (Office of Fair Trading —
OFT) και τ� αµερικανικ� Υπ�υργεί� Μετα��ρών έλα"αν γνώση της πρ�θεσης της British
Airways (BA) και της American Airlines (AA) να επεκτείν�υν τη διµερή συµµα�ία τ�υς στις
διατλαντικές γραµµές. Η σ�εδια!�µενη συµµα�ία περιλάµ"ανε επιµερισµ� των κερδών, �ρήση
κ�ιν�ύ κωδικ�ύ, κ�ινές δραστηρι�τητες µάρκετινγκ και συντ�νισµ� των δρ�µ�λ�γίων. Κατ�πιν
των ρυθµίσεων αυτών, η BA και η AA θα έπαυαν να ανταγωνί!�νται µετα�ύ τ�υς.

Λ�γω των διαδικαστικών περι�ρισµών π�υ δεσµεύ�υν την Επιτρ�πή (41), και της πλήρ�υς
αρµ�δι�τητας της "ρετανικής υπηρεσίας OFT �σ�ν α��ρά τη διενέργεια έρευνας και την έκδ�ση
απ��ασης για τέτ�ι�υ είδ�υς συµ�ωνίες (42), η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς και η OFT ερεύνησαν εκ

¥41¦ ) καν�νισµ�ς (Ε)Κ) αριθ. 3975/87 τ�υ Συµ"�υλί�υ (ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 1), π�υ καθ�ρί!ει τη διαδικασία
ε�αρµ�γής των καν�νων ανταγωνισµ�ύ για τις επι�ειρήσεις στ�ν τ�µέα των αερ�π�ρικών µετα��ρών, καλύπτει
µ�ν� τις αερ�π�ρικές µετα��ρές µετα�ύ αερ�δρ�µίων τ�υ Ε)G.

¥42¦ ∆υνάµει των καν�νισµών τ�υ 2001 για την επι"�λή τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ (άρθρα 84 και 85),
�πως τρ�π�π�ιήθηκαν απ� τ�υς καν�νισµ�ύς τ�υ 2002 (τρ�π�π�ίηση) για την επι"�λή τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ
τ�υ ανταγωνισµ�ύ (άρθρα 84 και 85).
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παραλλήλ�υ τη συµµα�ία BA/AA. Ευθύς ε�αρ�ής, �ι δύ� αρ�ές απ��άσισαν να συνεργαστ�ύν π�λύ
στενά. )ι ανακ�ινώσεις για τη διατύπωση παρατηρήσεων σ�ετικά µε τη συµµα�ία δηµ�σιεύθηκαν
ταυτ��ρ�να και εστάλησαν ταυτ�σηµα ερωτηµατ�λ�για σε ανταγωνιστές, τα�ιδιωτικ�ύς
πράκτ�ρες και εταιρικ�ύς πελάτες. Πραγµατ�π�ιήθηκαν επίσης απ� κ�ιν�ύ συσκέψεις µε τα
κ�ιν�π�ι�ύντα µέρη και µε ενδια�ερ�µέν�υς. Gάρη στη στενή αυτή συνεργασία, �ι δύ� αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ διαµ�ρ�ωσαν κ�ινή αντίληψη σ�ετικά µε τα ��έλη της συµµα�ίας, τα πιθανά
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ και τα δι�ρθωτικά µέτρα π�υ θα απαιτ�ύντ� ενδε��µένως για την
αντιµετώπισή τ�υς.

Στις 25 Ιαν�υαρί�υ 2002 τ� αµερικανικ� Υπ�υργεί� Μετα��ρών ενέκρινε πρ�σωρινά την αίτηση
της BA/AA για ��ρήγηση ασυλίας απ� τη ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ, υπ� τ�ν �ρ� �τι θα
εκ�ωρ�ύνταν 224 διαθέσιµ�ι �ρ�ν�ι �ρήσης ε"δ�µαδιαίως στ� αερ�δρ�µι� Heathrow τ�υ
Λ�νδίν�υ. Τα µέρη θεώρησαν υπερ"�λικά υψηλ� τ� τίµηµα και απ��άσισαν να εγκαταλείψ�υν
τη σ�εδια!�µενη συµµα�ία. Την 21η Φε"ρ�υαρί�υ τα µέρη επι"ε"αίωσαν επισήµως τη λύση των
συµ�ωνιών τ�υς σ�ετικά µε τη συµµα�ία και την ανάκληση της κ�ιν�π�ίησης, σύµ�ωνα µε τ�υς
"ρετανικ�ύς καν�νισµ�ύς επι"�λής τ�υ ν�µ�υ. Κατά συνέπεια, η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς απ��άσισε
να περατώσει τη διαδικασία π�υ εί�ε κινήσει στην εν λ�γω υπ�θεση.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

√È Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ KLM/NorthWest (˘fiıÂÛË COMP/D2/36.111) Î·È 
ÌÂÙ·Í‡ Lufthansa/SAS/United Airlines (˘fiıÂÛË COMP/D2/36.201)

Στις 28 )κτω"ρί�υ η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ��άσισε να περατώσει τις έρευνές της "άσει τ�υ
άρθρ�υ 85 (πρώην 89) της Συνθήκης σ�ετικά µε δύ� διατλαντικές αερ�π�ρικές συµµα�ίες
µετα�ύ της KLM και της NorthWest (Wings), α�εν�ς, και της Lufthansa, της SAS και της
United Airlines (STAR Alliance), α�ετέρ�υ (43). Στη δεύτερη περίπτωση, η απ��αση της
Επιτρ�πής "ασίστηκε σε �ρισµένες δεσµεύσεις π�υ πρ�τειναν τα µέρη, �άρη στις �π�ίες
ε�αλεί��νταν �ι ανησυ�ίες της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τη µείωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ σε
�ρισµένα δρ�µ�λ�για µετα�ύ της Φρανκ��ύρτης και �ρισµένων πρ��ρισµών στις ΗΠΑ. Η
Επιτρ�πή έλα"ε επίσης υπ�ψη δήλωση της γερµανικής κυ"έρνησης, η �π�ία απ�σκ�π�ύσε
στην άρση πιθανών καν�νιστικών �ραγµών εισ�δ�υ στις σ�ετικές γραµµές. Στην περίπτωση
της συµµα�ίας µετα�ύ KLM και NorthWest δεν απαιτήθηκαν δι�ρθωτικά µέτρα.

Η έρευνα της Επιτρ�πής �δήγησε στ� συµπέρασµα �τι αµ��τερες �ι διατλαντικές αερ�π�ρικές
συµµα�ίες περι�ρι!αν τ�ν ανταγωνισµ� κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81 της Συνθήκης σε
�ρισµένα !εύγη π�λεων, �π�υ πριν απ� τη συµµα�ία τα µέρη ήταν είτε πραγµατικ�ί είτε
δυνητικ�ί ανταγωνιστές και κατέ��υν σηµαντικά συνδυασµένα µερίδια αγ�ρών, ακ�µη και αν
γίνει δεκτ� �τι υπάρ�ει κάπ�ια δυνατ�τητα υπ�κατάστασης µετα�ύ των απευθείας και µη
απευθείας πτήσεων στις σ�ετικές διατλαντικές γραµµές.

Παρ�λ� π�υ η Επιτρ�πή δέ�θηκε �τι �ι συµµα�ίες απ��έρ�υν ��έλη, �πως µεγαλύτερη συ�ν�τητα
πτήσεων και µειωµένα εισιτήρια πρ�ς ��ελ�ς των καταναλωτών, και �τι τα ��έλη αυτά δεν ήταν
πιθαν� να επιτευ�θ�ύν µε λιγ�τερ� περι�ριστικές εναλλακτικές λύσεις, στην περίπτωση της
συµµα�ίας LH/SAS/UA η Επιτρ�πή θεώρησε �τι υπάρ�ει κίνδυν�ς ε�άλειψης τ�υ ανταγωνισµ�ύ σε
�ρισµένες γραµµές απ� τη Φρανκ��ύρτη πρ�ς τις ΗΠΑ, λ�γω της ύπαρ�ης �ραγµών εισ�δ�υ στην
αγ�ρά. )ι �ραγµ�ί αυτ�ί ήταν τ�σ� καν�νιστικ�ύ �αρακτήρα (κρατικ�ς έλεγ��ς στις τιµές των µη
απευθείας δρ�µ�λ�γίων) �σ� και εµπ�ρικ�ύ �αρακτήρα (περι�ρισµέν�ς αριθµ�ς διαθέσιµων
�ρ�νων �ρήσης στ� αερ�δρ�µι� της Φρανκ��ύρτης).

¥43¦ Ανακ�ινώσεις δηµ�σιεύθηκαν στην ΕΕ C 264 της 30.10.2002, σ. 5. Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/02/1569.
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Πρ�κειµέν�υ να αντιµετωπισθ�ύν τα εντ�πισθέντα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ, τα µέρη
πρ�τειναν �ρισµένες δεσµεύσεις. Κατ’ �υσίαν, τα µέρη πρ�τειναν την παρα�ώρηση
διαθέσιµων �ρ�νων �ρήσης στ� αερ�δρ�µι� της Φρανκ��ύρτης για να επιτραπεί η δηµι�υργία
νέων δρ�µ�λ�γίων (απευθείας ή µη απευθείας) στις σ�ετικές γραµµές. Τα µέρη πρ�σ�έρθηκαν
να παρα�ωρήσ�υν επαρκή αριθµ� διαθέσιµων �ρ�νων �ρήσης ώστε να καταστεί δυνατή η
δηµι�υργία δύ� πρ�σθετων ηµερήσιων ανταγωνιστικών αερ�π�ρικών δρ�µ�λ�γίων στη γραµµή
Φρανκ��ύρτη-)υάσιγκτ�ν και ένα πρ�σθετ� ηµερήσι� ανταγωνιστικ� δρ�µ�λ�γι� σε καθεµιά
απ� τις άλλες τρεις γραµµές. Επιπλέ�ν, �ι νε�εισερ��µεν�ι π�υ θα �ρησιµ�π�ι�ύν τ�υς
διαθέσιµ�υς �ρ�ν�υς �ρήσης, ε��σ�ν πραγµατ�π�ι�ύν απευθείας πτήση, θα γίν�νται δεκτ�ί
στ� πρ�γραµµα τακτικών επι"ατών των µερών και θα τ�υς παρέ��νται διευκ�λύνσεις
διασύνδεσης. Επιπλέ�ν, τα µέρη δεσµεύθηκαν �τι δεν θα συµµετέ��υν στ� τµήµα της
διάσκεψης της IATA για τ�υς ναύλ�υς π�υ α��ρά δρ�µ�λ�για στις εν λ�γω γραµµές.

Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι, κατ�πιν των ανωτέρω δεσµεύσεων και της δήλωσης της γερµανικής
κυ"έρνησης, η συµµα�ία µπ�ρ�ύσε να γίνει δεκτή δι�τι πληρ�ύσε τις σωρευτικές πρ�ϋπ�θέσεις
τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 της Συνθήκης. )ι πρ�ταθείσες δεσµεύσεις και η δήλωση της
γερµανικής κυ"έρνησης επιλύ�υν τ� πρ�"ληµα των πιθανών �ραγµών εισ�δ�υ για τ�υς
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ανταγωνιστές και κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� απ�τρέπεται � κίνδυν�ς ε�άλειψης τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Aσ�ν α��ρά τη συµµα�ία KLM/NW, δεν εντ�πίστηκαν σηµαντικ�ί �ραγµ�ί εισ�δ�υ και έτσι δεν
κρίθηκε απαραίτητη η λήψη ιδιαίτερων δι�ρθωτικών µέτρων.

∏ Û˘ÌÌ·¯›· ÌÂÙ·Í‡ Bmi British Midland Î·È United Airlines 
(˘fiıÂÛË COMP/D2/38.234)

Τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2002, η "ρετανική αρ�ή ανταγωνισµ�ύ (Office of Fair Trading — OFT)
ε�έδωσε επίσηµη απ��αση ��ρήγησης απαλλαγής σε ατ�µική "άση δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα��ς 3 της συνθήκης ΕΚ στη συµµα�ία µετα�ύ της bmi British Midland και της
αµερικανικής εταιρείας United Airlines, �ι �π�ίες είναι αµ��τερες µέλη της παγκ�σµιας
συµµα�ίας STAR (44). Κατ�πιν τ�ύτ�υ, η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς απ��άσισε να περατώσει την έρευνά
της επί της εν λ�γω συµµα�ίας "άσει των κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ. Στην εν λ�γω
υπ�θεση η Επιτρ�πή δεν κίνησε επίσηµη διαδικασία, αλλά συνεργάστηκε ενεργά µε την OFT.

Η British Midland Airways Limited και η United Airlines Inc. συνήψαν συµ�ωνία επέκτασης
συµµα�ίας στις 5 Σεπτεµ"ρί�υ 2001. Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2001 τα µέρη κ�ιν�π�ίησαν επισήµως τη
συµ�ωνία στην OFT "άσει των εκτελεστικών καν�νισµών. Τα µέρη δεν κ�ιν�π�ίησαν επισήµως τη
συµ�ωνία και στην Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή, αλλά της υπέ"αλαν αντίγρα�� της συµ�ωνίας και �λα τα
πληρ���ριακά στ�ι�εία π�υ ��ρήγησαν στη συνέ�εια στην OFT. Η Επιτρ�πή διενήργησε
παράλληλη άτυπη έρευνα (45). Στην απ��ασή της µε ηµερ�µηνία 1 Ν�εµ"ρί�υ 2002 η OFT
κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η συµ�ωνία για τη συµµα�ία, αν ε�αρµ�!�ταν, θα παρέ"αινε τ�
άρθρ� 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ, δι�τι θα εί�ε ως απ�τέλεσµα την παρεµπ�διση, τ�ν
περι�ρισµ� ή τη στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ σε σηµαντικ� "αθµ� �σ�ν α��ρά την τακτική
αερ�π�ρική µετα��ρά επι"ατών, κρίν�ντας �µως ταυτ��ρ�να �τι πληρ�ύνται �ι πρ�ϋπ�θέσεις για
τη ��ρήγηση απαλλαγής σε ατ�µική "άση δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3. Ως εκ τ�ύτ�υ, η
OFT απ��άσισε να ��ρηγήσει στη συµ�ωνία απαλλαγή απ� την απαγ�ρευση τ�υ άρθρ�υ 81 της
συνθήκης ΕΚ.

¥44¦ Η απ��αση της OFT εκδ�θηκε "άσει των καν�νισµών τ�υ 2001 για την επι"�λή τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (άρθρα 84 και 85), �πως τρ�π�π�ιήθηκαν απ� τ�υς καν�νισµ�ύς τ�υ 2002 (τρ�π�π�ίηση) για την
επι"�λή τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ (άρθρα 84 και 85) (εκτελεστικ�ί καν�νισµ�ί).

¥45¦ Βλέπε ανακ�ίνωση δηµ�σιευθείσα στην ΕΕ C 367 της 21.12.2001, σ. 30.
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Για διαδικαστικ�ύς λ�γ�υς απ��ασίστηκε �τι στην εν λ�γω υπ�θεση η OFT έπρεπε να έ�ει τ�
πρ�"άδισµα, �ρησιµ�π�ιώντας τις ε��υσίες π�υ της παρέ��υν �ι εκτελεστικ�ί καν�νισµ�ί (46),
παρ�λ� π�υ η επίσηµη απαλλακτική απ��αση π�υ εκδ�θηκε την 1η Ν�εµ"ρί�υ 2002 συντά�θηκε
απ� κ�ιν�ύ µε την Επιτρ�πή. Η Επιτρ�πή συµ�ωνεί µε την εκτίµηση απ� απ�ψεως ανταγωνισµ�ύ
π�υ εκτίθεται στην απ��αση, η �π�ία συνάδει µε την πρ�σέγγιση π�υ έ�ει υι�θετήσει η
Επιτρ�πή σε άλλες υπ�θέσεις συµµα�ιών µετα�ύ αερ�π�ρικών εταιρειών. Η εν λ�γω υπ�θεση
απ�τελεί ένα ακ�µη παράδειγµα απ�τελεσµατικής και γ�νιµης συνεργασίας µετα�ύ της
Επιτρ�πής και µιας εθνικής αρ�ής ανταγωνισµ�ύ, πριν απ� τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� των κ�ιν�τικών
καν�νων ανταγωνισµ�ύ.

Η υπ�θεση της συµµα�ίας bmi/United σηµατ�δ�τεί την πρώτη ��ρά π�υ η Επιτρ�πή και η OFT
�λ�κλήρωσαν απ� κ�ιν�ύ µια έρευνα στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ, σε �λα τα στάδια της
διαδικασίας επι"�λής της ν�µ�θεσίας. Gάρη στη στενή αυτή συνεργασία, �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ
µπ�ρεσαν να αναπτύ��υν µια κ�ινή εκτίµηση της υπ�θεσης απ� πλευράς ανταγωνισµ�ύ και να
καταλή��υν µε πλήρη �µ��ωνία στα τελικά συµπεράσµατα. Κατά συνέπεια, η Επιτρ�πή συµ�ωνεί
απ�λυτα µε την ανάλυση και τα συµπεράσµατα π�υ εκτίθενται στην επίσηµη απ��αση της OFT. Η
έγκαιρη και συντ�νισµένη συνεργασία µετα�ύ των δύ� αρµ�διων αρ�ών ανταγωνισµ�ύ επέτρεψαν
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

την απ��υγή τυ��ν πρ�"ληµάτων επι"�λής της ν�µ�θεσίας ή ε�αρµ�γής της π�λιτικής. Έτσι δεν
�ρειάστηκε η κίνηση επίσηµης διαδικασίας απ� την Επιτρ�πή στην εν λ�γω υπ�θεση.

Συµπρά�εις

Carlsberg Î·È Heineken (˘fiıÂÛË COMP/F-3/37.851)

Στις 4 Ν�εµ"ρί�υ η Επιτρ�πή περάτωσε την έρευνα σ�ετικά µε εικα!�µενη συµ�ωνία καταν�µής
των αγ�ρών µετα�ύ της δανικής !υθ�π�ιίας Carlsberg και της �λλανδικής !υθ�π�ιίας Heineken (47).

5. Ενδιάµεσα διαδικαστικά στάδια

Air France/Alitalia (˘fiıÂÛË COMP/D-2/38.284)

Την 1η Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή απηύθυνε επιστ�λή στην Air France και στην Alitalia
διατυπών�ντας σ�"αρές αµ�ι"�λίες σ�ετικά µε τη συνεργασία τ�υς σε �ρισµένες γραµµές
µετα�ύ Γαλλίας και Ιταλίας.

Τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2001 η Air France και η Alitalia εί�αν κ�ιν�π�ιήσει στην Επιτρ�πή �ρισµένες
συµ�ωνίες συνεργασίας !ητώντας απαλλαγή "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 3975/87. )ι
συµ�ωνίες απ�σκ�π�ύν, α�εν�ς, στην έντα�η της Alitalia στην παγκ�σµια συµµα�ία SkyTeam
και, α�ετέρ�υ, στη δηµι�υργία µιας εκτεταµένης, µακρ�πρ�θεσµης διµερ�ύς στρατηγικής
συµµα�ίας "ασισµένης στη στενή συνεργασία µετα�ύ των µερών. )ι συµ�ωνίες έ��υν στ��� τη

¥46¦ Πρέπει να υπ�µνησθεί �τι � καν�νισµ�ς (Ε)Κ) αριθ. 3975/87 τ�υ Συµ"�υλί�υ (ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 1) π�υ
καθ�ρί!ει τις λεπτ�µέρειες ε�αρµ�γής των άρθρων 81 και 82 καλύπτει µ�ν� τις αερ�π�ρικές µετα��ρές µετα�ύ
κ�ιν�τικών αερ�δρ�µίων. Ωστ�σ�, "άσει των εκτελεστικών καν�νισµών η OFT έ�ει την ε��υσία να εκδώσει
απ��αση �σ�ν α��ρά την ε�αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 σ�ετικά (µετα�ύ άλλων) µε τις αερ�π�ρικές
µετα��ρές µετα�ύ κρατών µελών και τρίτων �ωρών. Απ�υσία της ανωτέρω ε��υσίας, η Επιτρ�πή θα έπρεπε να
ερευνήσει τη συµµα�ία �ρησιµ�π�ιώντας τις ε��υσίες της "άσει τ�υ άρθρ�υ 85, �ι �π�ίες θα της επέτρεπαν
µ�ν� να πρ�τείνει τη λήψη µέτρων για την περάτωση της παρά"ασης.

¥47¦ Περισσ�τερες λεπτ�µέρειες ανα�έρ�νται στ� µέρ�ς πρώτ�, σηµεία 43 επ.
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διασύνδεση των κεντρικών αερ�δρ�µίων των δύ� αερ�π�ρικών εταιρειών, Charles de Gaulle τ�υ
Παρισι�ύ, Fiumicino της Ρώµης και Malpensa τ�υ Μιλάν�.

Στις 8 Μαΐ�υ η Επιτρ�πή δηµ�σίευσε στην Επίσηµη Ε�ηµερίδα περίληψη των συµ�ωνιών
συνεργασίας, καλώντας τ�υς ενδια�ερ�µέν�υς να υπ�"άλ�υν τις απ�ψεις τ�υς. Βάσει τ�υ
καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 3975/87, µετά τη δηµ�σίευση της περίληψης η Επιτρ�πή έ�ει στη
διάθεσή της 90 ηµέρες για να απ��ασίσει αν θα διατυπώσει σ�"αρές αµ�ι"�λίες ή ��ι. Σε
περίπτωση π�υ δεν διατυπώσει σ�"αρές αµ�ι"�λίες, η συµ�ωνία απαλλάσσεται αυτ�µατα για
περί�δ� έ�ι ετών απ� την ηµερ�µηνία της δηµ�σίευσης.

Η συµ�ωνία συνεργασίας, ως έ�ει σήµερα, θα περι�ρι!ε σηµαντικά τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ Air
France και Alitalia, δι�τι τα µέρη θα καθ�ρι!αν απ� κ�ιν�ύ τη µετα��ρική τ�υς ικαν�τητα, τη
συ�ν�τητα των πτήσεων και τις τιµές π�υ θα �ρεών�νταν στις πτήσεις µετα�ύ Γαλλίας και
Ιταλίας. Η συµ�ωνία πρ�"λέπει επίσης τη �ρήση κ�ιν�ύ κωδικ�ύ, την καταν�µή των κερδών και
την αµ�ι"αία αναγνώριση των πρ�γραµµάτων τακτικών επι"ατών. Η Air France και η Alitalia µα!ί
θα ήλεγ�αν τ� σύν�λ� σ�εδ�ν της κυκλ���ρίας σε �ρισµένες γραµµές µετα�ύ των δύ� �ωρών,
�πως �ι γραµµές Παρίσι-Ρώµη, Παρίσι-Μιλάν� και Παρίσι-Βενετία, �π�υ �ι δύ� αερ�π�ρικές
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εταιρείες κατέ��υν π�λύ υψηλά µερίδια αγ�ράς. Η ένωση των δυνάµεων των δύ�
αερ�µετα��ρέων θα δυσ�εράνει επίσης την είσ�δ� τρίτων στις �ικείες γραµµές στ� µέλλ�ν ή,
ε��σ�ν άλλες αερ�π�ρικές εταιρείες ασκ�ύν ήδη δραστηρι�τητες στις γραµµές αυτές, θα
δυσ�εράνει τη διατήρηση αυτών των δραστηρι�τήτων.

Παρ�λ� π�υ η Επιτρ�πή εκτιµά �τι η συµµα�ία µπ�ρεί να συµ"άλει στην τε�νική και �ικ�ν�µική
πρ��δ�, �άρη στη "ελτίωση της συνδετικ�τητας, την ε��ικ�ν�µηση ε��δων και τις συνεργίες
π�υ θα επιτύ��υν τα µέρη, η συµ�ωνία θα µείωνε σηµαντικά τ�ν ανταγωνισµ� σε καίριας
σηµασίας γραµµές µετα�ύ της Γαλλίας και της Ιταλίας, γεγ�ν�ς π�υ θα ήταν εις "άρ�ς των
επι"ατών. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να απευθύνει στα µέρη επιστ�λή σ�"αρών
αµ�ι"�λιών πριν απ� τη λή�η της πρ�θεσµίας 90 ηµερών, γνωστ�π�ιώντας τ�υς �τι υπάρ��υν
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ και �τι δεν είναι δυνατ� να τ�υς ��ρηγηθεί απαλλαγή στ� παρ�ν
στάδι� της διαδικασίας. Τ�ύτ� δεν πρ�δικά!ει τ� απ�τέλεσµα της διαδικασίας.

6. Περίληψη απ��άσεων των κ�ιν�τικών δικαστηρίων

™‡ÌÚ·ÍË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ÚÔÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ

Στις 20 Μαρτί�υ τ� Πρωτ�δικεί� ε�έδωσε σειρά απ��άσεων (48) σ�ετικά µε πρ�σ�υγές κατά
απ��ασης της Επιτρ�πής στην υπ�θεση της σύµπρα�ης στ�ν τ�µέα των πρ�µ�νωµένων σωλήνων (ή
υπ�θεση αστικής κεντρικής θέρµανσης) (49). Τ� Πρωτ�δικεί� επικύρωσε εν π�λλ�ίς την απ��αση της
Επιτρ�πής, µειών�ντας ωστ�σ� τα πρ�στιµα π�υ επι"λήθηκαν σε �ρισµένες επι�ειρήσεις για
διά��ρ�υς λ�γ�υς και απ��άνθηκε, ειδικ�τερα, �τι δύ� επι�ειρήσεις εν�ς �µίλ�υ δεν µπ�ρ�ύσαν
να θεωρηθ�ύν υπεύθυνες για την παρά"αση π�υ απέδει�ε η Επιτρ�πή, κυρίως δι�τι εί�αν ιδρυθεί
µετά τ� πέρας της παρά"ασης. Ωστ�σ�, τ� Πρωτ�δικεί� επι"ε"αίωσε τη ν�µιµ�τητα της π�λιτικής
επι"�λής πρ�στίµων της Επιτρ�πής γενικώς και ειδικ�τερα τις κατευθυντήριες γραµµές της

¥48¦ Υπ�θέσεις T-9/99, HFB Holding für Fernwärmetechnik, Isoplus Fernwärmetechnik· T-15/99, Brugg Rohrsysteme
GmbH· T-16/99, Løgstør Rør (Deutschland) GmbH· T-17/99, KE Kelit Kunststoffwerk GmbH· T-21/99, Dansk
Rorindustrie A/S· T-23/99, LR af 1998 A/S (πρώην Lögstör Rör A/S)· T-28/99, Sigma Tecnologie di rivestiment Srl·
T-31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd.

¥49¦ Υπ�θεση COMP/35.691.
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Επιτρ�πής για τα πρ�στιµα (50). Ειδικ�τερα, έκρινε �τι η Επιτρ�πή δικαι�ύται να αυ�ήσει τ� γενικ�
ύψ�ς των πρ�στίµων, εντ�ς των �ρίων π�υ πρ�"λέπ�νται στ�ν καν�νισµ� αριθ. 17, �ταν τ�ύτ� είναι
αναγκαί� για να ε�ασ�αλιστεί η ε�αρµ�γή της κ�ιν�τικής π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.

M6 (Eurovision)

Στις 8 )κτω"ρί�υ (51) τ� Πρωτ�δικεί� ακύρωσε την απ��αση απαλλαγής π�υ ε�έδωσε η Επιτρ�πή
στις 10 Μαΐ�υ 2000 στην υπ�θεση Eurovision (52).

Στην απ��ασή της η Επιτρ�πή εί�ε ��ρηγήσει απαλλαγή δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3
της συνθήκης ΕΚ στ� σύστηµα Eurovision, δηλαδή στ�υς καν�νες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ραδι�τηλε�πτικών Εκπ�µπών (European Broadcasting Union — EBU) π�υ διέπ�υν:

α) την απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση δικαιωµάτων τηλε�πτικής µετάδ�σης αθλητικών εκδηλώσεων,

") την καταν�µή των απ� κ�ιν�ύ απ�κτηθέντων δικαιωµάτων τηλε�πτικής µετάδ�σης
αθλητικών εκδηλώσεων,
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γ) την ανταλλαγή σήµατ�ς για αθλητικές εκδηλώσεις και

δ) τη συµ"ατική πρ�σ"αση τρίτων στα δικαιώµατα µετάδ�σης αθλητικών εκδηλώσεων της
Eurovision (σύστηµα παρα�ώρησης περαιτέρω αδειών εκµετάλλευσης).

Η απαλλαγή "ασίστηκε στ� γεγ�ν�ς �τι τ� σύστηµα Eurovision επέτρεπε την καλύτερη
ραδι�τηλε�πτική µετάδ�ση αθλητικών εκδηλώσεων απ� µεγάλ� αριθµ� ��ρέων
ραδι�τηλε�πτικής µετάδ�σης, ε�ασ�αλί!�ντας τη µέγιστη δυνατή κάλυψη αυτών των
εκδηλώσεων. Επιπλέ�ν, στην απ��αση υπ�γραµµι!�ταν �τι η EBU κατεί�ε στην
πραγµατικ�τητα έναν µάλλ�ν περι�ρισµέν� αριθµ� δικαιωµάτων, π�υ εί�ε µειωθεί σηµαντικά
υπ� την ανταγωνιστική πίεση ισ�υρών ιδιωτικών ��ρέων εκµετάλλευσης. Ωστ�σ�, παρ�λ� π�υ
αναγνωρίστηκε � κίνδυν�ς ε�άλειψης τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά απ�κτησης δικαιωµάτων
µετάδ�σης σηµαντικών διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, η �π�ία ενδέ�εται να απ�τελεί µ�νη
της �ωριστή αγ�ρά, εκτιµήθηκε �τι � κίνδυν�ς αυτ�ς απ�µακρύνεται �άρη στ� σύστηµα
παρα�ώρησης περαιτέρω αδειών εκµετάλλευσης π�υ θεωρήθηκε �τι ε�ασ�αλί!ει την πρ�σ"αση
τρίτων στα απ� κ�ιν�ύ απ�κτηθέντα δικαιώµατα της Eurovision.

Τ� Πρωτ�δικεί� ε�έτασε καταρ�άς τη διάρθρωση των αγ�ρών και τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ
ανταγωνισµ�ύ π�υ απ�ρρέ�υν απ� τ�υς καν�νες της Eurovision. ∆έ�θηκε την άπ�ψη την Επιτρ�πής
�τι � ακρι"ής �ρισµ�ς των σ�ετικών αγ�ρών παρέλκει, ε��σ�ν η εκτίµηση των �ρων απαλλαγής
"άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 απ� την Επιτρ�πή "ασί!εται στ�ν πλέ�ν στεν� �ρισµ� της
αγ�ράς για �ρισµένες ειδικές διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, �πως �ι )λυµπιακ�ί Αγώνες.

Σύµ�ωνα µε τ� Πρωτ�δικεί�, τ� σύστηµα της Eurovision �δηγεί σε δύ� κατηγ�ρίες περι�ρισµών
τ�υ ανταγωνισµ�ύ:

— πρώτ�ν, η απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση και καταν�µή δικαιωµάτων τηλε�πτικής µετάδ�σης
αθλητικών εκδηλώσεων και η ανταλλαγή σήµατ�ς περι�ρί!ει ή και ε�αλεί�ει τ�ν
ανταγωνισµ� µετα�ύ των µελών της EBU π�υ ανταγωνί!�νται µετα�ύ τ�υς τ�σ� στην αγ�ρά
πρ�ηγ�ύµεν�υ σταδί�υ �σ� και στην αγ�ρά επ�µεν�υ σταδί�υ,

¥50¦ ΕΕ C 9 της 14.1.1998, σ. 3.
¥51¦ Συνεκδικασθείσες υπ�θέσεις T-185/00, T-216/00, T-299/00 και T-300/00, Métropole télévision κ.λπ. κατά Επιτρ�πής.
¥52¦ Υπ�θεση IV/32.150, Eurovision, ΕΕ L 151 της 24.6.2000, σ. 18.
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— δεύτερ�ν, τ� σύστηµα �δηγεί σε απ�κλεισµ� των τρίτων απ� την αγ�ρά. ∆εδ�µέν�υ �τι τα
δικαιώµατα µετάδ�σης αθλητικών εκδηλώσεων εν γένει πωλ�ύνται µε ρήτρα
απ�κλειστικ�τητας, �ι ��ρείς π�υ δεν είναι µέλη της EBU δεν έ��υν πρ�σ"αση σε αυτά.

Aσ�ν α��ρά την απ� κ�ιν�ύ αγ�ρά δικαιωµάτων τηλε�πτικής µετάδ�σης αθλητικών
εκδηλώσεων, τ� Πρωτ�δικεί� απ��άνθηκε �τι δεν απ�τελεί, αυτή καθεαυτήν, περι�ρισµ� τ�υ
ανταγωνισµ�ύ, αλλά η άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, στ� πλαίσι� µιας ειδικής ν�µικής και
�ικ�ν�µικής αλληλ�υ�ίας, µπ�ρεί να συνεπάγεται έναν τέτ�ι� περι�ρισµ�. Τ� Πρωτ�δικεί�
κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι στην εν λ�γω υπ�θεση υ�ίσταται περι�ρισµ�ς τ�υ ανταγωνισµ�ύ
λ�γω της διάρθρωσης της αγ�ράς, της θέσης της EBU στην αγ�ρά και τ�υ "αθµ�ύ κάθετης
�λ�κλήρωσης της EBU και των µελών της.

Τ� Πρωτ�δικεί� ε�έτασε στη συνέ�εια κατά π�σ�ν τ� σύστηµα παρα�ώρησης περαιτέρω αδειών
εκµετάλλευσης µπ�ρ�ύσε να λειτ�υργήσει δι�ρθωτικά έναντι τ�υ απ�κλεισµ�ύ τρίτων λ�γω τ�υ
συστήµατ�ς της Eurovision, �ύτως ώστε να απ�τραπεί � κίνδυν�ς ε�άλειψης τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Τ�
Πρωτ�δικεί� απ��άνθηκε �τι ακ�µη και αν είναι αναγκαί� —για λ�γ�υς συνδε�µεν�υς µε την
απ�κλειστικ�τητα των δικαιωµάτων µετάδ�σης αθλητικών εκδηλώσεων και µε την πρ�στασία της
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�ικ�ν�µικής τ�υς α�ίας— τα µέλη της EBU να επι�υλάσσ�υν δι’ εαυτ�ύς τις !ωντανές µεταδ�σεις
των πρ�γραµµάτων π�υ απ�κτ�ύν µέσω της Eurovision, κανένας απ� αυτ�ύς τ�υς λ�γ�υς δεν µπ�ρεί
να δικαι�λ�γήσει την επέκταση της πρακτικής αυτής σε �λ�υς τ�υς αγώνες π�υ απ�τελ�ύν µέρ�ς
της ίδιας αθλητικής εκδήλωσης, ακ�µη και �ταν τα µέλη της EBU δεν έ��υν την πρ�θεση να
µεταδώσ�υν !ωντανά �λ�υς αυτ�ύς τ�υς αγώνες. Κατά συνέπεια, τ� Πρωτ�δικεί� απ��άνθηκε �τι
�ι καν�νες και η λειτ�υργία τ�υ συστήµατ�ς στερ�ύσαν απ� τ�υς ανταγωνιστές των µελών της EBU
τη δυνατ�τητα να απ�κτήσ�υν περαιτέρω άδειες για τη !ωντανή µετάδ�ση α�ρησιµ�π�ίητων
δικαιωµάτων Eurovision. Σύµ�ωνα µε τ� Πρωτ�δικεί�, τ� σύστηµα στην πραγµατικ�τητα επιτρέπει
µ�ν� τη µετάδ�ση περιληπτικών παρ�υσιάσεων αγώνων, υπ� λίαν περι�ριστικ�ύς �ρ�υς.

Κατά συνέπεια, τ� Πρωτ�δικεί� απ��άνθηκε �τι η Επιτρ�πή εσ�αλµένα θεώρησε �τι τ�
σύστηµα ��ρήγησης περαιτέρω αδειών εκµετάλλευσης αντισταθµί!ει τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ
ανταγωνισµ�ύ έναντι τρίτων, ακ�µη και στην αγ�ρά απ�κτησης δικαιωµάτων µετάδ�σης
σηµαντικών διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων.

Limburgse Vinyl Maatschappij Î.Ï. (PVC II)

Στις 15 )κτω"ρί�υ τ� ∆ικαστήρι� επικύρωσε κατ’ �υσίαν (53) την απ��αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ
σ�ετικά µε τις πρ�σ�υγές κατά της απ��ασης π�υ εί�ε επανεκδώσει η Επιτρ�πή κατά τη
διαδικασία στ� πλαίσι� της σύµπρα�ης στ�ν τ�µέα τ�υ π�λυ�ινυλ�λωριδί�υ [απ��αση PVC II (54)].
Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� τ� ∆ικαστήρι� επι"ε"αίωσε �τι �ύτε η αρ�ή τ�υ δεδικασµέν�υ �ύτε η αρ�ή
non bis in idem εµπ�δί!�υν την Επιτρ�πή να επανεκδώσει µια απ��αση π�υ εί�ε ακυρωθεί
πρ�ηγ�υµένως απ� τα δικαστήρια για καθαρά τυπικ�ύς λ�γ�υς. Επιπλέ�ν, η κατά τα ανωτέρω
ακύρωση δεν θίγει τις πρ�παρασκευαστικές πρά�εις (�πως, για παράδειγµα, µια κ�ιν�π�ίηση
αιτιάσεων ή µια ακρ�αση) π�υ έλα"αν �ώρα πρ�τ�ύ συµ"εί τ� παράν�µ� γεγ�ν�ς π�υ επηρεά!ει
την (ακυρωθείσα) απ��αση. Κατά συνέπεια, �ι πρά�εις αυτ�ύ τ�υ είδ�υς δεν �ρειά!εται να
επαναλη�θ�ύν για να µπ�ρέσει η Επιτρ�πή να εκδώσει νέα απ��αση π�υ πληρ�ί τα απαιτ�ύµενα
ν�µικά κριτήρια. Ως πρ�ς την αιτι�λ�γηση των πρ�στίµων, τ� ∆ικαστήρι� απ��άνθηκε �τι η
Επιτρ�πή δεν υπ��ρε�ύται να ε�ηγήσει λεπτ�µερώς τ�υς υπ�λ�γισµ�ύς της και �τι η σ�ετική
εισήγηση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ δεν απ�τελεί παρά επι"ε"αίωση της ευ�έρειας της Επιτρ�πής να

¥53¦ Συνεκδικασθείσες υπ�θέσεις C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P, C-251/99 P, C-252/99 P,
C-254/99 P.

¥54¦ Υπ�θεση COMP/31.865.
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υπερ"εί την υπ��ρεωτική αιτι�λ�γηση. Aσ�ν α��ρά τ�ν �ρ�νικ� περι�ρισµ� της ικαν�τητας της
Επιτρ�πής να επι"άλει πρ�στιµα για παρα"άσεις τ�υ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ, τ� ∆ικαστήρι�
έκρινε �τι η άσκηση πρ�σ�υγής κατά �ριστικής απ��ασης της Επιτρ�πής µε την �π�ία
επι"άλλ�νται πρ�στιµα αναστέλλει τ� �ρ�ν� παραγρα�ής στ� πλαίσι� της διαδικασίας µέ�ρι την
έκδ�ση τελεσίδικης απ��ασης επί της πρ�σ�υγής απ� τ�ν κ�ιν�τικ� δικαστή.

Roquette Frères

Στις 22 )κτω"ρί�υ τ� ∆ικαστήρι� ε�έδωσε µια σηµαντική πρ�δικαστική απ��αση σ�ετικά µε
την έκταση τ�υ ελέγ��υ απ� τα εθνικά δικαστήρια των αιτήσεων δικαστικής άδειας π�υ
υπ�"άλλ�νται πρ�ς αυτά, ως πρ�ληπτικ� µέτρ�, δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 14 παράγρα��ς 6 τ�υ
καν�νισµ�ύ αριθ. 17 (55). Aταν απ��αση της Επιτρ�πής διατάσσει τη διενέργεια επιτ�πι�υ
ελέγ��υ "άσει τ�υ άρθρ�υ 14 παράγρα��ς 3 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17, σε �ρισµένα κράτη µέλη
κατά πάγια πρακτική η αρµ�δια αρ�ή !ητά την έκδ�ση δικαστικής διάτα�ης, αντιµετωπί!�ντας
πρ�ληπτικά τ� ενδε��µεν� να µη δε�θεί η ενδια�ερ�µενη επι�είρηση τη διενέργεια τ�υ
ελέγ��υ. Στην πρ�κειµένη περίπτωση, η δικαστική διάτα�η εί�ε εκδ�θεί κατά της Roquettes
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Frères απ� περι�ερειακ� γαλλικ� δικαστήρι� στ� πλαίσι� της έρευνας της Επιτρ�πής στη
σύµπρα�η στ�ν τ�µέα τ�υ γλυκ�νικ�ύ νατρί�υ (56) και εί�ε πρ�σ"ληθεί ενώπι�ν τ�υ γαλλικ�ύ Cour de
cassation απ� τ�ν απ�δέκτη της. Στη συνέ�εια τ� Cour de cassation !ήτησε απ� τ� ∆ικαστήρι�
των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων να διευκρινίσει την έκταση τ�υ ελέγ��υ απ� τ�ν εθνικ� δικαστή
των αιτήσεων π�υ τ�υ υπ�"άλλ�νται δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 14 παράγρα��ς 6.

Στην πρ�δικαστική απ��αση τ� ∆ικαστήρι� επι"ε"αίωσε �τι ένα εθνικ� δικαστήρι�, π�υ "άσει
τ�υ εθνικ�ύ δικαί�υ είναι αρµ�δι� να παρέ�ει άδεια για επιτ�π�υ έρευνες και κατασ�έσεις σε
εγκαταστάσεις επι�ειρήσεων για τις �π�ίες υπάρ��υν υπ�ν�ιες �τι έ��υν παρα"εί τ�υς καν�νες
τ�υ ανταγωνισµ�ύ, υπ��ρε�ύται να επι"ε"αιώσει �τι τα επιδιωκ�µενα µέτρα ε�αναγκασµ�ύ δεν
είναι αυθαίρετα και δυσανάλ�γα σε σ�έση µε τ� αντικείµεν� τ�υ ελέγ��υ. Τ� ∆ικαστήρι� �ρισε
λεπτ�µερώς τα πληρ���ριακά στ�ι�εία π�υ πρέπει να πρ�σκ�µί!ει η Επιτρ�πή στα εθνικά
δικαστήρια για τ�υς σκ�π�ύς τ�υ ελέγ��υ και απ��άνθηκε �τι τα εθνικά δικαστήρια
υπ��ρε�ύνται να !ητ�ύν πρ�σθετα πληρ���ριακά στ�ι�εία απ� την Επιτρ�πή —ή απ� τις εθνικές
αρ�ές ανταγωνισµ�ύ π�υ την επικ�υρ�ύν— σε περίπτωση π�υ δεν τ�υς έ��υν παρασ�εθεί
επαρκή στ�ι�εία. Τα στ�ι�εία π�υ πρέπει να υπ�"άλλει η Επιτρ�πή είναι ειδικ�τερα τα ε�ής:

— περιγρα�ή των �υσιωδών �αρακτηριστικών της εικα!�µένης παρα"άσεως (τ�υλά�ιστ�ν να
ανα�έρεται η τεκµαιρ�µένη σ�ετική αγ�ρά και η �ύση των εικα!�µένων περι�ρισµών τ�υ
ανταγωνισµ�ύ), �ωρίς �µως να απαιτείται να �ριστεί µε ακρί"εια η σ�ετική αγ�ρά ή η
ν�µική �ύση της παρά"ασης·

— διευκρινίσεις ως πρ�ς τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π�ί� η επι�είρηση, κατά της �π�ίας στρέ��νται
�ι υπ�ν�ιες, τεκµαίρεται �τι ενέ�εται στην πρ�ανα�ερθείσα παρά"αση·

— διευκρινίσεις απ� τις �π�ίες πρ�κύπτει εµπεριστατωµένα �τι η Επιτρ�πή διαθέτει σ�"αρά
πληρ���ριακά στ�ι�εία και απ�δεί�εις π�υ της δηµι�υργ�ύν την υπ�ν�ια �τι η �ικεία
επι�είρηση έ�ει διαπρά�ει την παρά"αση αυτή, �ωρίς �µως να απαιτείται η παρ��ή των
ίδιων των απ�δεικτικών στ�ι�είων·

¥55¦ Υπ�θεση C-94/00.
¥56¦ Υπ�θεση COMP/36.756. Βλέπε XXXIη ετήσια έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ — 2001.
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— την κατά τ� δυνατ�ν ακρι"έστερη περιγρα�ή τ�υ αντικειµέν�υ της έρευνας και των
στ�ι�είων π�υ πρέπει να απ�τελέσ�υν τ� αντικείµεν� τ�υ ελέγ��υ, καθώς και των
ε��υσιών π�υ ανατίθενται στ�υς κ�ιν�τικ�ύς υπαλλήλ�υς π�υ είναι εντεταλµέν�ι µε την
έρευνα. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή δεν υπ��ρε�ύται να περι�ρίσει την έρευνά της σε
έγγρα�α/�ακέλ�υς π�υ µπ�ρεί να πρ�σδι�ρίσει επακρι"ώς εκ των πρ�τέρων.

Στην περίπτωση π�υ η Επιτρ�πή !ητήσει πρ�ληπτικώς τη συνδρ�µή των εθνικών αρ�ών:

— διευκρινίσεις "άσει των �π�ίων τ� εν λ�γω εθνικ� δικαστήρι� µπ�ρεί να σ�ηµατίσει την
πεπ�ίθηση �τι, αν δεν επιτρέψει πρ�ληπτικώς τα µέτρα ε�αναγκασµ�ύ, η απ�δει�η της
παρα"άσεως θα µαταιωθεί ή θα καταστεί π�λύ δυσ�ερής.

B — ¡¤Â˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ‹ 
ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Τίτλ�ς Ηµερ�µηνία ∆ηµ�σίευση 
Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τη µη 
επι"�λή και τη µείωση των πρ�στίµων σε 
περιπτώσεις συµπρά�εων (καρτέλ)

13.2.2002 EE C 45 της 29.2.2002, σ. 3

Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1105/2002 της Επιτρ�πής για 
την τρ�π�π�ίηση τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 
1617/93 �σ�ν α��ρά τις δια"�υλεύσεις για τ�υς 
ναύλ�υς µετα��ράς επι"ατών και την καταν�µή τ�υ 
διαθέσιµ�υ �ρ�ν�υ �ρήσης στ�υς αερ�λιµένες

25.6.2002 EE L 167 της 26.6.2002, σ. 6

Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε �ρισµένα 
θέµατα π�υ α��ρ�ύν τη διευθέτηση υπ�θέσεων 
ανταγωνισµ�ύ συνεπεία της λή�ης ισ�ύ�ς της συνθήκης 
ΕΚΑG

26.6.2002 EE C 152 της 26.6.2002, σ. 5

Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτρ�πής για την 
ανάλυση αγ�ράς και την εκτίµηση της σηµαντικής 
ισ�ύ�ς στην αγ�ρά "άσει τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ 
καν�νιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρ�νικών επικ�ινωνιών

9.7.2002 EE C 165 της 11.7.2002, σ. 6

Ανακ�ίνωση κατ’ ε�αρµ�γή των διατά�εων τ�υ άρθρ�υ 
5 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 1534/91 τ�υ Συµ"�υλί�υ, 
της 31ης Μαΐ�υ 1991, για την ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 
παράγρα��ς 3 της συνθήκης ΕΚ σε �ρισµένες 
κατηγ�ρίες συµ�ωνιών και εναρµ�νισµένων πρακτικών 
στ�ν τ�µέα των ασ�αλίσεων

9.7.2002 EE C 163 της 9.7.2002, σ. 7

Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτρ�πής για 
την ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 της 
συνθήκης ΕΚ σε �ρισµένες κατηγ�ρίες κάθετων 
συµ�ωνιών και εναρµ�νισµένων πρακτικών στ�ν 
τ�µέα της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας

31.7.2002 EE L 203 της 1.8.2002, σ. 30

)δηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ�ν 
ανταγωνισµ� στις αγ�ρές δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρ�νικών επικ�ινωνιών

16.9.2002 EE L 249 της 16.9.2002, σ. 21

Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1/2003 τ�υ Συµ"�υλί�υ για 
την ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ π�υ 
πρ�"λέπ�νται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ

16.12.2002 EE L 1 της 4.1.2003, σ. 1
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° — ∂›ÛËÌÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81, 82 Î·È 86 
ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ ∂∫

1. ∆ηµ�σιευθείσες απ��άσεις

Υπ�θεση 
αριθ. 
COMP/

∆ηµοσιευθε�σε� αποφ�σει� Ηµεροµην�α 
απ�φαση�

∆ηµοσ�ευση

36.571 Österreichische Banken (Lombard) 11.6.2002 Μη εισ�τι δηµοσιευθε�σα

37.519 Μεθειον�νη 2.7.2002

37.730 Deutsche Lufthansa AG και Austrian 
Airlines

5.7.2002 EE L 242 τη� 10.9.2002, σ. 25

29.373 VISA International 24.7.2002 EE L 318 τη� 22.11.2002, σ. 17

36.700 PO/Βιοµηχανικ� και ιατρικ� α�ρια 24.7.2002 ΕΕ L 84 τη� 1.4.2003, σ. 1

38.014 ∆ιεθν�� $νωση τη� Φωνογραφικ�� 
Βιοµηχαν�α� («Ταυτ�χρονη µετ�δοση»)

8.10.2002 EE L 107 τη� 30.4.2003, σ. 58
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2. Άλλες επίσηµες απ��άσεις (57)

2.1. Απ	ρριψη καταγγελιών µε έκδ�ση απ	�ασης

35.587, 
35.706, 
36.321

Nintendo 30.10.2002

37.784 Ο�κοι δηµοπρασ�α� �ργων τ�χνη� 30.10.2002

 37.396 Αναθεωρηµ�νη TACA 14.11.2002 Μη εισ�τι δηµοσιευθε�σα

37.978 Μεθυλογλυκαµ�νη 27.11.2002

 37.152 Γυψοσαν�δε� 27.11.2002

 37.671 Βελτιωτικ� γε�ση� τροφ�µων 17.12.2002

 37.956 Ρ�βδοι οπλισµο� σκυροδ�µατο� 17.12.2002

 37.667 Ειδικο� γραφ�τε� 17.12.2002

¥57¦ ∆εν δηµ�σιεύθηκαν στην Επίσηµη Ε�ηµερίδα.

Υπ�θεση αριθ. 
COMP/

Τ�τλο� Ηµεροµην�α απ�φαση�

37.124 «X» κατ� FIFA 15.4.2002

36.583 SETCA + FGTB/FIFA + URBSFA + 1 30.5.2002

36.726 Sport et Libertés/FIFA + URBSFA 30.5.2002

37.806 ENIC/UEFA 25.6.2002

38.128 Schomann-Esso Deutschland 9.7.2002

38.158 Meca Medina+Majcen/∆ιεθν�� Ολυµπιακ� 
Επιτροπ�

1.8.2002

37.219 Banghalter-de Homem Christo/SACEM 6.8.2002

36.518 EuroCommerce/Financial Institutions 26.11.2002

38.321 TQ3/Opodo 9.12.2002

37.932 Cupido + 2 Stichting EURO 2000 + 2 13.12.2002

38.376 Fred Olsen SA/Trasmediterranea SA 23.12.2002
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2.2. Άλλες µη δηµ�σιευθείσες απ��άσεις 58

¢ — ÀÔı¤ÛÂÈ˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÌÂ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ 2002 

Υπ�θεση αριθ. 
COMP/

Τ�τλο� Ηµεροµην�α απ�φαση�

38.086 European Rail Shuttle + Maersk Intermodel Europe 
+ P & O Nedlloyd

17.4.2002

37.341 Huntstown + Omega Aviation/Ireland 20.6.2002

36.072 GFU 17.7.2002

35.357 Newsprint 9.8.2002

36.111 KLM/Northwest 28.10.2002

36.201
36.076
36.078

PO/United Airlines + Lufthansa
PO/United Air Lines + SAS
PO/Lufthansa + SAS + United

28.10.2002  
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

¥58¦ 1 = Αρνητική πιστ�π�ίηση δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 ή 82.
2 = Ατ�µική απαλλαγή δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3.
3 = Συµµ�ρ�ωση µε ανακ�ίνωση/απαλλαγή κατά κατηγ�ρία.

Υπ	θεση 
αριθ. 
COMP/

Τίτλ�ς Ηµερ�µηνία Είδ�ς 
δι�ικητικής 
επιστ�λής  (58)

36.566 Estée Lauder 16.1.2002 2
36.591 Calvin Klein 31.1.2002 2
37.644 Recticel + Woodbridge 6.2.2002 2
38.207 CNH Global NV Group + Kobelco Construction 

Machinery Co. Ltd
6.2.2002 1

38.264 EEA + Verbund — European Hydro Power (EHP) 12.2.2002 1
38.089 M6 + TF1 + TF6 + Sιrie Club 22.3.2002 1
417 BPICA — Bureau Permanent International des 

Constructions d’Automobiles (νέα επωνυµία OICA)
15.4.2002 1

34.657 Manzsche Verlag + NOMOS + Droemersche 17.4.2002 1
38.042 Autocruise + Visteon 17.4.2002 1
38.318 Operational Riskdata eXchange (ORX) 25.4.2002 1
38.219 Axciom Co + Bertelsmann Direct + Reinhard Mohn 30.4.2002 1
38.031 Swiss Reinsurance Company — Munich Reinsurance 

Company + 2
16.5.2002 1

38.405 FIFA + Byrom Plc 24.5.2002 1
38.268 TSANet Europe + TSAnet Inc 29.5.2002 1
37.823 EPN + 6 30.5.2002 1
37.434 Κ�ιν�πρα�ία Υπ�θαλάσσι�υ Καλωδί�υ µετα�ύ 

Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ και Γερµανίας
3.6.2002 1

37.822 TAT 14 7.6.2002 1
35.968 Radisson + SAS 10.6.2002 1
37.733 Elbodan + Elon 10.6.2002 1
37.732 Synergen 14.6.2002 1
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37.709 B & W Loudspeaker 24.6.2002 3
38.327 Centradia Group Ltd κ.λπ. 25.6.2002 1
38.363 BBC Enterprises κ.λπ. 27.6.2002 2
38.390 Ε�αγωγές άνθρακα απ� την Π�λωνία στην Ιρλανδία 2.7.2002 2
38.393 ARCOR/DB 5.7.2002 1
37.632 Καν�νας της UEFA σ�ετικά µε τ� αδιά"λητ� των 

αγώνων (π�λλαπλή ιδι�κτησία π�δ�σ�αιρικών 
συλλ�γων) 

5.7.2002 1

38.398 DSB + Skanetrafiken 23.7.2002 1
37.506 Κ�ιν�πρα�ία ��ρήγησης άδειας εκµετάλλευσης 

διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας DVD 6C 
29.7.2002 2

36.069 A Wirtschaftsvereinigung Stahl + 16 6.8.2002 1
38.178 MAN B & W Diesel A/S + H. Cegielski — Poznan SA 22.8.2002 2
38.272 MAN B & W Diesel A/S + IZAR Construcciones 

Naveles SA
22.8.2002 2

38.301 MAN B & W Diesel A/S + China Shipbuilding 
Trading Co. Ltd

22.8.2002 2
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

38.396 MAN B & W Diesel A/S + HSD Engine Co. Ltd 22.8.2002 2
37.590 Pfizer + HMR + Inhale 26.8.2002 1
35.785 Π�δ�σ�αιρική ένωση +2 (πώληση εισιτηρίων) 6.9.2002 1
38.422 U.DI 11.9.2002 1
38.409 Zurich Financial Services + Deutsche Bank 12.9.2002

13.9.2002
1

36.559 British Gas/Wingas 20.9.2002 1
38.242 ARC Transistance SA 20.9.2002 1
38.448 Greencore + Malteurop SCA 2.10.2002 2
38.336 ME.CA.DES 14.10.2002 1
38.512 MAN B & W Diesel + Hitachi Zosen Corporation 4.11.2002 2
38.513 MAN B & W Diesel + Kawasaki Heavy Industries 4.11.2002 2
38.514 MAN B & W Diesel + Mitsui Engineering & 

Shipbuilding Co.
4.11.2002 2

38.165 EBF + ESBG + EACB 6.11.2002 2
37.945 SASππππndair 7.11.2002 2
37.672 Diageo + LVMH 7.11.2002 1
37.934 OBI 11.11.2002 1
37.920 Πλατ��ρµα διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας 3G 12.11.2002 1
38.380 Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni 13.11.2002 1
36.053 DKVG (und 102 Gesellschafter) — Atompool 29.11.2002 1
37.628 Citrique Belge + Cerestar Bioproducts 2.12.2002 1
37.989 Ευρωπαϊκή Τραπε!ική )µ�σπ�νδία + 26 9.12.2002 1
38.110 Ευρωπαϊκή )µ�σπ�νδία Ενυπ�θηκης 

Πίστης + Εθνικές Τραπε!ικές Ενώσεις και 
Πιστωτικά Ιδρύµατα + 33

9.12.2002 1

38.329 ASAIA (Usinor + NSC) 11.12.2002 1
38.416 Paulstra SNC + Bridgestone Corporation 12.12.2002 1
38.340 Electrabel + Compagnie Nationale du Rhône 17.12.2002 2
38.335 Liebherr-International AG 17.12.2002 2
38.324 Claas Inlandshandelvertrag für Deutschland 18.12.2002 2
38.006 Online Travel Portal Limited + 9 (Opodo) 18.12.2002 1
38.499 TILAK 26.12.2002 1
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E — ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81 Î·È 82 ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ ∂∫

1. ∆ηµ�σίευση σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 19 παράγρα��ς 3 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17 
τ�υ Συµ��υλί�υ 

Υπ�θεση αριθ. 
COMP/

Τ�τλο� ∆ηµοσ�ευση

34.324 Europay (edc/Maestro) EE C 89 τη� 13.4.2002, σ.T7

35.578 Europay (καν�νε� απ�κτηση� ιδι�τητα� µ�λου� 
και πολιτικ� χορ�γηση� αδει�ν)

EE C 89 τη� 13.4.2002, σ.T7

34.579 Europay (Eurocard-MasterCard) EE C 89 τη� 13.4.2002, σ.T7

38.369 Κοιν� χρ�ση δικτ�ου στη Γερµαν�α EE C 189 τη� 9.8.2002, σ.T22

37.398 UEFA EE C 196 τη� 17.8.2002, σ.T3

38.370 Κοιν� χρ�ση δικτ�ου στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο EE C 214 τη� 10.9.2002, σ.T17

35.470 ARA EE C 252 τη� 19.10.2002, σ.T2
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2. Ανακ�ινώσεις µε τις �π�ίες καλ�ύνται τρίτ�ι ενδια�ερ	µεν�ι να υπ��άλ�υν 
τις παρατηρήσεις τ�υς σ�ετικά µε σ�εδια�	µενες πρά�εις 

3. Ανακ�ινώσεις «Carlsberg» σ�ετικά µε κ�ινές επι�ειρήσεις συνεργασίας 
διαρθρωτικ�ύ �αρακτήρα 

35.473 Argev EE C 252 τη� 19.10.2002, σ.T2

37.904 Interbrew EE C 283 τη� 20.11.2002, σ.T14

38.139 De Beers: DTC «Supplier of Choice» 
(Προµηθευτ�� επιλογ��)

EE C 273 τη� 9.11.2002, σ.T2

Υπ�θεση αριθ. 
COMP/

Τ�τλο� ∆ηµοσ�ευση

38.086 European Rail Shuttle (ERS) EE C 13 τη� 17.1.2002, σ.T5

37.984 Συµµαχ�α αεροπορικ�ν εταιρει�ν «Skyteam» EE C 76 τη� 27.3.2002, σ.T12

37.070 Αναν�ωση κανονισµο� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α 
στον τοµ�α των αεροπορικ�ν µεταφορ�ν (ΕΟΚ) 
αριθ. 1617/93

EE C 89 τη� 13.4.2002, σ.T2

38.284 Air France/Alitalia EE C 111 τη� 8.5.2002, σ.T7

36.111 KLM/Northwest: ανακο�νωση τη� Επιτροπ�� 
σχετικ� µε τη συναφθε�σα συµµαχ�α 

EE C 181 τη� 30.7.2002, σ.T6

36.201 LH, SAS και UA: ανακο�νωση σχετικ� µε τη 
συµµαχ�α 

EE C 181 τη� 30.7.2002, σ.T2

38.477 British Airways/SN Brussels Airlines EE C 306 τη� 10.12.2002, σ.T4

Υπ	θεση αριθ. 
COMP/

Τίτλ�ς ∆ηµ�σίευση

38.327 Centradia Group Ltd & Others EE C 38 της 12.2.2002, σ. 22
38.369 Κ�ινή �ρήση δικτύ�υ στη Γερµανία EE C 53 της 28.2.2002, σ. 18
38.370 Κ�ινή �ρήση δικτύ�υ στ� Ηνωµέν� Βασίλει� EE C 53 της 28.2.2002, σ. 18
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38.194 Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo 
Peltonen Ky

EE C 70 της 19.3.2002, σ. 29

38.195 Neste Markkinointi Oy + Kaustisen Motelli Oy EE C 70 της 19.3.2002, σ. 29
38.348 Repsol CPP SA — ∆ιαν�µή καυσίµων κίνησης 

και θέρµανσης 
EE C 70 της 19.3.2002, σ. 29

38.363 Επι�ειρήσεις τ�υ BBC EE C 91 της 17.4.2002, σ. 6
38.377 BIEM Συµ�ωνίες της Βαρκελ�νης EE C 132 της 4.6.2002, σ. 18
38.380 Whirlpool + BSH + Electrolux + Merloni EE C 139 της 12.6.2002, σ. 5
38.422 U.DI EE C 152 της 26.6.2002, σ. 13
38.423 C4Gas — Fluxys + Gaz de France 

International + Transco
EE C 166 της 12.7.2002, σ. 8

38.451 SFR + Bouygues Telecom + Orange France EE C 179 της 27.7.2002, σ. 13
38.464 TF 1 + Eurosport SA + Consortium Eurosport EE C 218 της 14.9.2002, σ. 4
38.450 Agora: BSH Electroménager, Elco-Brandt SA, Fagor 

Electrodomesticos sociedad cooperativa, Miele 
France SAS, Groupe Rosières, Whirlpool France 
SAS, Electrolux Home Products France and Merloni 

EE C 235 της 1.10.2002, σ. 4
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

™∆— ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ Ù‡Ô˘

Electroménager SA
38.118
38.119

Pressplay (πρώην Duet)
MusicNet

EE C 253 της 22.10.2002, 
σ. 12

Αριθ. 
ανα��ράς

Ηµερ�µηνία Θέµα

IP/02/4 3.1.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την πλατ��ρµα συναλλαγών επί 
�ρηµατ��ικ�ν�µικών παραγώγων Eurex 

IP/02/13 7.1.2002 Π�λιτική ανταγωνισµ�ύ: νέα ανακ�ίνωση σ�ετικά µε τις συµ�ωνίες 
ήσσ�ν�ς σηµασίας (ανακ�ίνωση «de minimis») 

IP/02/14 7.1.2002 Π�λιτική ανταγωνισµ�ύ: η Επιτρ�πή εγκαινιά!ει τη δηµ�σια συ!ήτηση 
σ�ετικά µε την απαλλαγή κατά κατηγ�ρία υπέρ των συµ�ωνιών 
παρα�ώρησης άδειας εκµετάλλευσης 

IP/02/62 15.1.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει κ�ινή επι�είρηση παραγωγής υδρ�ηλεκτρικής 
ενέργειας µετα�ύ της E.ON και της Verbund 

IP/02/196 5.2.2002 ) καταναλωτής παίρνει τα ηνία — Η Επιτρ�πή πρ�τείνει µια τ�λµηρή 
µεταρρύθµιση των καν�νων π�υ διέπ�υν την πώληση αυτ�κινήτων 

MEMO/02/18 5.2.2002 Τ� σ�έδι� της Επιτρ�πής για τ�ν νέ� καν�νισµ� απαλλαγής κατά 
κατηγ�ρία για τα αυτ�κίνητα ��ήµατα — Ερωτήσεις και απαντήσεις

MEMO/02/23 13.2.2002 Ερωτήσεις και απαντήσεις σ�ετικά µε την π�λιτική επιείκειας
IP/02/296 22.2.2002 Απελευθέρωση των τηλεπικ�ινωνιών και δικαιώµατα µετάδ�σης 

αθλητικών εκδηλώσεων: τα ��έλη της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ 
"λέπ�υν τ� �ως της δηµ�σι�τητας στην «ευρωπαϊκή ηµερίδα 
ανταγωνισµ�ύ»

IP/02/305 25.2.2002 )ι απ�κλίσεις των τιµών των αυτ�κινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
παραµέν�υν υψηλές, ιδίως στα τµήµατα της αγ�ράς π�υ 
�αρακτηρί!�νται απ� µα!ικές πωλήσεις

IP/02/312 25.2.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει κ�ινή επι�είρηση δε�αµεν�πλ�ιων πλωτών 
µετα��ρών στ�ν τ�µέα της µετα��ράς πετρελαι�ειδών 

IP/02/348 1.3.2002 Βραδεία η πρ��δ�ς στ� θέµα της απ�δεσµ�π�ίησης τ�πικ�ύ "ρ���υ: η 
Επιτρ�πή δηµ�σιεύει έκθεση σ�ετικά µε έρευνα στ�ν τ�µέα
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IP/02/350 1.3.2002 Η Επιτρ�πή εκδίδει κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων µε απ�δέκτες την Carlsberg 
και τη Heineken 

IP/02/356 4.3.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση συµµετ��ής ύψ�υς 50  % απ� τη 
Merloni στη "ρετανική εταιρεία κατασκευής λευκών ειδών GDA 

IP/02/357 4.3.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της "ι�µη�ανίας πρ�ϊ�ντων 
καθαρισµ�ύ DiverseyLever απ� την Johnson Wax 

IP/02/380 11.3.2002 Η Επιτρ�πή δηµ�σιεύει τ� σ�έδι� καν�νισµ�ύ στ�ν τ�µέα της 
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας και καλεί �λ�υς τ�υς ενδια�ερ�µέν�υς να 
υπ�"άλ�υν παρατηρήσεις 

IP/02/401 13.3.2002 Η Επιτρ�πή περατώνει την έρευνα σ�ετικά µε τ�ν αγωγ� διασύνδεσης 
�υσικ�ύ αερί�υ µετα�ύ τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ και τ�υ Βελγί�υ 

IP/02/440 20.3.2002 Η Επιτρ�πή απ�ρρίπτει καταγγελία σ�ετικά µε σ�έδι� κατασκευής 
δεύτερ�υ τερµατικ�ύ σταθµ�ύ επι"ατών στ�ν αερ�λιµένα τ�υ ∆�υ"λίν�υ

IP/02/461 22.3.2002 Η Επιτρ�πή απ�δέ�εται ανάληψη υπ��ρέωσης στ� πλαίσι� της 
διαδικασίας "άσει της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ για τ� γερµανικ� 
σύστηµα καθ�ρισµ�ύ της τιµής των "ι"λίων

IP/02/483 27.3.2002 Υπ�ψίες της Επιτρ�πής �τι η KPN κατα�ράται τη δεσπ�!�υσα θέση της 
για τ�ν τερµατισµ� κλήσεων στ� δίκτυ� κινητής τηλε�ωνίας της
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

IP/02/491 3.4.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απαλλαγή διττής �ρήσης της "ρετανικής 
εισ��ράς κλιµατικών µετα"�λών 

IP/02/521 9.4.2002 Η Επιτρ�πή περατώνει την έρευνά της για την Check Point µετά την 
ανάληψη επίσηµης δέσµευσης της εταιρείας σ�ετικά µε τις πρακτικές 
διαν�µής των πρ�ϊ�ντων της

IP/02/575 17.4.2002 Η Επιτρ�πή ανανεώνει την έγκριση της κ�ινής επι�είρησης 
παλινδρ�µικών σιδηρ�δρ�µικών µετα��ρών µετα�ύ της Maersk και 
P & O Nedlloyd

IP/02/585 18.4.2002 Η Επιτρ�πή περατώνει την έρευνά της σ�ετικά µε τ�υς καν�νες της 
FIFA για τ�υς πράκτ�ρες π�δ�σ�αιριστών

IP/02/595 19.4.2002 Η Επιτρ�πή κινεί διαδικασία παρά"ασης για σύµπρα�η µετα�ύ της 
Christie’s και της Sotheby’s

IP/02/671 7.5.2002 Τα�υδρ�µικές υπηρεσίες: η Επιτρ�πή �αιρετί!ει την έκδ�ση νέας 
�δηγίας π�υ πρ�ωθεί τ�ν ανταγωνισµ� 

IP/02/686 8.5.2002 Η Επιτρ�πή έ�ει υπ�ν�ιες �τι η Deutsche Telekom �ρεώνει τιµ�λ�για 
επι!ήµια για τ�ν ανταγωνισµ� για την πρ�σ"αση στ� τ�πικ� της δίκτυ� 

IP/02/761 24.5.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη δηµι�υργία της ηλεκτρ�νικής πλατ��ρµας 
συναλλαγών στ�ν τ�µέα της αντασ�άλισης µε την επωνυµία Inreon 

IP/02/792 31.5.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ιρλανδική κ�ινή επι�είρηση Synergen µετα�ύ 
της ESB και της Statoil κατ�πιν της ανάληψης δεσµεύσεων

MEMO/02/119 31.5.2002 Η Επιτρ�πή πρ�εδρεύει σε ενηµερωτική συνάντηση σ�ετικά µε τις 
εµπ�ρευµατικές µετα��ρές µέσω τ�υ Στεν�ύ της Μάγ�ης 

IP/02/806 3.6.2002 Η Επιτρ�πή �αιρετί!ει τη νέα π�λιτική της UEFA για την πώληση 
δικαιωµάτων πρ�"�λής στα µέσα µα!ικής ενηµέρωσης για τ� 
Champions League 

IP/02/824 5.6.2002 Η Επιτρ�πή περατώνει την έρευνα για τ�υς καν�νες της FIFA σ�ετικά 
µε τις διεθνείς µεταγρα�ές π�δ�σ�αιριστών

MEMO/02/127 5.6.2002 Η ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ στ�ν αθλητισµ� 
IP/02/842 11.6.2002 «Θεµιτ� εµπ�ρι�» για τ�υς καταναλωτές και τις επι�ειρήσεις στην 

εσωτερική αγ�ρά: η Επιτρ�πή δια"�υλεύεται σ�ετικά µε τη ν�µ�θεσία 
IP/02/844 11.6.2002 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµα σε �κτώ αυστριακές τράπε!ες στην 

υπ�θεση σύµπρα�ης της «Λέσ�ης των Λ�µ"αρδών» 
IP/02/849 12.6.2002 Απ�δεσµ�π�ίηση τ�υ τ�πικ�ύ "ρ���υ: η Επιτρ�πή καλεί δηµ�σια 

ακρ�αση 
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IP/02/860 13.6.2002 Η Επιτρ�πή και �ι υπ�ψή�ιες �ώρες εκτιµ�ύν την πρ��δ� των 
διαπραγµατεύσεων στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ στη Βίλνα και 
πρ�σ"λέπ�υν στ� µέλλ�ν 

IP/02/916 24.6.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τ� σύστηµα διαν�µής της B & W Loudspeakers 
µετά την ε�άλειψη των παρα"άσεων ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας 

IP/02/924 25.6.2002 Η Επιτρ�πή ανανεώνει την απαλλαγή κατά κατηγ�ρία υπέρ των 
διασκέψεων της IATA για τ�υς ναύλ�υς των επι"ατικών µετα��ρών 

IP/02/925 25.6.2002 Η Επιτρ�πή διευκρινί!ει την ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ 
στ�υς τ�µείς της "ι�µη�ανίας άνθρακα και �άλυ"α κατά τη διαδικασία 
µετά"ασης απ� τη συνθήκη ΕΚΑG στη συνθήκη ΕΚ

IP/02/942 27.6.2002 Η Επιτρ�πή περατώνει την έρευνα σ�ετικά µε τ�ν καν�να της UEFA 
για την π�λλαπλή ιδι�κτησία π�δ�σ�αιρικών συλλ�γων 

IP/02/943 27.6.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει ηλεκτρ�νική πλατ��ρµα συναλλαγών µετα�ύ 
τραπε!ών για πρ�ϊ�ντα συναλλάγµατ�ς 

IP/02/944 27.6.2002 Η Επιτρ�πή κινεί διαδικασία παρά"ασης κατά έ�ι �ωρών σ�ετικά µε την 
�δηγία περί δια�ωρισµ�ύ των λ�γαριασµών 

IP/02/945 27.6.2002 Η ΕΕ καθ�ρί!ει τη στρατηγική της για την αντιµετώπιση των αθέµιτων 
πρακτικών της κ�ρεατικής ναυπηγικής "ι�µη�ανίας 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

IP/02/966 1.7.2002 Η Επιτρ�πή εντ�πί!ει πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ σ�ετικά µε τη 
συµ�ωνία συνεργασίας µετα�ύ της Air France και της Alitalia 

IP/02/976 2.7.2002 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµα στην Degussa και στη Nippon Soda για 
τη σύµπρα�η στ�ν τ�µέα των !ω�τρ��ών (µεθει�νίνη) 

IP/02/1008 5.7.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εταιρική σ�έση µετα�ύ της Austrian Airlines 
και της Lufthansa 

IP/02/1016 9.7.2002 Η Επιτρ�πή εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε την εκτίµηση 
της ισ�ύ�ς στην αγ�ρά για τις ηλεκτρ�νικές επικ�ινωνίες 

IP/02/1028 10.7.2002 Π�λιτική ανταγωνισµ�ύ: η Επιτρ�πή καλεί τ�υς ενδια�ερ�µεν�υς να 
υπ�"άλ�υν τις παρατηρήσεις τ�υς σ�ετικά µε τ� σ�έδι� αναθεώρησης τ�υ 
καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρία στ�ν τ�µέα των ασ�αλίσεων

IP/02/1071 17.7.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τ� σ�έδι� ιδιωτικ�π�ίησης και αναδιάρθρωσης 
της Société française de production 

IP/02/1073 17.7.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκτεταµένη µεταρρύθµιση των καν�νων 
ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα της πώλησης αυτ�κινήτων και της 
ε�υπηρέτησης µετά την πώληση 

IP/02/1084 17.7.2002 Η Επιτρ�πή διευθετεί επιτυ�ώς την υπ�θεση GFU σ�ετικά µε τ�υς 
ν�ρ"ηγ�ύς παραγωγ�ύς �υσικ�ύ αερί�υ

MEMO/02/174 17.7.2002 O νέ�ς καν�νισµ�ς της Επιτρ�πής για την απαλλαγή κατά κατηγ�ρία 
στ�ν τ�µέα της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας — Ερωτήσεις και απαντήσεις — 
Γενικές πληρ���ρίες για την ανακ�ίνωση τύπ�υ ΙΡ/02/1073 

IP/02/1109 22.7.2002 )ι τιµές των αυτ�κινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ε�ακ�λ�υθ�ύν να 
υπάρ��υν σηµαντικές δια��ρές τιµών, ιδίως στα τµήµατα της αγ�ράς 
π�υ �αρακτηρί!�νται απ� µα!ικές πωλήσεις

IP/02/1138 24.7.2002 Η Επιτρ�πή ��ρηγεί απαλλαγή υπέρ της π�λυµερ�ύς διατραπε!ικής 
πρ�µήθειας για τις διασυν�ριακές πληρωµές µε κάρτα VISA 

IP/02/1139 24.7.2002 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµα σε επτά εταιρείες στη σύµπρα�η στ�ν 
τ�µέα των "ι�µη�ανικών αερίων στις Κάτω Gώρες

IP/02/1211 9.8.2002 Η Επιτρ�πή απ�ρρίπτει την καταγγελία κατά της )λυµπιακής 
Επιτρ�πής απ� κ�λυµ"ητές π�υ απ�"λήθηκαν λ�γω �ρήσης 
�αρµακ�διέγερσης (ντ�πινγκ) 

MEMO/02/181 28.8.2002 ∆ήλωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ�υς επιτ�πι�υς ελέγ��υς στην 
Carlsberg και τη Heineken

IP/02/1277 10.9.2002 Η Επιτρ�πή πρ�τίθεται να εγκρίνει τις συµ�ωνίες κ�ινής �ρήσης 
δικτύ�υ 3G µετα�ύ της T-Mobile και της MM02 στ� Ηνωµέν� Βασίλει� 
και τη Γερµανία 
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IP/02/1293 12.9.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τις συµ"άσεις πρ�µήθειας αερί�υ µετα�ύ της 
γερµανικής επι�είρησης ��νδρικ�ύ εµπ�ρί�υ αερί�υ Wingas και της 
EDF-Trading

IP/02/1392 30.9.2002 Πωλήσεις αυτ�κινήτων ��ηµάτων: δηµ�σίευση επε�ηγηµατικ�ύ 
�υλλαδί�υ σ�ετικά µε τ�υς νέ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ 

IP/02/1430 4.10.2002 Η Επιτρ�πή περατώνει τη διαδικασία κατά της IMS Health
IP/02/1436 8.10.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει ενιαίες συµ�ωνίες σ�ετικά µε την παρα�ώρηση 

αδείας εκµετάλλευσης τηλε�πτικών και ραδι��ωνικών µ�υσικών 
πρ�γραµµάτων µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ

MEMO/02/209 10.10.2002 ∆ήλωση σ�ετικά µε τ�υς επιτ�πι�υς ελέγ��υς σε παραγωγ�ύς �ηµικών 
ελαστικών 

MEMO/02/211 10.10.2002 ∆ήλωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ�υς επιτ�πι�υς ελέγ��υς στ�ν 
τ�µέα της ασ�άλτ�υ 

IP/02/1569 29.10.2002 Η Επιτρ�πή περατώνει την έρευνα σ�ετικά µε τις διατλαντικές 
αερ�π�ρικές συµµα�ίες KLM/NorthWest και Lufthansa/SAS/United 
Airlines 

IP/02/1584 30.10.2002 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµα κατά της Nintendo και επτά διαν�µέων 
της στην Ευρώπη για αθέµιτη σύµπρα�η µε στ��� την παρεµπ�διση τ�υ 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

εµπ�ρί�υ πρ�ϊ�ντων µε �αµηλή τιµή 
IP/02/1585 30.10.2002 Η Επιτρ�πή εκδίδει απ��αση κατά της αθέµιτης σύµπρα�ης µετα�ύ 

Christie’s και Sotheby’s
IP/02/1603 4.11.2002 Η Επιτρ�πή περατώνει τη διαδικασία σύµπρα�ης κατά της Carlsberg και 

της Heineken 
IP/02/1651 12.11.2002 )ι συµ�ωνίες παρα�ώρησης άδειας εκµετάλλευσης διπλωµάτων 

ευρεσιτε�νίας για κινητές υπηρεσίες τρίτης γενιάς εγκρίν�νται µε "άση 
τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ

IP/02/1677 14.11.2002 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την αναθεωρηµένη ναυτιλιακή διάσκεψη TACA 
MEMO/02/262 21.11.2002 ∆ήλωση σ�ετικά µε τ�υς επιτ�πι�υς ελέγ��υς σε παραγωγ�ύς αιθάλης 
IP/02/1739 26.11.2002 Μεταρρύθµιση-σταθµ�ς: απλ�π�ίηση και ενίσ�υση της ε�αρµ�γής των 

καν�νων ανταγωνισµ�ύ
MEMO/02/268 26.11.2002 Συ�νές ερωτήσεις σ�ετικά µε τη µεταρρύθµιση των καν�νων ανταγωνισµ�ύ 
IP/02/1744 27.11.2002 Η Επιτρ�πή επι"άλλει υψηλά πρ�στιµα σε τέσσερις εταιρείες π�υ 

συµµετεί�αν στη σύµπρα�η στ�ν τ�µέα των γυψ�σανίδων 
IP/02/1746 27.11.2002 Η Επιτρ�πή εκδίδει απ��αση κατά της Aventis και της Merck για τη 

σύµπρα�η στ�ν τ�µέα της µεθυλ�γλυκαµίνης 
MEMO/02/288 6.12.2002 ∆ήλωση σ�ετικά µε τ�υς επιτ�πι�υς ελέγ��υς στην αγ�ρά 

πισσασ�άλτ�υ, κρε�!ώτ�υ και να�θαλίνης 
IP/02/1852 11.12.2002 Μειώσεις τιµών µέ�ρι 40 % �δηγ�ύν την Επιτρ�πή στην περάτωση της 

έρευνας στ�ν τ�µέα των µισθωµένων τηλεπικ�ινωνιακών γραµµών 
MEMO/02/292 12.12.2002 ∆ήλωση σ�ετικά µε τ�υς επιτ�πι�υς ελέγ��υς στην αγ�ρά συνθετικ�ύ 

κα�υτσ�ύκ EPDM 
IP/02/1869 12.12.2002 Η Επιτρ�πή επιτυγ�άνει διακαν�νισµ� µε τη νιγηριανή εταιρεία 

�υσικ�ύ αερί�υ NLNG για την περάτωση της έρευνας σ�ετικά µε 
εδα�ικ�ύς περι�ρισµ�ύς των πωλήσεων

IP/02/1906 17.12.2002 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµα σε επτά εταιρείες για τις συµπρά�εις 
στ�ν τ�µέα τ�υ ειδικ�ύ γρα�ίτη 

IP/02/1907 17.12.2002 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµα στην Ajinomoto, στη Cheil και στην 
Daesang για τη σύµπρα�η στ�ν τ�µέα των "ελτιωτικών γεύσης τρ��ίµων 
(ν�υκλε�τίδια) 

IP/02/1908 17.12.2002 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµα σε �κτώ εταιρείες για τη συµµετ��ή τ�υς 
σε σύµπρα�η στ�ν τ�µέα των ρά"δων �πλισµ�ύ σκυρ�δέµατ�ς στην Ιταλία 

IP/02/1951 20.12.2002 Η Επιτρ�πή κινεί διαδικασία έρευνας για την απ� κ�ιν�ύ πώληση 
δικαιωµάτων µετάδ�σης π�δ�σ�αιρικών αγώνων της "ρετανικής Premier 
League
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∑ — ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ

1. Πρωτ�δικεί�

Συνθήκη ΕΚ

Υπ�θεση ∆ι�δικοι Ηµεροµην�α ∆ηµοσ�ευση

T-54/99 Max.mobil Telekommunikation Service 
κατ� Επιτροπ��

30.1.2002 EE C 109 τη� 4.5.2002, σ.T43

T-308/94 Cascades κατ� Επιτροπ�� 28.2.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T33

T-354/94 Stora Kopparbergs Bergslags κατ� Επιτροπ�� 28.2.2002

T-18/97 Atlantic Container Line κ.λπ. κατ� Επιτροπ�� 28.2.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T34

T-395/94 Atlantic Container Line κατ� Επιτροπ�� 28.2.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T33

T-86/95 Compagnie générale maritime κ.λπ. κατ� 
Επιτροπ��

28.2.2002 EE C 169 τη� 13.7.2002, σ.T29
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2. ∆ικαστήρι�

Συνθήκη ΕΚ

T-95/99 Satellimages TV5 κατ� Επιτροπ�� 7.3.2002 EE C 156 τη� 29.6.2002, σ.T15

T-15/99 Brugg Rohrsysteme κατ� Επιτροπ�� 20.3.2002 EE C 156 τη� 29.6.2002, σ.T14

T-16/99 Lögstör Rör κατ� Επιτροπ�� 20.3.2002 EE C 156 τη� 29.6.2002, σ.T14

T-17/99 Ke Kelit κατ� Επιτροπ�� 20.3.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T36

T-175/99 UPS Europe κατ� Επιτροπ�� 20.3.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T38

T-21/99 Dansk Rørindustri κατ� Επιτροπ�� 20.3.2002 EE C 156 τη� 29.6.2002, σ.T15

T-23/99 LR AF 1998 κατ� AS/Επιτροπ�� 20.3.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T36

T-28/99 Sigma Tecnologie κατ� Επιτροπ�� 20.3.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T37

T-31/99 ABB Asea Brown Boveri κατ� Επιτροπ�� 20.3.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T37

T-9/99 HFB κ.λπ. κατ� Επιτροπ�� 20.3.2002 EE C 156 τη� 29.6.2002, σ.T13

T-131/99 Shaw κ.λπ. κατ� Επιτροπ�� 21.3.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T38

T-231/99 Joynson κατ� Επιτροπ�� 21.3.2002 EE C 144 τη� 15.6.2002, σ.T39

T-52/00_1 Coe Clerici Logistics κατ� Επιτροπ�� 30.5.2002

T-312/01_1 Jungbunzlauer κατ� Επιτροπ�� 9.7.2002 EE C 261 τη� 26.10.2002, 
σ.T14

T-185/00, 
T-216/00, 
T-299/00 
και T-300/00

M6 κατ� Επιτροπ�� 8.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, 
σ.T31

Υπ�θεση ∆ι�δικοι Ηµεροµην�α ∆ηµοσ�ευση

C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio & C. SAS 22.1.2002 EE C 84 τη� 6.4.2002, σ.T26

C-35/99 Manuele Arduino 19.2.2002 EE C 109 τη� 4.5.2002, σ.T1

C-309/99 J. C. J. Wouters 19.2.2002 EE C 109 τη� 4.5.2002, σ.T4

C-480/01 
P(R)_1

Commerzbank κατ� Επιτροπ�� 27.2.2002
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C-477/01 
P(R)_1

Reisebank κατ� Επιτροπ�� 27.2.2002

C-481/01 
P(R)

NDC Health Corporation και NDC Health 
κατ� IMS Health Inc. και Επιτροπ��

11.4.2002

C-204/00 P Aalborg Portland A/S κατ� Επιτροπ�� 5.6.2002 EE C 191 τη� 10.8.2002, σ.T9

C-205/00 P Irish Cement Ltd κατ� Επιτροπ�� 5.6.2002 EE C 191 τη� 10.8.2002, σ.T10

C-211/00 P Ciments Français SA κατ� Επιτροπ�� 5.6.2002 EE C 191 τη� 10.8.2002, σ.T10

C-213/00 P Italcementi — Fabbriche Riunite Cemento 
SpA κατ� Επιτροπ��

5.6.2002 EE C 191 τη� 10.8.2002, σ.T11

C-217/00 P Buzzi Unicem SpA κατ� Επιτροπ�� 5.6.2002 EE C 191 τη� 10.8.2002, σ.T11

C-219/00 P Cementir — Cementerie del Tirreno SpA 
κατ� Επιτροπ��

5.6.2002 EE C 191 τη� 10.8.2002, σ.T12

C-302/00 Anthony Goldstein κατ� Επιτροπ�� 12.6.2002 EE C 289 τη� 23.11.2002, σ.T24

C-238/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) 
κατ� Επιτροπ�� 

15.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, σ.T9

C-244/99 P DSM NV και DSM Kunststoffen BV κατ� 
Επιτροπ�� 

15.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, σ.T9
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

ΕΚΑ%

C-245/99 P Montedison SpA κατ� Επιτροπ�� 15.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, σ.T9

C-247/99 P Elf Atochem SA κατ� Επιτροπ�� 15.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, σ.T9

C-250/99 P Degussa AG κατ� Επιτροπ�� 15.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, σ.T9

C-251/99 P Enichem SpA κατ� Επιτροπ�� 15.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, σ.T9

C-252/99 P Wacker-Chemie GmbH και Hoechst AG 
κατ� Επιτροπ�� 

15.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, σ.T9

C-254/99 P Imperial Chemical Industries plc (ICI) κατ� 
Επιτροπ��

15.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, σ.T9

C-94/00 Roquette Frères 22.10.2002 EE C 305 τη� 7.12.2002, σ.T3

C-82/01 P Aéroport de Paris κατ� Επιτροπ�� και 
Alpha Flight Services

24.10.2002 EE C 323 τη� 21.12.2002, σ.T20

Υπ�θεση ∆ι�δικοι Ηµερ/ν�α ∆ηµοσ�ευση

C-480/99 P Plant κ.λπ. κατ� Επιτροπ�� και South Wales 
Small Mines

10.1.2002 EE C 84 τη� 6.4.2002, σ.T15
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΥΠ)ΘΕΣΕΙΣ COMP/C-2/34.657 SAMMELREVERS ΚΑΙ COMP/C-2/37.906 
INTERNETBUCHHANDEL

Ανάληψη υπ��ρέωσης
απ	 την Börsenverein des Deutschen Buchhandels eV, τη Verlagsgruppe Random House GmbH 

και την Koch, Neff & Oetinger GmbH στ� πλαίσι� της διαδικασίας (59)

Η Börsenverein des Deutschen Buchhandels eV, η Verlagsgruppe Random House GmbH και η
Koch, Neff & Oetinger GmbH αναλαµ"άν�υν την ακ�λ�υθη υπ��ρέωση σε σ�έση µε την
ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής, και ιδίως τις παραγρά��υς 7, 8 και 10, δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 19
παράγρα��ς 3 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17, �σ�ν α��ρά τη ��ρήγηση αρνητικής πιστ�π�ίησης λ�γω
µη ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ στη συµ�ωνία Sammelrevers (ΕΕ C
162 της 10.6.2000, σ. 25). Η ανάληψη υπ��ρέωσης α��ρά απ�κλειστικά τη µη ε�αρµ�γή τ�υ
άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ στη συµ�ωνία Sammelrevers και, ειδικ�τερα, δεν έ�ει
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

καµία συνέπεια στην εκτίµηση και την ερµηνεία των διατά�εών της ή µελλ�ντικών κρατικών
µέτρων ρύθµισης τ�υ καθ�ρισµ�ύ της τιµής των "ι"λίων και των λ�ιπών εκδ�τικών πρ�ϊ�ντων
υπ� τ� πρίσµα της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας στ� σύν�λ� της και ειδικ�τερα σε συνάρτηση µε την
ελεύθερη κυκλ���ρία πρ�ϊ�ντων και υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης:

I.

1. Η συµ�ωνία Sammelrevers δεν έ�ει ε�αρµ�γή σε διασυν�ριακές δραστηρι�τητες και ιδιαίτερα
στη διασυν�ριακή πώληση "ι"λίων και άλλων εκδ�τικών πρ�ϊ�ντων πρ�ς τελικ�ύς καταναλωτές
στη Γερµανία, συµπεριλαµ"αν�µένων "�ηθητικών υπηρεσιών, �πως η διασυν�ριακή δια�ήµιση.
Τ� ίδι� ισ�ύει για τις διασυν�ριακές δραστηρι�τητες κατά τα ανωτέρω µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ.

2. Κατ’ ε�αίρεση πρ�ς τα διαλαµ"αν�µενα στην παράγρα�� 1, η συµ�ωνία Sammelrevers έ�ει
ε�αρµ�γή στη διασυν�ριακή πώληση "ι"λίων και άλλων εκδ�τικών πρ�ϊ�ντων πρ�ς τελικ�ύς
καταναλωτές στη Γερµανία µ�ν�ν ε��σ�ν απ�δεικνύεται "άσει αντικειµενικών περιστάσεων �τι
ένας "ι"λι�πώλης π�υ δεσµεύεται απ� τη συµ�ωνία Sammelrevers καταστρατηγεί τ� σύστηµα
καθ�ρισµ�ύ των τιµών λιανικής πώλησης. Κατ’ αυτή την ένν�ια υπάρ�ει καταστρατήγηση µ�ν�
ε��σ�ν:

— ένας "ι"λι�πώλης δεσµευ�µεν�ς απ� τη συµ�ωνία Sammelrevers συµπράττει αθέµιτα σε
επίπεδ� λιανικής µε "ι"λι�πώλη µη δεσµευ�µεν� απ� τη συµ�ωνία Sammelrevers, µε
σκ�π� την πώληση, "άσει κ�ιν�ύ σ�εδί�υ, "ι"λίων και άλλων εκδ�τικών πρ�ϊ�ντων πρ�ς
τελικ�ύς καταναλωτές στη Γερµανία σε τιµές κατώτερες της καθ�ρισµένης τιµής.
Ειδικ�τερα, αθέµιτη σύµπρα�η κατά τα ανωτέρω υ�ίσταται �ταν � "ι"λι�πώλης π�υ
δεσµεύεται απ� τη συµ�ωνία Sammelrevers, "άσει τ�υ κ�ιν�ύ σ�εδί�υ, παρέ�ει πρ�σ"αση
στ� ∆ιαδίκτυ� ή σε άλλ�υς µη�ανισµ�ύς επικ�ινωνίας στ� "ι"λι�πώλη π�υ δεν δεσµεύεται
απ� τη συµ�ωνία Sammelrevers·

— ένας "ι"λι�πώλης π�υ δεσµεύεται απ� τη συµ�ωνία Sammelrevers ε�άγει "ι"λία και άλλα
εκδ�τικά πρ�ϊ�ντα σε άλλ� κράτ�ς µέλ�ς µε απ�κλειστικ� σκ�π� τη µεταπώλησή τ�υς
πρ�ς τελικ�ύς καταναλωτές στη Γερµανία, είτε µ�ν�µερώς είτε µέσω συνδεδεµένης
επι�είρησης ή τρίτ�υ π�υ δεν δεσµεύεται απ� τη συµ�ωνία Sammelrevers·

¥59¦ Ανεπίσηµη µετά�ραση· τ� κείµεν� στη γερµανική γλώσσα είναι τ� µ�ν� αυθεντικ�.
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— ένας "ι"λι�πώλης π�υ δεσµεύεται απ� τη συµ�ωνία Sammelrevers ή µια επι�είρηση η
�π�ία ελέγ�εται απ� αυτ�ν ή είναι συνδεδεµένη και σκ�πιµα συνεργά!εται µα!ί τ�υ
συστήνει ή απ�κτά τ�ν έλεγ�� επι�είρησης σε άλλ� κράτ�ς µέλ�ς µε σκ�π� την
καταστρατήγηση τ�υ συστήµατ�ς καθ�ρισµ�ύ των τιµών λιανικής "άσει της συµ�ωνίας
Sammelrevers.

II.

3. Η συµ�ωνία Sammelrevers έ�ει ε�αρµ�γή στη διασυν�ριακή πώληση "ι"λίων και άλλων
εκδ�τικών πρ�ϊ�ντων πρ�ς "ι"λι�πώλες µ�ν�ν ε��σ�ν απ�δεικνύεται "άσει αντικειµενικών
περιστάσεων �τι τα πρ�ϊ�ντα ε�ή�θησαν µε απ�κλειστικ� σκ�π� την επανεισαγωγή τ�υς
πρ�κειµέν�υ να καταστρατηγηθεί τ� σύστηµα καθ�ρισµ�ύ των τιµών λιανικής "άσει της
συµ�ωνίας Sammelrevers.

III.

4. )ι ρήτρες των παραγρά�ων 2 και 3 απ�τελ�ύν ε�αιρέσεις και πρέπει να ερµηνεύ�νται
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

συσταλτικώς.

5. Τ� µέρ�ς π�υ επικαλείται την ε�αίρεση �έρει τ� "άρ�ς της απ�δεί�εως �τι συντρέ��υν
αντικειµενικές περιστάσεις π�υ απ�δεικνύ�υν την καταστρατήγηση τ�υ καθ�ρισµ�ύ των τιµών
λιανικής κατά την ένν�ια των παραγρά�ων 2 και 3. Η περαιτέρω ερµηνεία της ένν�ιας της
καταστρατήγησης καταλείπεται στα εθνικά δικαστήρια, µε την επι�ύλα�η της αρµ�δι�τητας τ�υ
∆ικαστηρί�υ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων να εκδίδει πρ�δικαστικές απ��άσεις, και µε την
επι�ύλα�η της ανακ�ίνωσης σ�ετικά µε τη συνεργασία µετα�ύ της Επιτρ�πής και των εθνικών
δικαστηρίων της 13ης Φε"ρ�υαρί�υ 1993 (ΕΕ C 39, 1993, σ. 6).

6. Η συµ�ωνία Sammelrevers πρέπει να ε�αρµ�!εται απ� τ�υς εκδ�τες σύµ�ωνα µε την αρ�ή της
αναλ�γικ�τητας.

IV.

7. Η παρ�ύσα ανάληψη υπ��ρέωσης ισ�ύει µ�ν� �σ� παραµένει σε ισ�ύ η συµ�ωνία
Sammelrevers 2000, η �π�ία διέπει τ�ν καθ�ρισµ� της λιανικής τιµής των "ι"λίων και άλλων
εκδ�τικών πρ�ϊ�ντων στη Γερµανία. Μ�λις καταργηθεί η συµ�ωνία Sammelrevers µέσω της
θέσπισης κρατικών µέτρων σ�ετικά µε τ�ν καθ�ρισµ� των τιµών λιανικής, η παρ�ύσα ανάληψη
υπ��ρέωσης παύει να ισ�ύει.

Ηµερ�µηνία και υπ�γρα�ές»

ΥΠ)ΘΕΣΗ COMP/D-2/38.006 — ONLINE TRAVEL PORTAL (OPODO)

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠ)%ΡΕΩΣΕΩΝ

1. ∆εσµεύσεις π�υ πρ�τάθηκαν απ	 τ�υς µετ	��υς

Κάθε µέτ���ς της Opodo δεσµεύεται �τι δεν θα συµ"ληθεί µε την Opodo �ύτε θα τη
µετα�ειρί!εται δια��ρετικά ή ευν�ϊκ�τερα απ� τα άλλα τα�ιδιωτικά πρακτ�ρεία, εκτ�ς αν η κατά
τα ανωτέρω µετα�είριση δικαι�λ�γείται αντικειµενικά σε σ�έση µε την εµπ�ρική "άση επί της
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�π�ίας η αερ�π�ρική εταιρεία π�υ είναι µέτ���ς κατά καν�να συναλλάσσεται µε τα τα�ιδιωτικά
πρακτ�ρεία, για παράδειγµα �σ�ν α��ρά τα ε�ής:

— τ�ν καθ�ρισµ� της αµ�ι"ής των τα�ιδιωτικών πρακτ�ρων,

— τη συµ�ωνία επί των ε��δων �ακέλ�υ εκ µέρ�υς των τα�ιδιωτικών πρακτ�ρων,

— την παρ��ή πληρ���ριών σε τα�ιδιωτικ�ύς πράκτ�ρες (π.�. δεδ�µένα σ�ετικά µε την
αγ�ρά και τ�υς πελάτες),

— την παρ��ή επιστρ��ών µάρκετινγκ σε τα�ιδιωτικά πρακτ�ρεία, ή

— την παρ��ή απ�κλειστικής ή πρ�ν�µιακής πρ�σ"ασης σε ναύλ�υς υπέρ τα�ιδιωτικών
πρακτ�ρων.

Ειδικ�τερα, κάθε µέτ���ς της Opodo δεσµεύεται:
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Απ�κλειστικά δικαιώµατα

— Να µη δεσµευθεί συµ"ατικά µε την Opodo να πρ�σ�έρει, για συγκεκριµένες κατηγ�ρίες
πρ�ϊ�ντων, υπηρεσιών ή γεωγρα�ικών αγ�ρών, �ρ�υς, �σ�ν α��ρά κυρίως —αλλά ��ι
απ�κλειστικά— τ�υς ναύλ�υς, τ�υς �ρ�υς κράτησης, την πρ�σ"αση στ�ν κατάλ�γ� και τις
υπηρεσίες π�υ συνδέ�νται µε τ� πρ�ϊ�ν, σε απ�κλειστική "άση (απ�κλειστικά
δικαιώµατα), εκτ�ς αν τα εν λ�γω απ�κλειστικά δικαιώµατα δικαι�λ�γ�ύνται
αντικειµενικά απ� την εµπ�ρική "άση επί της �π�ίας � µέτ���ς κατά καν�να
συναλλάσσεται µε τα τα�ιδιωτικά πρακτ�ρεία. Η "άση αυτή µπ�ρεί να αντικατ�πτρί!ει,
για παράδειγµα, �ρηµατ��ικ�ν�µικά ή τε�νικά πλε�νεκτήµατα ή διείσδυση στην αγ�ρά
π�υ η Opodo παρέ�ει στ�ν ενδια�ερ�µεν� µέτ���, αλλά δεν περιλαµ"άνει τα τυ��ν ��έλη
π�υ απ�ρρέ�υν απ� τη συµµετ��ή στ� µετ��ικ� κε�άλαι� της Opodo.

— Να µην απ�ρρίψει αίτηση τα�ιδιωτικ�ύ πρακτ�ρεί�υ να συνάψει σύµ"αση επί της ίδιας
"άσης µε αυτή π�υ έ�ει συµ�ωνήσει � ίδι�ς µέτ���ς µε την Opodo �σ�ν α��ρά τα
απ�κλειστικά δικαιώµατα, ε��σ�ν τ� τα�ιδιωτικ� πρακτ�ρεί� δέ�εται να παράσ�ει στ�
µέτ��� παρ�µ�ι�υς ή πλε�νεκτικ�τερ�υς �ρ�υς απ� αυτ�ύς π�υ � εν λ�γω µέτ���ς
θεώρησε �τι απ�τελ�ύν αντικειµενική αιτι�λ�γία για την παρα�ώρηση απ�κλειστικών
δικαιωµάτων στην Opodo.

Καθεστώς MFN

— Να µη δεσµευθεί συµ"ατικά µε την Opodo να πρ�σ�έρει, για συγκεκριµένες κατηγ�ρίες
πρ�ϊ�ντων, υπηρεσιών ή γεωγρα�ικών αγ�ρών, �ρ�υς, �σ�ν α��ρά κυρίως —αλλά ��ι
απ�κλειστικά— τ�υς ναύλ�υς, τ�υς �ρ�υς κράτησης, την πρ�σ"αση στ�ν κατάλ�γ� και τις
υπηρεσίες π�υ συνδέ�νται µε τ� πρ�ϊ�ν, �ι �π�ί�ι είναι τ�υλά�ιστ�ν ε�ίσ�υ ευν�ϊκ�ί µε
αυτ�ύς π�υ πρ�σ�έρει σε �π�ι�δήπ�τε άλλ� τα�ιδιωτικ� πρακτ�ρεί� για αυτές τις
κατηγ�ρίες πρ�ϊ�ντων ή υπηρεσιών ή αυτές τις γεωγρα�ικές αγ�ρές (καθεστώς MFN),
εκτ�ς εάν τ� καθεστώς MFN δικαι�λ�γείται αντικειµενικά απ� την εµπ�ρική "άση επί της
�π�ίας � µέτ���ς κατά καν�να συναλλάσσεται µε τα τα�ιδιωτικά πρακτ�ρεία. Η "άση αυτή
µπ�ρεί να αντικατ�πτρί!ει, για παράδειγµα, �ρηµατ��ικ�ν�µικά ή τε�νικά πλε�νεκτήµατα
ή διείσδυση στην αγ�ρά, π�υ η Opodo παρέ�ει στ�ν ενδια�ερ�µεν� µέτ���, αλλά δεν
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περιλαµ"άνει τα τυ��ν ��έλη π�υ απ�ρρέ�υν απ� τη συµµετ��ή στ� µετ��ικ� κε�άλαι�
της Opodo.

— Να µη "ρεθεί σε αδυναµία να πρ�σ�έρει ναύλ�υς, �ρ�υς κράτησης, πρ�σ"αση στ�ν
κατάλ�γ� και υπηρεσίες π�υ συνδέ�νται µε τ� πρ�ϊ�ν, σε �π�ι�νδήπ�τε άλλ� τα�ιδιωτικ�
πράκτ�ρα, σε ευν�ϊκ�τερη "άση απ� �,τι πρ�σ�έρει στην Opodo, επικαλ�ύµενη τη
��ρήγηση καθεστώτ�ς MFN στην Opodo, ενώ � εν λ�γω πράκτ�ρας είναι σε θέση να
παράσ�ει στ� µέτ��� πλε�νεκτήµατα σηµαντικ�τερα απ� αυτά π�υ πρ�σ�έρει η Opodo.

— Να µην απ�ρρίψει αίτηση τα�ιδιωτικ�ύ πρακτ�ρεί�υ να συνάψει σύµ"αση επί της ίδιας
"άσης µε αυτή π�υ έ�ει συµ�ωνήσει � ίδι�ς µέτ���ς µε την Opodo �σ�ν α��ρά τ�
καθεστώς MFN, ε��σ�ν τ� τα�ιδιωτικ� πρακτ�ρεί� δέ�εται να παράσ�ει στ� µέτ���
παρ�µ�ι�υς ή πλε�νεκτικ�τερ�υς �ρ�υς απ� αυτ�ύς π�υ � εν λ�γω µέτ���ς θεώρησε ως
αντικειµενική αιτι�λ�γία για την παρα�ώρηση καθεστώτ�ς MFN στην Opodo.

Τήρηση µητρώ�υ
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

— Να διατηρεί µητρώ� των πλε�νεκτηµάτων "άσει των �π�ίων α�ι�λ�γησε τ�υς εµπ�ρικ�ύς
λ�γ�υς για να ��ρηγήσει στην Opodo απ�κλειστικά δικαιώµατα ή τ� καθεστώς MFN για
συγκεκριµένες κατηγ�ρίες πρ�ϊ�ντων ή υπηρεσιών ή γεωγρα�ικών αγ�ρών. Aταν ένας
µέτ���ς π�υ ��ρηγεί στην Opodo απ�κλειστικά δικαιώµατα ή τ� καθεστώς MFN αρνείται
να ��ρηγήσει τα ανωτέρω σε ένα τα�ιδιωτικ� πρακτ�ρεί�, � µέτ���ς θα ανα�έρει επίσης
στ� µητρώ� τ�υς λ�γ�υς για τ�υς �π�ί�υς υπάρ�ει δια��ρετική µετα�είριση µετα�ύ της
Opodo και τ�υ ενδια�ερ�µεν�υ πρακτ�ρεί�υ. Κάθε µέτ���ς της Opodo θα πρ�σκ�µίσει
στην Επιτρ�πή τ� µητρώ� και αντίγρα�α �λων των σ�ετικών συµ�ωνιών έ�ι µήνες µετά
την ηµερ�µηνία της δι�ικητικής επιστ�λής π�υ απηύθυνε η Επιτρ�πή στα κ�ιν�π�ι�ύντα
µέρη, και στη συνέ�εια σε ετήσια "άση ή κατ�πιν αιτήµατ�ς της Επιτρ�πής. Κάθε µέτ���ς
θα διασ�αλίσει �τι δεν θα απ�καλύψει τ� περιε��µεν� τ�υ µητρώ�υ στην Opodo ή στ�υς
λ�ιπ�ύς µετ���υς της Opodo.

Μη ανταλλαγή εµπιστευτικών πληρ�#�ριών

— Να µην απ�καλύψει στην Opodo τ� περιε��µεν� ή τ�υς �ρ�υς των συµ�ωνιών της µε
άλλ�υς τα�ιδιωτικ�ύς πράκτ�ρες ή κάθε άλλη ευαίσθητη απ� εµπ�ρική άπ�ψη
πληρ���ρία π�υ ανήκει σε τα�ιδιωτικά πρακτ�ρεία ή άλλ�υς τρίτ�υς.

2. ∆εσµεύσεις π�υ πρ	τεινε η Opodo

Η Opodo αναλαµ"άνει τις ακ�λ�υθες δεσµεύσεις:

— ∆εν είναι απαραίτητ� να είναι κάπ�ι�ς µέτ���ς της Opodo πρ�κειµέν�υ να πωλήσει τ�ν
κατάλ�γ� τ�υ ως αερ�π�ρική εταιρεία µέσω της Opodo και η Opodo δεν θα ασκήσει καµία
διάκριση έναντι εταιρειών π�υ δεν είναι µέτ���ί της, αλλά θα παράσ�ει ισ�τιµη και
αν�ικτή πρ�σ"αση, υπ� αντικειµενικ�ύς και ίσ�υς �ρ�υς, σε �λες τις αερ�π�ρικές
εταιρείες, είτε είναι µέτ���ι είτε ��ι.

— )ι µέτ���ι δεν είναι υπ��ρεωµέν�ι να ��ρηγ�ύν τ� καθεστώς MFN ή απ�κλειστικά
δικαιώµατα στην Opodo και η σύναψη συµ�ωνιών µε τις �π�ίες ��ρηγείται τ� εν λ�γω
καθεστώς ή απ�κλειστικά δικαιώµατα στην Opodo δεν είναι αναγκαία πρ�ϋπ�θεση για
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τ�υς µετ���υς ή άλλες αερ�π�ρικές εταιρείες π�υ επιθυµ�ύν να πωλήσ�υν τ�ν κατάλ�γ�
τ�υς µέσω της Opodo.

— Θα λά"ει διά��ρα µέτρα για να εµπ�δίσει την ανταλλαγή ευαίσθητων απ� εµπ�ρική άπ�ψη
πληρ���ριών µετα�ύ µετ��ων, συµπεριλαµ"αν�µένων των ε�ής:

• η δια�είριση της Opodo θα είναι �ε�ωριστή απ� αυτήν των µετ��ων της και κανένα
µέλ�ς της δι�ίκησής της �ύτε τ�υ πρ�σωπικ�ύ της δεν θα έ�ει �π�ιαδήπ�τε συµ"ατική
υπ��ρέωση έναντι των µετ��ων της·

• �λες �ι συµ�ωνίες µε τις αερ�π�ρικές εταιρείες, ανε�άρτητα απ� τ� εάν είναι µέτ���ι ή
��ι της επι�είρησης, θα απ�τελ�ύν αντικείµεν� διαπραγµάτευσης σε εµπιστευτική
"άση απ� τ� πρ�σωπικ� της Opodo και καµιά πληρ���ρία σ�ετικά µε τ� περιε��µεν�
των συµ�ωνιών π�υ συνάπτ�νται µεµ�νωµένα µε τις αερ�π�ρικές εταιρείες δεν θα
απ�καλύπτεται στ�υς διευθύν�ντες ή τ�υς µετ���υς της Opodo·

• τ� πρ�σωπικ� και η δι�ίκηση της Opodo θα εγκατασταθ�ύν σε δια��ρετικ�ύς �ώρ�υς
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

απ� αυτ�ύς των µετ��ων·

• �ι µέτ���ι δεν θα έ��υν πρ�σ"αση στα συστήµατα πληρ���ρικής της Opodo �ύτε σε
ευαίσθητες απ� εµπ�ρική άπ�ψη πληρ���ρίες π�υ ανήκ�υν στην Opodo ή σε άλλ�υς
µετ���υς·

• η Opodo θα µεριµνήσει ώστε η δι�ίκηση και τ� πρ�σωπικ� της να είναι πλήρως
ενηµερωµένα για τη σηµασία της τήρησης τ�υ εµπιστευτικ�ύ �αρακτήρα των
ευαίσθητων απ� �ικ�ν�µική άπ�ψη πληρ���ριών σ�ετικά µε τ�υς µετ���υς της.

— Θα διασ�αλίσει �τι �ι ευαίσθητες απ� εµπ�ρική άπ�ψη πληρ���ρίες σ�ετικά µε τ�υς
µετ���υς (εκτ�ς απ� τ� µέτ��� π�υ �ρισε τ�ν συγκεκριµέν� διευθυντή) της Opodo ή τις
αερ�π�ρικές εταιρείες π�υ δεν είναι µέτ���ί της δεν θα απ�καλύπτ�νται στ�υς διευθυντές
της Opodo. Στ� πλαίσι� αυτ�, «ευαίσθητες απ� εµπ�ρική άπ�ψη» είναι �ι απ�κλειστικές
πληρ���ρίες π�υ κατέ�ει ή απ�κτά η Opodo σ�ετικά µε τ�υς πελάτες, τις επι�ειρηµατικές
δραστηρι�τητες, τα �ικ�ν�µικά, τα πάγια στ�ι�εία ή τις υπ�θέσεις των (µετ��ων της ή µη)
αερ�π�ρικών εταιρειών, συµπεριλαµ"αν�µένων των διµερών συµ"ατικών ρυθµίσεων
µετα�ύ µιας αερ�π�ρικής εταιρείας, µετ���υ ή µη µετ���υ της, και της Opodo σ�ετικά µε
την παρ��ή πληρ���ριών, δεδ�µένων πελατών, πρ�ϊ�ντων ή υπηρεσιών απ� τη µέτ��� ή
µη µέτ��� της αερ�π�ρική εταιρεία πρ�ς την Opodo.

— Εκτ�ς απ� την υπ��ρέωση της Opodo να τηρεί τ�ν ισ�ύ�ντα κώδικα συµπερι��ράς για τα
ΗΣΚ (60) (κώδικας) ως συνδρ�µήτρια και κατά τ� µέτρ� π�υ η Opodo δεν θεωρείται ως
ηλεκτρ�νικ� σύστηµα κρατήσεων (ΗΣΚ) κατά την ένν�ια τ�υ κώδικα, επιπλέ�ν, θα
ε�αρµ�!ει τα τµήµατα τ�υ κώδικα π�υ α��ρ�ύν τη µη εισαγωγή διακρίσεων, τη δια�άνεια
και την �υδέτερη παρ�υσίαση πληρ���ριών, εκτ�ς απ� και κατά τ� µέτρ� π�υ �ι διατά�εις
αυτές τ�υ κώδικα δεν α��ρ�ύν την Opodo ως τα�ιδιωτικ� πρακτ�ρεί� και µε την επι�ύλα�η
της τυ��ν µελλ�ντικής αλλαγής τ�υ πεδί�υ ε�αρµ�γής τ�υ κώδικα (61).

¥60¦ Καν�νισµ�ς (Ε)Κ) αριθ. 2299/89 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 24ης Ι�υλί�υ 1989 για τη θέσπιση κώδικα συµπερι��ράς
για τα ηλεκτρ�νικά συστήµατα κράτησης θέσεων.

¥61¦ Η Opodo και �ι µέτ���ί της ��ρήγησαν στην Επιτρ�πή κατάλ�γ� των διατά�εων τ�υ κώδικα τις �π�ίες
δεσµεύ�νται �τι θα τηρ�ύν κατ’ αναλ�γία.
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— Aταν καταστεί ε��υσι�δ�τηµέν� µέλ�ς της IATA, θα ε�αρµ�σει, κατά τ� µέτρ� π�υ έ��υν
ε�αρµ�γή στα online τα�ιδιωτικά πρακτ�ρεία, τις διατά�εις της πρ�τυπης συµ�ωνίας
πώλησης για τις επι"ατικές µετα��ρές της IATA και δεν θα συµ�ωνήσει µε τ�υς µετ���υς
της δια��ρετική ή ευν�ϊκ�τερη µετα�είριση για την ίδια απ� αυτήν π�υ επι�υλάσσεται σε
�π�ι�δήπ�τε άλλ� τα�ιδιωτικ� πρακτ�ρεί�. ∆εν θα ε�αρµ�σει, επίσης, δια��ρετικές
αρ�ές απ� αυτές π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται απ� ιστ�σελίδες πρακτ�ρων offline.

— ∆εν θα συµ�ωνήσει µε την Amadeus (ή µε κάθε άλλ� ΗΣΚ στ� �π�ί� ένας µέτ���ς της
ενδέ�εται να κατέ�ει συµµετ��ή) �τι θα παρέ�ει τις υπηρεσίες της ΗΣΚ στην Opodo σε
τιµές δια��ρετικές απ� τις τιµές και τ�υς �ρ�υς της αγ�ράς και σε µη απ�κλειστική "άση.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002
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II — ΕΛΕΓ%)Σ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ: ΚΑΝ)ΝΙΣΜ)Σ (Ε)Κ) ΑΡΙΘ. 4064/89 
Τ)Υ ΣΥΜΒ)ΥΛΙ)Υ ΚΑΙ ΑΡΘΡ) 66 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚΑ%

A — ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ

1. Απ��άσεις π�υ ελή�θησαν δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 1 στ�ι�εί� �) και τ�υ 
άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 2 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ��υλί�υ

Τ� 2002, η Επιτρ�πή ενέκρινε δέκα υπ�θέσεις µε απ��άσεις π�υ ελή�θησαν δυνάµει τ�υ άρθρ�υ
6 παράγρα��ς 2 τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων. )ι υπ�θέσεις αυτές, στις
�π�ίες έγιναν δεκτές δεσµεύσεις π�υ αναλή�θηκαν απ� τις συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις κατά τη
διάρκεια της �άσης Ι, περιγρά��νται στ� πρώτ� µέρ�ς, τµήµα II.A.3.

Hewlett Packard/Compaq (˘fiıÂÛË COMP/M.2609)
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Η ε�αγ�ρά της Compaq εκ µέρ�υς της Hewlett Packard (HP) εγκρίθηκε µε απ��αση δυνάµει τ�υ
άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 1 στ�ι�εί� ") στις 31 Ιαν�υαρί�υ µετά απ� διε��δικές συ!ητήσεις µε τα
µέρη πριν απ� την κ�ιν�π�ίηση και την πρ�σεκτική έρευνα π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε κατά την
πρώτη �άση της διαδικασίας. Στην υπ�θεση αυτή δεν αναλή�θηκαν δεσµεύσεις. Η συγκέντρωση
εί�ε κ�ιν�π�ιηθεί επίσηµα λίγ� πριν απ� τα τέλη τ�υ 2001.

Η ανάλυση της Επιτρ�πής επικεντρώθηκε στ� συνδυασµ� των δραστηρι�τήτων της HP και της
Compaq στις αγ�ρές για πρ�σωπικ�ύς ηλεκτρ�νικ�ύς υπ�λ�γιστές, ε�υπηρετητές, πρ�ϊ�ντα
�ειρ�ς, λύσεις και υπηρεσίες απ�θήκευσης. Η Επιτρ�πή ε�έτασε επίσης τις επιπτώσεις της
συγκέντρωσης στην απ� κ�ιν�ύ ανάπτυ�η απ� την HP και την Intel τ�υ επε�εργαστή Itanium,
καθώς και την αυ�ηµένη δυνατ�τητα της HP για κ�ινές πωλήσεις πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών και
εκτυπωτών µετά την ενσωµάτωση των πρ�ϊ�ντων της Compaq.

Σε �,τι α��ρά τ�υς πρ�σωπικ�ύς υπ�λ�γιστές, η Επιτρ�πή συµπέρανε �τι η νέα �ντ�τητα θα
συνε�ίσει να αντιµετωπί!ει ισ�υρ� ανταγωνισµ� στην Ευρώπη απ� �ρισµέν�υς σηµαντικ�ύς
αντιπάλ�υς, περιλαµ"αν�µένης της IBM, της Dell και της Fujitsu-Siemens. Αυτές �ι ανταγωνιστικές
πιέσεις, η έλλειψη σηµαντικών εµπ�δίων στην είσ�δ� στην αγ�ρά και η πρακτική των µη
απ�κλειστικών συµ"ατικών σ�έσεων µετα�ύ των λιαν�πωλητών και των κατασκευαστών θα
εµπ�δίσ�υν τη νέα �ντ�τητα απ� τυ��ν πρ�σπάθεια σηµαντικής αύ�ησης των τιµών µετά τη
συγκέντρωση.

Aσ�ν α��ρά την αγ�ρά για τ�υς ε�υπηρετητές, δηλαδή των κεντρικών υπ�λ�γιστών π�υ συνδέ�υν
πρ�σωπικ�ύς υπ�λ�γιστές, θέσεις εργασίας, εκτυπωτές και σ�ετικά πρ�ϊ�ντα σε δίκτυα, η
Επιτρ�πή συµπέρανε �µ�ίως �τι η πρ�τειν�µενη πρά�η δεν δηµι�υργεί ανησυ�ίες ως πρ�ς τ�ν
ανταγωνισµ� λ�γω εν�ς συνδυασµ�ύ παραγ�ντων, �πως είναι η δυναµική και αναπτυσσ�µενη �ύση
της αγ�ράς, η έλλειψη εµπ�δίων στην είσ�δ� και η παρ�υσία π�λλών ισ�υρών ανταγωνιστών
καθώς και µιας σειράς µη συµ"ατικών πρ�µηθευτών καθώς και η ύπαρ�η άλλων πρ�ϊ�ντων
ε�υπηρετητών π�υ κατασκευά!�νται µε επε�εργαστές Intel (τα λεγ�µενα πρ�ϊ�ντα �ωρίς σήµα).

Ως πρ�ς τις πιθανές επιπτώσεις τ�υ επε�εργαστή Itanium, η ε�έταση της Επιτρ�πής έδει�ε �τι η
νέα �ντ�τητα δεν θα είναι σε θέση να απ�κλείσει την πρ�σ"αση των ανταγωνιστών στ� στ�ι�εί�
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αυτ� µετά τη συγκέντρωση και �τι είναι πρ�ς τ� συµ�έρ�ν της νέας �ντ�τητας και της Intel να
διασ�αλίσ�υν την απρ�σκ�πτη πρ�σ"αση στ� πρ�ϊ�ν.

Τέλ�ς, τα απ�τελέσµατα της ε�έτασης της Επιτρ�πής δεί�ν�υν �τι η πρ�τειν�µενη πρά�η δεν
είναι πιθαν�ν να δώσει στη νέα �ντ�τητα τη δυνατ�τητα να περι�ρίσει τ�ν ανταγωνισµ� στις
αγ�ρές εκτυπωτών, λ�γω τ�υ περι�ρισµέν�υ µεριδί�υ της στη σ�ετική αγ�ρά πρ�σωπικών
υπ�λ�γιστών και των περι�ρισµένων επιπτώσεων π�υ µπ�ρ�ύν να έ��υν �ι κ�ινές πωλήσεις
πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών/εκτυπωτών στ� µερίδι� αγ�ράς της στην αγ�ρά εκτυπωτών.

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί �τι η Επιτρ�πή συνεργάστηκε στενά µε την )µ�σπ�νδιακή
Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ («FTC») των Ηνωµένων Π�λιτειών, η �π�ία διερεύνησε παράλληλα την
υπ�θεση και ενέκρινε τη συγκέντρωση λίγες µέρες µετά την Επιτρ�πή.

2. Απ��άσεις π�υ ελή�θησαν δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) 
αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ��υλί�υ
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2.1. Πρ�τάσεις συγκεντρώσεων στις �π�ίες αναλή�θηκαν δεσµεύσεις σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 8 
παράγρα��ς 2 τ�υ ΚΣΕΚ απ	 τις συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις

Τ� 2002, η Επιτρ�πή έλα"ε πέντε απ��άσεις έγκρισης σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 8 παράγρα��ς 2 τ�υ
καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων µετά την απ�δ��ή δεσµεύσεων κατά τη διάρκεια
της �άσης ΙΙ. )ι αντίστ�ι�ες υπ�θέσεις περιγρά��νται στ� πρώτ� µέρ�ς, τµήµα II.A.1, σηµεία
213-219, 222 και 282.

2.2. Πρ�τάσεις συγκεντρώσεων π�υ κηρύ�θηκαν ασυµ�ί�αστες µε την κ�ινή αγ�ρά �άσει 
τ�υ άρθρ�υ 8 παράγρα��ς 3 τ�υ ΚΣΕΚ

Τ� 2002 η Επιτρ�πή δεν έλα"ε απαγ�ρευτικές απ��άσεις "άσει τ�υ άρθρ�υ 8 παράγρα��ς 3 τ�υ
καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων.

3. Απ��άσεις σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 2 παράγρα��ς 4 τ�υ ΚΣΕΚ 
(υπ�θέσεις κ�ινών επι�ειρήσεων)

TPS (˘fiıÂÛË COMP/JV.57)

Στις 30 Απριλί�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση για τη µη διατύπωση αντιρρήσεων "άσει τ�υ άρθρ�υ
6 παράγρα��ς 1 στ�ι�εί� ") τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4064/89 σ�ετικά µε πρά�η συγκέντρωσης
π�υ πρ�έ"λεπε την αγ�ρά απ� την TF1 των µεριδίων της France Télévision Entreprise στην ψη�ιακή
δέσµη καναλιών Télévision Par Satellite (TPS). Επρ�κειτ� για την παρα�ώρηση τ�υ 25 % τ�υ
κε�αλαί�υ της δέσµης καναλιών π�υ κατέ�εται, µέσω της France Télévision Entreprises, απ� τη France
Télévision και τη France Télécom. Η συµµετ��ή της TF1 στην TPS �θάνει κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� σε
50 %. Λαµ"άν�ντας υπ�ψη µια απ�δεδειγµένη κ�ινή στρατηγική της M6 και της Suez, π�υ κατέ��υν
αντιστ�ί�ως τ� 25 % τ�υ κε�αλαί�υ της δέσµης καναλιών, η TF1 θα ασκ�ύσε, µετά την �λ�κλήρωση
της πρά�ης αυτής, τ�ν απ� κ�ιν�ύ έλεγ�� µε τ� !εύγ�ς M6/Suez.

)ι "ασικές δραστηρι�τητες π�υ ασκ�ύν η TF1, η M6 και η France Télévision είναι η εκµετάλλευση
τηλε�πτικών καναλιών ελεύθερης µετάδ�σης. Η France Télécom είναι ��ρέας παρ��ής
τηλεπικ�ινωνιακών υπηρεσιών. Η Suez είναι �µιλ�ς π�υ αναπτύσσει τις δραστηρι�τητές τ�υ στ�υς
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τ�µείς της διαν�µής νερ�ύ, της καθαρι�τητας, της ενέργειας και των επικ�ινωνιών. Η TPS
ιδρύθηκε τ� 1996 για να διαθέσει στην αγ�ρά και να δια�ειρί!εται µια ψη�ιακή δέσµη εµπ�ρίας
συνδρ�µητικών καναλιών και τηλε�πτικών υπηρεσιών π�υ µεταδίδ�νται στη Γαλλία µέσω
δ�ρυ��ρ�υ. Η ίδρυση της TPS, η �π�ία αρ�ικά απ�τελ�ύσε µια �ρι!�ντια συµ�ωνία µε �αρακτήρα
συνεργασίας, εί�ε τύ�ει απαλλαγής µε απ��αση της 3ης Μαρτί�υ 1999 (62).

Η Επιτρ�πή έκρινε �τι η απ�συρση της France Télévision και της France Télécom έ�ει ως συνέπεια
η συνδυασµένη θέση της TPS και των µητρικών εταιρειών της στις σ�ετικές αγ�ρές να µην είναι
τ�σ� ισ�υρή �σ� πρ�ηγ�υµένως. Αυτή η πρά�η δεν θα �δηγήσει επ�µένως στη δηµι�υργία και την
ενίσ�υση δεσπ�!�υσας θέσης. Η έρευνα π�υ διε�ά�θηκε έδει�ε επίσης �τι κανένας κίνδυν�ς
συντ�νισµ�ύ των µητρικών εταιρειών δεν µπ�ρ�ύσε να επισηµανθεί στις συνα�είς πρ�γενέστερες
αγ�ρές στις �π�ίες είναι ανταγωνιστές (εµπ�ρία και εκµετάλλευση θεµατικών σταθµών, απ�κτηση
δικαιωµάτων µετάδ�σης). Κατά συνέπεια, η Επιτρ�πή ενέκρινε την πρά�η (63).

4. Απ��άσεις π�υ ελή�θησαν κατ	πιν παραπ�µπής �άσει των άρθρων 9 
και 22 τ�υ ΚΣΕΚ
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Τ� 2002, η Επιτρ�πή παρέπεµψε εν µέρει ή ε� �λ�κλήρ�υ έντεκα υπ�θέσεις στις αρ�ές των
κρατών µελών (και µία υπ�θεση στην αρ�ή �ώρας της Ε�ΕΣ) σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 9 τ�υ
καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων. ∆ύ� υπ�θέσεις παραπέµ�θηκαν στην Επιτρ�πή
απ� κράτη µέλη σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 22 τ�υ καν�νισµ�ύ αυτ�ύ. Συν�πτική παρ�υσίαση των
παραπ�µπών αυτών υπάρ�ει στ� µέρ�ς πρώτ�, τµήµα II.A.4.

5. Απ��άσεις των κ�ιν�τικών δικαστηρίων

Περιλήψεις των σηµαντικ�τερων απ��άσεων τ�υ Πρωτ�δικεί�υ τ� 2002 και των αντίστ�ι�ων
απ��άσεων της Επιτρ�πής για την απαγ�ρευση συγκεντρώσεων υπάρ��υν στ� µέρ�ς πρώτ�, τµήµα
II.A.2.

B — ¡¤Â˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎ·Ó ‹ 
ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹

¥62¦ Απ��αση στην υπ�θεση COMP/C-2/36.237, TPS (ΕΕ L 90 της 2.4.1999). Μετά τη λή�η της απ��ασης αυτής,
ακ�λ�ύθησε δι�ικητική επιστ�λή θέσης στ� αρ�εί�.

¥63¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/02/645 της 2ας Μαΐ�υ 2002.

Τίτλ�ς Ηµερ�µηνία ∆ηµ�σίευση
Πρ�ταση καν�νισµ�ύ τ�υ Συµ"�υλί�υ για τ�ν έλεγ�� 
των συγκεντρώσεων µετα�ύ επι�ειρήσεων 
(«Κ�ιν�τικ�ς καν�νισµ�ς συγκεντρώσεων»)

11.12.2002 ΕΕ C 20 της 28.1.2003, σ. 4

Σ�έδι� ανακ�ίνωσης της Επιτρ�πής σ�ετικά µε την 
εκτίµηση των �ρι!�ντιων συγκεντρώσεων "άσει τ�υ 
καν�νισµ�ύ τ�υ Συµ"�υλί�υ για τ�ν έλεγ�� των 
συγκεντρώσεων µετα�ύ επι�ειρήσεων 

11.12.2002 ΕΕ C 331 της 31.12.2002, σ. 18

Σ�έδι� "έλτιστων πρακτικών της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς 
�σ�ν α��ρά την ε�αρµ�γή των διαδικασιών ελέγ��υ 
των συγκεντρώσεων της ΕΚ

19.12.2002 http://europa.eu.int/comm/ 
competition/mergers/others/ 
best_practices_public_cons.pdf

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/others/best_practices_public_cons.pdf
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° — ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

1. Απ��άσεις �άσει των άρθρων 6 και 8 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4064/89 
τ�υ Συµ��υλί�υ

1.1. Απ��άσεις �άσει τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 1 στ�ι�εία α) και �) και τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 
2 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ��υλί�υ

Υπ�θεση Τ�τλο� Ηµεροµην�α 
απ�φαση�

ΕΕ Ηµεροµην�α 
δηµοσ�ευση�

M.2667 UtiliCorp/DB Australia/Midlands Electricity/JV 3.1.2002 C 39 13.2.2002

M.2621 SEB/Moulinex 8.1.2002 C 49 22.2.2002

M.2176 K + S/Solvay/JV 10.1.2002 C 130 1.6.2002

M.2659 Fortum/Birka Energi 10.1.2002 C 43 20.2.2002

M.2648 KPNQwest/EBONE/GTS 16.1.2002 C 34 7.2.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

M.2682 Credit Suisse/Belgacom/T-Mobile/Ben Nederland 17.1.2002 C 37 9.2.2002

M.2502 Cargill/Cerestar 18.1.2002 C 40 14.2.2002

M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom 23.1.2002 C 53 28.2.2002

M.2683 Aker Maritime/Kvaerner (II) 23.1.2002 C 106 3.5.2002

M.2668 Endesa Energía/Spinveste/Ecocicloendesa-Energía 24.1.2002 C 34 7.2.2002

M.2696 TMD/Meneta/MAST 25.1.2002 C 53 28.8.2002

M.2700 PGA Motors/Jardine Motors 25.1.2002 C 43 16.2.2002

M.2609 HP/Compaq 31.1.2002 C 39 13.2.2002

M.2689 3I/Dansk Kapitalanlaeg/Ibsen 31.1.2002 C 43 16.2.2002

M.2701 Vattenfall/BEWAG 4.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2686 DMDATA/Strålfors/JV 7.2.2002 C 49 22.2.2002

M.2625 B.Braun/Acordis/MAT 11.2.2002 C 49 22.2.2002

M.2632 Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV 11.2.2002 C 81 4.4.2002

M.2693 ADM/ACTI 11.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2662 Danish Crown/Steff-Houlberg 14.2.2002 C 114 15.5.2002

M.2544 Masterfoods/Royal Canin 15.2.2002 C 79 2.4.2002

M.2715 E.ON/Oberösterreichische Ferngas/Jihoceska 18.2.2002 C 66 15.3.2002

M.2709 ING/DIBA 22.2.2002 C 65 14.3.2002

M.2597 Vopak/Van Der Sluijs 25.2.2002 C 93 18.4.2002

M.2631 PTT/Hermes Versand 25.2.2002 C 67 16.3.2002

M.2640 Nestlé/Schöller 25.2.2002 C 155 29.6.2002

M.2722 Autologic/TNT/Wallenius/Wilhelmsen/CAT JV 25.2.2002 C 88 12.4.2002

M.2639 Compass/Restorama/Rail Gourmet/Gourmet Nova 26.2.2002 C 65 14.3.2002

M.2665 Johnson Professional Holdings/Diverseylever 4.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2673 Swerock/Jehander/Aros 4.3.2002 C 90 16.4.2002

M.2702 Norsk Hydro/VAW 4.3.2002 C 89 13.4.2002

M.2703 Merloni/GE/GDA JV 4.3.2002 C 163 9.7.2002

M.2705 EnerSys/Invensys (ESB) 4.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2672 SAS/Spanair 5.3.2002 C 93 18.4.2002

M.2704 Elyo/Cofathec/Climespace 5.3.2002 C 88 12.4.2002

M.2681 Conoco/Philipps Petroleum 6.3.2002 C 79 2.4.2002
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M.2726 KPN/E-Plus 7.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2680 ECYR/Spinveste/TP 12.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2724 Royal Bank Private Equity/Cinven/Ambion Brick 13.3.2002 C 79 2.4.2002

M.2737 Royal Bank Private Equity/Cinven/Chelwood Group 13.3.2002

M.2710 3i/Capman/Pretax 18.3.2002 C 89 13.4.2002

M.2669 VTG/Warburg/Brambles European Rail Division 19.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2684 EnBW/EDP/Cajastur/Hidrocantábrico 19.3.2002 C 114 15.5.2002

M.2688 ODS/IHC Holland/Metalix JV 20.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2741 Vodafone/Arcor 20.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2522 SCA Hygiene Products/Cartoinvest 21.3.2002 C 106 3.5.2002

M.2734 Sanmina-SCI/Alcatel 21.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2619 Zurich/Deutsche Bank Insurance Business 26.3.2002 C 110 7.5.2002

M.2765 Mitsubishi/MMC Auto Deutschland 26.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2757 BC Partners/Galbani 27.3.2002 C 91 17.4.2002

M.2732 Société Générale/Fiditalia 4.4.2002 C 105 1.5.2002

M.2740 Scottish & Newcastle/Hartwall 4.4.2002 C 133 5.6.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

M.2751 Dragados/HBG 9.4.2002 C 112 9.5.2002

M.2762 OBI/Unicoop/JV 9.4.2002 C 113 14.5.2002

M.2690 Solvay/Montedison-Ausimont 9.4.2002 C 153 27.6.2002

M.2735 TotalFinaElf Deutschland/MMH/TSG/EMB 17.4.2002 C 114 15.5.2002

M.2738 Gees/Unison 17.4.2002 C 134 6.6.2002

M.2707 Wienerberger/Hanson 18.4.2002 C 200 23.8.2002

M.2712 Electrabel/TotalFinaElf/Photovoltech 18.4.2002 C 133 5.6.2002

M.2755 Saubermacher/Lafarge Perlmooser/JV 23.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2756 Swiss Life/Fortis France 23.4.2002 C 105 1.5.2002

M.2770 First Aqua Holding Ltd/Southern Water Plc 23.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2736 ABB/Promotion Capital/Single Source 24.4.2002 C 106 3.5.2002

M.2778 Hochtief/Essen and Volkswagen/JV 24.4.2002 C 114 15.5.2002

M.2784 Jabil/Alcatel 24.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2772 HDW/Ferrostaal/Hellenic Shipyard 25.4.2002 C 143 15.6.2002

M.2759 Industri Kapital/Gardena 26.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2789 RWE Power/Lucchini/Elettra GLL JV 26.4.2002 C 108 4.5.2002

M.2780 GE Wind Turbines/Enron 30.4.2002 C 277 14.11.2002

M.2787 CVC/Massive 30.4.2002 C 141 14.6.2002

M.2727 Post Office Limited/First Rate Enterprises Limited/JV 2.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2739 EDEKA/ADEG 2.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2743 ING Groep/Piraeus Bank 2.5.2002 C 112 9.5.2002

M.2766 Vivendi Universal/Hachette/Multithématiques 3.5.2002 C 154 28.6.2002

M.2776 Norddeutsche Mischwerke/Haniel Baustoff-Industrie 
Zuschlagstoffe/JV

3.5.2002 C 113 14.5.2002

M.2792 Edison/Edipower/Eurogen 3.5.2002 C 217 13.9.2002

M.2800 Brack Capital/Haslemere 3.5.2002 C 114 15.5.2002

M.2745 Shell/Enterprise Oil 7.5.2002 C 204 28.8.2002

M.2777 Cinven Limited/Angel Street Holdings 8.5.2002 C 147 20.6.2002

M.2779 Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken 8.5.2002 C 153 27.6.2002

M.2801 RWE/Innogy 17.5.2002 C 133 5.6.2002

M.2723 RTL/ProSiebenSat.1/VG Media 21.5.2002 C 201 24.8.2002
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M.2794 Amadeus/GGL/JV 21.5.2002 C 135 6.6.2002

M.2815 Sanmina-SCI/Hewlett Packard 28.5.2002 C 153 27.6.2002

M.2746 Volkswagen/Svenska Volkswagen 30.5.2002 C 137 8.6.2002

M.2788 New Holding for Tourism BV/Preussag AG/NEOS JV 30.5.2002 C 137 8.6.2002

M.2823 Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche 
Werft AG (HDW)

30.5.2002 C 160 4.7.2002

M.2791 Gaz de France/Ruhrgas/Slovensk≤ 6.6.2002 C 154 28.6.2002

M.2796 Siemens/Aerolas/JV 11.6.2002 C 161 5.7.2002

M.2809 Cinven/Carlyle/VUP 11.6.2002 C 143 15.6.2002

M.2795 NOK/WATT 13.6.2002 C 147 20.6.2002

M.2790 Siemens/First Sensor Technology 14.6.2002 C 147 20.6.2002

M.2807 Casino/Laurus 14.6.2002 C 150 22.6.2002

M.2819 Canal de Isabel II/Hidrocantabrico/JV 14.6.2002 C 168 13.7.2002

M.2834 Alchemy/CompAir 17.6.2002 C 154 28.6.2002

M.2785 Publicis/BCOM3 18.6.2002 C 163 9.7.2002

M.2804 Vendex KBB/Brico Belgium 18.6.2002 C 171 17.7.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

M.2806 SABIC/DSM Petrochemicals 18.6.2002 C 166 12.7.2002

M.2836 Achmea/Royal & Sun Alliance Benelux 19.6.2002 C 153 27.6.2002

M.2694 Metronet/Infraco 21.6.2002 C 164 10.7.2002

M.2813 Carlton + Thomson/Circuit A, RMBI, RMBC 21.6.2002 C 22 29.1.2003

M.2853 Volkswagen/Din Bil 21.6.2002 C 158 3.7.2003

M.2820 StMicroelectronics/Alcatel Microelectronics 24.6.2002 C 28 6.2.2003

M.2817 Barilla/BPL/Kamps 25.6.2002 C 198 21.8.2002

M.2747 Ondeo — Thames Water/Water Portal 26.6.2002 C 171 17.7.2002

M.2841 TXU/Braunschweiger Versorgungs AG 26.6.2002 C 160 4.7.2002

M.2831 DSV/TNT Logistics/DSV Logistics 27.6.2002 C 166 12.7.2002

M.2843 Amcor/Schmalbach-Lubeca 28.6.2002 C 253 22.10.2002

M.2793 DMT/EPC/SAAR Montan 1.7.2002 C 277 14.11.2002

M.2805 Natexis Banques Populaires/Coface 1.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2810 Deloitte & Touche/Andersen (UK) 1.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2761 BP/Veba Oel 1.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2842 Saipem/Bouygues Offshore 2.7.2002 C 168 13.7.2002

M.2825 Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA 9.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2803 Telia/Sonera 10.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2849 Doughty Hanson/ATU GROUP 15.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2859 Deutsche Bahn Cargo/Contship Italia/JV 15.7.2002 C 284 21.11.2002

M.2860 Lehman Brothers/Haslemere 17.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2847 CVC/Six Vendex KBB 18.7.2002 C 201 24.8.2002

M.2832 General Motors/Daewoo Motors 22.7.2002 C 220 17.9.2002

M.2890 EDF/Seeboard 25.7.2002 C 200 23.8.2002

M.2891 CD & R Fund VI Limited/Brake Bros plc 25.7.2002 C 200 23.8.2002

M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann 26.7.2002

M.2773 Nestlé/L’Oréal/Inneov 26.7.2002 C 220 17.9.2002

M.2862 Kone/Partek 1.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2808 BLSI/Geopost 2.8.2002

M.2821 Hitachi/IBM Harddisk Business 2.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2887 Klepierre/Finiper/IGC 5.8.2002 C 255 23.10.2002
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M.2894 AXA Private Equity/Bonna Sabla 5.8.2002 C 255 23.10.2002

M.2752 Kingfisher/Castorama Dubois 6.8.2002 C 255 23.10.2002

M.2744 RWE Gas/Lattice International/JV 7.8.2002 C 205 29.8.2002

M.2838 P & O Stena Line (Holding) Limited 7.8.2002 C 206 30.8.2002

M.2873 Logista/Gestcamp/Logesta 7.8.2002 C 200 23.8.2002

M.2900 Outokumpu OYJ/Avestapolarit OYJ 7.8.2002 C 204 28.8.2002

M.2885 Corus/Redrow/JV 9.8.2002 C 201 24.8.2002

M.2826 Alsen/E.ON/JV 14.8.2002 C 6 11.1.2003

M.2882 Terex/Demag 16.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2920 Outokumpu/Lennox 22.8.2002

M.2829 Vivendi Environment/Southern Water UK 23.8.2002 C 205 29.8.2002

M.2892 Goodrich/TRW Aeronautical Systems Group 23.8.2002 C 11 17.1.2002

M.2691 TUI/Nouvelles Frontieres 26.8.2002 C 246 12.10.2002

M.2728 ATG/Wallenius Wilhelmsen Lines/ATN Autoterminal 
Neuss

27.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2824 Ernst & Young/Andersen Germany 27.8.2002 C 246 12.10.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

M.2855 Electrabel SA/ACEA SpA 27.8.2002 C 208 3.9.2002

M.2877 Karlsberg/Brau Holding International/Karlsberg 
International

27.8.2002 C 216 12.9.2002

M.2932 CVC/Halfords 27.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2933 Dexia/Banco Popular Espanol/Fortior 29.8.2002 C 210 4.9.2002

M.2840 Danapak/Teich/JV 30.8.2002 C 226 21.9.2002

M.2863 Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio 30.8.2002 C 222 18.9.2002

M.2883 Bertelsmann/Zomba 2.9.2002 C 223 19.9.2002

M.2899 Dresdner Bank/Commerzbank/Montrada JV 2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2913 Groupama Seguros y Reaseguros/Plus Ultra Seguros y 
Reaseguros

2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2914 ING/Sonae/Filo JV 2.9.2002 C 213 7.9.2002

M.2880 Legal & General Ventures/IWP (UK) Holdings 3.9.2002 C 237 21.10.2002

M.2881 Koninklijke BAM NBM/HBG 3.9.2002 C 36 15.2.2002

M.2816 Ernst & Young France/Andersen France 5.9.2002

M.2895 Accor/Interépargne/JV Servepar 5.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2915 DLJ Capital Funding Inc/Hamsard-Bowater 5.9.2002 C 216 12.9.2002

M.2930 KKR/Demag Holding/Siemens Businesses 9.9.2002 C 250 17.10.2002

M.2942 Toyota/Toyota Espa ña 9.9.2002 C 220 17.9.2002

M.2848 Hermes/OEKB/Prisma 10.9.2002

M.2936 TMI/Darfon/JV 10.9.2002 C 222 18.9.2002

M.2957 Banco De Sabadell/Banco Comercial 
Portugues/Activobank JV

12.9.2002 C 227 24.9.2002

M.2958 Wind/Blu 12.9.2002 C 239 4.10.2002

M.2839 Cinven/National Car Parks 13.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2934 Prudential Financial/SAL Oppenheim/JV 13.9.2002 C 227 24.9.2001

M.2937 Questor Bermuda/Teksid 13.9.2002 C 222 18.9.2002

M.2943 Vestar Capital Partners/Cardo Rail 13.9.2002 C 228 25.9.2002

M.2901 Magna/Donnelly 16.9.2002 C 246 12.10.2002

M.2926 EQT/H & R/Dragoco 16.9.2002

M.2905 Deutsche Bahn/Stinnes 17.9.2002 C 248 15.10.2002
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M.2886 Bunge/Cereol 20.9.2002 C 250 17.10.2002

M.2907 Bank Austria/RZB/Erste Bank/JV 20.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2950 Toshiba/Mitsubishi/JV 20.9.2002 C 230 27.9.2002

M.2959 Deutsche Telekom/Ben 20.9.2002 C 237 2.10.2002

M.2946 IBM/PWC Consulting 23.9.2002 C 249 16.10.2002

M.2954 Bayerische Landesbank/J. P. Morgan Chase/Lehman 
Brothers/Formula One Group

26.9.2002 C 249 16.10.2002

M.2874 Starcore LLC 27.9.2002 C 248 15.10.2002

M.2951 A. S. Watson/Kruidvat 27.9.2002 C 258 25.10.2002

M.2961 Rheinmetall/Diehl/Dynitec 27.9.2002 C 243 9.10.2002

M.2948 CVC/KWIK-FIT 2.10.2002 C 275 12.11.2002

M.2871 Air Liquide/BOC/Japan Air Gases 10.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2969 ZETA 4/Monte Dei Paschi/Banca Intesa/Gori Zucchi 10.10.2002 C 249 16.10.2002

M.2940 TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital 
Investors/Burger King

11.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2897 Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus 14.10.2002 C 273 9.11.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

M.2917 Wendel-KKR/Legrand 14.10.2002 C 36 15.2.2003

M.2928 Alcoa/Fairchild 14.10.2002

M.2965 Staples/Guilbert 14.10.2002 C 262 29.10.2002

M.2781 Northrop Grumman/TRW 16.10.2002 C 288 23.11.2002

M.2867 UPM-Kymmene Corporation/Morgan Adhesives 
Company

16.10.2002 C 284 21.11.2002

M.2941 CNP/Taittinger 16.10.2002 C 327 28.12.2002

M.2963 RWE Solutions/Schott Glaskontor/RWE Schott Solar 17.10.2002 C 277 14.11.2002

M.2939 JCI/Bosch/VB Autobatterien JV 18.10.2002 C 284 21.11.2002

M.2908 Deutsche Post/DHL (II) 21.10.2002 C 25 1.2.2003

M.2968 Jabil/Philips (Contract Manufacturing Services Intl.) 21.10.2002 C 292 27.11.2002

M.2974 ABN Amro Private Equity (Uk)/Jessops 21.10.2002 C 277 14.11.2002

M.2962 Deutsche Post/Wegener/Interlanden 25.10.2002 C 271 7.11.2002

M.2956 CVC/PAI Europe/Provimi 28.10.2002 C 300 4.12.2002

M.2984 Sofinco/Commercial Bank Of Greece/JV 28.10.2002 C 280 16.11.2002

M.2904 DMDATA/Kommunedata/Post Danmark/E-Boks JV 30.10.2002 C 275 12.11.2002

M.2938 SNPE/MBDA/JV 30.10.2002 C 297 29.11.2002

M.2949 Finmeccanica/Telespazio 30.10.2002 C 272 8.11.2002

M.2952 Sumitomo/Takeda/JV 30.10.2002 C 273 9.11.2002

M.2931 Finmeccanica/Marconi Mobile Holdings 31.10.2002 C 309 12.12.2002

M.2970 GE/ABB Structured Finance 5.11.2002

M.2996 RTL/CNN/Time Warner/N-TV 5.11.2002 C 310 13.12.2002

M.2994 Dixon/UniEuro 8.11.2002 C 277 14.11.2002

M.2869 Mitsubishi/Nissho Iwai/JV 15.11.2002 C 284 21.11.2002

M.2925 Charterhouse/CDC/Télédiffusion de France SA 15.11.2002 C 327 28.12.2002

M.2977 Compass/Onama SpA 15.11.2002 C 309 12.12.2002

M.2854 RAG/Degussa 18.11.2002 C 45 25.2.2003

M.3006 ACEA Distribuzione/Bticino/Siemens 19.11.2002 C 30 8.2.2003

M.2975 AON Jauch & Hübener/Siemens/JV 26.11.2002 C 45 25.2.2003

M.3002 Hitachi/Mitsubishi/JV 26.11.2002 C 300 4.12.2002

M.3015 Credit Suisse/Blackstone/Nycomed 26.11.2002 C 309 12.12.2002
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M.2763 Toray/Murata/Teijin 6.12.2002 C 25 1.2.2003

M.2998 AVH/CNP/GIB JV 6.12.2002 C 320 20.12.2003

M.2955 DZ-Bank/ÖVAG/VB-Leasing 9.12.2002 C 320 20.12.2003

M.3014 Logica/CMG 9.12.2002 C 10 16.1.2003

M.2898 Leroy Merlin/Brico 13.12.2002

M.2971 Aegon/La Mondiale 13.12.2002

M.2981 Knauf/Alcopor 13.12.2002 C 320 20.12.2002

M.3004 Bravida/Semco/Prenad/Totalinstallatören/Backlunds 13.12.2002 C 15 22.1.2003

M.2783 Mediatrade/Endemol/JV 16.12.2002 C 320 20.12.2002

M.3001 Celanese/Clariant Emulsion Business 16.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3013 Carlyle Group/EDSCHA 16.12.2002 C 10 16.1.2003

M.3025 Bain Capital/Dor Chemical/Trespaphan 17.12.2002 C 11 17.1.2003

M.3007 E.ON/TXU Europe Group 18.12.2002 C 14 21.1.2003

M.3017 Daimler Chrysler/Hyundai Motor Company/JV 18.12.2002 C 327 28.12.2002

M.3018 Candover/Cinven/KAP 18.12.2002 C 327 28.12.2002

M.2844 Linde/Komatsu/Komatsu Forklift 19.12.2002 C 26 4.2.2003
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

M.2868 Linde/Sonatrach/JV 19.12.2002 C 15 22.1.2003

M.2966 ENBW/Laufenburg 19.12.2002 C 22 29.1.2003

M.2980 Cargill/AOP 19.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3010 Candover Investments/ONTEX 19.12.2002 C 327 28.12.2002

M.3024 Bain Capital/Rhodia 19.12.2002 C 17 24.1.2003

M.3032 Interbrew/Brauergilde 19.12.2002 C 13 18.1.2003

M.3034 CVC Group/El Arbol 19.12.2002 C 8 14.1.2003

M.3045 Masco/Hansgrohe 19.12.2002 C 22 29.1.2003

M.2818 Nestlé/Fonterra/JV 20.12.2002 C 28 6.2.2003

M.2924 EADS/Astrium 20.12.2002

M.2992 Brenntag/Biesterfeld/JV 20.12.2002

M.3042 Sony/Philips/Intertrust 20.12.2002 C 23 30.1.2003

M.3003 Electrabel/Energia Italiana/Interpower 23.12.2002 C 25 1.2.2003

M.2997 Accor/Ebertz/Dorint 23.12.2002 C 17 24.1.2003

JV.57 TPS 30.4.2002 C 137 8.6.2002
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1.2. Απ��άσεις �άσει τ�υ άρθρ�υ 8 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ��υλί�υ64

2. Απ��άσεις �άσει τ�υ άρθρ�υ 66 της συνθήκης ΕΚΑ%

Υπ�θεση Τ�τλο� Ηµεροµην�α 
απ�φαση�

∆ηµοσ�ευση

M.2495 Haniel/Fels 21.2.2002 (64)

M.2706 Carnival Corporation/P & O Princess 24.7.2002 (64)

M.2547 Bayer/Aventis Crop Science 17.4.2002 (64)

M.2568 Haniel/Ytong 9.4.2002 (64)

M.2650 Haniel/Cementbouw/JV (CVK) 26.6.2002 (64)

M.2698 Promatech/Sulzer Textil 24.7.2002 (64)

M.2822 ENBW/ENI/GVS 17.12.2002 (64)

M.2283 Schneider/Legrand 30.1.2002 (64)

M.2416 Tetra Laval/Sidel 30.1.2002 (64)
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

¢ — ∞Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ· Ù‡Ô˘

1. Απ��άσεις �άσει των άρθρων 6 και 8 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4064/89 
τ�υ Συµ��υλί�υ

1.1. Απ��άσεις �άσει τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα��ι 1 και 2 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4064/89 
τ�υ Συµ��υλί�υ

¥64¦ ∆εν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευθεί, αλλά "ρίσκεται στ�ν δικτυακ� τ�π� της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς (http://europa.eu.int/
comm/competition/mergers/cases/). 

Υπ�θεση Τ�τλο� Ηµεροµην�α 
απ�φαση�

∆ηµοσ�ευση

ECSC.1350 RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II) 7.5.2002 (64)

Αριθ. αναφορ�� Ηµεροµην�α Θ�µα

IP/02/22 9.1.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει τι� γαλλικ�� πτυχ�� τη� υπ�θεση� στη Γαλλ�α, 
εγκρ�νει την υπ�θεση για την υπ�λοιπη Ευρ�πη µε την προϋπ�θεση 
τ�ρηση� των �ρων που αφορο�ν ενν�α χ�ρε�

IP/02/34 11.1.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει κοιν� επιχε�ρηση για την παραγωγ� και την 
εµπορ�α �λατο� µεταξ� των KT+TS και Solvay 

IP/02/35 11.1.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Birka Energi απ� τη Fortum τη� 
Φινλανδ�α�

IP/02/71 16.1.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� εκ µ�ρου� τη� KPNQwest των 
ευρωπαϊκ�ν δραστηριοτ�των τη� εταιρε�α� τηλεπικοινωνι�ν Global 
TeleSystems των ΗΠΑ 

IP/02/97 21.1.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει το µεγαλ�τερο µ�ρο� τη� πρ�ξη� εξαγορ�� τη� 
Cerestar απ� την Cargill και παραπ�µπει το υπ�λοιπο µ�ρο� στι� αρχ�� 
του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/
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IP/02/123 23.1.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει την εξ�ταση τη� πρ�ξη� Aker 
Maritime/Kvaerner στη Νορβηγ�α �σον αφορ� τι� πτυχ�� που αφορο�ν 
το πετρ�λαιο και το α�ριο και εγκρ�νει την πρ�ξη για τι� πτυχ�� σχετικ� 
µε τι� ναυπηγικ�� εργασ�ε�

IP/02/142 25.1.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� των 
Meneta και TDM στον τοµ�α των µηχανισµ�ν κατ� των δον�σεων για 
δισκ�φρενα αυτοκιν�των

IP/02/181 1.2.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Compaq απ� την HP 

IP/02/194 5.2.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� γερµανικ�� εταιρε�α� Bewag απ� 
τον σουηδικ� �µιλο ενεργειακ�ν προϊ�ντων Vattenfall 

IP/02/222 11.2.2002 Η Επιτροπ� επιτρ�πει στην ADM να αποκτ�σει τον αποκλειστικ� 
�λεγχο τη� γερµανικ�� εταιρε�α� εµπορ�α� δηµητριακ�ν Toepfer 

IP/02/223 12.2.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� τη� 
Deutsche Bahn, τη� ECT και τη� United Depots για τη διαχε�ριση 
τερµατικ�ν εµπορευµατοκιβωτ�ων στον εσωτερικ� λιµ�να τη� 
Γερµαν�α� Duisburg 

IP/02/238 13.2.2002 Η Επιτροπ� δ�νει πρ�σινο φω� στι� καθολικ�� τραπεζικ�� υπηρεσ�ε� 
(UBS) που σχεδι�ζονται απ� το Ηνωµ�νο Βασ�λειο, 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� �δρυση� του ν�ου ταχυδροµικο� 
ταµιευτηρ�ου POCA 

IP/02/260 15.2.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει στι� αρµ�διε� δανικ�� αρχ�� την εξ�ταση τη� 
συγκ�ντρωση� µεταξ� των Danish Crown και Steff-Houlberg, αφο� 
εν�κρινε την πρ�ξη για τι� αγορ�� εκτ�� τη� ∆αν�α�

IP/02/263 15.2.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει υπ� �ρου� την εξαγορ� τη� Royal Canin απ� τη 
Masterfoods 

IP/02/310 25.2.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη ν�α δι�ρθρωση ιδιοκτησ�α� τη� κοιν�� 
επιχε�ρηση� CAT

IP/02/311 25.2.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Schöller απ� τη Nestlé 

IP/02/313 25.2.2002 Η Επιτροπ� κινε� επ�σηµη διαδικασ�α εξ�ταση� �σον αφορ� την 
εξαγορ� των ολλανδ�ν παραγωγ�ν πυριτοασβεστολιθικ�ν προϊ�ντων

IP/02/319 26.2.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει την αγορ� τη� Rail Gourmet UK απ� την 
Compass στι� βρετανικ�� αρχ�� και εγκρ�νει τι� �λλε� εξαγορ��, εκ 
µ�ρου� τη� �δια� επιχε�ρηση�, εταιρει�ν που αν�κουν στην SAirlines

IP/02/359 5.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� εκ µ�ρου� τη� EnerSys των 
δραστηριοτ�των αποθ�κευση� εν�ργεια� τη� Invensys

IP/02/360 5.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� γερµανικ�� επιχε�ρηση� 
παραγωγ�� αλουµιν�ου VAW απ� τη Norsk Hydro

IP/02/364 5.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� εκ µ�ρου� τη� Cofathec µια� 
συµµετοχ�� �ψου� 50T% στην Climespace 

IP/02/365 5.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την πλειοψηφικ� συµµετοχ� τη� SAS στη Spanair 

IP/02/372 6.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη συγκ�ντρωση µεταξ� τη� Conoco και τη� 
Phillips Petroleum 

IP/02/376 7.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση του αποκλειστικο� ελ�γχου τη� 
E-Plus απ� την KPN

IP/02/408 14.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� τη� 
Royal Bank Private Equity και τη� Cinven στον τοµ�α των πλ�νθων

IP/02/415 14.3.2002 Ανταγωνισµ��, καταναλωτ��: δ�ο �ννοιε�, �να� αγ�να�

IP/02/438 20.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει υπ� �ρου� την απ�κτηση του κοινο� ελ�γχου τη� 
Hidrocantábrico απ� τι� EnBW, EDP και Cajastur 

IP/02/439 20.3.2002 Η Επιτροπ� δ�νει «πρ�σινο φω�» για την εξαγορ� τη� Brambles 
European Rail Division απ� τη VTG Lehnkering και Warburg 

IP/02/451 21.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α µια� κοιν�� ολλανδικ�� επιχε�ρηση� 
µεταπο�ηση� χ�λυβα στον τοµ�α των επ�πεδων προϊ�ντων θερµ�� �λαση�
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IP/02/460 22.3.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� ιταλικ�� εταιρε�α� κατασκευ�� 
λεπτο� χαρτιο� CartoInvest απ� την SCA

IP/02/506 5.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Hartwall απ� τη Scottish & 
Newcastle

IP/02/528 9.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει το ταµε�ο επιχειρηµατικο� κεφαλα�ου 
«Community Development Venture Fund» που παρ�χει επιχειρηµατικ� 
κεφ�λαιο σε επιχειρ�σει� που ε�ναι εγκατεστηµ�νε� στι� πιο 
µειονεκτο�σε� περιφ�ρειε� του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου

IP/02/532 9.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει υπ� �ρου� την εξαγορ� τη� Ausimont απ� τη 
Solvay

IP/02/536 10.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� HBG απ� την Dragados στον 
τοµ�α των κατασκευαστικ�ν υπηρεσι�ν και τη� βυθοκ�ρηση�

IP/02/552 11.4.2002 Η Επιτροπ� κινε� λεπτοµερ� �ρευνα για την εξαγορ� τη� PT&TO Princess 
απ� την Carnival Corporation 

IP/02/569 17.4.2002 Η Επιτροπ� εµβαθ�νει την �ρευν� τη� σχετικ� µε την εξαγορ� τη� 
Sulzer απ� την Promatech

IP/02/589 18.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ�, απ� τη Wienerberger, των 
δραστηριοτ�των τη� Hanson στον τοµ�α κατασκευ�� πλ�νθων στην 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

ηπειρωτικ� Ευρ�πη

IP/02/587 18.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση εκ µ�ρου� τη� TotalFinaElf 
Deutschland του αποκλειστικο� ελ�γχου τρι�ν γερµανικ�ν 
επιχειρ�σεων εµπορ�α� διυλισµ�νων ορυκτ�ν προϊ�ντων

IP/02/578 18.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Unison Industries απ� θυγατρικ� 
τη� General Electric

IP/02/591 19.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α τη� Photovoltech, µια� κοιν�� 
επιχε�ρηση� στον τοµ�α τη� ηλιακ�� εν�ργεια�

IP/02/627 25.4.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση� τοπικ�ν 
δηµ�σιων µεταφορ�ν στην αρµ�δια για τον ανταγωνισµ� αρχ� τη� 
Γερµαν�α�

IP/02/628 25.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση των Ελληνικ�ν Ναυπηγε�ων απ� 
την κοινοπραξ�α επιχειρ�σεων HDW/Ferrostaal

IP/02/644 30.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση των δραστηριοτ�των 
αεροστροβ�λων τη� Enron απ� θυγατρικ� τη� General Electric

IP/02/645 2.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την αγορ� απ� την TF1 του 25T% του κεφαλα�ου 
τη� TPS που κατ�χεται απ� τη France Télévision και τη France Télécom

IP/02/655 3.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την αγορ� απ� τη Vivendi τη� συµµετοχ�� τη� 
Liberty στη Multithématiques (θεµατικ� καν�λια) 

IP/02/656 3.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την αγορ� ιταλικ�� εταιρε�α� παραγωγ�� 
εν�ργεια� απ� την Edison

IP/02/674 7.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Saarbergwerke και τη� Preussag 
Anthrazit απ� τη RAG — Σε χωριστ� απ�φαση διαπιστ�νει �τι δεν 
υπ�ρχει στοιχε�ο κρατικ�� εν�σχυση�

IP/02/676 7.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Enterprise Oil απ� τη Shell 

IP/02/692 8.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει υπ� �ρου� την εξαγορ� τη� Reemtsma απ� την 
Imperial Tobacco

IP/02/695 8.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� βρετανικ�ν εταιρει�ν pub απ� την 
Cinven 

IP/02/735 21.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Innogy, βρετανικ�� εταιρε�α� 
παραγωγ�� εν�ργεια�, απ� την RWE

IP/02/744 22.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ� κοινο� απ�κτηση του ελ�γχου τη� VG 
Media απ� τι� RTL και ProSiebenSat.1 

IP/02/745 22.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση ταξιδιωτικο� γραφε�ου απευθε�α� 
σ�νδεση� µεταξ� τη� Amadeus και των γαλλικ�ν πολυκαταστηµ�των 
Galeries Lafayette 
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IP/02/773 29.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� απ� τη Sanmina-SCI των 
µεταποιητικ�ν δραστηριοτ�των τη� Hewlett-Packard στη Λυ�ν, Γαλλ�α 

IP/02/784 31.5.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� του γερµανικο� ναυπηγε�ου HDW 
απ� την αµερικανικ� εταιρε�α Bank One Corporation 

IP/02/785 31.5.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει την υπ�θεση BEG, κοιν� επιχε�ρηση 
διαχε�ριση� απορριµµ�των, στη γερµανικ� εταιρε�α ελ�γχου των 
συµπρ�ξεων

IP/02/829 6.6.2002 ∆�λωση του αρµ�διου για τον ανταγωνισµ� επιτρ�που Mario Monti για 
την απ�φαση του ∆ικαστηρ�ου στην υπ�θεση Airtours

IP/02/834 7.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση του απ� κοινο� ελ�γχου εν�� 
προµηθευτ� αερ�ου τη� Σλοβακ�α� απ� την Gaz de France και τη 
Ruhrgas

IP/02/845 12.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� µια� συµµετοχ�� τη� Siemens στην 
AeroLas, µια� γερµανικ�� εταιρε�α� παραγωγ�� αεροφερ�µενων 
επιφανει�ν εργασ�α� 

IP/02/870 17.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α µια� κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� 
τη� Canal de Isabel II και τη� Hidroeléctrica del Cantábrico

IP/02/880 18.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση του ελ�γχου τη� CompAir, 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

επιχε�ρηση� του οµ�λου Invensys στον τοµ�α των συµπιεστ�ν, απ� την 
Alchemy

IP/02/891 19.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� αµερικανικ�� διαφηµιστικ�� 
εταιρε�α� Bcom3 απ� τη γαλλικ� εταιρε�α Publicis

IP/02/892 19.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� DSM Petrochemicals απ� τη 
SABIC τη� Σαουδικ�� Αραβ�α�

IP/02/897 19.6.2002 Η Επιτροπ� επιβ�λλει πρ�στιµο στην Deutsche BP για την υποβολ� 
ανακριβ�ν στοιχε�ων κατ� την κοινοπο�ηση τη� εξαγορ�� τη� 
Erdölchemie

IP/02/900 19.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Brico Belgium απ� τη Vendex 

IP/02/910 21.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� απ� τη Metronet δ�ο εταιρει�ν που 
διαχειρ�ζονται υποδοµ�� του υπ�γειου σιδηρ�δροµου του Λονδ�νου

IP/02/915 24.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει δι�φορε� κοιν�� εξαγορ�� εκ µ�ρου� των Carlton 
και Thomson στον τοµ�α τη� διαφ�µιση� στον κινηµατογρ�φο

IP/02/918 24.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� εκ µ�ρου� τη� STMicroelectronics τη� 
µον�δα� µικροηλεκτρονικ�� τη� Alcatel

IP/02/914 26.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� του γερµανικο� οµ�λου αρτοποι�α� 
Kamps απ� την Barilla υπ� τον �ρο τη� εκπο�ηση� ορισµ�νων 
δραστηριοτ�των

IP/02/956 28.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α π�λη� ∆ιαδικτ�ου στον τοµ�α του 
νερο� απ� τι� Ondeo και Thames Water

IP/02/957 28.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση συµµετοχ�� τη� TNT Logistics σε 
δ�ο φορε�� παροχ�� υπηρεσι�ν στον τοµ�α τη� υλικοτεχνικ�� µ�ριµνα� 
µεταφορ�ν

IP/02/968 1.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� των επιχειρηµατικ�ν 
δραστηριοτ�των τη� Andersen UK απ� την Deloitte & Touche 

IP/02/972 2.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ�, εκ µ�ρου� τη� επιχε�ρηση� Amcor 
τη� Αυστραλ�α�, των δραστηριοτ�των τη� Schmalbach-Lubeca στον 
τοµ�α των πλαστικ�ν συσκευασι�ν (PET) και των πωµ�των

IP/02/974 2.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση εκ µ�ρου� τη� BP του 
αποκλειστικο� ελ�γχου τη� γερµανικ�� επιχε�ρηση� Veba Oel 

IP/02/975 2.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη συµµετοχ� τη� EPC στη SAARMontan 

IP/02/978 2.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση του ελ�γχου τη� Coface απ� τον 
�µιλο Natexis Banques Populaires 
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IP/02/988 3.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Bouygues Offshore απ� τη Saipem 
τη� Ιταλ�α�

IP/02/1025 9.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Bernheim-Comofi απ� τη Fortis 

IP/02/1032 10.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει υπ� �ρου� τη συγκ�ντρωση µεταξ� τη� Telia και 
τη� Sonera

IP/02/1056 15.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� τη� 
Deutsche Bahn JV και τη� Contship στον τοµ�α τη� συνδυασµ�νη� 
µεταφορ�� εµπορευµατοκιβωτ�ων 

IP/02/1091 18.7.2002 Η Επιτροπ� αρχ�ζει διαβουλε�σει� σχετικ� µε τι� κατευθυντ�ριε� 
γραµµ�� για τι� δεσµε�σει� εκχ�ρηση� δραστηριοτ�των σε 
περιπτ�σει� συγχ�νευση� επιχειρ�σεων

IP/02/1122 23.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� ορισµ�νων δραστηριοτ�των τη� 
Daewoo απ� την General Motors

IP/02/1140 24.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την αγορ� τη� Sulzer Textil απ� την Promatech µε 
την προϋπ�θεση εκχωρ�σεων

IP/02/1132 25.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Brake Bros απ� την ιδιωτικ� 
επενδυτικ� εταιρε�α CDT&TR 

IP/02/1166 26.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Seeboard απ� τη London 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Electricity Group

IP/02/1174 29.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� τη� 
L’Oréal και τη� Nestlé στον τοµ�α των διατροφικ�ν συµπληρωµ�των µε 
καλλυντικ�� ιδι�τητε�

IP/02/1194 5.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση του ελ�γχου των δραστηριοτ�των 
σκληρο� δ�σκου τη� IBM απ� τη Hitachi 

IP/02/1183 6.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη χωριστ� π�ληση των στοιχε�ων ενεργητικο� 
τη� Blu υπ� τον �ρο αν�ληψη� ορισµ�νων δεσµε�σεων

IP/02/1203 8.8.2002 Η Επιτροπ� επιτρ�πει το διαχωρισµ� τη� κοιν�� επιχε�ρηση� PT&TO 
Stena Line, εταιρε�α� οχηµαταγωγ�ν στα Στεν� τη� Μ�γχη�

IP/02/1204 8.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση� για την παροχ� 
υπηρεσι�ν υλικοτεχνικ�� στ�ριξη� στον τοµ�α του αερ�ου, µεταξ� τη� 
RWE Gas και τη� Lattice International 

IP/02/1216 16.8.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει την εκτ�µηση τη� συγκ�ντρωση� Vía Digital µε 
τη Sogecable στι� ισπανικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� 

IP/02/1219 16.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� BauMineral Herten απ� την Alsen 
και E.ON 

IP/02/1224 20.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Demag Mobile Cranes απ� την 
Terex 

IP/02/1233 23.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� απ� την Goodrich των 
δραστηριοτ�των τη� TRW στον τοµ�α των συστατικ�ν µερ�ν 
αεροδιαστηµικ��

IP/02/1237 26.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Nouvelles Frontières International 
απ� την TUI

IP/02/1241 27.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη συγκ�ντρωση µεταξ� των Ernst & Young, 
Andersen Germany και Menold & Aulinger 

IP/02/1242 27.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� τη� 
Karlsberg και τη� Brauholding International 

IP/02/1252 30.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση� στον τοµ�α των 
ε�καµπτων συσκευασι�ν µεταξ� τη� Danapak τη� ∆αν�α� και τη� Teich 
τη� Αυστρ�α� 

IP/02/1253 30.8.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση κοιν�ν επιχειρ�σεων µεταξ� τη� 
Morgan Stanley και τη� Olivetti/Telecom Italia στον τοµ�α των ακιν�των

IP/02/1263 3.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση του κοινο� ελ�γχου του οµ�λου IWP 
Household Group απ� τον �µιλο Legal & General
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IP/02/1260 3.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Zomba απ� την Bertelsmann 

IP/02/1267 4.9.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει στι� ολλανδικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� την 
εξ�ταση τη� εξαγορ�� τη� ολλανδικ�� Beton Groep απ� την Koninklijke 
BAM NBM

IP/02/1271 5.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη συγκ�ντρωση µεταξ� τη� Ernst & Young και 
τη� Andersen France 

IP/02/1276 10.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� διαφ�ρων µον�δων τη� Siemens απ� 
την Kohlberg Kravis & Roberts

IP/02/1295 12.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� µ�ρου� των στοιχε�ων ενεργητικο� 
τη� Blu απ� τη Wind 

IP/02/1311 17.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� HT&TR και Dragoco απ� την EQT 

IP/02/1312 17.9.2002 Η Επιτροπ� εµβαθ�νει την �ρευν� τη� �σον αφορ� την απ�κτηση του 
κοινο� ελ�γχου τη� γερµανικ�� εταιρε�α� διανοµ�� αερ�ου GVS απ� την 
ENBW και την ENI τη� Ιταλ�α�

IP/02/1313 17.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� αµερικανικ�� εταιρε�α� 
κατασκευ�� εξαρτηµ�των Donnelly απ� τον ανταγωνιστ� τη� Magna 
International 

IP/02/1318 17.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Stinnes απ� την Deutsche Bahn 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

IP/02/1349 20.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την κοιν� επιχε�ρηση των Bank Austria, 
RaiffeisenZentralbank και Erste Bank 

IP/02/1350 20.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Cereol απ� την Bunge

IP/02/1356 23.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� PwC consulting απ� την IBM 

IP/02/1388 27.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Kruidvat απ� την AS Watson 
στον τοµ�α τη� λιανικ�� π�ληση� προϊ�ντων υγιειν�� και καλλωπισµο� 

IP/02/1393 30.9.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την κοιν� επιχε�ρηση µεταξ� των Agere, Infineon 
και Motorola 

IP/02/1420 2.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Kwik-Fit απ� τη CVC 

IP/02/1455 10.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� τη� Air 
Liquide και τη� BOC στην Ιαπων�α

IP/02/1461 11.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Burger King απ� του� επενδυτ�� 
των ΗΠΑ TPG III, Goldman Sachs και Bain Capital Investors 

IP/02/1470 14.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� εκ µ�ρου� τη� Staples των 
δραστηριοτ�των π�ληση� εξ αποστ�σεω� τη� Guilbert 

IP/02/1471 14.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Legrand απ� τη Wendel και την 
KKR 

IP/02/1472 14.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει πρ�ξη στον τοµ�α διαχε�ριση� απορριµµ�των τη� 
Σουηδ�α�

IP/02/1469 14.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� απ� την Alcoa των δραστηριοτ�των 
τη� Fairchild στον τοµ�α τη� κατασκευ�� συστηµ�των στερ�ωση� 

IP/02/1501 17.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� TRW απ� τη Northrop Grumman

IP/02/1510 17.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την αγορ� απ� την Albert Frère µια� ελ�γχουσα� 
συµµετοχ�� στην Taittinger

IP/02/1512 17.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� του αµερικανικο� κατασκευαστ� 
αυτοκ�λλητων ετικετ�ν Morgan Adhesives απ� την UPM-Kymmene

IP/02/1523 18.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την αγορ� εκ µ�ρου� τη� Johnson Control τη� 
συµµετοχ�� που κατ�χεται απ� τη Varta σε κοιν� επιχε�ρηση 
µπαταρι�ν αυτοκιν�των που �χει συσταθε� µε την Bosch 

IP/02/1533 22.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση του πλ�ρου� ελ�γχου τη� DHL απ� 
την Deutsche Post 

IP/02/1534 22.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� εκ µ�ρου� τη� Jabil των 
δραστηριοτ�των τη� Philips στον τοµ�α των πλακετ�ν τυπωµ�νου 
κυκλ�µατο� 
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IP/02/1560 28.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη δηµιουργ�α µια� πλατφ�ρµα� για το εµπ�ριο 
αεροµεταφορ�ν φορτ�ου, µε την ονοµασ�α GF-X, µεταξ� διαφ�ρων 
ευρωπαϊκ�ν αεροπορικ�ν εταιρει�ν

IP/02/1568 29.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την αγορ� απ� του� οµ�λου� CVC και PAI του 
µεριδ�ου που κατ�χεται απ� την Edison στην Provimi

IP/02/1594 31.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� τη� SNPE 
και τη� MBDA στον τοµ�α των κινητ�ρων πυρα�λων στερε�ν καυσ�µων 
που προορ�ζονται για τακτικ� οπλικ� συστ�µατα

IP/02/1599 31.10.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Marconi Mobile απ� τη 
Finmeccanica

IP/02/1613 5.11.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� των χρηµατοπιστωτικ�ν υπηρεσι�ν 
τη� ABB απ� τη GE

IP/02/1614 5.11.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� απ� την RTL τη� συµµετοχ�� τη� 
Holtzbrinck στο γερµανικ� τηλεοπτικ� καν�λι n-tv

IP/02/1690 15.11.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση απ� την Charterhouse και CDC του 
ελ�γχου του κλ�δου υποδοµ�ν τηλεοπτικ�� µετ�δοση� τη� France 
Telecom 

IP/02/1691 15.11.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Onama απ� την Compass
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

IP/02/1698 19.11.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Degussa απ� τη RAG υπ� τον �ρο 
αν�ληψη� δεσµε�σεων εκχ�ρηση� δραστηριοτ�των

IP/02/1780 29.11.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ�, απ� τη Wallenius και Wilhelmsen, 
των δραστηριοτ�των θαλ�σσια� µεταφορ�� αυτοκιν�των τη� εταιρε�α� 
Hyundai Merchant Marine, µε την επιφ�λαξη αν�ληψη� δεσµε�σεων

IP/02/1782 29.11.2002 Η Επιτροπ� αναλαµβ�νει τη διεξαγωγ� διεξοδικ�� �ρευνα� τη� 
εξαγορ�� τη� Telepiù απ� τη Newscorp

IP/02/1806 5.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Busslink απ� την Keolis

IP/02/1817 6.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� των 
ιαπωνικ�ν εταιρει�ν Toray, Murata και Teijin

IP/02/1825 9.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη συγκ�ντρωση τη� Logica και τη� CMG

IP/02/1881 13.12.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει στι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� τη� Γαλλ�α�, 
τη� Ισπαν�α� και τη� Πορτογαλ�α� την εξ�ταση, σε τοπικ� επ�πεδο, τη� 
εξαγορ�� τη� Brico απ� τη Leroy Merlin και εγκρ�νει αυτ�ν την εξαγορ� 
για την υπ�λοιπη Ευρωπαϊκ� $νωση

IP/02/1886 16.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ�, απ� την Bravida, των µον�δων 
παραγωγ�� ηλεκτρικ�ν εγκαταστ�σεων, εξαερισµο� και �λλων 
τεχνικ�ν εγκαταστ�σεων τη� Obel 

IP/02/1893 16.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Edscha τη� Γερµαν�α� απ� την 
Carlyle

IP/02/1894 16.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� του κλ�δου γαλακτωµ�των τη� 
Clariant απ� τη Celanese 

IP/02/1914 18.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� κατασκευαστ�ν υλικ�ν συσκευασ�α� 
απ� την ιδιωτικ� εταιρε�α µετοχικο� κεφαλα�ου Bain Capital και την 
ισραηλιν� εταιρε�α Dor Chemicals

IP/02/1935 19.12.2002 Η Επιτροπ� επιτρ�πει την εξαγορ� ορισµ�νων περιουσιακ�ν στοιχε�ων 
τη� TXU Europe απ� την E.ON 

IP/02/1939 19.12.2002 Η Επιτροπ� επιτρ�πει την εξαγορ� τη� γερµανικ�� επιχε�ρηση� 
παραγωγ�� µπ�ρα� Brauergilde απ� την Interbrew

IP/02/1944 20.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Kraftwerke Laufenburg απ� την 
EnBW

IP/02/1945 20.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� γερµανικ�� εταιρε�α� 
κατασκευ�� εξαρτηµ�των λουτρο� Hansgrohe απ� τη Masco

IP/02/1946 20.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την κοιν� επιχε�ρηση µεταξ� τη� Linde και τη� 
Komatsu
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IP/02/1947 20.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Associated Oil Packers απ� την 
Cargill

IP/02/1948 20.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση δ�ο κοιν�ν επιχειρ�σεων απ� τη 
Linde και τη Sonatrach

IP/02/1949 20.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� εν�� µ�ρου� του γαλλικο� οµ�λου 
χηµικ�ν προϊ�ντων Rhodia απ� την αµερικανικ� επενδυτικ� εταιρε�α 
Bain Capital

IP/02/1957 23.12.2002 Η Επιτροπ� εµβαθ�νει τη �ρευν� τη� σχετικ� µε τη γερµανικ� κοιν� 
επιχε�ρηση Toll Collect που θα συσταθε� απ� την Daimler Chrysler και 
την Deutsche Telekom

IP/02/1958 23.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση απ� την EADS του αποκλειστικο� 
ελ�γχου τη� Astrium 

IP/02/1959 23.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Intertrust απ� τη Sony και τη 
Philips

IP/02/1960 23.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� των 
γερµανικ�ν επιχειρ�σεων Brenntag και Biesterfeld στον τοµ�α τη� 
διανοµ�� βασικ�ν χηµικ�ν προϊ�ντων

IP/02/1961 23.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση ελ�γχουσα� συµµετοχ�� τη� Accor 
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στη γερµανικ� αλυσ�δα ξενοδοχε�ων Dorint 

IP/02/1962 23.12.2002 Η Επιτροπ� παραπ�µπει στι� βελγικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� την 
εξ�ταση τη� πρ�ξη� µεταξ� τη� Electrabel και τη� IEH

IP/02/1963 23.12.2002 Η εξαγορ� απ� την Electrabel και Energia τη� επιχε�ρηση� παραγωγ�� 
ηλεκτρικ�� εν�ργεια� Interpower στο Enel δεν εµπ�πτει στο πεδ�ο 
εφαρµογ�� του κανονισµο� για τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων
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1.2. Απ��άσεις �άσει τ�υ άρθρ�υ 8 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ��υλί�υ

Αριθ. αναφορ�� Ηµεροµην�α Θ�µα

IP/02/173 30.1.2002 Η Επιτροπ� καθορ�ζει τι� λεπτοµ�ρειε� για τη λ�ση τη� συγκ�ντρωση� 
µεταξ� Schneider και Legrand 

IP/02/174 30.1.2002 Η Επιτροπ� εκδ�δει απ�φαση µε την οπο�α διατ�σσει την Tetra Laval να 
πωλ�σει µερ�διο που κατ�χει στο µετοχικ� κεφ�λαιο τη� Sidel

IP/02/288 21.2.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Fels απ� τη Haniel, εν� η 
Γερµαν�α διεξ�γει ακ�µα �ρευνε� 

IP/02/530 9.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Ytong απ� τη Haniel µε την 
επιφ�λαξη µια� εκχ�ρηση� δραστηριοτ�των, εν� η Γερµαν�α διεξ�γει 
ακ�µα �ρευνε� 

IP/02/570 17.4.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την εξαγορ� τη� Aventis Crop Science απ� την 
Bayer, µετ� την αν�ληψη δεσµε�σεων για σηµαντικ�� εκχωρ�σει� 
δραστηριοτ�των 

IP/02/933 26.6.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει αναδροµικ� την κοιν� επιχε�ρηση CVK που 
εξαγορ�στηκε απ� τι� Haniel και Cementbouw, υπ� τον �ρο τη� 
τ�ρηση� σηµαντικ�ν δεσµε�σεων
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2. Λ�ιπές

E — ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ

Πρωτ�δικεί�

IP/02/1141 24.7.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την προσφορ� εξαγορ�� τη� PT&TO Princess απ� την 
Carnival 

IP/02/1905 17.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει την απ�κτηση του απ� κοινο� ελ�γχου του 
περιφερειακο� φορ�α διανοµ�� αερ�ου GVS απ� την EnBW και την ENI 
υπ� ορισµ�νου� �ρου�

IP/02/1591 30.10.2002 Η ΕΕ και οι ΗΠΑ εκδ�δουν κ�δικα β�λτιστων πρακτικ�ν σχετικ� µε τη 
διµερ� συνεργασ�α του� σε υποθ�σει� συγκεντρ�σεων

IP/02/1856 11.12.2002 Η Επιτροπ� εγκρ�νει εκτεταµ�νη µεταρρ�θµιση του κοινοτικο� 
συστ�µατο� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων 

IP/02/1952 20.12.2002 Η Επιτροπ� ασκε� προσφυγ� στο ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν 
Κοινοτ�των �σον αφορ� την απ�φαση του Πρωτοδικε�ου στην υπ�θεση 
Tetra Laval/Sidel 

Υπ�θεση Ηµεροµην�α ∆ι�δικοι Τοµ�α�

T-342/99 6.6.2002 Airtours κατ� Commission Ανταγωνισµ��

T-3/02_1 11.3.2002 Schlüsselverlag J. S. Moser κ.λπ. 
κατ� Επιτροπ�� 

Ανταγωνισµ��

T-310/01 22.10.2002 Schneider Electric κατ� Επιτροπ�� Ανταγωνισµ��

T-77/02 22.10.2002 Schneider Electric κατ� Επιτροπ�� Ανταγωνισµ��

T-5/02 25.10.2002 Tetra Laval κατ� Επιτροπ�� Ανταγωνισµ��

T-80/02 25.10.2002 Tetra Laval κατ� Επιτροπ�� Ανταγωνισµ��

T-251/00 20.11.2002 Lagardère SCA, Canal+ SA κατ� 
Επιτροπ�� 

Ανταγωνισµ��
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III — ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣ%ΥΣΕΙΣ

A — ∞Ó·ÛÎfiËÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ

Στην παρ�ύσα ανασκ�πηση παρ�υσιά!εται µια σειρά υπ�θέσεων π�υ δεν ανα�έρθηκαν στ�
πρώτ� µέρ�ς της ετήσιας έκθεσης, αλλά α�ί!ει να δ�θ�ύν περισσ�τερες λεπτ�µέρειες επιπλέ�ν
της απαρίθµησής τ�υς στ�ν κατάλ�γ� των υπ�θέσεων π�υ ακ�λ�υθεί στη συνέ�εια.

1. Ενισ�ύσεις πρ�ς επιµέρ�υς κλάδ�υς

1.1. Ναυπηγική �ι�µη�ανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ��άσισε στις 5 Ι�υνί�υ να επιτρέψει µια παρέκκλιση απ� τ�υς
καν�νες περί κρατικών ενισ�ύσεων στη ναυπηγική "ι�µη�ανία παρατείν�ντας την πρ�θεσµία
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παράδ�σης εν�ς κρ�υα!ιερ�πλ�ι�υ π�υ κατασκευάστηκε στ� ναυπηγεί� Meyer στ� Papenburg
της Γερµανίας (65). ) γενικ�ς καν�νας σύµ�ωνα µε τ�ν καν�νισµ� περί ενισ�ύσεων στις
ναυπηγικές εργασίες είναι �τι �ι συµ"άσεις ναυπήγησης π�υ υπ�γρά�ηκαν πριν απ� την
κατάργηση των ενισ�ύσεων λειτ�υργίας τ� 2000 πρέπει να εκτελεστ�ύν τ� αργ�τερ� µέ�ρι τ�
τέλ�ς τ�υ 2003 ώστε να τύ��υν της εν λ�γω ενίσ�υσης, δηλαδή µέ�ρι 9 % της α�ίας της
σύµ"ασης. Παρέκκλιση µπ�ρεί να ��ρηγηθεί υπ� αυστηρές πρ�ϋπ�θέσεις. Λ�γω ε�αιρετικών
γεγ�ν�των και περιστάσεων π�υ καθυστέρησαν την παράδ�ση τ�υ συγκεκριµέν�υ
κρ�υα!ιερ�πλ�ι�υ, η Επιτρ�πή έκρινε �τι πληρ�ύνται �ι πρ�ϋπ�θέσεις και ενέκρινε µια
παράταση της πρ�θεσµίας παράδ�σης για λίγ�υς µήνες µέ�ρι τις 28 Μαΐ�υ 2004.

1.2. %άλυ�ας

Η Επιτρ�πή κίνησε διαδικασία σ�ετικά µε τις σ�εδια!�µενες περι"αλλ�ντικές ενισ�ύσεις στις
Ilva SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA και Acciaerie Valbruna SpA. Η Επιτρ�πή
περάτωσε τη διαδικασία λαµ"άν�ντας υπ�ψη την ανάκληση της κ�ιν�π�ίησης στις περιπτώσεις
της Duferdofin SpA (66) και των Acciaerie Valbruna SpA (67), ενώ ενέκρινε τις ενισ�ύσεις στις
περιπτώσεις των Ιlva SpA (68) και Acciaierie di Sicilia SpA (69).

1.3. Αυτ�κινητ��ι�µη�ανία

Στις 3 Απριλί�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για τις περι�ερειακές
επενδυτικές ενισ�ύσεις στη Sevelnord SA (70). Η Sevelnord ανήκει απ� κ�ιν�ύ στη Fiat SpA και
στην PSA Peugeot Citroλn και παράγει ��ήµατα π�λλαπλών �ρήσεων και επαγγελµατικά
��ήµατα για λ�γαριασµ� των µητρικών της επι�ειρήσεων. Η επίµα�η ενίσ�υση ανέρ�εται σε 6,3
εκατ. ευρώ, π�υ αντιστ�ι�εί σε ένταση 2,35 %. T� σ�έδι� α��ρά τη µετατρ�πή τ�υ εργ�στασί�υ
π�υ υπάρ�ει στις εγκαταστάσεις της Sevelnord στ� Lieu St. Amand, στην περι��ή Nord - Pas-de-
Calais της Γαλλίας. Η µετατρ�πή γίνεται στ� πλαίσι� της κατασκευής τ�υ νέ�υ µ�ντέλ�υ εν�ς

¥65¦ ΕΕ C 238 της 3.10.2002.
¥66¦ Ενίσ�υση C 9/2002, ΕΕ C 251 της 18.10.2002.
¥67¦ Ενίσ�υση C 12/2002, ΕΕ C 251 της 18.10.2002.
¥68¦ Ενίσ�υση C 10/2002, δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευθεί.
¥69¦ Ενίσ�υση C 8/2002, δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευθεί.
¥70¦ Ενίσ�υση N 185/2001, ΕΕ C 127 της 29.5.2002.
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��ήµατ�ς π�λλαπλών �ρήσεων. Η Επιτρ�πή έκρινε �τι η ενίσ�υση πληρ�ί τα κριτήρια της
αναγκαι�τητας και της αναλ�γικ�τητας, �πως �ρί!�νται στ� πλαίσι� για τις ενισ�ύσεις στην
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία, και ως εκ τ�ύτ�υ απ��άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις.

Στις 8 Μαΐ�υ, η Επιτρ�πή ενέκρινε εν µέρει µια περι�ερειακή επενδυτική ενίσ�υση πρ�ς την
Ford España για τ� σ�έδι� Almusafes (Valencia) (71) µετά απ� εµπεριστατωµένη έρευνα. Η
ενίσ�υση α��ρ�ύσε µια επένδυση ύψ�υς 334 εκατ. ευρώ για την παραγωγή εν�ς νέ�υ κινητήρα.
Η εµπεριστατωµένη έρευνα άρ�ισε τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2001 και �δήγησε σε µείωση της
επιτρεπ�µενης ενίσ�υσης απ� 15,74 εκατ. ευρώ σε 11,11 εκατ. ευρώ ή π�σ�στ� 5,11 % της
επιλέ�ιµης δαπάνης ύψ�υς 217 εκατ. ευρώ. Τ� σ�έδι� υλ�π�ιείται σε µια περι��ή π�υ
αναγνωρί!εται απ� την Επιτρ�πή ως επιλέ�ιµη για περι�ερειακή ενίσ�υση µέ�ρι 37 % των
επιλέ�ιµων επενδυτικών δαπανών.

Στις 5 Ι�υνί�υ, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε µια περι�ερειακή επενδυτική ενίσ�υση ύψ�υς
22 εκατ. ευρώ για την παραγωγή κινητήρων ντί!ελ και "εν!ίνης στ� εργ�στάσι� της Renault στ�
Valladolid της Ισπανίας (72). Μετά απ� επίσηµη έρευνα π�υ άρ�ισε τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2001, η
Επιτρ�πή πείστηκε �τι τηρήθηκαν �ι καν�νες τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ για τις κρατικές
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ενισ�ύσεις στη "ι�µη�ανία αυτ�κινήτων. Η Επιτρ�πή µελέτησε τη δυνατ�τητα µετακίνησης τ�υ
σ�εδί�υ και έκρινε �τι τ� σ�έδι� µπ�ρεί να υλ�π�ιηθεί στ� εργ�στάσι� τ�υ �µίλ�υ Renault στην
Bursa της Τ�υρκίας και �τι ως εκ τ�ύτ�υ η Renault εί�ε την εναλλακτική επιλ�γή να
πραγµατ�π�ιήσει την επένδυσή της σ’ αυτές τις εγκαταστάσεις. Η Επιτρ�πή πρ�έ"η επίσης σε
ανάλυση κ�στ�υς-��έλ�υς, απ� την �π�ία πρ�κύπτει �τι �ι έκτακτες δαπάνες για την
εγκατάσταση της παραγωγής στ� Valladolid είναι υψηλ�τερες απ� την ενίσ�υση στ�
συγκεκριµέν� σ�έδι�. Η Επιτρ�πή ως εκ τ�ύτ�υ κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι τηρήθηκαν �ι
καν�νες τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ για τις κρατικές ενισ�ύσεις στην αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία.

Στις 18 Σεπτεµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή έκανε δεκτή υπ� �ρ�υς τη σ�εδια!�µενη περι�ερειακή
ενίσ�υση για µια επένδυση π�υ θα πραγµατ�π�ιήσει η Vauxhall Motors Ltd (73) στ� εργ�στάσι�
τ�υ Ellesmere Port, στ� Cheshire (Ηνωµέν� Βασίλει�). Μετά τη διε�αγωγή έρευνας, η Επιτρ�πή
κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι µπ�ρεί να εγκρίνει τα 10 εκατ. λίρες (περίπ�υ 15,92 εκατ. ευρώ)
π�υ σ�εδία!αν να ��ρηγήσ�υν �ι αρ�ές τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ ως περι�ερειακή ενίσ�υση. Η
"ρετανική κυ"έρνηση εί�ε ισ�υριστεί �τι η Vauxhall έ�ει ανάγκη την εν λ�γω επι��ρήγηση
λ�γω των υψηλ�τερων δαπανών π�υ συνεπάγεται η πραγµατ�π�ίηση της επένδυσης στ�
Ellesmere Port αντί για τ� Βέλγι�, εναλλακτικ� τ�π� της επένδυσης, π�υ ��είλεται µετα�ύ άλλων
στ� υψηλ�τερ� κ�στ�ς εκπαίδευσης τ�υ εργατικ�ύ δυναµικ�ύ. Η Επιτρ�πή συµ�ώνησε ως πρ�ς
αυτ�, αλλά διευκρίνισε �τι τ� Ηνωµέν� Βασίλει� δεν µπ�ρεί να ��ρηγήσει περαιτέρω
επι��ρηγήσεις εκπαίδευσης για τ� ίδι� σ�έδι� "άσει τ�υ κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ για τις
ενισ�ύσεις στην επαγγελµατική εκπαίδευση.

Στις 9 )κτω"ρί�υ η Επιτρ�πή απ��άσισε να κινήσει επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε τα
σ�έδια της Γερµανίας να ��ρηγήσει περίπ�υ 52 εκατ. ευρώ ως περι�ερειακές ενισ�ύσεις για µια
επένδυση της DaimlerChysler AG (74) στ� Βερ�λίν�. Τ� σ�έδι� α��ρά την παραγωγή εν�ς νέ�υ
ε�ακύλινδρ�υ κινητήρα ντί!ελ και κεντρ���ρων α��νων για κινητήρες και θα υλ�π�ιηθεί στ�
εργ�στάσι� Berlin-Marienfelde, �π�υ η DaimlerChrysler παράγει σήµερα κινητήρες και
συστατικά αυτών. Η επιλέ�ιµη επένδυση ανέρ�εται σε περίπ�υ 188 εκατ. ευρώ. Η Επιτρ�πή εί�ε

¥71¦ Ενίσ�υση N 838/2000, ΕΕ C 219 της 4.8.2001.
¥72¦ Ενίσ�υση N 839/2000, ΕΕ C 33 της 6.2.2002.
¥73¦ Ενίσ�υση C 4/2002, δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευθεί.
¥74¦ Ενίσ�υση N 171/2002, δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευθεί.
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αµ�ι"�λίες κατά π�σ�ν η DaimlerChrysler µελετ�ύσε σ�"αρά να πραγµατ�π�ιήσει την επένδυση
στ� Cugir. Ελλείψει άλλ�υ εναλλακτικ�ύ τ�π�υ, τ� σ�έδι� δεν µπ�ρεί να θεωρηθεί µετακινήσιµ�
και η ενίσ�υση δεν θα ήταν αναγκαία για την υλ�π�ίησή τ�υ στ� Βερ�λίν�. Η Επιτρ�πή επίσης
εί�ε αµ�ι"�λίες �σ�ν α��ρά την αναλ�γικ�τητα της ενίσ�υσης. Συγκεκριµένα, τ� ανα�ερθέν
µει�νέκτηµα τ�υ Βερ�λίν�υ σε σύγκριση µε τ� Cugir απ� άπ�ψη κ�στ�υς µπ�ρεί να ήταν
µικρ�τερ� απ’ �,τι εί�ε ανακ�ινωθεί στην Επιτρ�πή. Μετά την εκ µέρ�υς Επιτρ�πής κίνηση
διαδικασίας έρευνας, η Γερµανία απέσυρε την κ�ιν�π�ίηση στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2002.

1.4. Ηλεκτρική ενέργεια

Σε µια περίπτωση σ�ετικά µε ένα µετα"ατικ� τέλ�ς π�υ επι"λήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία για
να καταστ�ύν ανταγωνιστικές �ρισµένες συναλλαγές µετά την απελευθέρωση της αγ�ράς
ηλεκτρικής ενέργειας, τ� λανθάν�ν κ�στ�ς π�υ καταλ�γί!εται στην ιδιωτική εταιρεία Northern
Ιρλανδία Electricity (75) πρ�έκυπτε απ� υπ��ρεώσεις �ι �π�ίες γεννήθηκαν απ� υ�ιστάµενες
µακρ�πρ�θεσµες συµ"άσεις ε��διασµ�ύ σε τιµές υψηλ�τερες ή δυνητικά υψηλ�τερες απ� αυτές
της αγ�ράς. Για να αντισταθµίσει τ� επιπλέ�ν κ�στ�ς π�υ πρ�έκυπτε για την επι�είρηση, η
κυ"έρνηση θέσπισε την κατα"�λή µιας εισ��ράς απ� τ�υς τελικ�ύς καταναλωτές ηλεκτρικής
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ενέργειας, π�υ εισπράττ�υν �ι διαν�µείς �ωρίς παρέµ"αση εν�ς κεντρικ�ύ ��ρέα αναδιαν�µής
της εισ��ράς αυτής.

Η Επιτρ�πή θεώρησε τ�υς π�ρ�υς αυτ�ύς ως ιδιωτικ�ύς, �αρακτηρισµ�ς � �π�ί�ς πρ�κύπτει απ�
τη ν�µ�λ�γία στην υπ�θεση Preussen Elektra (76)· ως εκ τ�ύτ�υ, � εν λ�γω µη�ανισµ�ς δεν
απ�τελεί κρατική ενίσ�υση.

Μια ανάλ�γη περίπτωση π�υ α��ρά τ� µετα"ατικ� καθεστώς της "ελγικής αγ�ράς ηλεκτρικής
ενέργειας (77) έδωσε α��ρµή στην Επιτρ�πή να πρ�σδι�ρίσει, µε "άση τη µεθ�δ�λ�γία ανάλυσης
των συνδε�µενων µε λανθάν�ν κ�στ�ς κρατικών ενισ�ύσεων, π�υ υι�θέτησε στις 26 Ι�υλί�υ 2001,
τα κριτήρια π�υ πρ�τίθεται να ε�αρµ�!ει για τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�ϋπ�θέσεων υπ� τις �π�ίες η
παρέκκλιση τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ ε�αρµ�!εται στ�
λανθάν�ν κ�στ�ς π�υ συνιστά κρατική ενίσ�υση.

Η Επιτρ�πή διακρίνει τρεις συνιστώσες τ�υ µέτρ�υ αυτ�ύ: η µία α��ρά την α�ρήστευση
πειραµατικών πυρηνικών εγκαταστάσεων για την �π�ία ευθύν�νται απ� κ�ιν�ύ �ι παραγωγ�ί
ηλεκτρικής ενέργειας και τ� �µ�σπ�νδιακ� κράτ�ς απ� τ� 1990, έ�ι �ρ�νια πριν απ� την έκδ�ση
της �δηγίας. Η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι απ�!ηµιώσεις π�υ λαµ"άν�υν η Electrabel και η SPE
ικαν�π�ι�ύν τα κριτήρια π�υ πρ�"λέπ�υν τα άρθρα 4.1 έως 4.3 της µεθ�δ�λ�γίας.

Aσ�ν α��ρά αντίθετα τ� θέµα των συντά�εων των υπαλλήλων τ�υ κλάδ�υ της ηλεκτρικής
ενέργειας, η Επιτρ�πή διατύπωσε αµ�ι"�λίες π�υ "ασί!�νται ιδίως στ�ν µη ειδικ� �αρακτήρα
των δεσµεύσεων π�υ έ��υν αναλά"ει σ�ετικά η Electrabel και η SPE έναντι των υπαλλήλων τ�υς.
Πράγµατι, �λες �ι επι�ειρήσεις π�υ υπάγ�νται στη συλλ�γική σύµ"αση για τ�υς τ�µείς
ηλεκτρικής ενέργειας και αερί�υ, περιλαµ"αν�µένων και των νε�εισερ��µένων, υπέ��υν τις
ίδιες υπ��ρεώσεις.

Η τρίτη πτυ�ή τ�υ µέτρ�υ α��ρά την πρ�ώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
�ρθ�λ�γικής �ρήσης της ενέργειας, π�υ �ρηµατ�δ�τείται µε την επι"�λή στ�υς τελικ�ύς

¥75¦ Ενίσ�υση N 661/1999, ΕΕ C 113 της 14.5.2002.
¥76¦ Απ��αση της 13ης Μαρτί�υ 2001 στην υπ�θεση C-379/98.
¥77¦ Ενίσ�υση C 31/2002 (πρώην N 149/2000).
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καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας τιµής υψηλ�τερης απ� την αγ�ραία. Τα δεδ�µένα της
υπ�θεσης είναι ανάλ�γα µε της αντίστ�ι�ης "ρετανικής, πράγµα π�υ επέτρεψε στην Επιτρ�πή να
κάνει την ίδια ανάλυση και να κρίνει, µε "άση τη ν�µ�λ�γία Preussen Elektra, �τι η εν λ�γω
συνιστώσα δεν εµπεριέ�ει κανένα στ�ι�εί� ενίσ�υσης. Η θέση της Επιτρ�πής ενισ�ύθηκε και
απ� άλλ�υς παράγ�ντες, καθ�σ�ν τ� επίµα�� µέτρ� δεν εί�ε κανένα �ρ�νικ� περι�ρισµ� �ύτε
πρ�"λέπεται ρύθµιση των αντισταθµιστικών π�σών ανάλ�γα µε την ε�έλι�η των τιµών της
αγ�ράς ηλεκτρικής ενέργειας και την αύ�ηση της παραγωγικ�τητας των εν λ�γω επι�ειρήσεων,
�πως ανα�έρεται στα σηµεία 3.12, 4.2 και 4.5 της µεθ�δ�λ�γίας.

Κατά την ε�έταση µιας ελληνικής περίπτωσης (78) σ�ετικά µε τ� καθεστώς αντιστάθµισης τ�υ
λανθάν�ντ�ς κ�στ�υς η Επιτρ�πή έκρινε �τι τ� τµήµα τ�υ κ�στ�υς π�υ πρ�κύπτει απ� µια
µακρ�πρ�θεσµη σύµ"αση πρ�µήθειας �θηνής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα εργ�στάσι�
αλ�υµινί�υ δεν απ�τελ�ύσε κρατική ενίσ�υση. Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι δύ� άλλες
συνιστώσες τ�υ µέτρ�υ είναι σύµ�ωνες µε τις αρ�ές π�υ �ρί!ει η πρ�ανα�ερθείσα µεθ�δ�λ�γία
και συµ"ι"ά!�νται µε τη Συνθήκη.

Μία απ� τις συνιστώσες αυτές α��ρά την αντιστάθµιση τ�υ λανθάν�ντ�ς κ�στ�υς π�υ συνδέεται
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µε τη �αµηλή ανταγωνιστικ�τητα των υδρ�ηλεκτρικών σταθµών σε µια ανταγωνιστική αγ�ρά. Η
άλλη α��ρά τη δέσµευση π�υ ανέλα"ε � ��ρέας παρ��ής, κατ’ αίτηση της ελληνικής
κυ"έρνησης, να �ρηµατ�δ�τεί επενδύσεις π�υ δεν σ�ετί!�νται µε τις συνήθεις δραστηρι�τητες
της εταιρείας, και συγκεκριµένα αρδευτικές εγκαταστάσεις.

1.5. Π�λυτ�µεακ	 πλαίσι�

Στις 9 Απριλί�υ, η Επιτρ�πή ενέκρινε τελικά τα τρία τέταρτα της σ�εδια!�µενης ενίσ�υσης υπέρ
της �αρτ�"ι�µη�ανίας Hamburger AG (79). Η Γερµανία µπ�ρεί να επι��ρηγήσει τ� πρ�γραµµα
µέ�ρι π�σ�στ�ύ 26,25 % της επιλέ�ιµης επενδυτικής δαπάνης ύψ�υς 153 εκατ. ευρώ, δηλαδή µε
τ� π�σ� των 40 εκατ. ευρώ περίπ�υ, αντί τ�υ αρ�ικά κ�ιν�π�ιηθέντ�ς 35 % π�υ αντιστ�ι��ύσε σε
π�σ� 54 εκατ. ευρώ. Τ� σ�έδι� α��ρά την κατασκευή εν�ς νέ�υ εργ�στασί�υ για την παραγωγή
κυµατ�ειδ�ύς �αρτι�ύ στ� Βρανδεµ"�ύργ�. Η Επιτρ�πή εί�ε κινήσει επίσηµη διαδικασία
έρευνας τ�ν )κτώ"ρι� τ�υ 2001, για να διαπιστώσει ιδιαίτερα κατά π�σ�ν µπ�ρεί να απ�κλεισθεί
�τι � εν λ�γω κλάδ�ς παρ�υσία!ε σ�ετική ύ�εση και κατά π�σ�ν µπ�ρεί να λη�θεί υπ�ψη �λ�ς �
αριθµ�ς των έµµεσων θέσεων εργασίας π�υ ισ�υρί!εται η Γερµανία �τι θα δηµι�υργηθ�ύν, για
την εκτίµηση τ�υ συµ"ι"άσιµ�υ της ενίσ�υσης. Μετά την έρευνα, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ�
συµπέρασµα �τι � κλάδ�ς "ρίσκεται πράγµατι σε σ�ετική ύ�εση και �τι δεν µπ�ρ�ύν να λη�θ�ύν
υπ�ψη �λες �ι θέσεις εργασίας �ι �π�ίες εικά!εται �τι θα δηµι�υργηθ�ύν.

Στις 2 )κτω"ρί�υ, η Επιτρ�πή επέτρεψε στη Γερµανία να ��ρηγήσει επενδυτική ενίσ�υση
ύψ�υς 37 εκατ. ευρώ για να "�ηθήσει τη Rapid Eye AG, µια µικρ�µεσαία επι�είρηση µε έδρα τ�
Βρανδεµ��ύργ� της Ανατ�λικής Γερµανίας (80), να αναπτύ�ει και να εγκαταστήσει νέ�υ τύπ�υ
υπηρεσίες γεωγρα�ικών πληρ���ριών για γεωργική και �αρτ�γρα�ική �ρήση. Η ενίσ�υση θα
�δηγήσει στη δηµι�υργία 139 άµεσων θέσεων εργασίας και δεν έ�ει αρνητικές επιπτώσεις στ�ν
ανταγωνισµ�. Η ένταση της πρ�τειν�µενης ενίσ�υσης ανερ��ταν συν�λικά σε 30 % µε "άση τις
επιλέ�ιµες επενδυτικές δαπάνες ύψ�υς 123 εκατ. ευρώ, παραµέν�ντας έτσι εντ�ς τ�υ �ρί�υ τ�υ
35 % επιτρεπ�µενης ενίσ�υσης σύµ�ωνα µε τις διατά�εις τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ για τ�
είδ�ς τ�υ σ�εδί�υ.

¥78¦ Ενίσ�υση N 133/2001, ΕΕ C 9 της 15.1.2003.
¥79¦ Ενίσ�υση C 72/2001, ΕΕ L 296 της 30.10.2002.
¥80¦ Ενίσ�υση N 416/2002, ΕΕ C 327 της 28.12.2002.
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Στις 2 )κτω"ρί�υ, η Επιτρ�πή απ��άσισε επίσης να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για ένα νέ�
επενδυτικ� σ�έδι� π�υ υπέ"αλε η Fibre Ottiche Sud στην Battipaglia (81) της Καµπανίας, µια
ενισ�υ�µενη περι��ή στη ν�τια Ιταλία. Η σ�εδια!�µενη ενίσ�υση ανέρ�εται σε 74,5 εκατ. ευρώ
για επιλέ�ιµες δαπάνες συν�λικ�ύ ύψ�υς 167 394 εκατ. ευρώ. Τ� σ�έδι� απ�σκ�πεί στην
επέκταση τ�υ παραγωγικ�ύ δυναµικ�ύ τ�υ υπάρ��ντ�ς εργ�στασί�υ µε µια µ�νάδα παραγωγής
�πτικών ινών για τηλεπικ�ινωνίες. Η Επιτρ�πή υπ�λ�γισε �τι η ανώτατη επιτρεπ�µενη
ενίσ�υση για τ� εν λ�γω σ�έδι� είναι 28 % σε καθαρ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης. ∆εδ�µέν�υ �τι
στην περίπτωση αυτή η ένταση της πρ�τειν�µενης ενίσ�υσης είναι ίση µε τ� πρ�"λεπ�µεν�
�ρι�, η Επιτρ�πή έκρινε �τι η ενίσ�υση συµ"ι"ά!εται µε τ�υς καν�νες της Συνθήκης. Κατά την
α�ι�λ�γηση τ�υ συµ"ι"άσιµ�υ της ενίσ�υσης, η Επιτρ�πή έλα"ε ιδίως υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι µε
τ� σ�έδι� θα δηµι�υργηθ�ύν 311 άµεσες θέσεις εργασίας και 108 έµµεσες θέσεις.

Στις 16 )κτω"ρί�υ, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή επέτρεψε στη Γερµανία τη ��ρήγηση µιας
επενδυτικής ενίσ�υσης ύψ�υς 25 εκατ. ευρώ στην Kunz Faserplattenwerk Baruth GmbH (82) για
την κατασκευή εν�ς νέ�υ εργ�στασί�υ παραγωγής ιν�σανίδων µέσης πυκν�τητας (MDF) στ�
Baruth τ�υ Βρανδεµ"�ύργ�υ. Η συν�λική ένταση της σ�εδια!�µενης ενίσ�υσης ανερ��ταν σε
35 % µε "άση µια επιλέ�ιµη επενδυτική δαπάνη ύψ�υς 73 εκατ. ευρώ. Σύµ�ωνα µε τη Γερµανία,
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τ� σ�έδι� θα �δηγήσει στη δηµι�υργία 130 άµεσων θέσεων εργασίας και 100 επιπλέ�ν θέσεων
εργασίας στην περι��ή. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η αγ�ρά MDF δεν "ρίσκεται
σε ύ�εση και �τι τ� σ�έδι� αναµένεται να έ�ει ευεργετικά απ�τελέσµατα στην �ικ�ν�µία της
περι��ής. Σύµ�ωνα µε τις διατά�εις τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ, η Επιτρ�πή έκρινε �τι µια
ενίσ�υση π�υ δεν υπερ"αίνει τ� 35 % της επενδυτικής δαπάνης συµ"ι"ά!εται στην περίπτωση
αυτή µε τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες.

1.6. Αλιεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε τέσσερα καθεστώτα ενισ�ύσεων για την απ�!ηµίωση ιταλών
αλιέων π�υ υπ��ρεώθηκαν να αναστείλ�υν πρ�σωρινά τις αλιευτικές τ�υς δραστηρι�τητες στη
διάρκεια τ�υ 2000, τ�υ 2001 και τ�υ 2002. ∆ύ� απ� τα καθεστώτα αυτά απ�τέλεσαν αντικείµεν�
επίσηµης διαδικασίας έρευνας απ� την Επιτρ�πή. Τ� πρώτ� α��ρ�ύσε µια ενίσ�υση για αλιείς
και παραγωγ�ύς µαλακίων και �στρακ�δερµων π�υ εί�αν πληγεί απ� την παρ�υσία "λεννωδών
στην Αδριατική κατά τ� 2000. Τ� δεύτερ� καθεστώς α��ρ�ύσε τις τε�νικές στάσεις εργασίας για
την πρ�στασία των αλιευτικών π�ρων στ� Τυρρηνικ� και Ι�νι� Πέλαγ�ς επίσης κατά τ� 2000. )ι
ενισ�ύσεις ανέρ��νταν σε 29,1 εκατ. ευρώ για την Αδριατική και σε 1,5 εκατ. ευρώ για τ�
Τυρρηνικ� και τ� Ι�νι� Πέλαγ�ς. Τα δύ� άλλα καθεστώτα ενισ�ύσεων, π�υ εί�αν θεσπισθεί στ�
πλαίσι� εν�ς σ�εδί�υ για την πρ�στασία των υδάτινων π�ρων, α��ρ�ύσαν µια ενίσ�υση για
πρ�σωρινή παύση των δραστηρι�τήτων κατά τ� 2001 και τ� 2002 πρ�κειµέν�υ να αυ�ηθ�ύν τα
απ�θέµατα ι�θύων. Τα δύ� αυτά καθεστώτα αντιστ�ι��ύσαν σε ενισ�ύσεις συν�λικ�ύ ύψ�υς
13,9 εκατ. ευρώ για τ� 2000 και 10 εκατ. ευρώ για τ� 2002. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τα τέσσερα
αυτά καθεστώτα ενισ�ύσεων είναι συµ"ι"άσιµα µε τ�υς καν�νες της εσωτερικής αγ�ράς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή έκρινε �τι τα καθεστώτα ενισ�ύσεων σε δώδεκα ιταλικές περι��ές για
διά��ρα σ�έδια π�υ α��ρ�ύν τ�ν τ�µέα της αλιείας συµ"ι"ά!�νται µε τ�υς καν�νες περί
κρατικών ενισ�ύσεων. )ι ενισ�ύσεις αυτές, π�υ ανέρ��νται συν�λικά σε 55,24 εκατ. ευρώ, για τ�
�ρ�νικ� διάστηµα απ� 2000 έως 2006, απ�τελ�ύν τη �ρηµατ�δ�τική συµµετ��ή τ�υ ιταλικ�ύ
κράτ�υς π�υ απαιτείται, "άσει της αρ�ής της συγ�ρηµατ�δ�τησης, για τη ��ρήγηση ενισ�ύσεων
απ� τ� Gρηµατ�δ�τικ� Μέσ� Πρ�σανατ�λισµ�ύ της Αλιείας (GΜΠΑ). Στ� πλαίσι� τ�υ GΜΠΑ

¥81¦ Ενίσ�υση N 421/2002, ΕΕ C 327 της 28.12.2002.
¥82¦ Ενίσ�υση N 361/2002, ΕΕ C 15 της 22.1.2003.
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�ρηµατ�δ�τ�ύνται επιλέ�ιµα σ�έδια στ� π�σ� των 39,88 εκατ. ευρώ. Τα σ�έδια π�υ
�ρηµατ�δ�τ�ύνται περιλαµ"άν�υν µέτρα για την πρ�στασία των απ�θεµάτων ι�θύων, των
υδατ�καλλιεργειών, για την ανα"άθµιση των λιµενικών εγκαταστάσεων, την επε�εργασία και
εµπ�ρία αλιευτικών πρ�ϊ�ντων, µέτρα υπέρ των µικρής κλίµακας στ�λων καθώς και διά��ρες
ενέργειες για τη "ελτίωση της κατάστασης τ�υ κλάδ�υ.

1.7. Μετα��ρές

�λυµπιακή Αερ�π�ρία

Η Επιτρ�πή παρακ�λ�υθεί την κατάσταση της αερ�π�ρικής αυτής εταιρείας απ� τ� 1994. Στ�
πλαίσι� αυτ� κίνησε τρεις ��ρές την επίσηµη διαδικασία έρευνας —τ� 1994, τ� 1996 και στις
6 Μαρτί�υ 2002— και επέστησε την πρ�σ��ή των ελληνικών αρ�ών στ� γεγ�ν�ς �τι η
)λυµπιακή Αερ�π�ρία ε�ακ�λ�υθεί να µην επιτυγ�άνει τ�υς στ���υς τ�υ σ�εδί�υ
αναδιάρθρωσής της, στ���υς απ� τ�υς �π�ί�υς εί�ε ε�αρτηθεί τ� συµ"ι"άσιµ� των ενισ�ύσεων
µε τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ. Με απ��αση της Επιτρ�πής τ�υ 1998 (π�υ επι"ε"αιώνει
πρ�ηγ�ύµενη απ��αση τ�υ 1994), η )λυµπιακή Αερ�π�ρία έλα"ε ενίσ�υση αναδιάρθρωσης υπ�
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την πρ�ϋπ�θεση της τήρησης 24 �ρων σε συνδυασµ� µε την ε�αρµ�γή ηλεκτρ�νικ�ύ
συστήµατ�ς δια�είρισης, την υπ�"�λή τακτικών εκθέσεων π�υ επι"ε"αιών�υν την τήρηση των
�ρων αυτών και την πραγµατική ε�αρµ�γή τ�υ σ�εδί�υ αναδιάρθρωσης. Τ� σ�έδι�
αναδιάρθρωσης κάλυπτε την περί�δ� 1998-2002 και θα ε�ασ�άλι!ε την ανάκτηση της
"ιωσιµ�τητας της )λυµπιακής Αερ�π�ρίας απ� τ� 2000 �άρη στην εντατικ�π�ίηση των
πρ�σπαθειών ελέγ��υ των δαπανών και τη "ελτίωση της παραγωγικ�τητας.

Με απ��ασή της τής 11ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002 (83), η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι τ� σ�έδι�
αναδιάρθρωσης δεν εί�ε ε�αρµ�στεί και, ιδίως, �τι η εταιρεία δεν εί�ε ε�ασ�αλίσει τη
"ιωσιµ�τητά της "ρα�υπρ�θεσµα και µακρ�πρ�θεσµα. Τέλ�ς, παρα"ιά!�ντας µια απ� τις
δεσµεύσεις π�υ συν�δευαν τη ��ρήγηση της ενίσ�υσης τ� 1998, η Ελλάδα ��ρήγησε
συµπληρωµατικές ενισ�ύσεις στην )λυµπιακή Αερ�π�ρία, η �π�ία, �πως διαπίστωσε η
Επιτρ�πή, ετύγ�ανε πρ�τιµησιακής µετα�είρισης, και ως εκ τ�ύτ�υ !ήτησε απ� την Ελλάδα να
πρ�"εί σε ανάκτηση των ενισ�ύσεων π�υ κατέ"αλε µετά τις 14 Αυγ�ύστ�υ 1998.

Η απ��αση αυτή απ�τελεί µια απ� τις σπάνιες περιπτώσεις ενισ�ύσεων αναδιάρθρωσης για τις
�π�ίες η Επιτρ�πή διαπίστωσε τη µη ε�αρµ�γή της απ��ασής της και !ήτησε ανάκτηση των
ασυµ"ί"αστων και παράν�µα κατα"ληθεισών ενισ�ύσεων. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή απ��άσισε στις
23 Απριλί�υ 2003 να διατά�ει τις υπηρεσίες της να �έρ�υν την υπ�θεση αυτή ενώπι�ν τ�υ
∆ικαστηρί�υ, σύµ�ωνα µε τ� δεύτερ� εδά�ι� τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ και
τ�υ άρθρ�υ 23 τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 22ας Μαρτί�υ 1999, για µη
εκτέλεση απ� την ελληνική κυ"έρνηση της απ��ασης της 11ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002, σύµ�ωνα µε
την �π�ία η Ελλάδα ��ειλε να πρ�"εί σε ανάκτηση των παράν�µων ενισ�ύσεων.

Υπ�γει�ς σιδηρ�δρ�µ�ς τ�υ Λ�νδίν�υ

Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τ� σ�έδι� —α�ίας 42 δισ. ευρώ— της "ρετανικής κυ"έρνησης για την
ανακαίνιση και ανα"άθµιση τ�υ υπ�γει�υ σιδηρ�δρ�µ�υ τ�υ Λ�νδίν�υ απ� µια κ�ιν�πρα�ία
δηµ�σι�υ-ιδιωτικ�ύ τ�µέα (84), και συγκεκριµένα τ� τίµηµα π�υ θα κατα"ληθεί στις εταιρείες

¥83¦ Απ��αση της Επιτρ�πής της 11ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002 στην υπ�θεση C 19/2002 (πρώην NN 133/2000), ΕΕ C 98 της
23.4.2002, σ. 8.

¥84¦ Απ��αση της Επιτρ�πής της 2ας )κτω"ρί�υ 2002 στην υπ�θεση N 264/2002, ΕΕ C 309 της 12.12.2002.
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δια�είρισης της υπ�δ�µής, δεν συνιστ�ύν κρατική ενίσ�υση. Στ� πλαίσι� αυτ�, η London
Underground διαιρέθηκε σε δύ� �µάδες εταιρειών. Μια εταιρεία δια�είρισης των σιδηρ�δρ�µων,
τη London Underground Limited (LUL), π�υ θα παραµείνει στην ιδι�κτησία τ�υ ∆ηµ�σί�υ, και θα
είναι υπεύθυνη για την παρ��ή υπηρεσιών στ� κ�ιν�, ιδίως για τη µετα��ρά επι"ατών· και µια
δεύτερη �µάδα τριών ιδιωτικών εταιρειών υπεύθυνων για την υπ�δ�µή (Infracos) π�υ θα παρέ��υν
υπηρεσίες σε συµ"ατική "άση πρ�ς τη London Underground επί 30 �ρ�νια. )ι εταιρείες αυτές θα
συντηρ�ύν, θα "ελτιών�υν και θα ανα"αθµί!�υν την υπ�δ�µή των υπ�γειων σιδηρ�δρ�µων για
κάθε µια απ� τις τρεις �µάδες υπ�γειων σιδηρ�δρ�µικών γραµµών στην �π�ία έ�ει διαιρεθεί �
υπ�γει�ς σιδηρ�δρ�µ�ς τ�υ Λ�νδίν�υ.

Τ� ∆ηµ�σι� θα διατηρήσει πλήρη κυρι�τητα επί των στ�ι�είων ακίνητης περι�υσίας τ�υ δικτύ�υ.
Για τις παρ��ές π�υ εκπληρών�υν στ� πλαίσι� της κ�ιν�πρα�ίας, η London Underground
Limited θα κατα"άλει στις Infracos τακτικές πληρωµές ανά τέσσερις ε"δ�µάδες, µέσω της
δηµ�σιας εταιρείας δια�είρισης, καθ’ �λη τη διάρκεια των συµ"άσεων παρ��ής υπηρεσιών. Η
Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι αµ�ι"ές αυτές πρ�έκυψαν πράγµατι απ� αν�ικτές στ�ν ανταγωνισµ�
διαδικασίες ανάθεσης δηµ�σίων συµ"άσεων, π�υ δεν παρεί�αν κανένα πλε�νέκτηµα
ασυµ"ί"αστ� µε τ�υς καν�νες περί κρατικών ενισ�ύσεων.
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Πρ�κειται για µια απ� τις ε�αιρετικές περιπτώσεις διαδικασίας δηµ�σι�υ διαγωνισµ�ύ µέσω
διαπραγµατεύσεων επί των �π�ίων έλα"ε πρ�σ�ατα απ��αση η Επιτρ�πή και διαπίστωσε �τι δεν
��ρηγήθηκε καµία κρατική ενίσ�υση. Συγκεκριµένα, η Επιτρ�πή έκρινε �τι τ� αντίτιµ� π�υ
κατα"άλλεται στις εταιρείες υπ�δ�µής απ�τελ�ύσε µια δίκαιη αγ�ραία τιµή παρά τ� γεγ�ν�ς �τι
επήλθαν �ρισµένες αλλαγές µετά την τελική επιλ�γή των υπ�ψη�ίων και στη διάρκεια των
διαπραγµατεύσεων. Πρώτ�ν, τ� επίπεδ� των αλλαγών αυτών ήταν απ�δεκτ� "άσει της
κ�ινωνικής ν�µ�θεσίας και δεν ήταν τ�σ� �υσιώδεις, �ύτε µεµ�νωµένα �ύτε συν�λικά, ώστε να
υπήρ�ε πιθαν�τητα πρ�σέλκυσης υπ�ψη�ίων π�υ δεν σκέ�τηκαν να υπ�"άλ�υν υπ�ψη�ι�τητα
µετά τη δηµ�σίευση των αρ�ικών ανακ�ινώσεων στην Επίσηµη Ε�ηµερίδα. ∆εύτερ�ν, η
Επιτρ�πή διαπίστωσε επίσης �τι �ι επιλεγέντες υπ�ψή�ι�ι ε�ακ�λ�υθ�ύσαν να πρ�σ�έρ�υν την
καλύτερη σ�έση π�ι�τητας/τιµής εν�ψει των αλλαγών π�υ επήλθαν µετά την επιλ�γή τ�υς. Απ�
�ικ�ν�µική άπ�ψη, η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι µετα"�λές στην α�ία των συµ"άσεων µπ�ρεί στην
πρά�η να απ�τελ�ύν απλώς και µ�ν� µια εύλ�γη αύ�ηση.

Τέλ�ς, η Επιτρ�πή έκρινε �τι � κίνδυν�ς να παρ�υσιασθεί στη διάρκεια της σύµ"ασης
(30 �ρ�νια) µια υπεραντιστάθµιση είναι π�λύ περι�ρισµέν�ς, αν ��ι ανύπαρκτ�ς, �άρη στα
διά��ρα µέτρα διασ�άλισης π�υ ε�ετάσθηκαν και λ�γω των εµπ�ρικών κινήτρων π�υ υπάρ��υν.

2. )ρι�	ντιες ενισ�ύσεις

2.1. Φ�ρ�λ�γικές ενισ�ύσεις

Η Επιτρ�πή περάτωσε µε έκδ�ση αρνητικής απ��ασης τη διαδικασία π�υ εί�ε κινήσει στις
11 Ι�υλί�υ 2001 σ�ετικά µε ένα ισπανικ	 καθεστώς ενισ�ύσεων υπέρ των κέντρων συντ�νισµ�ύ
της Vizcaya (85), �ωρίς ωστ�σ� να διατά�ει την επιστρ��ή των ήδη κατα"ληθεισών ενισ�ύσεων.
Ως πρ�ς αυτ� τ� τελευταί� σηµεί�, δέ�θηκε �τι, λ�γω των �µ�ι�τήτων π�υ παρ�υσιά!ει η
ν�µ�θεσία π�υ ε�αρµ�!εται στα κέντρα συντ�νισµ�ύ της Vizcaya µε εκείνη π�υ ε�αρµ�!εται στα
"ελγικά κέντρα συντ�νισµ�ύ, �ι ισπανικές αρ�ές ήταν θεµιτ� να θεωρήσ�υν �τι τα "ασκικά

¥85¦ Ενίσ�υση C 48/2001 (πρώην NN 43/2000), δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευθεί.
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µέτρα δεν περιέ��υν κανένα στ�ι�εί� ενίσ�υσης. Πράγµατι, η Επιτρ�πή εί�ε εκδώσει τ� 1984
µια απ��αση πρ�ς την κατεύθυνση αυτή σ�ετικά µε ανάλ�γα µέτρα π�υ εί�ε λά"ει τ� Βέλγι�.

Επί της �υσίας, απ� την ε�έταση της Επιτρ�πής πρ�κύπτει �τι τα κέντρα συντ�νισµ�ύ της
Vizcaya παρέ��υν στις επι�ειρήσεις ένα ��ρ�λ�γικ� πλε�νέκτηµα απ�κλεί�ντας απ� τ�ν
υπ�λ�γισµ� της ��ρ�λ�γητέας "άσης τ�υς τα �ρηµατ��ικ�ν�µικά έ��δα των συναλλαγών τ�υς.
∆εδ�µέν�υ �τι µία απ� τις πρ�ϋπ�θέσεις επιλε�ιµ�τητας των επι�ειρήσεων για τ� εν λ�γω
καθεστώς α��ρ�ύσε την υπ��ρέωση να πραγµατ�π�ι�ύν τ� 25 % τ�υ κύκλ�υ εργασιών τ�υς σε
ε�αγωγές, η Επιτρ�πή έκρινε �τι στη συγκεκριµένη περίπτωση � επηρεασµ�ς των συναλλαγών
ενισ�ύει τ�ν επιλεκτικ� �αρακτήρα τ�υ καθεστώτ�ς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή περάτωσε την επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε τ� πρ�τιµησιακ�
��ρ�λ�γικ� σύστηµα για τις ε�αρτηµένες ασ�αλιστικές εταιρείες στις νήσ�υς Åland
(Φινλανδία) (86). Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η έκπτωση 10 % επί τ�υ ��ρ�υ
εταιρειών π�υ παρέ�εται στις εν λ�γω εταιρείες συνιστά κρατική ενίσ�υση. )ι ε�αρτηµένες
ασ�αλιστικές είναι εταιρείες µε απ�κλειστικ� σκ�π� την ασ�άλιση των κινδύνων των εταιρειών
τ�υ �µίλ�υ στ�ν �π�ί� ανήκ�υν. Τ� καθεστώς ενισ�ύσεων δεν µπ�ρεί να θεωρηθεί γενικ�
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��ρ�λ�γικ� µέτρ�, δεδ�µέν�υ �τι, παρ�λ� π�υ δεν περι�ρί!εται σε συγκεκριµέν�υς κλάδ�υς της
�ικ�ν�µίας, στην πρά�η ευν�εί µ�ν�ν εκείν�υς τ�υς �µίλ�υς εταιρειών π�υ είναι αρκετά µεγάλ�ι
ώστε να έ��υν τη δυνατ�τητα να συστήν�υν ε�αρτηµένες ασ�αλιστικές εταιρείες. Η Επιτρ�πή
επίσης διαπίστωσε �τι η πρ�τιµησιακή ��ρ�λ�γική µετα�είριση δεν ε�ασ�αλί!εται γενικά για
τις δραστηρι�τητες στ� εσωτερικ� τ�υ �µίλ�υ. ∆εδ�µέν�υ �τι τ� συγκεκριµέν� καθεστώς
ενισ�ύσεων δεν ε�αρµ�στηκε π�τέ, δεν �ρειά!εται να ανακτηθεί καµία ενίσ�υση.

Η Επιτρ�πή επέτρεψε τη �ρηµατ�δ�τηση εν�ς νέ�υ καθεστώτ�ς ��ρ�λ�γικών ενισ�ύσεων π�υ
ευν�εί την εγκατάσταση �ικ�ν�µικών δραστηρι�τήτων π�υ δηµι�υργ�ύν θέσεις εργασίας στην
ελεύθερη !ώνη της Μαδέρας (87). ∆εδ�µέν�υ �τι στ���ς των ενισ�ύσεων αυτών είναι η
αντιµετώπιση των µ�νιµων διαρθρωτικών µει�νεκτηµάτων π�υ παρ�υσιά!ει η περι��ή της
Μαδέρας, η �π�ία είναι απ�µακρυσµένη απ� τα ηπειρωτικά �ικ�ν�µικά κέντρα, τα υπ� ε�έταση
µέτρα απ�τελ�ύν ενισ�ύσεις λειτ�υργίας.

Η Επιτρ�πή έκρινε �τι, για ενισ�ύσεις τ�υ είδ�υς αυτ�ύ, �ι περι�ριστικ�ί �ρ�ι π�υ επι"άλλ�νται
απ� τις κατευθυντήριες γραµµές για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις αντισταθµί!�νται απ� τ�
γεγ�ν�ς �τι η Μαδέρα πληρ�ί τις πρ�ϋπ�θέσεις για την παρέκκλιση π�υ πρ�"λέπει τ� άρθρ� 87
παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� α) της συνθήκης ΕΚ, και ως εκ τ�ύτ�υ ενέκρινε τ� εν λ�γω καθεστώς. Η
απ��αση αυτή συν�δεύεται απ� �ρισµέν�υς �ρ�υς ώστε να απ�κλεισθ�ύν απ� τ� πεδί�
ε�αρµ�γής �ι επι�ειρήσεις π�υ ασκ�ύν δραστηρι�τητες �ωρίς να επηρεά!�υν πραγµατικά την
περι�ερειακή ανάπτυ�η, �πως τα κέντρα συντ�νισµ�ύ, δια�είρισης κε�αλαίων ή διαν�µής.

Η περι�έρεια των Α!�ρών (Π�ρτ�γαλία) θέσπισε σύµ�ωνα µε τις αρµ�δι�τητες π�υ της παρέ�ει
τ� π�ρτ�γαλικ� σύνταγµα, ένα ευν�ϊκ� ��ρ�λ�γικ� καθεστώς για τις επι�ειρήσεις π�υ
δραστηρι�π�ι�ύνται στ� έδα��ς της (88). Η Επιτρ�πή ε�έτασε τ� εν λ�γω σύστηµα υπ� τ� �ως των
κατευθυντήριων γραµµών για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις (89) και έκρινε �τι �ι µειώσεις των
��ρ�λ�γικών συντελεστών π�υ πρ�"λέπ�νται απ�τελ�ύν ενισ�ύσεις λειτ�υργίας. ∆εδ�µέν�υ δε
�τι ��ρηγ�ύνται σε µια ε�αιρετικά απ�µακρυσµένη περι��ή, �ι εν λ�γω ενισ�ύσεις πληρ�ύν τις

¥86¦ Ενίσ�υση C 55/2001, ΕΕ L 329 της 31.12.2002.
¥87¦ Ενίσ�υση NN 222/A/2002.
¥88¦ Ενίσ�υση C 35/02, δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευθεί.
¥89¦ Ενίσ�υση N 222/A/2002.
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πρ�ϋπ�θέσεις για να τύ��υν παρέκκλισης "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εία α) ή "),
ε��σ�ν συµ"άλλ�υν στην αντιστάθµιση τ�υ πρ�σθετ�υ κ�στ�υς π�υ συνεπάγεται η άσκηση µιας
τ�πικής �ικ�ν�µικής δραστηρι�τητας.

∆εδ�µέν�υ �τι τ� σηµεί� αυτ� δεν �αίνεται να απ�δεικνύεται, ιδίως �σ�ν α��ρά την
εγκατάσταση �ικ�ν�µικών δραστηρι�τήτων τ�υ τριτ�γεν�ύς τ�µέα, π�υ είναι σε µεγάλ� "αθµ�
ανε�άρτητες απ� την ύπαρ�η περι�ερειακών µει�νεκτηµάτων, η Επιτρ�πή απ��άσισε τ�ν
Απρίλι� να κινήσει τη διαδικασία έρευνας έναντι τ�υ καθεστώτ�ς. Έκρινε �τι, λ�γω τ�υ
επιλεκτικ�ύ τ�υ �αρακτήρα µε "άση τη γεωγρα�ική περι��ή, τ� εν λ�γω ευν�ϊκ� ��ρ�λ�γικ�
καθεστώς για την περι�έρεια των Α!�ρών απ�τελεί µάλλ�ν περι�ερειακή ενίσ�υση παρά γενικ�
µέτρ�, και κατά συνέπεια έλεγ�ε κατά π�σ� τ� επίπεδ� των ενισ�ύσεων ήταν ανάλ�γ� µε τ�
πρ�σθετ� κ�στ�ς π�υ απ�σκ�π�ύν να αντισταθµίσ�υν. Η έρευνα �λ�κληρώθηκε τ�ν ∆εκέµ"ρι�
µε έκδ�ση θετικής υπ� �ρ�υς απ��ασης "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� α), µε την
επι�ύλα�η �τι επι�ειρήσεις π�υ ασκ�ύν �ρηµατ�πιστωτικές δραστηρι�τητες ή δραστηρι�τητες
παρ��ής υπηρεσιών εντ�ς �µίλ�υ δεν θα περιλαµ"άν�νται στ� ευν�ϊκ� αυτ� καθεστώς.
∆εδ�µέν�υ δε �τι εί�αν παρ’ �λ’ αυτά ��ρηγηθεί παράν�µα ��ρ�λ�γικά πλε�νεκτήµατα σε
τέτ�ι�υ είδ�υς τις επι�ειρήσεις, η Επιτρ�πή !ήτησε στην απ��ασή της την ανάκτηση των
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σ�ετικών ενισ�ύσεων.

2.2. Πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς και ε��ικ�ν	µηση ενέργειας

Η Επιτρ�πή κίνησε επίσης διαδικασία για τις ενισ�ύσεις περι"αλλ�ντικ�ύ �αρακτήρα π�υ
επρ�κειτ� να ��ρηγηθ�ύν στη Sollac SA στη Γαλλία (90). Αργ�τερα, η Επιτρ�πή περάτωσε τη
διαδικασία αυτή λαµ"άν�ντας υπ�ψη την ανάκληση της κ�ιν�π�ίησης.

Κατ�πιν καταγγελιών, η Επιτρ�πή ε�έτασε �ρισµένα σηµεία τ�υ καθεστώτ�ς π�υ θέσπισε η
γερµανική κυ"έρνηση (91) για την πρ�ώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας πρ�κειµέν�υ να
δ�θ�ύν κίνητρα στις επι�ειρήσεις να παράγ�υν ηλεκτρική ενέργεια απ� τις πηγές αυτές.
Σύµ�ωνα µε τ� εν λ�γω καθεστώς, �ι διαν�µείς ηλεκτρικής ενέργειας υπ��ρε�ύνται να συνδέ�υν
τα δίκτυά τ�υς µε εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτ�ς απ� την
υπ��ρέωση σύνδεσης έ��υν και υπ��ρέωση αγ�ράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε µια ελά�ιστη
τιµή η �π�ία είναι υψηλ�τερη απ� την αγ�ραία.

Η Επιτρ�πή έκρινε �τι, αντίθετα απ� τ�υς ισ�υρισµ�ύς των καταγγελλ�ντων, τ� καθεστώς αυτ�
δεν περιεί�ε κανένα στ�ι�εί� ενίσ�υσης. Παρέ�ει µεν �ικ�ν�µικά πλε�νεκτήµατα στις
επι�ειρήσεις π�υ παράγ�υν ηλεκτρική ενέργεια απ� ανανεώσιµες πηγές, αλλά δεν
�ρηµατ�δ�τείται απ� κρατικ�ύς π�ρ�υς. Τ� γεγ�ν�ς �τι η υπ��ρέωση αγ�ράς ηλεκτρικής
ενέργειας σε ελεγ��µενες τιµές επι"άλλεται σε διαν�µείς �ρισµέν�ι απ� τ�υς �π�ί�υς είναι
δηµ�σιες επι�ειρήσεις δεν έ�ει ιδιαίτερη σηµασία, δεδ�µέν�υ �τι �λ�ι �ι διαν�µείς, ανε�άρτητα
απ� τ� ν�µικ� καθεστώς τ�υς, υπ�κεινται στις ίδιες υπ��ρεώσεις. Η συγκεκριµένη περίπτωση
απ�τελεί την πρώτη περίπτωση ε�αρµ�γής της ν�µ�λ�γίας Preussen Elektra (92) σε δηµ�σιες
επι�ειρήσεις.

Η απ��αση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ� �µ�σπ�νδιακ� �ελγικ	 καθεστώς στήρι�ης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (93) απ�τελεί µία ακ�µη περίπτωση ε�αρµ�γής της ν�µ�λ�γίας

¥90¦ Ενίσ�υση C 27/2002, ΕΕ C 262 της 29.10.2002.
¥91¦ Ενίσ�υση NN 27/2000, ΕΕ C 164 της 10.7.2002.
¥92¦ Απ��αση της 13ης Μαρτί�υ 2001 στην υπ�θεση C-379/98.
¥93¦ Ενίσ�υση N 114/2002, ΕΕ C 309 της 12.12.2002.
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Preussen Elektra, σύµ�ωνα µε την �π�ία � µη�ανισµ�ς π�υ επι"άλλει σε µια επι�είρηση
υπ��ρέωση αγ�ράς σε δι�ικητικά καθ�ρι!�µενη τιµή δεν συνιστά κρατική ενίσ�υση δεδ�µέν�υ
�τι �ι µετα"ι"α!�µεν�ι π�ρ�ι δεν έ��υν �αρακτήρα δηµ�σιας �ρηµατ�δ�τησης.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η Επιτρ�πή ε�έτασε τις δύ� συνιστώσες τ�υ καθεστώτ�ς π�υ
κ�ιν�π�ίησαν �ι "ελγικές αρ�ές για την πρ�ώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απ�
ανανεώσιµες πηγές: η µία απ� τις συνιστώσες α��ρά τη θέσπιση εν�ς µη�ανισµ�ύ σε
�µ�σπ�νδιακ� επίπεδ� για τη ��ρήγηση πράσινων πιστ�π�ιητικών π�υ ανα�έρ�υν την π�σ�τητα
ηλεκτρικής ενέργειας απ� ανανεώσιµες πηγές ε�ω�ώριας πρ�έλευσης (off-shore) π�υ
αντιστ�ι��ύν κάθε �ρ�ν� σε κάθε παραγωγ� ηλεκτρικής ενέργειας. Η δεύτερη συνιστώσα
συµπληρώνει την πρώτη, καθώς επι"άλλει στ� ��ρέα δια�είρισης τ�υ �µ�σπ�νδιακ�ύ δικτύ�υ
µετα��ράς, την εταιρεία ΕSO, να επαναγ�ράσει σε τιµή π�υ καθ�ρί!ει τ� κράτ�ς τα πράσινα
πιστ�π�ιητικά �λων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας απ� ανανεώσιµες πηγές π�υ
υπ�"άλλ�υν σ�ετική αίτηση. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι τ� εν λ�γω καθεστώς
δεν "ασί!εται σε µετα"ί"αση κρατικών π�ρων και κατά συνέπεια δεν περιέ�ει κανένα στ�ι�εί�
ενίσ�υσης κατά την ένν�ια της Συνθήκης.
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Η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ��αση σ�ετικά µε τη συνέ�ιση της ��ρ�λ�γικής µεταρρύθµισης για την
πρ�ώθηση της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς στη Γερµανία (94). Με την εν λ�γω απ��αση
επιτρέπεται στη γερµανική κυ"έρνηση να παρατείνει τ� καθεστώς ενισ�ύσεων π�υ ��ρηγ�ύνται
απ� τ� 1999 σε µια ευρεία κατηγ�ρία επι�ειρήσεων υπ� µ�ρ�ή ��ρ�λ�γικών ελα�ρύνσεων,
κυρίως για τα �ρυκτέλαια π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται ως καύσιµα και για την ηλεκτρική ενέργεια. Η
Επιτρ�πή "ασίστηκε στ� πλαίσι� ενισ�ύσεων για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς (95), και
ιδίως στις διατά�εις τ�υ σηµεί�υ E.3.2 π�υ α��ρά τις ενισ�ύσεις λειτ�υργίας, για να
δικαι�λ�γήσει την εκ µέρ�υς της θετική α�ι�λ�γηση των ενισ�ύσεων, τ�σ� των υ�ισταµένων
�σ� και εκείνων π�υ καθιερώθηκαν πρ�σ�ατα µε τ� κ�ιν�π�ιηθέν καθεστώς.

Κατά την ε�έταση των ��ρ�λ�γικών απαλλαγών π�υ ��ρηγ�ύνται ειδικά στις επι�ειρήσεις π�υ
είναι µεγάλ�ι καταναλωτές ενέργειας, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη της την εθελ�ντική συµ�ωνία
σύµ�ωνα µε την �π�ία, πρ�κειµέν�υ να τεθεί ένα �ρι� στις εκπ�µπές CO2, η γερµανική
κυ"έρνηση και η γερµανική "ι�µη�ανία έθεσαν έναν αριθµητικ� στ��� µε �ρί!�ντα τ� 2012. Η
συµ�ωνία πρ�"λέπει συνε�ή παρακ�λ�ύθηση των στ�ι�είων π�υ α��ρ�ύν τις εν λ�γω εκπ�µπές
και, ε��σ�ν απ� τα απ�τελέσµατα π�υ θα έ��υν επιτευ�θεί τ� 2004 δεν πρ�κύπτει η δυνατ�τητα
τήρησης τ�υ εν λ�γω στ���υ, η γερµανική κυ"έρνηση θα διακ�ψει τη σ�ετική ��ρ�απαλλαγή. Η
Επιτρ�πή ως εκ τ�ύτ�υ έθεσε �ρισµέν�υς �ρ�υς στην απ��ασή της, την �π�ία περι�ρισε �ρ�νικά
ως πρ�ς τ� σηµεί� αυτ�· θα επανε�ετάσει δε ενδε��µένως την κατάσταση τ� 2005, α��ύ �ι
γερµανικές αρ�ές πρ�"�ύν σε νέα κ�ιν�π�ίηση της ενίσ�υσης, π�υ θα λά"ει τ�τε τη µ�ρ�ή
απαλλαγής πρ�σαρµ�σµένης στη νέα κατάσταση.

Η Επιτρ�πή ενέκρινε ένα καθεστώς ενισ�ύσεων π�υ θέσπισε η �λλανδική κυ"έρνηση (96) υπ�
µ�ρ�ή ��ρ�λ�γικών απαλλαγών µε στ��� την ε�ασ�άλιση της "έλτιστης �ρήσης των
υπαρ��ντων κέντρων συλλ�γικής επε�εργασίας λυµάτων, κατανέµ�ντας τ� κ�στ�ς λειτ�υργίας
κάθε κέντρ�υ µετα�ύ των δια��ρων �ικ�ν�µικών ��ρέων π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται ανά
γεωγρα�ική περι��ή, σύµ�ωνα µε την αρ�ή «� ρυπαίνων πληρώνει», π�υ διατυπώνεται στη
Συνθήκη. Έτσι, στ���ς της εν λ�γω απαλλαγής είναι να απ�τρέψει τις µεγάλες επι�ειρήσεις απ�
τ� να πρ�"αίν�υν �ι ίδιες σε πρ�επε�εργασία των λυµάτων π�υ �ρειάστηκαν για την άσκηση της

¥94¦ Ενίσ�υση N 449/2001, ΕΕ C 137 της 8.6.2002.
¥95¦ ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3.
¥96¦ Ενίσ�υση N 157/002.
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δραστηρι�τητάς τ�υς. Τ� π�σ� της απαλλαγής δεν µπ�ρεί να υπερ"αίνει τ� 50 % τ�υ ��ρ�υ �ύτε
άλλωστε τη δια��ρά µετα�ύ τ�υ συν�λικ�ύ ύψ�υς τ�υ ��ρ�υ και τ�υ κ�στ�υς της επε�εργασίας
λυµάτων απ� την ίδια την επι�είρηση.

Η Επιτρ�πή έκρινε �τι η υπ� ε�έταση ενίσ�υση συνιστά ενίσ�υση λειτ�υργίας υπ� µ�ρ�ή
��ρ�απαλλαγής και την ενέκρινε µε "άση τ� σηµεί� E.3.2 τ�υ πλαισί�υ ενισ�ύσεων για την
πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς, και πι� συγκεκριµένα τ�υ σηµεί�υ 51.2 σ�ετικά µε τ�υς
υ�ιστάµεν�υς ��ρ�υς.

2.3. ∆ιάσωση και αναδιάρθρωση

Στις 2 )κτω"ρί�υ η Επιτρ�πή κήρυ�ε ασυµ"ί"αστη µε την κ�ινή αγ�ρά µια κρατική ενίσ�υση
αναδιάρθρωσης ύψ�υς περίπ�υ 1 εκατ. ευρώ την �π�ία ��ρήγησε η Γερµανία στην Technische
Glaswerke Ilmenau (TGI) (97). H TGI δραστηρι�π�ιείται στ�ν κλάδ� των ειδικών κρυστάλλων και
"ρίσκεται στ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς τ�υ Th�ringen της ανατ�λικής Γερµανίας. Η ΤGI αντιµετώπι!ε
σ�"αρές δυσ�έρειες στ� τέλ�ς τ�υ 1997. Ως εκ τ�ύτ�υ η Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS), τ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς τ�υ Thüringen και � ιδι�κτήτης της εταιρείας
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

έλα"αν συντ�νισµένα µέτρα για την απ�κατάσταση της "ιωσιµ�τητας της επι�είρησης. Στ�
πλαίσι� αυτών των συντ�νισµένων µέτρων, η BvS συµ�ώνησε να παραιτηθεί απ� ένα µέρ�ς τ�υ
τιµήµατ�ς ε�αγ�ράς της επι�είρησης π�υ αντιστ�ι�εί σε 2 045 000 ευρώ. Η τραπε!ική εγγύηση
για τ� εναπ�µέν�ν π�σ� τ�υ τιµήµατ�ς π�υ ανέρ�εται σε 0,92 εκατ. ευρώ µετατράπηκε σε
υπ�θήκη ασθεν�ύς τά�εως. Επιπλέ�ν, η Thüringer Aufbaubank �έρεται να ��ρήγησε ένα δάνει�
ύψ�υς 1 020 000 ευρώ "άσει εν�ς εγκριθέντ�ς καθεστώτ�ς ενισ�ύσεων. Τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2001 η
Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε την ανταλλαγή κινητών α�ιών και
τ� �ερ�µεν� ως ��ρηγηθέν δάνει� "άσει τ�υ εγκεκριµέν�υ καθεστώτ�ς. Για την παραίτηση απ�
τ� τίµηµα κινήθηκε �ωριστή διαδικασία και στις 12 Ι�υνί�υ εκδ�θηκε �ριστική αρνητική
απ��αση. Η Επιτρ�πή τέλ�ς κατάλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η ανταλλαγή κινητών α�ιών
συνιστ�ύσε ενίσ�υση και �τι τ� δάνει� δεν καλύπτεται απ� τ� πρ�γραµµα "άσει τ�υ �π�ί�υ
�ερ�ταν �τι εί�ε ��ρηγηθεί. Και τα δύ� µέτρα ως εκ τ�ύτ�υ έπρεπε να α�ι�λ�γηθ�ύν σύµ�ωνα
µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισ�ύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, "άσει των
�π�ίων η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι δεν πληρ�ύνται �ι σ�ετικ�ί �ρ�ι. Συγκεκριµένα, τ� σ�έδι�
αναδιάρθρωσης δεν "ασι!�ταν σε ρεαλιστικές υπ�θέσεις και η απ�κατάσταση της
µακρ�πρ�θεσµης "ιωσιµ�τητας ήταν αµ�ί"�λη. Επιπλέ�ν, κανένας ιδιώτης επενδυτής δεν
πρ�έ"η σε σηµαντική συνεισ��ρά στην αναδιάρθρωση, µε απ�τέλεσµα να µην πληρ�ύται η
πρ�ϋπ�θεση της αναλ�γικ�τητας της ενίσ�υσης.

3. Ενισ�ύσεις υπ	 µ�ρ�ή σώρευσης ��ρ�λ�γικών και ασ�αλιστικών ��ειλών

Με απ��αση της 30ής )κτω"ρί�υ, η Επιτρ�πή διέτα�ε την Ισπανία να ανακτήσει �ρισµένες
ασυµ"ί"αστες ενισ�ύσεις απ� τη Refractarios Especiales SA (98). Η ενίσ�υση συνίσταται σε
ανεπαρκείς πρ�σπάθειες τ�υ ταµεί�υ εγγύησης µισθών και ηµερ�µισθίων (Fogasa) για την
ε�ασ�άλιση της απ�πληρωµής εν�ς δανεί�υ π�υ πρ�έκυψε απ� µια επι�είρηση αναδιάρθρωσης
στις αρ�ές της δεκαετίας τ�υ 1990. Ένας ιδιώτης πιστωτής στην ίδια θέση θα εί�ε λά"ει
περισσ�τερα µέτρα απ� τ� Fogasa και θα εί�ε !ητήσει επαρκείς πρ�σθετες ασ�άλειες για την
ε�ασ�άλιση των απαιτήσεών τ�υ. Η ενίσ�υση δεν συµ"ι"ά!εται µε τις κατευθυντήριες γραµµές
για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων, �ύτε µε άλλες

¥97¦ Ενίσ�υση C 19/2000, EE L 62 της 9.3.2002.
¥98¦ Ενίσ�υση C 3/2002 (πρώην NN 160/2001).



306  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

κατευθυντήριες γραµµές. Η Refractarios εί�ε επίσης ��ειλές έναντι των ταµείων κ�ινωνικής
ασ�άλισης και της Ε��ρίας των �π�ίων η Επιτρ�πή α�ι�λ�γησε τις πρ�σπάθειες για είσπρα�η
των απαιτήσεών τ�υς, αλλά κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι δεν περιεί�αν κρατική ενίσ�υση.

B — ¡¤Â˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ‹ 
ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ 

1 Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής για ένα νέ� π�λυτ�µεακ� πλαίσι� 
για τις περι�ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα επενδυτικά 
σ�έδια 

ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8

2 Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής για την παράταση της ισ�ύ�ς τ�υ 
κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ για τις κρατικές ενισ�ύσεις στην έρευνα 
και ανάπτυ�η µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2005

ΕΕ C 111 της 8.5.2002

3 Καν�νισµ�ς της Επιτρ�πής σ�ετικά µε µια απαλλαγή κατά 
κατηγ�ρία για τις κρατικές ενισ�ύσεις στην απασ��ληση

ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3

4 Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε �ρισµένα θέµατα π�υ ΕΕ C 152 της 26.6.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

° — ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ ÂÎÙfi˜ 
ÙË˜ ÁÂˆÚÁ›·˜, ÙË˜ ·ÏÈÂ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î·

1. Μέτρα τα �π�ία η Επιτρ�πή θεώρησε συµ�ι�άσιµα µε την κ�ινή αγ�ρά �ωρίς να 
κινήσει επίσηµη διαδικασία τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ ή τ�υ 
άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 5 της απ	�ασης 2496/96/EΚΑ%

Aυστρία

α��ρ�ύν τη διευθέτηση υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ συνεπεία 
της λή�ης ισ�ύ�ς της συνθήκης ΕΚΑG 

5 Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης και ενισ�ύσεις για τ� κλείσιµ� 
επι�ειρήσεων στ�ν �αλυ"�υργικ� τ�µέα 

ΕΕ C 70 της 19.3.2002

6 Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 τ�υ Συµ"�υλί�υ σ�ετικά µε 
τις κρατικές ενισ�ύσεις πρ�ς τη "ι�µη�ανία άνθρακα µετά τη 
λή�η ισ�ύ�ς της συνθήκης ΕΚΑG 

ΕΕ L 205 της 2.8.2002

7 Νέες κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις 
κρατικές ενισ�ύσεις για ε�ετάσεις MΕΒ, νεκρά !ώα στην 
εκµετάλλευση και σ�αγει�απ�ρρίµµατα

ΕΕ C 324 της 24.12.2002

8 Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τις συνέπειες των 
τρ�µ�κρατικών επιθέσεων στις Ηνωµένες Π�λιτείες 
(παράταση µέ�ρι 31 )κτω"ρί�υ)

COM(2002) 320 τελικ�

9 Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τα επιτ�κια 
ανα��ράς/πρ�ε���λησης π�υ ισ�ύ�υν απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 
2002

ΕΕ C 21 της 24.1.2002

N 689/2000 15.1.2002 Πρ�γραµµα του Burgenland για την προ�θηση του 
τουρισµο�

ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002

N 850/2001 20.2.2002 Κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για την προστασ�α του 
περιβ�λλοντο� στην Kνω Αυστρ�α

ΕΕ C 88 τη� 12.4.2002

N 860/2001 27.2.2002 Σχ�διο αναζωογ�νηση� του Mutterer Alm ΕΕ C 150 τη� 22.6.2002
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Βέλγι� 

NN 165/2001 22.5.2002 Εκπτ�σει� στον ενεργειακ� φ�ρο ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

N 9/2002 31.5.2002 Αυστριακ�� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για την 
αποκατ�σταση παλαι�ν, µολυσµ�νων βιοµηχανικ�ν 
εγκαταστ�σεων

ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

N 105/2002 2.7.2002 Πρ�γραµµα �ρευνα� και αν�πτυξη� «Πρ�γραµµα 
καινοτοµ�α� Βι�ννη�»

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N326/2002 23.9.2002 Κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για το πρ�γραµµα �ρευνα� του 
γονιδι�µατο� GEN-AU 

N 811/2001 23.9.2002 Αυστριακ�� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� 2002 για την 
αποχ�τευση λυµ�των επιχειρ�σεων

ΕΕ C 9 τη� 15.1.2003

N 285/2002 17.12.2002 Πρ�γραµµα προ�θηση� του τουρισµο�

N 548/2001 13.2.2002 Ενισχ�σει� σε τοπικο�� τηλεοπτικο�� σταθµο�� στη 
Γαλλ�φωνη Κοιν�τητα του Βελγ�ου

ΕΕ C 150 τη� 22.6.2002

N 714/2000 25.2.2002 Επενδυτικ�� ενισχ�σει� για µικροµεσα�ε� επιχειρ�σει� 
(δι�ταγµα περ� τη� οικονοµικ�� αν�πτυξη� τη� 15η� 
∆εκεµβρ�ου 1993, Φλ�νδρα)

ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002

N 711/2000 8.4.2002 Καθεστ�� κρατικ�ν ενισχ�σεων υπ�ρ µικρ�ν 
επιχειρ�σεων

ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

∆ανία

Φινλανδία 

C 31/2002 
(πρ�ην N 149/2000)

24.4.2002 Μεταβατικ� καθεστ�� τη� αγορ�� ηλεκτρισµο� ΕΕ C 222 τη� 18.9.2002

NN 129/2000 7.5.2002 Ν�µο� για την προ�θηση τη� απασχ�ληση� ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

N 543/2000 19.6.2002 Λ�ξη του στ�χου 1 — Χρηµατοδοτικ� µ�τρα ΕΕ C 310 τη� 13.12.2002

N 14/2002 2.8.2002 Βελγικ� οµοσπονδιακ� πρ�γραµµα ενισχ�σεων υπ�ρ των 
ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργεια�

ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002

N 415β/2001 18.9.2002 Σχ�διο απ�φαση� τη� κυβ�ρνηση� τη� Βαλλον�α� σχετικ� 
µε την προ�θηση τη� «πρ�σινη�» ηλεκτρικ�� εν�ργεια� 
—Ενισχ�σει� στην παραγωγ�

ΕΕ C 292 τη� 27.11.2002

N 498/2002 30.10.2002 Επιχειρ�σει� �νταξη�

NN 93/2000 30.10.2002 Ενισχ�σει� επαγγελµατικ�� εκπα�δευση� (πριµοδ�τηση 
επαγγελµατικ�� µετ�ταξη�)

ΕΕ C 33 τη� 13.2.2002

N 681/2002 27.11.2002 Στ�ριξη τη� φλαµανδικ�� οπτικοακουστικ�� παραγωγ��

NN 30α/2001 3.4.2002 Μερικ� επιστροφ� του φ�ρου αποχ�τευση� — Cellulose 
Production

ΕΕ C 292 τη� 27.11.2002

NN 30β/2001 3.4.2002 Παραγωγ� οργανικ�ν χρωστικ�ν υλ�ν ΕΕ C 292 τη� 27.11.2002

NN 30γ/2001 3.4.2001 Μερικ� επιστροφ� του φ�ρου αποχ�τευση� — Vitamin 
Production

ΕΕ C 292 τη� 27.11.2002

NN 10/2002 3.4.2002 Κοινωνικ� µ�τρα στον τοµ�α τη� εργασ�α� ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002

NN 99/2002 19.6.2002 Παρ�ταση τη� προθεσµ�α� παρ�δοση� δ�ο πλο�ων απ� τα 
ναυπηγε�α Odense

ΕΕ C 262 τη� 29.10.2002

NN 26/2002 11.12.2002 ∆ανικ� πρ�γραµµα βιοµηχανικ�ν υποτροφι�ν PhD EE C 104 τη� 30.4.2003

N 540/2002 20.12.2002 Τροποποι�σει� στον κατ�λογο λειτουργ�α� του 
καθεστ�το� ενεργειακ�ν φ�ρων

EE C 78 τη� 1.4.2003

N 862/2001 14.2.2002 Τροποπο�ηση του ν�µου περ� περιφερειακ�ν 
επιχορηγ�σεων στι� µεταφορ��

ΕΕ C 100 τη� 25.4.2002

N 76/2002 27.2.2002 Χ�ρο� ορθ�� παραγωγικ�� πρακτικ�� (ΟΠΠ) για 
βιοεπιχειρ�σει�

ΕΕ C 113 τη� 14.5.2002

N 770/2001 12.3.2002 Εν�σχυση υπ�ρ µια� εγκατ�σταση� λιπασµατοπο�ηση� 
στο Åland

ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002

N 75/2002 21.6.2002 Τροποπο�ηση του καθεστ�το� ενισχ�σεων για τον τοµ�α 
τη� εν�ργεια�

ΕΕ C 271 τη� 7.11.2002
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Γαλλία

NN 75/2002 1.8.2002 Εν�σχυση σε επιχειρ�σει� υψηλ�� καταν�λωση� 
εν�ργεια� 

ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002

N 468/2002 13.11.2002 Τριετ�� παρ�ταση τη� προθεσµ�α� παρ�δοση� σκ�φου� ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003

N 469/2002 15.11.2002 Εν�σχυση για την υλοτ�µηση ενεργειακ�� ξυλε�α� EE C 59 τη� 14.3.2003

N 74α/2002 11.12.2002 Εν�σχυση σε επιχειρ�σει� υψηλ�� καταν�λωση� 
εν�ργεια�

EE C 104 τη� 30.4.2003

N 234/2001 27.2.2002 Εν�σχυση �ρευνα� και αν�πτυξη� στη Snecma ΕΕ C 133 τη� 5.6.2002

N 702α/2001 12.3.2002 Ατοµικ�� περιπτ�σει� σχετικ�� µε το καθεστ�� 
MEDEA+ (T 2001, TT301 και TT304)

ΕΕ C 133 τη� 5.6.2002

N 185/2001 3.4.2002 Sevelnord ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

NN 151/2001 3.4.2002 Χρηµατοδ�τηση απ� την AfD των επιχειρ�σεων στα 
ΥΧΕ

ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

N 493/2001 2.5.2002 Τροποπο�ηση του καθεστ�το� κρατικ�ν ενισχ�σεων τη� 
ADEME για την ορθολογικ� χρ�ση τη� εν�ργεια�

ΕΕ C 175 τη� 23.7.2002

N 241/2002 2.5.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων υπ�ρ των επιχειρ�σεων που 
�πεσαν θ�µατα τη� βιοµηχανικ�� καταστροφ�� στην 
Τουλο�ζη

ΕΕ C 170 τη� 16.7.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Γερµανία

N 310/2000 5.6.2002 Réunion 2000-2006 — Αποκτ�σει� συµµετοχ�� ΕΕ C 9 τη� 15.1.2003

N 37/2002 21.6.2002 Τροποπο�ηση του καθεστ�το� ενισχ�σεων «Air-Sources 
fixe»

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 117α/2001 3.7.2002 Τροποπο�ηση του καθεστ�το� ενισχ�σεων για τη 
διαχε�ριση των ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργεια� τη� 
ADEME

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 783/2001 8.7.2002 SODIV ΕΕ C 252 της 19.10.2002
N 179/2002 17.7.2002 Μειωµ�νο� ειδικ�� φ�ρο� καταν�λωση� για το 

παραδοσιακ� ρο�µι που παρ�γεται στα υπερπ�ντια 
διαµερ�σµατα

ΕΕ C 252 τη� 19.10.2002

N 117β/2001 2.8.2002 Τροποπο�ηση του καθεστ�το� ενισχ�σεων τη� ADEME 
σχετικ� µε τη διαχε�ριση των αποβλ�των των δ�µων και 
των αποβλ�των των επιχειρ�σεων

ΕΕ C 292 τη� 27.11.2002

N 702β/2001 2.8.2002 Κρατικ� εν�σχυση ad hoc σχετικ� µε το πρ�γραµµα 
MEDEA+: σχ�δια T 2001, TT301 et ΤT304

ΕΕ C 292 τη� 27.11.2002

N 163/2002 18.9.2002 Μη κρατικ�� φ�ρο� υπ�ρ του Bureau National 
interprofessionel du Cognac

ΕΕ C 310 τη� 12.12.2002

N 393β/2001 14.10.2002 Παρ�ταση του �κτακτου καθεστ�το� ενισχ�σεων στι� 
επιχειρ�σει� θ�µατα θεοµηνι�ν και πετρελαιοκηλ�δα� — 
Νοµοθεσ�α-πλα�σιο

ΕΕ C 18 τη� 25.1.2003

N 186/2002 28.10.2002 Ενισχ�σει� στι� µεταφορ�� προϊ�ντων Μαρτιν�κα� ΕΕ C 34 τη� 13.2.2003

N 517/2001 28.10.2002 Απαλλαγ�, κατ�πιν αδε�α�, των κερδ�ν απ� του� φ�ρου� 
σε περ�πτωση δηµιουργ�α� ν�α� δραστηρι�τητα� στα 
υπερπ�ντια διαµερ�σµατα

EE C 58 τη� 13.3.2003

N 207/2002 30.10.2002 Ατοµικ� περ�πτωση κρατικ�� εν�σχυση�, σχετικ� µε το 
πρ�γραµµα MEDEA+ AT302

ΕΕ C 34 τη� 13.2.2003

N 13/2001 30.10.2002 Φορολογικ�� ενισχ�σει� για επενδ�σει� στην Κορσικ� ΕΕ C 18 τη� 25.1.2003

N 422/2002 15.11.2002 Εν�σχυση για τη δηµιουργ�α ταµε�ου χαµηλ�τοκων 
δανε�ων

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

N 423/2002 25.11.2002 Εξοπλισµ�� και αποκατ�σταση παραδοσιακ�ν 
κατασκευ�ν που αποτελο�ν µ�ρο� πολιτιστικ�� 
κληρονοµι�� 

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

NN 86/2002 16.12.2002 Επ�κταση του �κτακτου καθεστ�το� ενισχ�σεων που 
�χουν π�σει θ�µατα των θεοµηνι�ν και τη� 
πετρελαιοκηλ�δα� (NN 62/2000)

ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

N 557/2001 15.1.2002 Τροποπο�ηση του καθεστ�το� υπ�ρ οργανισµ�ν �ρευνα� 
προσκε�µενων στη βιοµηχαν�α

ΕΕ C 45 τη� 19.2.2002

N 262/2001 21.1.2002 Πρ�γραµµα Ε & Α «Καινοτ�µε� εργασιακ�� µ�θοδοι» ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002
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N 705/2001 21.1.2002 Πρ�γραµµα �ρευνα� και αν�πτυξη� στο οµ�σπονδο 
κρ�το� του Bremen

ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

N 837/2001 22.1.2002 Προ�θηση τη� τηλεπληροφορικ�� ΕΕ C 130 τη� 1.6.2002

N 349/2001 30.1.2002 Ταµε�ο σταθεροπο�ηση� και αν�πτυξη� του SBG — 
Sδchsische Beteiligungsgesellschaft

ΕΕ C 62 τη� 9.3.2002

N 694/2001 12.2.2002 Οµοσπονδιακ� πρ�γραµµα-πλα�σιο τη� Γερµαν�α� για 
�ρευνα και αν�πτυξη στι� οπτικ�� τεχνολογ�ε�

ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002

N 692/2001 13.2.2002 Κοιν� σχ�διο «MEDEA+ σχ�διο ΤT401, Λιθογραφ�α 157 
nm»

ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

N 449/2001 13.2.2002 Συν�χιση τη� µεταρρ�θµιση� του οικολογικο� φ�ρου 
µετ� τι� 31 Μαρτ�ου 2002

ΕΕ C 137 τη� 8.6.2002

N 725/2001 12.3.2002 Σχ�διο Ε & Α «Βελτιστοπο�ηση τη� αν�πτυξη� και τη� 
παραγωγ�� ειδικ�ν πλο�ων µικρο� και µεσα�ου µεγ�θου� 
προκειµ�νου να µειωθε� το κ�στο� κατ� 30T %», απ� την 
Peene-Werft GmbH

ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002

N 628/2001 19.3.2002 Πρ�γραµµα ενισχ�σεων υπ�ρ των ανανε�σιµων πηγ�ν 
εν�ργεια� (Rheinland-Pfalz)

ΕΕ C 100 τη� 25.4.2002

N 754/2001 26.3.2002 Πρ�γραµµα Ε & Α «$ρευνα ∆ιαδικτ�ου» ΕΕ C 127 τη� 29.95.2002

N 709/2001 9.4.2002 Προ�θηση τη� �ρευνα� και αν�πτυξη� στο πλα�σιο 
γερµανικο� διαστηµικο� προγρ�µµατο�: ενισχ�σει� σε 
επιχειρ�σει�

ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

N 825/2001 17.4.2002 Πρ�γραµµα µεταφορ�� βοηθ�ν καινοτοµ�α� ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

N 558/2001 30.4.2002 Ενισχ�σει� για τη µεταφορ� τεχνολογ�α� µ�σω 
τεχνολογικ�ν κ�ντρων

ΕΕ C 170 τη� 16.7.2002

N 602/2001 22.5.2002 Παροχ� εν�σχυση� σε αν�ργου� για την εκκ�νηση 
επιχειρηµατικ�ν δραστηριοτ�των

ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

NN 174α/2001 22.5.2002 Εν�σχυση στη ναυπηγικ� βιοµηχαν�α 2001 ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

N 34/2002 24.5.2002 Τεχνολογ�α και τεχνογνωσ�α για οργανικ�� 
καλλι�ργειε�, µ�ρο� Β

ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

N 843/2001 5.6.2002 Meyer Werft Papenburg — Παρ�ταση τριετο�� 
προθεσµ�α� παρ�δοση� σκ�φου�

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 240/2002 19.6.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� επιχε�ρηση� Zellstoff Stendal GmbH 
(MSF)

ΕΕ C 232 τη� 28.9.2002

N 267/2002 19.6.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� επιχε�ρηση� Fairchild Dornier ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002

N 73/2002 26.6.2002 Κατευθυντ�ριε� γραµµ�� τη� Freie Hansestadt Bremen για 
τη δι�σωση και αναδι�ρθρωση MME του βιοµηχανικο� 
και εµπορικο� τοµ�α

ΕΕ C 252 τη� 19.10.2002

N 655α/2001 26.6.2002 Προ�θηση του ελ�γχου τη� ρ�πανση� και προστασ�α του 
κλ�µατο�

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 147/2002 2.7.2002 Σχ�διο ΕT& Α µε τ�τλο «Αν�λυση τη� σηµεριν�� 
κατ�σταση� και των προδιαγραφ�ν του προτ�που NET-S 
ειδικ�τερα �σον αφορ� τι� λειτουργικ�� συνδ�σει� 
µεταξ� συνεργαζ�µενων ετα�ρων» απ� Thyssen 
Nordseewerke GmbH

ΕΕ C 277 τη� 14.112002

N 146/2002 2.7.2002 Σχ�διο Ε & Α µε τ�τλο «Αν�λυση απαιτ�σεων και 
προδιαγραφ�ν του προτ�που ΝΕΤ-S ειδικ�τερα �σον 
αφορ� τι� πτυχ�� PDM» απ� L�rssen Werft GmbH

ΕΕ C 277 τη� 14.11.2002

N 61/2002 2.7.2002 Σχ�διο Ε & Α «Εικονικ� µηχανοστ�σιο — Φορτηγ� 
πλο�ο» απ� Κvaerner Warnow Werft GmbH

ΕΕ C 277 τη� 14.11.2002

N 59/2002 2.7.2002 Σχ�διο ΕT& Α «Εικονικ� µηχανοστ�σιο — Επιβατηγ� 
πλο�ο» απ� Aker MTW Werft GmbH

ΕΕ C 277 τη� 14.11.2002

N 359/2002 8.7.2002 Παρ�ταση του καθεστ�το� ενισχ�σεων δι�ρθρωση� και 
αναδι�ρθρωση� για τι� ΜΜΕ στο οµ�σπονδο κρ�το� τη� 
Σαξον�α� µ�χρι τι� 31 ∆εκεµβρ�ου 2002

EE C 39 τη� 18.2.2003

N 306/2002 17.7.2002 Flensburger Schiffbaugesellschaft GmbH ΕΕ C 277 τη� 14.11.2002

N 360/2002 24.7.2002 Εν�σχυση υπ�ρ των επιχειρ�σεων BAE Berliner 
Batteriefabrik GmbH και MODAC GmbH

ΕΕ C 262 τη� 29.10.2002

N 380/2002 9.8.2002 Τροποπο�ηση του περιφερειακο� προγρ�µµατο� για την 
απασχ�ληση — Κρατ�διο Μεκλεµβο�ργου-Ποµµεραν�α�

ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003 

N 372/2002 12.8.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Heraeus Tenevo AG
(Betriebsstätte Biterfeld)(MSF)

ΕΕ C 248 τη� 15.10.2002
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N 96/2002 12.8.2002 Καθεστ�� του κρατιδ�ου Σαξον�α�-Kνχαλτ για τη 
χορ�γηση δανε�ων σε προσανατολισµ�νε� στην 
τεχνολογ�α επιχειρ�σει�

ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003

N 382/2002
(πρ�ην N 
405/B/2000)

19.8.2002 Τροποπο�ηση του προγρ�µµατο� αγορ�� εργασ�α� του 
κρατιδ�ου Μεκλεµβο�ργου-Ποµµεραν�α� υπ�ρ τη� 
απασχ�ληση� ατ�µων που λαµβ�νουν επιδ�µατα 
κοινωνικ�� ασφ�λιση�

ΕΕ C 34 τη� 13.2.2003

N 381/2002(πρ�ην 
N 405/A/2000)

19.8.2002 Τροποπο�ηση του προγρ�µµατο� αγορ�� εργασ�α� του 
κρατιδ�ου Μεκλεµβο�ργου-Ποµµεραν�α� υπ�ρ των 
ατ�µων που επιθυµο�ν να γ�νουν επιχειρηµατ�ε�

ΕΕ C 18 τη� 25.1.2003

N 483/2002 20.8.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων του κρατιδ�ου Θουριγγ�α� για την 
προ�θηση τη� απασχ�ληση� και των προγραµµ�των 
επαγγελµατικ�� κατ�ρτιση� υπ�ρ των αν�ργων, ιδ�ω� 
µακροχρ�νιων, των ηλικιωµ�νων και των εργαζοµ�νων µε 
ειδικ�� αν�γκε�

ΕΕ C 34 τη� 13.2.2003

N 484/2002 18.9.2002 Σχ�διο Ε & Α «Sinsee, ασφ�λεια πλο�ων», που εκτελε�ται 
απ� την επιχε�ρηση Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 
mbH & Co. KG

ΕΕ C 292 τη� 27.11.2002

N 388/2002 18.9.2002 Πρ�γραµµα προ�θηση� για τεχνικ�� πληροφορ�α� και 
επικοινων�α� «It Research 2006»

ΕΕ C 327 τη� 28.12.2002

N 416/2002 2.10.2002 Rapid Eye AG (MSF)

N 554/2002 4.10.2002 Γερµανικ� µ�τρα για τη σ�σταση Ταµε�ου «Aufbauhilfe» ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

— Ν�µο� αλληλεγγ�η� υπ�ρ των θυµ�των πληµµ�ρα�

N 97/2002 8.10.2002 Πρ�γραµµα του κρατιδ�ου Θουριγγ�α� υπ�ρ τη� 
µεταφορ�� τεχνολογ�α�

ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003

N 556/2002 16.10.2002 Σχ�διο E & A «SITZ, ασφαλ� δεξαµεν�πλοια διπλο� 
κ�του�», απ� Lindenau GmbH Schiffswerft & 
Maschinenfabrik

ΕΕ C 327 τη� 28.12.2002

N 549/2002 16.10.2002 HFF — Στ�ριξη τη� κινηµατογραφικ�� παραγωγ�� στα 
γερµανικ� οµ�σπονδα κρ�τη — $σσεν 

N 361/2002 16.10.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� επιχε�ρηση� Kunz Faserplattenwerk 
Baruth GmbH (MSF)

ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003

N 319/2002 16.10.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση στη Schott Lithotec AG (MSF)

NN 85/2002 16.10.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� CargoLifter AG ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003

N 352/2002 21.10.2002 Καθεστ�� τη� Κ�τω Σαξον�α� για την παροχ� εγγυ�σεων 
υπ�ρ των συµµετοχ�ν που αποκτιο�νται απ� εταιρε�ε� 
επενδ�σεων κεφαλα�ου µε στ�χο την αναδι�ρθρωση 
προβληµατικ�ν ΜΜΕ

ΕΕ C 34 τη� 13.2.2003

N 379/2002 30.10.2002 Περιφερειακ� εν�σχυση για κινητ� οικονοµικ� αγαθ� 
στον τοµ�α των υπηρεσι�ν

ΕΕ C 34 τη� 13.2.2003

N 300/2002 30.10.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Communicant Semiconductor 
Technologies AG (MSF)

EE C 58 τη� 13.3.2003

NN 13/2001 30.10.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση υπ�ρ τη� επιχε�ρηση� Vallource 
und Mannesmann Tubes VUM

ΕΕ C 18 τη� 25.1.2003

N 345/2002 13.11.2002 Πρ�το� σταθµ�� παραγωγ�� ηλιακ�� εν�ργεια� στο 
Saarbrücken/Saarland

ΕΕ C 59 τη� 14.3.2003

N 513/2002 25.11.2002 Πρ�γραµµα ν�ων υλικ�ν (Βαυαρ�α) ΕΕ C 78 τη� 1.4.2003

N 565/2002 27.11.2002 Επιχειρηµατικ� κεφ�λαια για µικρ�� επιχειρ�σει� 
τεχνολογ�α� (BTU) — Παρ�ταση τη� κρατικ�� εν�σχυση� 
NT551/2000

EE C 76 τη� 28.3.2003

N 514/2002 27.11.2002 Κρατικ� εν�σχυση υπ�ρ τη� Agrolinz Melamin 
Deutschland GmbH (MSF)

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

N 633/2002 2.12.2002 Πρ�γραµµα ΕT&TΑ — Inno-Net ΕΕ C 76 τη� 28.3.2003

N 632/2002 2.12.2002 Eιδικο� διακανονισµο� για τι� επιχειρ�σει� και του� 
ανεξ�ρτητου� επαγγελµατ�ε� που επλ�γησαν απ� τι� 
πληµµ�ρε� του 2002 στη Βαυαρ�α

ΕΕ C 68 τη� 21.3.2003

N 559/2002 2.12.2002 Οικονοµικ� και περιβαλλοντικ� πρ�γραµµα (Κ�τω 
Σαξον�α)

EE C 76 τη� 28.3.2003

N 436/2002 6.12.2002 Κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για την προ�θηση καινοτ�µων 
επιχειρ�σεων (Schleswig- Holstein)

EE C 75 τη� 27.3.2003

N 640/2002 11.12.2002 Κρατικ� εν�σχυση υπ�ρ τη� Vestas Deutschland GmbH 
Lauchhammer Brandenburg (MSF)

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003
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Ελλάδα

N 634/2002 11.12.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Grundig AG — Εν�σχυση δι�σωση� EE C 82 τη� 5.4.2003

N 404/2002 11.12.2002 Προσωριν� φοροαπαλλαγ� για ορισµ�νε� µον�δε� 
παραγωγ�� εν�ργεια� µε στροβ�λου� συνδυασµ�νου 
κ�κλου στη Γερµαν�α

EE C 106 τη� 3.5.2003

N 246/2002 11.12.2002 Πρ�γραµµα επιµ�ρφωση� για διδακτικ� προσωπικ� τη� 
επαγγελµατικ�� εκπα�δευση� (Βαυαρ�α) — 2

ΕΕ C 108 τη� 7.5.2003

N 245/2002 11.12.2002 Πρ�γραµµα επιµ�ρφωση� για διδακτικ� προσωπικ� τη� 
επαγγελµατικ�� εκπα�δευση� (Bαυαρ�α) — 1

EE C 87 τη� 10.4.2003

N 244/2002 11.12.2002 Πρ�γραµµα (2002) επιµ�ρφωση� διδακτικο� προσωπικο� 
για µειονεκτο�ντα νεαρ� �τοµα (Βαυαρ�α) 

ΕΕ C 78 τη� 1.4.2003

N 533/2002 23.12.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων ΕT&TΑ για την προ�θηση τη� 
συµµετοχ�� στο πρ�γραµµα τη� βιοµηχαν�α� προµ�θεια� 
εξοπλισµο� αεροσκαφ�ν Αirbus A380

EE C 106 τη� 3.5.2003

N 547/2001 21.1.2002 Αποτελεσµατικ� συνεργασ�α στον τοµ�α Ε & Α ΕΕ C 59 τη� 6.3.2002

N 93/2002 17.4.2002 Πρ�γραµµα ΗΡΩΝ ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

C 40/2002 
(πρ�ην N 513/2001)

5.6.2002 Εν�σχυση στα Ελληνικ� Ναυπηγε�α

N 329/2002 2.7.2002 ∆ιεθν�� συνεργασ�α σε δραστηρι�τητε� �ρευνα� και ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Ιρλανδία

Ιταλία

αν�πτυξη� (α�ξηση προϋπολογισµο� 2002)

N 349/2002 17.7.2002 ∆ιορθωτικ� στον ελληνικ� χ�ρτη περιφερειακ�ν 
ενισχ�σεων

ΕΕ C 252 τη� 19.10.2002

N 548/2002 18.9.2002 Ταµε�ο αν�πτυξη� ν�α� οικονοµ�α� ΑΕ (ΤANEO ΑΕ) ΕΕ C 34 τη� 13.2.2003

N 187/2002 11.10.2002 Ν�µο� περιφερειακ�� αν�πτυξη� (τροποπο�ηση 2002)

N 133/2001 16.10.2002 Λανθ�νον κ�στο� ΕΕ C 9 τη� 15.1.2003

N 375/2002 30.10.2002 Στ�ριξη του προγρ�µµατο� ΕΛΕΥΘΩ (ΕT&TT π�ρκα και 
θερµοκοιτ�δε�)

N 412/2002 27.11.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων για επιχειρ�σει� �νταση� γν�ση� EE C 148 τη� 25.6.2003

N 826/2001 15.1.2002 Προδιαγραφ�� εναλλακτικ�� εν�ργεια� I �ω� IV ΕΕ C 59 τη� 6.3.2002

N 553/2001 15.1.2002 Εν�σχυση για την προ�θηση των ανανε�σιµων πηγ�ν 
εν�ργεια� (ΑΠΕ) στην Ιρλανδ�α

ΕΕ C 45 τη� 19.2.2002

N 832/2000 15.1.2002 Καθεστ�� απαλλαγ�ν για επενδ�σει� σε κεφαλαιουχικ� 
εξοπλισµ� για ξενοδοχειακ�� µον�δε�

ΕΕ C 59 τη� 6.3.2002

N 436/2001 21.1.2002 Καθεστ�� επιχορηγ�σεων στην αλιε�α για τουριστικο�� 
και ψυχαγωγικο�� σκοπο��

ΕΕ C 77 τη� 28.3.2002

N 525/2001 30.1.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων θερµοκοιτ�δων

N 650/2001 12.3.2002 Κοινοπο�ηση εισφορ�� µετοχικο� κεφαλα�ου — An Post

N 271/2002 
(πρ�ην N 564/98)

8.7.2002 Παρ�ταση του καθεστ�το� αναζωογ�νηση� τη� υπα�θρου ΕΕ C 252 τη� 19.10.2002

N 270/2002 
(πρ�ην N 563/98)

8.7.2002 Παρ�ταση του καθεστ�το� αναζωογ�νηση� των αστικ�ν 
περιοχ�ν 

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 773/2001 2.8.2002 $ρευνα, τεχνολογικ� αν�πτυξη και καινοτοµ�α στον 
τοµ�α τη� ναυτιλ�α� (ΕΤΑΚ)

ΕΕ C 9 τη� 15.1.2003

N 654/2002 15.11.2002 Συµµετοχ� ΜΜΕ σε εµπορικ�� εκθ�σει� (τροποπο�ηση 
τη� κρατικ�� εν�σχυση� NT479/2000)

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

N 653/2002 15.11.2002 Παροχ� συµβουλευτικ�ν υπηρεσι�ν σε ΜΜΕ 
(τροποπο�ηση τη� κρατικ�� εν�σχυση� NT477/2000)

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

NN 118/2000 23.12.2002 Καθεστ�� φορολογικ�ν απαλλαγ�ν για ξενοδοχε�α στην 
Ιρλανδ�α

EE C 143 τη� 19.6.2003

N 414/2001 15.1.2002 Tοσκ�νη — «Στ�χο� 2 — Ερευνητικ�� ενισχ�σει�» ΕΕ C 59 τη� 6.3.2002

N 716/2000 12.2.2002 Ενισχ�σει� στην �ρευνα και αν�πτυξη ΕΕ C 88 τη� 12.4.2002
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N 599α/2001 27.2.2002 Ενισχ�σει� για τη στ�γαση των εξωκοινοτικ�ν 
εργαζοµ�νων

ΕΕ C 89 τη� 13.4.2002

N 376/2001 27.2.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων για ενα�ρια οχ�µατα µεταφορ�� ΕΕ C 172 τη� 18.7.2002

C 18/2002 (πρ�ην
N 809/2000)

4.3.2002 Επενδυτικ�� ενισχ�σει� υπ�ρ διαφ�ρων ναυπηγε�ων 
[�ρθρο 4 του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1540/1998]

ΕΕ C 141 τη� 14.6.2002

N 343/2001 5.3.2002 Ν�µο� 598/94 — Ενισχ�σει� στην �ρευνα και την 
αν�πτυξη

ΕΕ C 133 τη� 5.6.2002

N 648/2000 5.3.2002 Καθεστ�� κρατικ�ν ενισχ�σεων περιφερειακο� 
χαρακτ�ρα υπ�ρ των µεγ�λων επιχειρ�σεων 
(µ�τρα που προβλ�πονται στο περιφερειακ� 
επιχειρησιακ� πρ�γραµµα για την περ�οδο 2000-2006)

ΕΕ C 89 τη� 13.4.2002

N 844/2001 9.4.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� επιχε�ρηση� ST Microelectronics, 
Catania (MSF)

ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002

N 461/2001 3.5.2002 Απαλλαγ� απ� την �µµεση φορολογ�α υπ�ρ τη� 
παραγωγ�� βιοντ�ζελ

ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002

N 535/2001 8.5.2002 Επενδυτικ�� ενισχ�σει� για την προστασ�α του 
περιβ�λλοντο�

ΕΕ C 252 τη� 19.10.2002

N 324/2002 21.6.2002 Φορολογικ�� εκπτ�σει� υπ�ρ επενδ�σεων στι� περιοχ�� 
στι� οπο�ε� εφαρµ�ζεται η παρ�κκλιση του �ρθρου 87 
παρ�γραφο� 3 στοιχε�ο α) τη� Συνθ�κη� και στι� ζ�νε� 
των περιφερει�ν Abruzzo και Molise στι� οπο�ε� 
εφαρµ�ζεται η παρ�κκλιση του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 

ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Κάτω $ώρες

3 στοιχε�ο γ) (σχ�διο νοµοθετικο� διατ�γµατο� για την 
τροποπο�ηση του �ρθρου 8 του ν�µου αριθ. 388 τη� 
23η� ∆εκεµβρ�ου 2000)

N 125/2002 26.6.2002 Ιταλ�α — Περιφ�ρεια Basilicata — Ενισχ�σει� για �ρευνα 
και αν�πτυξη

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

NN 8/2002 2.7.2002 Ιταλ�α — Περιφ�ρεια τη� Σαρδην�α� — Καθεστ�� 
ενισχ�σεων αναδι�ρθρωση�: ΠΝ 66/76

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2003

C 45/2002 (πρ�ην 
N 428/2000)

2.7.2002 Eνισχ�σει� υπ�ρ τη� απασχ�ληση� (αναχρηµατοδ�τηση 
του περιφερειακο� ν�µου αριθ. 30/1997)

ΕΕ C 242 τη� 8.10.2002

N 407/2002 7.8.2002 Ενισχ�σει� για τη δηµιουργ�α επιχειρ�σεων, κατ� 
προτεραι�τητα στι� ν�ε� λεκ�νε� απασχ�ληση� τη� 
περιφ�ρεια� Πεδεµοντ�ου

ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002 

N 756/2001 3.9.2002 Ενισχ�σει� στον τουριστικ� κλ�δο (Σικελ�α) ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003

N 421/2002 2.10.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Fibre Ottiche Sud SpA, Battipaglia 
(Salerno) (MSF)

ΕΕ C 327 τη� 28.12.2002

N 526/2001 31.10.2002 Kρθρο 69 του περιφερειακο� ν�µου 32/2000: 
ανανε�σιµε� πηγ�� εν�ργεια� 

ΕΕ C 23 τη� 30.1.2003

N 424/2001 15.11.2002 Περιοχ� τη� Τοσκ�νη� — Στ�χο� 2, εν�σχυση για την 
περιβαλλοντικ� προστασ�α και την εξοικον�µηση 
εν�ργεια�

ΕΕ C 78 τη� 1.4.2003

N 526/2002 27.11.2002 Ενα�ρια οχ�µατα µεταφορ�� 2002 — Trento

N 824/2001 6.12.2002 Ενισχ�σει� για τη δηµιουργ�α θ�σεων απασχ�ληση� σε 
ενισχυ�µενε� περιοχ�� β�σει τη� παρ�κκλιση� που 
προβλ�πει το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 3 στοιχε�ο α) τη� 
Συνθ�κη�

EE C 65 τη� 19.3.2003

N 292/2002 11.12.2002 Κεφ�λαιο επιχειρηµατικο� κινδ�νου για την εκκ�νηση 
καινοτ�µων επιχειρ�σεων

EE C 97 τη� 24.4.2003

N 652/2001 1.2.2002 KLICT ΕΕ C 88 τη� 12.4.2002

N 812/2001 13.2.2002 Εν�σχυση για την επεξεργασ�α µολυσµ�νη� ιλ�ο� ΕΕ C 248 τη� 15.10.2002

N 831/2001 18.2.2002 Τροποπο�ηση των περιφερειακ�ν επενδυτικ�ν σχεδ�ων 
2000 (IPR 2000-2006)

ΕΕ C 89 τη� 13.4.2002

N 520/2001 27.2.2002 Συµφων�α για την προστασ�α του εδ�φου� ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002

N 48/2002 27.3.2002 Αναπτυξιακ� εν�σχυση υπ�ρ τη� ∆ηµοκρατ�α� τη� 
Τζαµ�ικα — Ναυπ�γηση ρυµουλκο�

ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

N 724/2001 8.5.2002 Α�ξηση του προϋπολογισµο� του καθεστ�το� 
επιδοτ�σεων για την παροχ� εν�ργεια� στου� µη 
κερδοσκοπικο�� και στου� ειδικο�� τοµε�� (EINP)

ΕΕ C 150 τη� 22.6.2002
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N 217/2002 6.6.2002 Καταστροφ� απ� �κρηξη πυροτεχνηµ�των στο Enschede 
— Αποζηµ�ωση επιχειρ�σεων

ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

N 746/2001 19.6.2002 NL — Στ�ριξη τη� κινηµατογραφικ�� και 
οπτικοακουστικ�� παραγωγ��

N 230α/2002 2.7.2002 Καθεστ�� µισθολογικ�ν πριµοδοτ�σεων β�ρειων Κ�τω 
Χωρ�ν 2002 (LPR 2002)

ΕΕ C 252 τη� 19.10.2002

N 157/2002 17.7.2002 Απαλλαγ� απ� τα τ�λη �δρευση� ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 291/2002 7.8.2002 Eπιχορηγ�σει� για επενδ�σει� γν�ση� — Υποδοµ� (BSIK) ΕΕ C 18 τη� 25.1.2003

N 465/2002 2.9.2002 TMI — Ρ�θµιση τη� τεχνολογικ�� καινοτοµ�α� ΕΕ C 327 τη� 28.12.2002

N 530/2002 14.10.2002 Εν�σχυση ΕT&TΑ στον τοµ�α τη� τηλεαν�χνευση� ΕΕ C 34 τη� 13.2.2003

N 616α/2002 15.11.2002 Σχ�διο 2003 για τη δηµιουργ�α θ�σεων εργασ�α� στη 
Friesland — Περιφερειακ� εν�σχυση

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

N 616β/2002 15.11.2002 Σχ�διο 2003 για τη δηµιουργ�α θ�σεων εργασ�α� στη 
Friesland — Γεωργ�α (κλ�δοι µεταπο�ηση� και εµπορ�α�)

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

N 455/2002 27.11.2002 Αναπτυξιακ� εν�σχυση στο El Salvador ΕΕ C 71 τη� 25.3.2003

N 836/2001 27.11.2002 Αναπτυξιακ� εν�σχυση στην Κολοµβ�α — Ναυπηγικ�� 
εργασ�ε� 

ΕΕ C 71 τη� 25.3.2003

N 745/2001 2.12.2002 Σχ�διο περιβαλλοντικ�� τεχνολογ�α� ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003

N 414/2002 3.12.2002 Αποκατ�σταση παλαι�ν, µολυσµ�νων µον�δων φυσικο� 
αερ�ου 

EE C 82 τη� 5.4.2003
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

N 652/2002 11.12.2002 Φορολογικ�� µεταρρυθµ�σει� ενεργειακ�ν φ�ρων 2003 ΕΕ C 104 τη� 30.4.2003

N 638/2002 11.12.2002 Προσωριν� σ�στηµα συλλογ�� του CFC και του halon EE C 82 τη� 5.4.2003

N 707/2001 14.5.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων για επιδε�ξει� απ� τεχνολογικ�� 
απ�ψεω� καινοτ�µων προϊ�ντων, διαδικασι�ν και 
συστηµ�των (επιδε�ξει� �ρευνα� και αν�πτυξη�)

ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002

N 60/2002 6.6.2002 Καθεστ�� κρατικ�ν ενισχ�σεων για τη δηµιουργ�α 
οµ�δων �ρευνα� και τεχνολογικ�� αν�πτυξη� σε 
επιχειρ�σει� (οµ�δε� Ε & Α)

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 254/2002 26.7.2002 Επιδοτο�µενα δ�νεια για επενδ�σει� στον τοµ�α του 
τουρισµο� 

ΕΕ C 23 τη� 30.1.2003

N 222α/2002 11.12.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων τη� ελε�θερη� ζ�νη� τη� Μαδ�ρα� 
για την περ�οδο 2003-2006

N 141/2001 27.2.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων υπ�ρ τη� απασχ�ληση� και των 
επενδ�σεων στην κοιν�τητα Βαλ�νθια�

ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002

N 82/2002 19.3.2002 Ενισχ�σει� στι� επιχειρ�σει� για την προστασ�α του 
περιβ�λλοντο�

ΕΕ C 154 τη� 28.6.2002

N 771/2001 19.3.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων για ερευνητικ�� και αναπτυξιακ�� 
δραστηρι�τητε� απ� φορε�� εκµετ�λλευση� 
επιστηµονικ�ν και τεχνολογικ�ν π�ρκων 
(επιστηµονικ� και τεχνολογικ� π�ρκα)

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 142/2002 9.4.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων υπ�ρ τη� κινηµατογραφικ�� 
παραγωγ�� και των συναφ�ν µε τι� ταιν�ε� 
δραστηριοτ�των

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 8/2002 10.4.2002 Ενισχ�σει� για την επανεκβιοµηχ�νιση και την 
οργ�νωση των επιχειρ�σεων — Cantabria

ΕΕ C 186 τη� 6.8.2002

N 739/2001 19.4.2002 Ερευνητικ�� και αναπτυξιακ�� ενισχ�σει� — Torres Quevedo ΕΕ C 133 τη� 5.6.2002

N 86/2002 29.4.2002 Ενισχ�σει� για �ρευνα και αν�πτυξη — Καταλον�α ΕΕ C 170 τη� 16.7.2002

N 716/2001 29.4.2002 Ενισχ�σει� για �ρευνα και αν�πτυξη — Αστο�ρια� ΕΕ C 170 τη� 16.7.2002

N 3/2002 7.5.2002 Ναυπηγικ� βιοµηχαν�α — Αναπτυξιακ� βο�θεια στη 
Ναµ�µπια

ΕΕ C 262 τη� 29.10.2002

N 348/2001 22.5.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων υπ�ρ τη� προ�θηση� των 
προσλ�ψεων και τη� σταθερ�τητα� τη� εργασ�α� (Galicia)

ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002

N 106/2002 31.5.2002 Παρ�ταση τη� εν�σχυση� Ν 670/98 (επιχορηγ�σει� για 
τη δι�θεση των λυµ�των — Καταλον�α)

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002
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N 88/2002 5.6.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� επιχε�ρηση� Papelera Guipuzkoana de 
Zikuñaga

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 722/2001 19.6.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων υπ�ρ τη� εξερε�νηση� 
µεταλλευµ�των, τη� προστασ�α� του περιβ�λλοντο� και 
τη� ασφ�λεια� των µεταλλε�ων �σον αφορ� τα µη 
ενεργειακ� ορυκτ�

ΕΕ C 248 τη� 15.10.2002

N 823/2001 24.6.2002 Καθεστ�� περιφερειακ�ν ενισχ�σεων υπ�ρ τη� 
συνδε�µενη� µε επενδ�σει� απασχ�ληση� (Asturias)

ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002

N 325/2002 17.7.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων στην οπτικοακουστικ� παραγωγ� 
(Aνδαλουσ�α)

EE C 23 τη� 30.1.2003

NN 73/2002 2.8.2002 $ργο επ�κταση� του φρ�γµατο� Yesa ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002

N 198/2002 6.8.2002 Χρηµατοδ�τηση επενδυτικ�ν σχεδ�ων για τι� 
ανανε�σιµε� πηγ�� εν�ργεια�

EE C 65 τη� 19.3.2003

N 51/2002 7.8.2002 Εν�σχυση στην εταιρε�α Panda Software ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002

N 740/2001 7.8.2002 Καθεστ�� επενδυτικ�ν ενισχ�σεων περιφερειακο� 
χαρακτ�ρα και επενδυτικ�ν ενισχ�σεων στην 
απασχ�ληση (La Rioja)

ΕΕ C 327 τη� 28.12.2002

N 417/2002 26.8.2002 Εν�σχυση για την προ�θηση τη� συµµετοχ�� τη� 
βιοµηχαν�α� στην �ρευνα και την αν�πτυξη σχεδ�ων που 
αφορο�ν τα κ�ρια µ�ρη των κινητ�ρων που �χουν 
επιλεγε� για να εξοπλ�σουν το Airbus A380

ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Σ�υηδία

Ηνωµέν� Βασίλει�

N 347β/2002 2.9.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Taller Escola Barcelona SCCL ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002

N 347α/2002 2.9.2002 Εν�σχυση υπ�ρ των κοινωνικ�ν πρωτοβουλι�ν Icaria ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002

N 334/2002 2.9.2002 Ενισχ�σει� στα στρατηγικ�� φ�σεω� σχ�δια — Χ�ρα των 
Β�σκων

ΕΕ C 327 τη� 28.12.2002

N 208/2002 23.9.2002 Τροποπο�ηση του καθεστ�το� NT141/2000 — Επενδυτικ�� 
ενισχ�σει� και ενισχ�σει� υπ�ρ τη� απασχ�ληση� — 
Ναβ�ρα)

ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002

N 218/2002 9.10.2002 Εν�σχυση για την προ�θηση τη� ηλιακ�� εν�ργεια� 
(θερµικ�, φωτοβολταϊκ� και αιολικ�-φωτοβολταϊκ� 
ηλιακ� εν�ργεια)

ΕΕ C 18 τη� 25.1.2003

N 49/2002 16.10.2002 Εν�σχυση υπ�ρ του οµ�λου Alfa Lan ΕΕ C 327 τη� 28.12.2002

N 219/2002 21.10.2002 Εν�σχυση µ�τρων για την προ�θηση τη� εξοικον�µηση� 
εν�ργεια�, τη� ενεργειακ�� αποδοτικ�τητα�, τη� 
συµπαραγωγ�� και των ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργεια� — 
Ισπαν�α — Castilla y Le�n

ΕΕ C 18 τη� 25.1.2003

N 610/2002 30.10.2002 Εν�σχυση στην επιχε�ρηση Iberdrola distribuciσn για την 
υποδοµ� διανοµ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� — Murcia

ΕΕ C 92 τη� 17.4.2003

N 516/2002 13.11.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση στην Cobre Las Cruces ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003

N 2/2002 13.11.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση ad hoc υπ�ρ 
τη� tuboplast Hispania SA

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

N 50α/2002 27.11.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση στον �µιλο Ibermatica

NN 40/2002 27.11.2002 Ζηµι�� που προκλ�θηκαν απ� θεοµην�ε� (Castilla y Le�n) ΕΕ C 59 τη� 14.3.2003

NN 66/2001 27.11.2002 Σκελετο� ατρ�κτου αεροσκαφ�ν EE C 82 τη� 5.4.2003

N 699/2002 2.12.2002 Εν�σχυση προ� την Icaria Iniciatives Socials για την 
πρ�σληψη οκτ� εργαζοµ�νων µε διανοητικ�� αναπηρ�ε�

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

N 536/2002 3.12.2002 Comunidad de Madrid — Εν�σχυση για σχ�δια ΕT&TΑ προ� 
τι� ΜΜΕ

ΕΕ C 78 τη� 1.4.2003

N 827/2001 12.3.2002 Παρ�ταση καθεστ�των περιβαλλοντικ�ν ενισχ�σεων ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

NN 4α/2001 11.12.2002 Παρ�ταση του συστ�µατο� φορολ�γηση� CO2 (χ�λυβα�) ΕΕ C 104 τη� 30.4.2003

NN 3α/2001 11.12.2002 Παρ�ταση του συστ�µατο� φορολ�γηση� CO2 ΕΕ C 104 τη� 30.4.2003

N 717α/2001 21.1.2002 Εν�σχυση αναδι�ρθρωση� (Β�ρεια Ιρλανδ�α) ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002

N 514/2001 13.2.2002 Εκσυγχρονισµ�� του συστ�µατο� πληρωµ�� των 
κοινωνικ�ν παροχ�ν στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο και παροχ� 
πρ�σβαση� στι� καθολικ�� τραπεζικ�� υπηρεσ�ε� που 
συνοψ�ζεται ω� «καθολικ�� τραπεζικ�� υπηρεσ�ε�»
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N 104α/2002 1.3.2002 Καθεστ�� εµπορ�α� εκποµπ�ν αερ�ων ΕΕ C 193 τη� 13.8.2002

N 104β/2002 12.3.2002 Καθεστ�� εµπορ�α� εκποµπ�ν αερ�ων ΕΕ C 193 τη� 13.8.2002

N 680/2001 3.4.2002 Καθεστ�� στ�ριξη� ακ�νητη� περιουσ�α�

N 560/2001 9.4.2002 Brighton West Pier ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002

NN 17/2002 9.4.2002 Brighton West Pier ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002

N 606/2001 9.4.2002 Κοινοτικ� ταµε�ο χρηµατοδ�τηση� τη� αν�πτυξη� ΕΕ C 133 τη� 5.6.2002

N 863/2001 24.4.2002 Τ�λη υπηρεσι�ν κοιν�� ωφ�λεια� (Β�ρεια Ιρλανδ�α)

NN 12/2002 7.5.2002 ∆ιεθνε�� τεχνολογικ�� υπηρεσ�ε� — ∆ιεθνε�� αποσπ�σει� ΕΕ C 170 τη� 16.7.2002

N 239/2002 24.5.2002 Εταιρικ� υποστ�ριξη αναβ�θµιση� ΕΕ C 170 τη� 16.7.2002

N 856/2001 24.5.2002 Καθεστ�� συνεταιριστικ�� �ρευνα� Link ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

N 158/2002 19.6.2002 Πρ�τη φ�ση του µε�ζονο� προγρ�µµατο� φωτοβολταϊκ�� 
επ�δειξη�

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 209/2002 2.7.2002 Επιχορηγ�σει� υπ�ρ τεχνολογι�ν στον τοµ�α των 
ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργεια�

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 124/2002 17.7.2002 Πρ�ταση κατασκευ�� αεριαγωγο� Β�ρεια� Ιρλανδ�α� ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002

N 804/2001 17.7.2002 Μειωµ�νο� συντελεστ�� �µµεσου φ�ρου επ� του 
βιοντ�ζελ

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 711/2001 2.10.2002 Κοινοτικ� φορολογικ� π�στωση για επενδ�σει� ΕΕ C 18 τη� 25.1.2003
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2. Μέτρα για τα �π�ία η Επιτρ�πή διαπίστωσε, �ωρίς να κινήσει την επίσηµη 
διαδικασία ε�έτασης, την έλλειψη ενισ�ύσεων �άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 
της συνθήκης ΕΚ ή τ�υ άρθρ�υ 1 παράγρα��ς 2 της απ	�ασης 2496/96/EΚΑ%

Αυστρία

Βέλγι� 

Γαλλία

Γερµανία

N 317/2002 16.10.2002 Πρ�γραµµα στ�ριξη� τη� διαρρ�θµιση� ακιν�των στη 
Σκοτ�α — Bespoke development

NN 51/2002 16.10.2002 Energy Efficiency Best Practice Programme (EEBPP) EE C 39 τη� 18.2.2003

N 299γ/2002 30.10.2002 Πιλοτικ� σχ�διο «Green Fuel Challenge» — Υδρογ�νο ΕΕ C 327 τη� 28.12.2002

N 299β/2002 30.10.2002 Πιλοτικ� σχ�διο «Green Fuel Challenge» — Βιοα�ριο ΕΕ C 327 τη� 28.12.2002

NN 101/2002 27.11.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� British Energy plc EE C 39 τη� 18.2.2003

N 650/2002 20.12.2002 Πρ�γραµµα �ρευνα� και αν�πτυξη� Scottish executive and 
Scottish enterprise 

N 861/2001 27.2.2002 Π�ληση συµµετοχ�ν στη ∆ηµ�σια Επιχε�ρηση 
Εν�ργεια�

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

NN 129/2000 7.5.2002 Ν�µο� για την προ�θηση τη� απασχ�ληση� EE C 164 τη� 10.7.2002

N 797/2001 17.7.2002 Ιδιωτικοπο�ηση τη� SFP

NN 74/2002 18.9.2002 Κατασκευ� φρ�γµατο� (Κορσικ�) ΕΕ C 18 τη� 25.1.2003

N 454/2002 2.10.2002 Μ�τρα στ�ριξη� τη� απασχ�ληση� ν�ων σε επιχειρ�σει� ΕΕ C 33 τη� 13.2.2003

NN 2/2002 3.4.2002 ZDF Mediapark Mainz-Lerchenberg ΕΕ C 137 τη� 8.6.2002

N 610/2001 9.4.2002 Πρ�γραµµα τουριστικ�� υποδοµ�� ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

NN 68/2000 22.5.2002 Ν�µο� περ� τη� προστασ�α� του ηλεκτρισµο� που 
παρ�γεται απ� το συνδυασµ� πηγ�ν θερµ�τητα� και 
εν�ργεια� (CHP)

ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

N 487/2002 13.11.2002 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH iK — Freiwillige Soziale 
Leistungen Bayern

EE C 75 τη� 27.3.2003
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Ιρλανδία

Κάτω $ώρες

Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

N 543/2001 27.2.2002 Εκπτ�σει� σε νοσοκοµε�α για επενδ�σει� σε 
κεφαλαιουχικ� εξοπλισµ�

ΕΕ C 154 τη� 28.6.2002

NN 152/2001 15.1.2002 Ψηφιακ� πανεπιστ�µιο ΕΕ C 130 τη� 1.6.2002

C 35/2002
(πρ�ην NN 10/2000)

24.4.2002 Προσαρµογ� του εθνικο� φορολογικο� συστ�µατο� στι� 
ιδιαιτερ�τητε� τη� αυτ�νοµη� περιφ�ρεια� των Αζορ�ν

ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

N 491/2002 13.11.2002 Επιχορηγ�σει� σε επιχειρ�σει� που προσλαµβ�νουν 
κατ�χου� τ�τλων µεταπτυχιακ�ν σπουδ�ν

NN 121/2002 13.11.2002 Νοµικ�� διατ�ξει� για το �νοιγµα πρατηρ�ων καυσ�µων 
σε σο�περ µ�ρκετ στην Ισπαν�α
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Σ�υηδία

Ηνωµέν� Βασίλει�

3. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή κίνησε, για τ� σύν�λ� ή µέρ�ς 
τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία ε�έτασης π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της 
συνθήκης ΕΚ

Αυστρία

Βέλγι�

N 749/2001 2.7.2002 Υπηρεσ�α ηλεκτρονικο� διακανονισµο� πληρωµ�ν τη� 
Posten AB

N 661/1999 27.2.2002 Πρ�σθετη µεταβατικ� επιβ�ρυνση λ�γω τη� 
απελευθ�ρωση� τη� αγορ��

ΕΕ C 113 τη� 14.5.2002

N 191/2002 7.5.2002 DERA (προσωπικ� εταιρε�α εισηγµ�νη στο Χρηµατιστ�ριο)

N 631/2001 22.5.2002 Τ�λη �δεια� BBC ΕΕ C 34 τη� 13.2.2003

N 252/2002 18.9.2002 Αναµ�ρφωση του δικτ�ου των αστικ�ν ταχυδροµικ�ν 
γραφε�ων 

N 316/2002 
(C 63/2002)

2.10.2002 BMW/Steyr ΕΕ C 308 τη� 11.12.2002

E 1/2000
(C 15/2002)

27.2.2002 Φορολογικ� καθεστ�� κ�ντρων συντονισµο� ΕΕ C 147τη� 30.6.2002

NN 36/2002 
(C 30/2002)

9.4.2002 Φορολογικ� καθεστ�� Ruling για αµερικανικ�� εταιρε�ε� 
πωλ�σεων

N 149/2000 
(C 31/2002)

24.4.2002 Μεταβατικ� καθεστ�� τη� αγορ�� ηλεκτρισµο� ΕΕ C 222 τη� 19.9.2002

N 435/2002 
(C 78/2002)

27.11.2002 OPEL/Antwerpen ΕΕ C 2 τη� 7.1.2003

N 335/2002
(C 77/2002)

27.11.2002 Volvo/Gent — Εν�σχυση επαγγελµατικ�� εκπα�δευση� ΕΕ C 2 τη� 7.1.2003
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∆ανία

Γαλλία

Γερµανία

N 246/2001 
(C 59/2002)

16.9.2002 Επιχορηγ�σει� σε εταιρε�ε� µε πιστοποιητικ� 
εργασιακο� περιβ�λλοντο�

N 635/2001
(C 24/2002)

27.3.2002 PSA-Ford (Douvrin) ΕΕ C 102 τη� 27.4.2002

NN 23/2002
(C 29/2002)

9.4.2002 Π�στωση ρευστ�τητα� απ� το γαλλικ� κρ�το� στην 
εταιρε�α Bull

ΕΕ C 128 τη� 30.5.2002

NN 53/2002
(C 55/2002)

2.8.2002 Εν�σχυση προ� την εταιρε�α επισκευ�� πλο�ων Soreni ΕΕ C 222 τη� 19.9.2002

NN 77/2002
(C 57/2002)

19.8.2002 Kρθρο 44 septies CGI ΕΕ C 284 τη� 21.11.2002

E 3/2002, 
NN 80/2002
(C 68/2002)

16.10.2002 Εν�σχυση στην εταιρε�α Εlectricité de France (EDF) ω� 
αποτ�λεσµα τη� αντικανονικ�� δηµιουργ�α� προβλ�ψεων 
�ψου� 56T866 εκατ. FRF για την αναν�ωση του γαλλικο� 
δικτ�ου µεταφορ�� υψηλ�� τ�ση� (RAG)

ΕΕ C 280 τη� 16.11.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Ελλάδα

Ιταλία

N 540/2001
(C 2/2002)

15.1.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση στην Capro Schwedt GmbH ΕΕ C 63 τη� 12.3.2002

N 379/2001
(C 6/2002)

13.2.2002 Εν�σχυση για την προ�θηση τη� απασχ�ληση� ΕΕ C 83 τη� 6.4.2002

N 802/2001
(C 26/2002)

3.4.2002 BMW/Leipzig ΕΕ C 128 τη� 30.5.2002

NN 5/2002
(C 28/2002)

9.4.2002 Eν�σχυση αναδι�ρθρωση� για την Bankgesellschaft Berlin 
AG

ΕΕ C 141 τη� 14.6.2002

NN 87στ/2002
(C 48/2002)

2.7.2002 Μεταβ�βαση κεφαλα�ου απ� τι� Landesbanken: 
Landesbank Berlin

ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002

NN 78/2002
(C 53/2002)

2.8.2002 Space Park Bremen ΕΕ C 246 τη� 12.10.2002

N 171/2002
(C 64/2002)

9.10.2002 DaimlerChrysler/Berlin

E 47/2001
(C 67/2002)

16.10.2002 Κρατικ� εν�σχυση υπ�ρ των γερµαν�ν παραγωγ�ν 
αποστ�γµατο� σιτηρ�ν «Kornbranntwein» 

ΕΕ C 308 τη� 11.12.2002

NN 87δ/2001
(C 72/2002)

13.11.2002 Μεταβ�βαση κεφαλα�ου απ� τι� Landesbanken: 
Landesbank Schleswig-Holstein

ΕΕ C 76 τη� 28.3.2003

NN 87γ/2001
(C 71/2002)

13.11.2002 Μεταβ�βαση κεφαλα�ου απ� τι� Landesbanken: 
Hamburgische Landesbank

ΕΕ C 81 τη� 4.4.2003

NN 87α/2001
(C 69/2002)

13.11.2002 Μεταβ�βαση κεφαλα�ου απ� τι� Landesbanken: 
Norddeutsche Landesbank

ΕΕ C 81 τη� 4.4.2003

NN 87β/2001
(C 70/2002)

13.11.2002 Μεταβ�βαση κεφαλα�ου απ� τι� Landesbanken: Bayerische 
Landesbank

ΕΕ C 81 τη� 4.4.2003

NN 87ε/2001
(C 73/2002)

13.11.2002 Μεταβ�βαση κεφαλα�ου απ� τι� Landesbanken: 
Landesbank Hessen-Thüringen

ΕΕ C 72 τη� 26.3.2003

NN 18/2002 
(C 36/2002)

24.4.2002 Σ�στηµα πριµοδοτ�σεων στου� ταξιδιωτικο�� πρ�κτορε� ΕΕ C 129 τη� 31.5.2002

N 513/2001 
(C 40/2002)

5.6.2002 Εν�σχυση στα Ελληνικ� Ναυπηγε�α ΕΕ C 186 τη� 6.8.2002

N 285/2001
(C 1/2002)

15.1.2002 Kρθρο 26 του περιφερειακο� ν�µου αριθ. 32 τη� 23η� 
∆εκεµβρ�ου 2000 — Ενισχ�σει� για τη διεθνοπο�ηση των 
επιχειρ�σεων (Σικελ�α)

ΕΕ C 132 τη� 4.6.2002

N 222/2001
(C 5/2002)

13.2.2002 Φορολογικ�� πιστ�σει� για ν�ε� επενδ�σει� σε 
ενισχυ�µενε� περιοχ�� 
(�ρθρο 8 παρ�γραφο� 3 του ν�µου 388/2000)
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Λ�υ�εµ"�ύργ�

E 5/2000
(C 16/2002)

27.2.2002 K�ντρο χρηµατοπιστωτικ�ν υπηρεσι�ν τη� Τεργ�στη� 
— Ν�µο� 19/91

ΕΕ C 115 τη� 16.5.2002

N 809/2000
(C 18/2002)

4.3.2002 Επενδυτικ�� ενισχ�σει� υπ�ρ διαφ�ρων ναυπηγε�ων 
[�ρθρο 4 του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1540/1998]

ΕΕ C 141 τη� 14.6.2002

N 759/2001
(C 34/2002)

24.4.2002 Περιφ�ρεια Σαρδην�α� — Μ�τρα υπ�ρ τη� µε�ωση� των 
ενεργειακ�ν δαπαν�ν των µικρ�ν και µεσα�ων 
επιχειρ�σεων 

ΕΕ C 132 τη� 4.6.2002

N 715/2001
(C 37/2002)

7.5.2002 Κρατικ� εν�σχυση στη Montefibre SpA

N 134/2002
(C 41/2002)

5.6.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση στην επιχε�ρηση Aquafil 
Technopolymers SpA

ΕΕ C 170 τη� 16.7.2002

N 428/2000
(C 45/2002)

2.7.2002 Eνισχ�σει� υπ�ρ τη� απασχ�ληση� (αναχρηµατοδ�τηση 
του περιφερειακο� ν�µου αριθ. 30/1997)

ΕΕ C 242 τη� 8.10.2002

N 747/2001
(C 60/2002)

2.10.2002 Με�ωση των εκποµπ�ν αερ�ων θερµοκηπ�ου 
(Περιφ�ρεια τη� Τοσκ�νη�) 

ΕΕ C 331 τη� 31.12.2002

NN 24/2002
(C 44/2002)

5.6.2002 Tουριστικ� ναυσιπλο;α του Μοζ�λλα ΕΕ C 279 τη� 15.11.2002

NN 75/2001 5.6.2002 Ταµε�ο αντιστ�θµιση� στο πλα�σιο τη� οργ�νωση� τη� ΕΕ C 255 τη� 23.10.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

Ηνωµέν� Βασίλει�

(C 43/2002) αγορ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� 

N 161/2001
(C 23/2002)

27.3.2002 Opel Azambuja ΕΕ C 151 τη� 25.6.2002

NN 10/2000
(C 35/2002) 

24.4.2002 Προσαρµογ� του εθνικο� φορολογικο� συστ�µατο� στι� 
ιδιαιτερ�τητε� τη� αυτ�νοµη� περιφ�ρεια� των Αζορ�ν

ΕΕ C 127 τη� 29.5.2002

N 137/2002
(C 47/2002)

2.7.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� «Vila Galé-Cintra Internacional-
Investimentos turisticos SA»

ΕΕ C 253 τη� 22.10.2002

NN 160/2001 
(C 3/2002)

15.1.2002 Refractarios especiales ΕΕ C 55 τη� 2.3.2002

N 458/2001
(C 20/2002)

12.3.2002 Ενισχ�σει� �ρευνα� και αν�πτυξη� στον τοµ�α τη� 
αεροναυτικ��, υπ�ρ τη� επιχε�ρηση� Gamesa

ΕΕ C 153 τη� 27.6.2002

N 731/2001
(C 33/2002)

24.4.2002 IZAR — Παρ�ταση τη� τριετο�� προθεσµ�α� παρ�δοση� 
σχετικ� µε δεξαµεν�πλοια µεταφορ�� υγροποιηµ�νου 
φυσικο� αερ�ου

ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002

N 121/2001
(C 38/2002)

22.5.2002 VW Navarra ΕΕ C 161 τη� 5.7.2002

N 148/2002
(C 75/2002)

27.11.2002 OPEL Zaragoza

N 594/2001 
(C 4/2002)

23.1.2002 Vauxhall — Ellesmere port ΕΕ C 77 τη� 28.3.2002

N 577/2001
(C 7/2002)

13.2.2002 Ford Bridgend ΕΕ C 79 τη� 3.4.2002

N 27/2002 
(C 13/2002)

27.2.2002 Απαλλαγ� απ� το τ�λο� χαρτοσ�µου για ιδι�κτητα 
ακ�νητα που δεν προορ�ζονται για κατο�κηση σε 
µειονεκτο�σε� περιοχ�� 

ΕΕ C 102 τη� 27.4.2002

N 56/2001 
(C 46/2002)

2.7.2002 CDC Group plc ΕΕ C 223 τη� 19.9.2002

N 196/2002
(C 61/2002)

2.10.2002 Eν�σχυση για την α�ξηση τη� ικαν�τητα� επανεπεξεργασ�α� 
δηµοσιογραφικο� χαρτιο� στο πλα�σιο του προγρ�µµατο� 
WRAP 

ΕΕ C 283 τη� 20.11.2002

N 534/2002 
(C 66/2002)

16.10.2002 Κρατικ� µεταρρ�θµιση του φ�ρου εισοδ�µατο� εταιρει�ν 
στο Γιβραλτ�ρ

ΕΕ C 300 τη� 4.12.2002
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4. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή κίνησε, για τ� σύν�λ� ή µέρ�ς 
τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 6 παράγρα��ς 5 της απ	�ασης 
2496/96/EΚΑ%

Βέλγι�

Γαλλία

Ιταλία

N 714/2001 
(C 25/2002)

3.4.2002 Χρηµατοδοτικ� συµµετοχ� τη� Περιφ�ρεια� τη� 
Βαλλον�α� στην επιχε�ρηση Carsid — Χ�λυβα� ΕΚΑΧ

ΕΕ C 95 τη� 19.4.2002

N 1/2002 
(C 27/2002)

9.4.2002 Περιβαλλοντικ� εν�σχυση υπ�ρ τη� Sollac — Χ�λυβα� 
EKAX 

ΕΕ C 95 τη� 19.4.2002

N 848/2001 
(C 10/2002)

13.2.2002 ILVA — Περιβ�λλον — Χ�λυβα� ΕΚΑΧ ΕΕ C 71 τη� 20.3.2002

N 845/2001
(C 8/2002)

13.2.2002 Acciaierie di Sicilia — Περιβ�λλον — Χ�λυβα� ΕΚΑΧ ΕΕ C 70 τη� 19.3.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

5. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή επέκτεινε, για τ� σύν�λ� ή 
µέρ�ς τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 ή τ� άρθρ� 
6 παράγρα��ς 5 της απ	�ασης 2496/96/ΕΚΑ%

Ισπανία

6. Πρ�σωρινές απ��άσεις π�υ επι�άλλ�υν στ� κράτ�ς µέλ�ς να δια�ι�άσει τις 
πληρ���ρίες π�υ �ητεί η Επιτρ�πή

Γαλλία

Ιταλία

Ισπανία

N 847/2001 
(C 12/2002)

27.2.2002 Περιβαλλοντικ� εν�σχυση προ� την Acciaierie Valbruna 
— Χ�λυβα� ΕΚΑΧ 

ΕΕ C 81 τη� 4.4.2002

C 69/2001 9.4.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Porcelanas Principado ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002

C 70/2001 7.5.2002 Κρατικ� εν�σχυση υπ�ρ τη� εταιρε�α� Hilados y Tejidos 
Puigner� SA

ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002

C 95/2001 2.7.2002 Siderurgica Anon — Χ�λυβα� ΕΚΑΧ ΕΕ C 223 τη� 19.9.2002

NN 23/2002
(C 29/2002)

9.4.2002 Π�στωση ρευστ�τητα� απ� το γαλλικ� κρ�το� στην 
εταιρε�α Bull

ΕΕ C 128 τη� 30.5.2002

NN 80/2002 
(C 68/2002)

16.10.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Electricité de France —Φορολογικ�� 
ελαφρ�νσει� που συνδ�ονται µε την αντικανονικ� 
δηµιουργ�α προβλ�ψεων �ψου� 56 866 εκατ. FRF για την 
αναν�ωση του γαλλικο� δικτ�ου µεταφορ�� υψηλ�� τ�ση�

ΕΕ C 280 τη� 16.11.2002

NN 102/2002 30.9.2002 Morton machines κατ� WAM engineering

C 95/2001 2.7.2002 Siderurgica Anon — Χ�λυβα� ΕΚΑΧ ΕΕ C 223 τη� 19.9.2002

C 40/2000 12.8.2002 Ενισχ�σει� στι� ναυπηγικ�� εργασ�ε� — Περαιτ�ρω 
αναδι�ρθρωση των δηµ�σιων ναυπηγε�ων στην Ισπαν�α
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7. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε 	τι ήταν συµ�ι�άσιµες µε 
την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε µε την έκδ�ση τελικής θετικής απ	�ασης τη 
διαδικασία π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Γαλλία

Γερµανία

C 64/2000 15.5.2002 Φορολογικ� απαλλαγ� για τη χρ�ση βιοκαυσ�µων

C 29/2002 13.11.2002 Π�στωση ρευστ�τητα� απ� το γαλλικ� κρ�το� στην 
εταιρε�α Bull 

C 30/2001 30.1.2002 Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH ΕΕ L 314 τη� 18.11.2002

C 67/2001 27.2.2002 Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Gera ΕΕ L 307 τη� 8.11.2002

C 38/2000 3.4.2002 Εν�σχυση δι�ρθρωση� και αναδι�ρθρωση� για την Ilka 
Mafa Kältetechnik GmbH

ΕΕ L 296 τη� 31.10.2002

C 86/2001 9.4.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Infineon (MSF) ΕΕ L 307 τη� 8.11.2002

C 47/1997 30.10.2002 Leuna 2000 (Σαξον�α-Kνχαλτ) ΕΕ L 108 τη� 30.4.2003

C 28/1996 30.10.2002 Τροποπο�ηση τη� φορολογικ�� πριµοδ�τηση� ΕΕ L 91 τη� 8.4.2003
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Iταλία

Κάτω $ώρες

Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

επενδ�σεων �ψου� 8T %

C 15/2001 27.11.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� AMBAU GmbH ΕΕ L 103 τη� 24.4.2003

C 39/2000 27.11.2002 Landtechnik Schönebeck GmbH

C 85/1998 27.11.2002 Εσφαλµ�νη εφαρµογ� των διατ�ξεων de minimis στο 
πλα�σιο του προγρ�µµατο� εξυγ�ανση� του οµ�σπονδου 
κρ�του� τη� Θουριγγ�α�

C 41/2001 23.12.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Klausner Nordic Timber GmbH & Co. 
KG (KNT) Wismar — Γερµαν�α

C 47/1998 12.3.2002 Μ�τρα εν�σχυση� που φ�ρονται να χορηγ�θηκαν στην 
Ente Poste Italiane

ΕΕ L 282 τη� 19.10.2002

C 42/2000 9.4.2002 Κρατικ� εν�σχυση για τι� εγκαταστ�σει� αναβατ�ρων 
στην επαρχ�α του Bolzano

C 27/1999 5.6.2002 Φοροαπαλλαγ�� και δ�νεια µε ευνοϊκο�� �ρου� υπ�ρ 
επιχειρ�σεων κοιν�� ωφελε�α� µε πλειοψηφικ� 
συµµετοχ� του δηµοσ�ου

ΕΕ L 77 τη� 24.3.2003

C 54α/2000 22.8.2002 Φορολογικ� µ�τρα για τι� τρ�πεζε� και τα τραπεζικ� ιδρ�µατα

C 54β/2000 22.8.2002 Φορολογικ� µ�τρα για τι� τρ�πεζε� και τα τραπεζικ� ιδρ�µατα ΕΕ L 55 τη� 1.3.2003

C 92/2001 2.10.2002 Iveco Foggia ΕΕ L 114 τη� 8.5.2003

C 64/2001 5.6.2002 Αναδι�ρθρωση και ιδιωτικοπο�ηση τη� Koninklijke 
Schelde Groep

ΕΕ L 14 τη� 21.1.2003

C 23/2002 16.10.2002 Opel Azambuja

C 35/2002 11.12.2002 Φορολογικ� καθεστ�� των Αζορ�ν

C 37/2000 11.12.2002 Καθεστ�� χρηµατοδοτικ�ν και φορολογικ�ν ενισχ�σεων 
τη� ελε�θερη� ζ�νη� τη� Μαδ�ρα� 

ΕΕ L 111 τη� 6.5.2003

C 82/2001 5.6.2002 Renault Valladolid ΕΕ L 314 τη� 18.11.2002

C 35/2001 19.6.2002 Κατασκευ� εν�� θερµικο� σταθµο� συνδυασµ�νου 
κ�κλου και εν�� εργοστασ�ου επανεξα�ρωση� — Bilbao

ΕΕ L 329 τη� 5.12.2002
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Ηνωµέν� Βασίλει�

8. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε 	τι ήταν ασυµ�ί�αστες µε 
την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε µε την έκδ�ση τελικής αρνητικής ή εν µέρει αρνητι- 
κής απ	�ασης τη διαδικασία π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της 
συνθήκης ΕΚ

Βέλγι�

C 42/2001 2.8.2002 Π�ρκο Terra Mítica ΕΕ L 91 τη� 8.4.2003

C 20/2000 11.12.2002 Εν�σχυση στην επιχε�ρηση Sniace SA ΕΕ L 108 τη� 30.4.2003

C 18/2001 3.4.2002 Φ�ρο� κλιµατικ�ν αλλαγ�ν ΕΕ L 229 τη� 27.8.2002

C 74/2001 9.4.2002 Κοινωνικ� ταµε�ο για τη βιοµηχαν�α επεξεργασ�α� 
διαµαντι�ν

ΕΕ L 272 τη� 10.10.2002

C 36/2001 24.4.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� επιχε�ρηση� Verlipack ΕΕ L 296 τη� 31.10.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Φινλανδία

Γαλλία

Γερµανία

C 55/2001 10.7.2002 Ν�σο� Åland — Εξαρτηµ�νε� ασφαλιστικ�� επιχειρ�σει� ΕΕ L 329 τη� 5.12.2002

C 88/1997 15.1.2002 Στοιχε�α εν�σχυση� που περι�χονται στο «livret bleu» του 
crédit mutuel

ΕΕ L 88 τη� 4.4.2003

C 46/2001 11.12.2002 Κ�ντρα διαχε�ριση� χρηµατικ�ν ρο�ν

C 41/2001 15.1.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Klausner Nordic Timber GmbH & Co. 
KG (KNT) Wismar — Γερµαν�α

ΕΕ L 165 τη� 24.6.2002

C 16/2001 15.1.2002 Pollmeier GmbH ΕΕ L 296 τη� 31.10.2002

C 66/2001 12.3.2002 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein ΕΕ L 314 τη� 18.11.2002

C 62/2001 12.3.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Neue Erba Lautex GmbH Weberei und 
Veredlung, Sachsen

ΕΕ L 282 τη� 19.10.2002

C 72/2001 9.4.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Hamburger AG (MSF) ΕΕ L 296 τη� 31.10.2002

C 44/2000 9.4.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� SKL Motoren- und Systemtechnik 
GmbH

ΕΕ L 314 τη� 18.11.2002

C 77/2001 5.6.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Eisenguss Torgelow GmbH — EGT, 
Mecklenburg-Vorpommern

C 61/1999 19.6.2002 Εν�σχυση στον κλ�δο µεταφορ�� εµπορικ�ν δεµ�των τη� 
Deutsche Post AG

C 69/1998 19.6.2002 Καταχρηστικ� εφαρµογ� του προγρ�µµατο� του 
οµ�σπονδου κρ�του� τη� Θουριγγ�α� για επενδ�σει� των 
ΜΜΕ κατ� το παρελθ�ν

ΕΕ L 91 τη� 8.4.2003

C 47/2001 5.9.2002 Κ�ντρα ελ�γχου και συντονισµο� αλλοδαπ�ν εταιρει�ν 

C 89/2001 24.9.2002 Πρ�γραµµα του οµ�σπονδου κρ�του� τη� Σαξον�α� υπ�ρ 
των µεσα�ων τ�ξεων

C 44/2001 2.10.2002 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

C 31/2001 30.10.2002 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH

C 62/2000 30.10.2002 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thüringen)

C 2/2002 13.11.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση στην Capro Schwedt GmbH

C 28/1999 27.11.2002 Εσφαλµ�νη εφαρµογ� των διατ�ξεων de minimis στο 
πλα�σιο του προγρ�µµατο� του οµ�σπονδου κρ�του� τη� 
Θουριγγ�α� τη� 20�� Ιουλ�ου 1993
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Ελλάδα

Iταλία

C 87/1998 27.11.2002 Εσφαλµ�νη εφαρµογ� των διατ�ξεων de minimis στο 
πλα�σιο του προγρ�µµατο� δανε�ων του οµ�σπονδου 
κρ�του� τη� Θουριγγ�α� για τι� ΜΜΕ 
τη� 24η� Ιανουαρ�ου 1996

C 85/1998 27.11.2002 Εσφαλµ�νη εφαρµογ� των διατ�ξεων de minimis στο 
πλα�σιο του προγρ�µµατο� εξυγ�ανση� του οµ�σπονδου 
κρ�του� τη� Θουριγγ�α� 

C 26/2002 11.12.2002 BMW/Leipzig ΕΕ L 128 τη� 24.5.2003

C 36/2002 27.11.2002 Σ�στηµα πριµοδοτ�σεων των τουριστικ�ν πρακτ�ρων ΕΕ L 103 τη� 24.4.2003

C 27/1999 5.6.2002 Φορολοαπαλλαγ� και δ�νεια µε ευνοϊκο�� �ρου� υπ�ρ 
επιχειρ�σεων κοιν�� ωφ�λεια� µε πλειοψηφικ� 
συµµετοχ� του ∆ηµοσ�ου 

ΕΕ L 77 τη� 24.3.2003

C 34/2002 16.10.2002 Σαρδην�α — Με�ωση του ενεργειακο� κ�στου� των ΜΜΕ

C 56/1999 16.10.2002 M�τρα υπ�ρ τη� απασχ�ληση� (Σικελ�α) — 
Περιφερειακ�� ν�µο� αριθ. 16 τη� 27η� Μα;ου 1997 — 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Λ�υ�εµ"�ύργ�

Κάτω $ώρες

Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

9. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία π�υ 
πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ, α��ύ τ� κράτ�ς µέλ�ς 
απέσυρε τ� πρ�τειν	µεν� µέτρ�

Γαλλία

Kρθρο 11 εδ�φιο 1 

C 16/2002 11.12.2002 Κ�ντρο χρηµατοπιστωτικ�ν υπηρεσι�ν τη� Trieste — 
Ν�µο� 19/91

C 50/2001 16.10.2002 Εταιρ�ε� χρηµατοπιστωτικ�ν υπηρεσι�ν

C 49/2001 16.10.2002 Κ�ντρα συντονισµο�

C 64/2001 5.6.2002 Αναδι�ρθρωση και ιδιωτικοπο�ηση τη� Koninklijke 
Schelde Groep

C 23/2002 16.10.2002 Opel Azambuja

C 35/2002 11.12.2002 Φορολογικ� καθεστ�� των Αζορ�ν

C 20/2001 30.1.2002 Ενισχ�σει� ΕT&TΑ σε δι�φορε� επιχειρ�σει� ΕΚΑΧ που 
χορ�γησε η βασκικ� κυβ�ρνηση

ΕΕ L 296 τη� 30.10.2002

C 71/2001 14.5.2002 Εν�σχυση υπ�ρ του Grup de empresas Álvarez (GEA), 
Vigo, Galicia

ΕΕ L 329 τη� 5.12.2002

C 48/2001 22.8.2002 Κ�ντρα συντονισµο� — Χ�ρα των Β�σκων

C 3/2002 27.11.2002 Refractarios especiales ΕΕ L 108 τη� 24.4.2003

C 27/2002 17.7.2002 Περιβαλλοντικ�� ενισχ�σει� υπ�ρ τη� Sollac —  Χ�λυβα� 
ΕΚΑΧ 

ΕΕ C 262 τη� 29.10.2002

C 24/2002 6.11.2002 PSA-Ford (Douvrin) ΕΕ C 8 τη� 14.1.2003
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Γερµανία

Ιταλία

C 6/2002 19.6.2002 Κρατικ� εν�σχυση για την απασχ�ληση ΕΕ C 271 τη� 7.11.2002

C 10/2001 30.1.2002 Κρατικ� εν�σχυση C 10/2001 (πρ�ην NT613/2000) — 
Lucchini SpA: �ρευνα και αν�πτυξη 

ΕΕ C 251 τη� 18.10.2002

C 5/2002 19.6.2002 Φορολογικ�� εκπτ�σει� για ν�ε� επενδ�σει� σε 
ενισχυ�µενε� περιοχ�� (�ρθρο 8 παρ�γραφο� 3 του ν�µου 
388/2000)

C 12/2002 2.7.2002 Ενισχ�σει� για την προστασ�α του περιβ�λλοντο� υπ�ρ 
τη� Valbruna SpA 

ΕΕ C 251 τη� 18.10.2002

C 9/2002 2.7.2002 Ενισχ�σει� για την προστασ�α του περιβ�λλοντο� υπ�ρ 
τη� Duferdofin SpA 

ΕΕ C 251 τη� 18.10.2002

C 37/2002 17.7.2002 Κρατικ� εν�σχυση στη Montefibre SpA ΕΕ C 324 τη� 24.12.2002

C 10/2002 17.7.2002 ILVA — Περιβ�λλον — Χ�λυβα� ΕΚΑΧ

C 8/2002 17.7.2002 Acciaierie di Sicilia — Περιβ�λλον — Χ�λυβα� ΕΚΑΧ

C 18/2002 2.9.2002 Ενισχ�σει� στη ναυπηγικ� βιοµηχαν�α — Μ�τρα υπ�ρ 
των επενδ�σεων στη ναυπηγικ� βιοµηχαν�α [�ρθρο 4 του 
κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1540/1998]

ΕΕ C 311 τη� 14.12.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Κάτω $ώρες

Ηνωµέν� Βασίλει�

10. Ενισ�ύσεις για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έλα�ε υπ	ψη τη συµ�ωνία τ�υ κράτ�υς µέλ�υς να 
ε�ασ�αλίσει τη συµµ	ρ�ωση των ενισ�ύσεων π�υ έ��υν ήδη ��ρηγηθεί µετά την 
πρ	ταση κατάλληλων µέτρων σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ

Βέλγι�

Σ�υηδία

11. Άλλες απ��άσεις της Επιτρ�πής

Γερµανία

C 30/2000 27.2.2002 BOVA — Κ�τω Χ�ρε� — Περο�

C 7/2002 10.10.2002 Ford Bridgend ΕΕ C 324 τη� 24.12.2002

E 2/1999 27.2.2002 Ταµε�ο εξωτερικο� εµπορ�ου — Συµµετοχ� σε εµπορικ�� 
εκθ�σει�

E 1/2001 12.3.2002 Ν�µο� τη� 30�� ∆εκεµβρ�ου 1970 για την οικονοµικ� 
αν�πτυξη (�ρθρα 1, 2b, 3-9, 18-25, 30-48)

ΕΕ C 178 τη� 26.7.2002

E 3/2000 30.1.2002 Αλλοδαπ�� ασφαλιστικ�� εταιρε�ε�

C 28/2000 30.1.2002 Εν�σχυση υπ�ρ τη� Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 
(Hiltex)

ΕΕ L 314 τη� 18.11.2002

N 449/2001 24.4.2002 Ecological Tax Reform ΕΕ C.137.2002 du 8.6.2002

Συν�χιση τη� µεταρρ�θµιση� του οικολογικο� φ�ρου 
µετ� τι� 31 Μαρτ�ου 2002

ΕΕ C 137 τη� 8.6.2002

C 35/2000 7.5.2002 Εν�σχυση στη Saalfelder Hebezeugbau, GmbH, Thüringen
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Ελλάδα

Ιρλανδία

Ιταλία

C 36/2000 2.10.2002 Graf von Henneberg Porzellan GmbH 
(Ilmenau/Thüringen)

ΕΕ L 307 τη� 8.11.2002

C 2/2002 19.11.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση στην Capro Schwedt GmbH

N 323/2001 18.2.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση για τη βι�σιµη εν�ργεια ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002

N 436/2001 27.2.2002 Καθεστ�� επιχορηγ�σεων στην αλιε�α για τουριστικο�� 
και ψυχαγωγικο�� σκοπο��

ΕΕ C 77 τη� 28.3.2002

N 343/2001 19.4.2002 Ν�µο� 598/94 — Ενισχ�σει� στην �ρευνα και την 
αν�πτυξη

ΕΕ C 133 τη� 5.6.2002

N 324/2002 29.7.2002 Φορολογικ�� εκπτ�σει� υπ�ρ επενδ�σεων στι� περιοχ�� 
στι� οπο�ε� εφαρµ�ζεται η παρ�κκλιση του �ρθρου 87 
παρ�γραφο� 3 στοιχε�ο α) τη� Συνθ�κη� και στι� ζ�νε� 
των περιφερει�ν Abruzzo και Molise στι� οπο�ε� 

ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Ισπανία

¢ — ¶›Ó·Î·˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜

1. Γεωργία

1.1. Μέτρα τα �π�ία η Επιτρ�πή έκρινε 	τι συµ�ι�ά��νται µε την κ�ινή αγ�ρά �ωρίς να κινήσει 
επίσηµη διαδικασία έρευνας �άσει τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης EK

Αυστρία

εφαρµ�ζεται η παρ�κκλιση του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3 
στοιχε�ο γ) (σχ�διο νοµοθετικο� διατ�γµατο� για την 
τροποπο�ηση του �ρθρου 8 του ν�µου αριθ. 388
τη� 23η� ∆εκεµβρ�ου 2000)

C 77/1998 30.10.2002 K�λυψη ζηµι�ν του ναυπηγε�ου INMA απ� τη δηµ�σια 
επιχε�ρηση χαρτοφυλακ�ου Itainvest

C 8/2001 13.11.2002 Εν�σχυση στην Pertusola Sud SpA

N 348/2001 8.7.2002 Καθεστ�� ενισχ�σεων υπ�ρ τη� προ�θηση� των 
προσλ�ψεων και τη� σταθερ�τητα� τη� εργασ�α�

ΕΕ C 239 τη� 4.10.2002

N 834/2000 21.10.2002 Ενισχ�σει� για την απασχ�ληση σε εταιρε�ε� µη 
κερδοσκοπικο� χαρακτ�ρα στην περιφ�ρεια τη� 
Extremadura

ΕΕ C 58 τη� 13.3.2003

N 559/2001 8.1.2002 Ενισχ�σει� για επενδ�σει� σε γεωργικ�� επιχειρ�σει� EE C 35 τη� 8.2.2002

N 744/2001 13.2.2002 Αποζηµ�ωση για τι� απ�λειε� λ�γω τη� κρ�σεω� τη� ΣΕΒ EE C 70 τη� 19.3.2002

N 787/2001 13.2.2002 Αποζηµ�ωση για τι� απ�λειε� λ�γω τη� κρ�σεω� τη� ΣΕΒ 
(Niederösterreich)

EE C 70 τη� 19.3.2002

N 35/2002 13.2.2002 Αποζηµ�ωση για τι� απ�λειε� λ�γω τη� κρ�σεω� τη� ΣΕΒ 
(Steiermark)

EE C 70 τη� 19.3.2002

N 755/2001 20.2.2002 Εν�σχυση για την περιστολ� του κ�στου� υποκατ�στατων 
ζωοτροφ�ν στι� περιοχ�� λειµ�νων που επλ�γησαν απ� 
ξηρασ�α κατ� το 2001

EE C 75 τη� 26.3.2002

N 22/2002 19.3.2002 Εν�σχυση για τη συµµετοχ� σε πανηγ�ρει� και εκθ�σει� 
εκτ�� τη� Αυστρ�α� (Burgenland)

EE C 96 τη� 20.4.2002
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Βέλγι�

N 828/2001 5.4.2002 Ενισχ�σει� σε επενδ�σει� µηχανηµ�των απλ�µατο� 
κ�πρου (Oberösterreich)

EE C 111 τη� 8.5.2002

N 838/2001 16.4.2002 Εν�σχυση για τη µερικ� αντιστ�θµιση τη� ζηµ�α� λ�γω 
παγετο� που υπ�στη η εµπορικ� οπωροκαλλι�ργεια το 
2001 (Burgenland)

EE C 117 τη� 18.5.2002

N 78/2002 25.4.2002 Ενισχ�σει� για την πληρωµ� ασφαλ�στρων κατ� του 
χαλαζιο� που προκαλε� ζηµ�ε� σε θερµοκ�πια 
(Niederösterreich)

EE C 126 τη� 28.5.2002

N 681/2001 7.5.2002 Μ�τρα σχετικ� µε την κρ�ση τη� ΣΕΒ EE C 140 τη� 13.6.2002

N 310/2001 29.5.2002 Πολιτιστικ� πρ�γραµµα διατ�ρηση� του τοπ�ου 
(Burgenland)

EE C 157 τη� 2.7.2002

N 621/2002 13.12.2002 Χρηµατοδοτικ� εν�σχυση για την αγορ� χορτονοµ�� και 
υποκατ�στατων προϊ�ντων χορτονοµ�� απ� γεωργικ�� 
και δασοκοµικ�� επιχειρ�σει� οι οπο�ε� υπ�στησαν 
ζηµ�ε� λ�γω ασυν�θιστων καιρικ�ν συνθηκ�ν

EE C 16 τη� 23.1.2003

N 21/2002 13.2.2002 Αν�ληψη κ�λυψη� των δαπαν�ν για τι� υποχρεωτικ�� 
δοκιµ�� ΣΕΒ

EE C 70 τη� 19.3.2002

N 58/2002 19.6.2002 Ζηµ�ε� τι� οπο�ε� προκ�λεσε η υψηλ� βροχ�πτωση EE C 174 τη� 20.7.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

∆ανία

Φινλανδία

N 339/2001 2.10.2002 Αντισταθµιστικ�� αποζηµι�σει� σε µειονεκτικ�� ζ�νε� 
(Région Wallonne)

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 182/2002 28.10.2002 Απ�φαση τη� φλαµανδικ�� κυβ�ρνηση� σχετικ� µε τη 
συνοδευτικ� εν�σχυση προ� γεωργο�� και καλλιεργητ�� 
κηπευτικ�ν που αντιµετωπ�ζουν δυσκολ�ε� � ευρ�σκονται 
σε στ�διο ανασυγκρ�τηση�

EE C 291 τη� 26.11.2002

N 657/2002 6.12.2002 Αντιστ�θµιση για τι� ζηµ�ε� που προκλ�θηκαν στι� οξι�� EE C 10 τη� 16.1.2003

N 257/2002 13.12.2002 Σχ�διο βασιλικο� διατ�γµατο� σχετικ� µε τι� 
υποχρεωτικ�� εισφορ�� στο ταµε�ο υγε�α� και ποι�τητα� 
ζ�ων και ζωικ�ν προϊ�ντων, οι οπο�ε� �χουν καθοριστε� 
συναρτ�σει των υγειονοµικ�ν κινδ�νων που συνδ�ονται 
µε τι� επιχειρ�σει� �που διατηρο�νται βοοειδ�

EE C 16 τη� 23.1.2003

N 466/2001 12.2.2002 Εν�σχυση για την καταπολ�µηση τη� σαλµον�λα� στα αβγ� EE C 64 τη� 13.3.2002

N 213/2001 21.2.2002 Εν�σχυση στον κλ�δο γεωµ�λων EE C 75 τη� 26.3.2002

N 467/2001 21.2.2002 Εν�σχυση για την εισαγωγ� συστηµ�των διασφ�λιση� 
τη� ποι�τητα�

EE C 75 τη� 26.3.2002

N 505/2001 9.4.2002 Μεταρρ�θµιση τη� πολιτικ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� — 
Ν�ε� εγκαταστ�σει� ανανε�σιµων πηγ�ν ηλεκτρικ�� 
εν�ργεια�

EE C 113 τη� 14.5.2002

N 346/2002 18.9.2002 Υπουργικ� απ�φαση περ� θεσπ�σεω� επιχορηγ�σεων στο 
πλα�σιο του ελ�γχου τη� µεταδοτικ�� σπογγ�δου� 
εγκεφαλοπ�θεια� µεταξ� των βοοειδ�ν, των 
προβατοειδ�ν και των αιγοειδ�ν

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 214/2002 8.10.2002 Τροποπο�ηση υφισταµ�νου µηχανισµο� ενισχ�σεων για 
την καταπολ�µηση τη� πολλαπλ�� ανθεκτικ�� Salmonella 
Typhimurium DT 104 σε κοπ�δια χο�ρων

EE C 272 τη� 8.11.2002

N 608/2002 12.12.2002 Ταµε�ο οικολογικ�� γεωργ�α� EE C 16 τη� 23.1.2003

N 732/2001 27.2.2002 Τροποπο�ηση του ν�µου Skolt EE C 86 τη� 10.4.2002

N 294/2001 25.3.2002 Εν�σχυση για απ�λειε� λ�γω αντ�ξοων καιρικ�ν 
συνθηκ�ν

EE C 100 τη� 25.4.2002

N 137/2001 16.4.2002 Εν�σχυση στη µελισσοκοµ�α EE C 117 τη� 18.5.2002

N 94/2002 29.5.2002 Εν�σχυση για τη διαφ�µιση κηπευτικ�ν προϊ�ντων EE C 157 τη� 2.7.2002

N 274/2002 26.8.2002 Εν�σχυση για την πρ�ωρη συνταξιοδ�τηση αγροτ�ν EE C 238 τη� 3.10.2002

N 552/2002 28.10.2002 Πρ�γραµµα δανε�ων τη� Finnvera plc µε σκοπ� τη 
µεταπο�ηση και εµπορ�α γεωργικ�ν προϊ�ντων

EE C 291 τη� 26.11.2002
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Γαλλία
N 523/2001 5.3.2002 Ενισχ�σει� στον τοµ�α των θερµοκηπ�ων καλλι�ργεια� 

οπωροκηπευτικ�ν
EE C 85 τη� 9.4.2002

N 572/2001 5.3.2002 Ενισχ�σει� στον τοµ�α των καλλιεργο�µενων σε 
θερµοκ�πια κηπευτικ�ν

EE C 85 τη� 9.4.2002

N 2/2001 12.3.2002 Εν�σχυση υπ�ρ του κλ�δου των οπωροκηπευτικ�ν EE C 88 τη� 12.4.2002

N 8/2001 12.3.2002 Εν�σχυση υπ�ρ του κλ�δου των οπωροκηπευτικ�ν EE C 88 τη� 12.4.2002

N 789/2001 19.3.2002 Ενισχ�σει� στον γαλακτοκοµικ� τοµ�α «Roquefort» EE C 96 τη� 20.4.2002

N 160/2002 3.4.2002 Ενισχ�σει� υπ�ρ των κτηνοτρ�φων βοοειδ�ν EE C 110 τη� 7.5.2002

N 690/2001 9.4.2002 Αντισταθµιστικ� αποζηµ�ωση για την κ�λυψη των εδαφ�ν EE C 113 τη� 14.5.2002

N 168/2002 16.4.2002 Ενισχ�σει� για την προ�θηση του κτηνοτροφικο� 
κυκλ�µατο�, δηλαδ� ζ�ων και κρε�των

EE C 117 τη� 18.5.2002

N 795/2001 16.4.2002 Προγρ�µµατα εκπ�νηση� µελετ�ν, �ρευνα�, δι�χυση� 
πληροφορι�ν και τεχνικοοικονοµικ�� εκλα;κευση� στον 
γαλακτοκοµικ� τοµ�α

EE C 117 τη� 18.5.2002

N 821/2001 16.4.2002 Ανιχνευσιµ�τητα στον τοµ�α των σιτηρ�ν EE C 117 τη� 18.5.2002

N 165/2002 6.5.2002 Ενισχ�σει� �ρευνα� και αν�πτυξη� στον τοµ�α των 
ελαιωδ�ν

EE C 134 τη� 6.6.2002

N 162/2002 8.5.2002 Ενισχ�σει� στην προ�θηση του γ�λακτο� και των EE C 140 τη� 13.6.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

γαλακτοκοµικ�ν προϊ�ντων

N 822/2001 5.6.2002 Ενισχ�σει� στι� επενδ�σει� στον τοµ�α του καπνο� EE C 162 τη� 6.7.2002

N 790/2001 3.7.2002 Γαλακτοκοµικ� παραγωγ� στι� ορειν�� ζ�νε� EE C 186 τη� 6.8.2002

N 796/2001 3.7.2002 Ενισχ�σει� για τη βελτ�ωση τη� ποι�τητα� του γ�λακτο� 
και των γαλακτοκοµικ�ν προϊ�ντων

EE C 186 τη� 6.8.2002

N 813/2001 12.7.2002 ∆ρ�σει� προγραµµατικ�ν συµφωνι�ν κρατ�ν-
περιφερει�ν και µαζικ�ν, δρ�σει� διατ�ρηση� τη� 
γενετικ�� βιοποικιλ�τητα� και βελτ�ωση� τη� 
υγειονοµικ�� προστασ�α� των ζ�ων

EE C 207 τη� 31.8.2002

N 164/2002 25.7.2002 Ενισχ�σει� διαφ�µιση� γαλακτοκοµικ�ν προϊ�ντων EE C 214 τη� 10.9.2002

N 169/2002 25.7.2002 Εν�σχυση στη διαφ�µιση του κυκλ�µατο� των ζ�ων, των 
ζωικ�ν προϊ�ντων και κρε�των

N 258/2002 25.7.2002 Ενισχ�σει� για την προ�θηση τη� καλλωπιστικ�� 
κηπουρικ�� στην εσωτερικ� αγορ�

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 272/2002 25.7.2002 Φ�ρο� υπ�ρ τρ�των για τη διεπαγγελµατικ� οργ�νωση 
ντοµ�τα� 

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 304/2002 25.7.2002 Φ�ρο� υπ�ρ τρ�των που προορ�ζεται για τη 
χρηµατοδ�τηση του τεχνικο� κ�ντρου �λµη�, 
αλλαντοπο�α� και κονσερβ�ν κρ�ατο� 

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 307/2002 25.7.2002 Ασφ�λιση τη� συγκοµιδ�� EE C 214 τη� 10.9.2002

N 667/2001 25.7.2002 Ofival — Παραγωγ� νηκτικ�ν EE C 214 τη� 10.9.2002

N 668/2001 25.7.2002 Ofival — Παραγωγ� κουνελι�ν EE C 214 τη� 10.9.2002

N 669/2001 25.7.2002 Ofival — Παραγωγ� παχ�ων υµενοπ�δων EE C 214 τη� 10.9.2002

N 670/2001 25.7.2002 Ofival — Τοµ�α� αβγ�ν EE C 214 τη� 10.9.2002

N 671/2001 25.7.2002 Ofival — Παραγωγ� ιπποειδ�ν και παραγωγ� εκτ�� 
εποχ�� βαρ�ων φορ�δων

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 672/2001 25.7.2002 Ofival — Παραγωγ� ιπποειδ�ν και παραγωγ� εκτ�� 
εποχ�� βαρ�ων φορ�δων

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 673/2001 25.7.2002 Ofival — Παραγωγ� πουλερικ�ν κρεατοπαραγωγ�ν EE C 214 τη� 10.9.2002

N 691α/2001 25.7.2002 Ενισχ�σει� σε επενδ�σει� διαρθρ�σεων εµπορ�α� στον 
αµπελοοινικ� τοµ�α

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 792/2001 25.7.2002 Ποι�τητα του γ�λακτο� και �ροι εκτροφ�� 
γαλακτοπαραγωγ�ν αγελ�δων σε ορειν�� περιοχ��

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 793/2001 25.7.2002 Ενισχ�σει� στο κ�κλωµα του αιγε�ου κρ�ατο� EE C 214 τη� 10.9.2002

N 660/2001 14.8.2002 Ενισχ�σει� για κτ�ρια εκτροφ�� βοοειδ�ν EE C 238 τη� 3.10.2002

N 226/2002 2.9.2002 Ενισχ�σει� για τη βελτ�ωση του χοιρε�ου κρ�ατο� σε 
ορειν�� περιοχ��

EE C 238 τη� 3.10.2002

N 259/2002 2.9.2002 Ενισχ�σει� για τη διαφ�µιση προϊ�ντων διακοσµητικ�� 
φυτοκοµ�α�

EE C 238 τη� 3.10.2002
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N 794/2001 2.9.2002 Εν�σχυση για τη διανοµ� γ�λακτο� σε σχολε�α EE C 238 τη� 3.10.2002

N 242/2002 6.9.2002 Ενισχ�σει� στη χρηµατοδ�τηση επενδ�σεων των 
αποστακτηρ�ων αµπελουργικ�ν προϊ�ντων σε θ�µατα 
µετρητ�ν αλκο�λη�

EE C 242 τη� 8.10.2002

N 232/2002 9.9.2002 Ενισχ�σει� στον κλ�δο παραγωγ�� και εµπορ�α� νωπ�ν 
και µεταποιηµ�νων οπωροκηπευτικ�ν και λοιπ�ν 
προϊ�ντων

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 234/2002 9.9.2002 Εν�σχυση για τον εξοπλισµ� γεωργικ�ν συνεταιρισµ�ν 
προ� εξασφ�λιση τη� ιχνηλασιµ�τητα� των προϊ�ντων

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 255/2002 9.9.2002 Ενιχ�σει� σε προγραµµατικ�� συµβ�σει� κρ�του�-
περιφερει�ν για το αµπελοοινικ� κ�κλωµα

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 659/2001 9.9.2002 Ενισχ�σει� για κτ�ρια εκτροφ�� µ�σχων 
κρεατοπαραγωγ��

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 691γ/2001 9.9.2002 Τεχνικ� πλαισ�ωση — Αµπελοοινικ�� κλ�δο� EE C 246 τη� 12.10.2002

N 791/2001 9.9.2002 Προγραµµατικ�� συµβ�σει� κρ�του�-περιφερει�ν — 
Περιφερειακ�� συµβ�σει� σχετικ� µε τη γαλακτοκοµικ� 
παραγωγ�

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 365/2002 4.10.2002 Πρ�γραµµα ενισχ�σεων σε θ�µατα �ρευνα�-αν�πτυξη� 
και πειραµατισµο� στα περιφερειακ� κυκλ�µατα 
εκτατικ�ν καλλιεργει�ν, στο πλα�σιο του 
προγραµµατισµο� τη� δωδ�κατη� προγραµµατικ�� 
σ�µβαση� κρ�του�- περιφερει�ν

EE C 269 τη� 5.11.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Γερµανία

N 369/2002 4.10.2002 Προγραµµατισµ�� τη� δωδ�κατη� προγραµµατικ�� 
σ�µβαση� κρ�του�-περιφερει�ν — Παραγωγ� και 
εµπορ�α προϊ�ντων ποι�τητα�

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 336/2002 17.10.2002 Ενισχ�σει� στο πλα�σιο προγραµµατικ�ν συµβ�σεων 
κρ�του�-περιφ�ρεια� (CPER) υπ�ρ των τοµ�ων των 
νωπ�ν και µεταποιηµ�νων οπωροκηπευτικ�ν, των 
φυτοκοµικ�ν προϊ�ντων, του καπνο�, των γεωµ�λων και 
των προϊ�ντων εξειδικευµ�νων καλλιεργει�ν

EE C 280 τη� 16.11.2002

N 305/2002 28.10.2002 Φ�ρο� υπ�ρ τρ�των µε προορισµ� τη χρηµατοδ�τηση τη� 
διεπαγγελµατικ�� επιτροπ�� καµπαν�τη ο�νου (CIVC)

EE C 291 τη� 26.11.2002

N 367/2002 30.10.2002 Ενισχ�σει� προ� τι� επενδ�σει� στα περιφερειακ� 
κυκλ�µατα µεγ�λων καλλιεργει�ν

EE C 298 τη� 30.11.2002

N 167/2002 13.11.2002 Ενισχ�σει� για την προ�θηση των ο�νων ποι�τητα� στι� 
αγορ�� του εξωτερικο�

EE C 311 τη� 14.12.2002

N 370/2002 13.11.2002 Ενισχ�σει� στη γεωργ�α του νοµο� Loire Atlantique EE C 311 τη� 14.12.2002

N 396/2002 13.11.2002 Ενισχ�σει� τη� νοµαρχιακ�� επιτροπ�� του Cher για 
επενδ�σει�

EE C 311 τη� 14.12.2002

N 398/2002 13.11.2002 Ενισχ�σει� υπ�ρ των εργασι�ν �ρευνα� και αν�πτυξη� 
στον τοµ�α των πρωτεϊνο�χων καρπ�ν

EE C 311 τη� 14.12.2002

N 660/2002 13.11.2002 Ενισχ�σει� για την τεχνολογικ� αν�πτυξη και την 
καινοτοµ�α στον τοµ�α των προϊ�ντων κρ�ατο� και αβγ�ν

EE C 311 τη� 14.12.2002

N 419/2002 22.11.2002 Αµπελοοινικ� σ�στηµα διανοµ�� EE C 324 τη� 24.12.2002

N 170/2002 25.11.2002 Ενισχ�σει� για την προ�θηση των νωπ�ν και 
µεταποιηµ�νων οπωροκηπευτικ�ν

EE C 324 τη� 24.12.2002

N 689/2002 6.12.2002 Ενισχ�σει� τη� ADEME για την παροχ� συµβουλ�ν στον 
γεωργικ� τοµ�α

EE C 10 τη� 16.1.2003

N 625/2002 12.12.2002 Ενισχ�σει� στον τοµ�α των φυτ�ν παρασκευ�� 
αρωµ�των, των αρωµατικ�ν και ιατρικ�ν φυτ�ν

EE C 16 τη� 23.1.2003

NN 116/2000 15.1.2002 Εν�σχυση για την οικολογικ� αν�πτυξη και επ�κταση τη� 
δασοκοµ�α� στο ελε�θερο κρ�το� τη� Σαξον�α�

EE C 46 τη� 20.2.2002

N 489/2001 12.2.2002 Εν�σχυση για τη συνεχιζ�µενη εκπα�δευση στη γεωργ�α 
και δασοκοµ�α ($σσεν)

EE C 64 τη� 13.3.2002

N 203/2001 13.2.2002 Στ�ριξη για την καταστροφ� κρεατοστεαλε�ρων και 
ζωικ�ν λιπ�ν (Βαυαρ�α)

EE C 70 τη� 19.3.2002

N 270/2001 13.2.2002 Πρ�γραµµα προ�θηση� τη� ποι�τητα� «Πιστοποιηµ�νη 
ποι�τητα» (Βαυαρ�α)

EE C 70 τη� 19.3.2002

N 621/2001 7.3.2002 Μ�τρα προστασ�α� και αν�πτυξη� περιοχ�ν προστασ�α� 
τη� φ�ση� (Schleswig-Holstein)

EE C 86 τη� 10.4.2002
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N 273/2001 12.3.2002 Εν�σχυση ρευστ�τητα� σε εκµεταλλε�σει� εκτροφ�� 
βοοειδ�ν στη Β�ρεια Ρηναν�α-Βεστφαλ�α

EE C 88 τη� 12.4.2002

N 419/2001 12.3.2002 Εν�σχυση δι�σωση� για την επιχε�ρηση Brennecke 
(Niedersachsen)

EE C 88 τη� 12.4.2002

N 487/2001 19.3.2002 Οδηγ�α του κρατιδ�ου τη� $σση� για τη στ�ριξη των 
αµπελ�νων που βρ�σκονται σε απ�τοµε� πλαγι��

EE C 96 τη� 20.4.2002

N 344α/2001 25.3.2002 Πρ�γραµµα µετατροπ�� για δεοντολογικ�� υγι� 
διαστα�ρωση ζ�ων στον γεωργικ� τοµ�α (Βαυαρ�α)

EE C 100 τη� 25.4.2002

N 684/2001 9.4.2002 Σχ�διο περιφερειακ�� αν�πτυξη� «Ενεργητικ�� 
περιφ�ρειε�»

EE C 113 τη� 14.5.2002

N 765/2001 16.4.2002 Προ�θηση τη� χρ�ση� ταχ�ω� αποδοµ�σιµων, 
παραγ�µενων απ� λαχανικ�, λιπαντικ�ν

EE C 117 τη� 18.5.2002

N 766/2001 16.4.2002 ∆εξαµεν�� βιοκαυσ�µου πετρελα�ου σε γεωργικ�� 
εκµεταλλε�σει�

EE C 117 τη� 18.5.2002

N 788/2001 16.4.2002 Συγκρ�τηση συµβουλευτικο� κ�ντρου για τι� βιολογικ�� 
καλλι�ργειε� (Niedersachsen)

EE C 117 τη� 18.5.2002

N 616/2001 24.4.2002 Στ�ριξη για την καταστροφ� κρεατοστεαλε�ρων και 
ζωικ�ν λιπ�ν (Schleswig-Holstein)

EE C 126 τη� 28.5.2002

N 85/2002 29.4.2002 Προ�θηση του γ�λακτο� βιολογικ�� κτηνοτροφ�α� για 
διανοµ� σε σχολε�α (Β�ρεια Ρηναν�α-Βεστφαλ�α)

EE C 130 τη� 1.6.2002

N 301/2001 29.4.2002 Μ�τρα προ�θηση� τη� ποι�τητα� και των πωλ�σεων EE C 130 τη� 1.6.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

(Βαυαρ�α)

N 26/2002 8.5.2002 Προ�θηση �ργων �ρευνα� και αν�πτυξη� στον τοµ�α τη� 
βιολογικ�� γεωργ�α�

EE C 140 τη� 13.6.2002

N 266/2002 5.6.2002 Ειδικ� πρ�γραµµα κρατικ�ν ενισχ�σεων �ταν 
εκδηλ�νεται κρο�σµα ΣΕΒ σε σφαγε�ο (Βαυαρ�α)

EE C 162 τη� 6.7.2002

N 278/2002 19.6.2002 Στ�ριξη για την κ�λυψη του κ�στου� καταστροφ�� 
υλικ�ν ειδικο� κινδ�νου (YEK) (Niedersachsen)

EE C 174 τη� 20.7.2002

N 56/2002 24.6.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση για µεθ�δου� εκτροφ�� 
ενδεδειγµ�νε� ω� προ� την καλ� διαβ�ωση των ζ�ων

EE C 177 τη� 25.7.2002

N 57/2002 2.7.2002 Προ�θηση τη� π�ληση� ο�νων βαυαρικ�� παραγωγ�� 
(Βαυαρ�α)

EE C 186 τη� 6.8.2002

N 66/2002 11.7.2002 ∆ι�θεση παλαι�ν βιοµηχανικ�ν αποθεµ�των ζωοτροφ�ν 
(Saarland)

EE C 207 τη� 31.8.2002

N 748/2000 17.7.2002 Εν�σχυση για την προ�θηση τη� διαχε�ριση� λειµ�νων 
και τη� γαλακτοκοµ�α� σε αλπικ� περιβ�λλον

EE C 207 τη� 31.8.2002

N 502/2001 25.7.2002 ∆ι�θεση παλαι�ν βιοµηχανικ�ν αποθεµ�των ζωοτροφ�ν 
(Σαξον�α)

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 832/2001 25.7.2002 Προ�θηση υπηρεσι�ν παροχ�� συµβουλ�ν σε γεωργικ�� 
και φυτοκοµικ�� επιχειρ�σει� (Niedersachsen)

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 737/2001 31.7.2002 Προ�θηση τη� κτηνοτροφ�α� (Σαξον�α) EE C 238 τη� 3.10.2002

N 116α/2002 2.9.2002 Ενισχ�σει� για θεοµην�ε� λ�γω κακοκαιρ�α� 
(Rheinland-Pfalz)

EE C 238 τη� 3.10.2002

N 189/2002 9.9.2002 Εν�σχυση για την καταστροφ� σφαγ�ων στο οµ�σπονδο 
κρατ�διο Mecklenburg-Vorpommern

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 549/2001 18.9.2002 Βελτ�ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα� των γεωργικ�ν 
διαρθρ�σεων (ν�α �κδοση). Σχ�διο-πλα�σιο του κοινο� 
καθ�κοντο� «Βελτ�ωση των γεωργικ�ν διαρθρ�σεων και 
προστασ�α� των ακτ�ν» για την περ�οδο 2002-2005

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 201/2002 2.10.2002 Προσαρµογ�, στι� αν�γκε� των καταναλωτ�ν, των 
περιφερειακ�ν πρωτοβουλι�ν για την προ�θηση ειδικ�ν 
υπηρεσι�ν προστασ�α� των ζ�ων και του περιβ�λλοντο�

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 344β/2001 2.10.2002 Πρ�γραµµα µετατροπ�� κτηνοτροφ�α� για να 
ανταποκρ�νεται στου� δεοντολογικο�� καν�νε� (Βαυαρ�α)

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 409/2002 2.10.2002 Στ�ριξη για την καταστροφ� κρεαταλε�ρων και 
οστεαλε�ρων (ΜΒΜ) (Βαυαρ�α)

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 332/2002 4.10.2002 Ενισχ�σει� σε πολυκλαδικ�� οργαν�σει� για µ�τρα 
προ�θηση� των πωλ�σεων (Βαυαρ�α)

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 225/2002 8.10.2002 Εν�σχυση για το Ερευνητικ� Ινστιτο�το Γαλακτοκοµ�α� 
(Bαυαρ�α)

EE C 272 τη� 8.11.2002

N 387/2002 8.10.2002 Εν�σχυση κατ� του παγετο� για συλλ�κτε� οµβρ�ων στην 
οπωροκαλλι�ργεια (Αµβο�ργο)

EE C 272 τη� 8.11.2002
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N 460/2002 8.10.2002 Ενισχ�σει� σε επενδ�σει� για την πρ�ληψη τη� παν�λη� 
των χο�ρων (Rheinland-Pfalz)

EE C 272 τη� 8.11.2002

N 569/2002 8.10.2002 Πρ�γραµµα ενισχ�σεων τη� οµοσπονδιακ�� κυβ�ρνηση� 
(Bund) και των οµ�σπονδων κρατιδ�ων (Länder) για 
γεωργικ�� εκµεταλλε�σει� των οπο�ων απειλε�ται η �δια 
του� η �παρξη ω� συν�πεια των πληµµ�ρων του 2002

EE C 272 τη� 8.11.2002

N 595/2002 8.10.2002 Πρ�γραµµα ενισχ�σεων τη� οµοσπονδιακ�� κυβ�ρνηση� 
(Bund) και των οµ�σπονδων κρατιδ�ων (Länder) για 
απαλλαγ� � µερικ� απαλλαγ� υποχρε�σεων 
αποπληρωµ�� επενδυτικ�ν πιστ�σεων σε γεωργικ�� και 
δασοκοµικ�� εκµεταλλε�σει� των οπο�ων απειλε�ται η 
�δια του� η �παρξη ω� συν�πεια των πληµµ�ρων του 2002

EE C 272 τη� 8.11.2002

N 30/2001 30.10.2002 Επενδ�σει� στον τοµ�α τη� γεωργ�α� (Βαυαρ�α) EE C 298 τη� 30.11.2002

N 473/2002 30.10.2002 Ειδικ� πρ�γραµµα για την αντιµετ�πιση των επιπτ�σεων 
απ� τη ΣΕΒ (Σαξον�α)

EE C 298 τη� 30.11.2002

N 647/2002 6.11.2002 Τροποπο�ηση του κανονισµο�-πλαισ�ου για το ειδικ� 
πρ�γραµµα «Πληµµ�ρε�» στο µεικτ� �ργο «Βελτ�ωση των 
αγροτικ�ν δοµ�ν και τη� προστασ�α� των ακτ�ν»

EE C 301 τη� 5.12.2002

N 488/2001 13.11.2002 Ενισχ�σει� για απειλο�µενε� µε εξαφ�νιση φυλ�� 
κτηνοτροφικ�ν ζ�ων (´Εσσεν)

EE C 311 τη� 14.12.2002

N 452/2002 25.11.2002 Προ�θηση τη� εµπορ�α� βιολογικ�ν και τοπικ�ν 
προϊ�ντων (Saarland)

EE C 324 τη� 24.12.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Ελλάδα

N 532/2002 25.11.2002 Εν�σχυση για τη διατ�ρηση των ζ�ων που απειλο�νται µε 
εξαφ�νιση (Glanrind, Rheinland-Pfalz)

EE C 324 τη� 24.12.2002

N 666/2002 12.12.2002 Προ�θηση παροχ�� συµβουλ�ν σε επιχειρ�σει� 
γεωργικ�ν και κηπευτικ�ν προϊ�ντων (Niedersachsen)

EE C 16 τη� 23.1.2003

N 682/2002 13.12.2002 Πρ�γραµµα ενισχ�σεων των ρευστ�ν διαθεσ�µων και των 
επενδ�σεων που απαιτ�θηκαν λ�γω των πληµµ�ρων του 
2002

EE C 13 τη� 18.1.2003

N 300/2001 31.1.2002 Οικονοµικ� εν�σχυση αγροτ�ν των οπο�ων η γεωργικ� 
παραγωγ� υπ�στη ζηµ�ε� απ� ασθ�νειε�

EE C 58 τη� 5.3.2002

N 317/2001 31.1.2002 Οικονοµικ� εν�σχυση στου� κατ�χου� εκµεταλλε�σεων 
των οπο�ων η γεωργικ� παραγωγ�, η ιχθυοπαραγωγ� � τα 
αποθ�µατα γεωργικ�ν προϊ�ντων, οι χορτονοµ�� � �λλα 
προϊ�ντα υπ�στησαν ζηµ�ε� λ�γω δυσµεν�ν καιρικ�ν 
συνθηκ�ν 

EE C 58 τη� 5.3.2002

N 374/2001 21.2.2002 Ενισχ�σει� προ� τι� επιχειρ�σει� που επλ�γησαν απ� τα 
µ�τρα τα οπο�α ελ�φθησαν στο πλα�σιο τη� καταπολ�µηση� 
τη� σπογγ�δου� εγκεφαλοπ�θεια� των βοοειδ�ν

EE C 75 τη� 26.3.2002

Ν 135/2002 25.3.2002 Χορ�γηση οικονοµικ�� εν�σχυση� στου� αγρ�τε� και 
κτηνοτρ�φου� οι εκµεταλλε�σει� των οπο�ων υπ�στησαν 
ζηµ�ε� λ�γω δυσµεν�ν καιρικ�ν συνθηκ�ν 
(βροχοπτ�σει�, πληµµ�ρε� � ανεµοθ�ελλα) κατ� το 
χρονικ� δι�στηµα απ� τον Μ�ιο �ω� και τον ∆εκ�µβριο 
2000 (σχ�διο διυπουργικ�� απ�φαση�)

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 135/2000 25.3.2002 Οικονοµικ� εν�σχυση στου� αγρ�τε� των οπο�ων η 
πατατοπαραγωγ� επλ�γη λ�γω αντ�ξοων καιρικ�ν 
συνθηκ�ν 

EE C 100 τη� 25.4.2002

N 139/2000 5.4.2002 Οικονοµικ� εν�σχυση στου� αγρ�τε� των οπο�ων η 
παραγωγ� φασολι�ν και καπνο� επλ�γη λ�γω αντ�ξοων 
καιρικ�ν συνθηκ�ν

EE C 111 τη� 8.5.2002

N 127/2002 25.7.2002 Μ�τρα υπ�ρ των γεωργ�ν, των οπο�ων οι εκµεταλλε�σει� 
και οι εγκαταστ�σει� εκτροφ�� υπ�στησαν ζηµ�ε� απ� τι� 
πυρκαγι�� το 2001

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 143/2002 18.9.2002 Χορ�γηση χρηµατοδοτικ�ν ενισχ�σεων στου� γεωργο��, 
ω� επακ�λουθο των θεοµηνι�ν στο δι�στηµα µεταξ� 
Νοεµβρ�ου 2001 και Ιανουαρ�ου 2002

EE C 257 τη� 24.10.2002

N 123/2002 2.10.2002 Οικονοµικ� εν�σχυση αγροτ�ν των οπο�ων η γεωργικ� 
παραγωγ� και τα αποθ�µατα γεωργικ�ν προϊ�ντων και 
χορτονοµ�ν ζηµι�θηκαν απ� δυσµενε�� καιρικ�� συνθ�κε�

EE C 43 τη� 22.2.2003

N 790/2000 2.10.2002 Οικονοµικ� εν�σχυση αγροτ�ν των οπο�ων η γεωργικ� 
παραγωγ� και τα αποθ�µατα γεωργικ�ν προϊ�ντων και 
χορτονοµ�ν ζηµι�θηκαν απ� δυσµενε�� καιρικ�� συνθ�κε� 

EE C 269 τη� 5.11.2002
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Ιρλανδία

Ιταλία

NN 83/2002 8.10.2002 Μηχανισµ�� παρακολο�θηση� τη� εκρ�ζωση� τη� 
τροµ�δου� ν�σου του προβ�του

EE C 272 τη� 8.11.2002

NN 88α/2002 6.12.2002 Ενισχ�σει� στον δασικ� τοµ�α — ∆ασικ� αν�πτυξη EE C 10 τη� 16.1.2003

NN 88β/2002 6.12.2002 Ενισχ�σει� για τον δασικ� τοµ�α — ∆ασικο� οδο� EE C 10 τη� 16.1.2003

N 248/2000 14.1.2002 Ενισχ�σει� στου� κτηνοτρ�φου�, των οπο�ων οι 
εκµεταλλε�σει� επλ�γησαν απ� γρ�ππη πτην�ν (Veneto)

EE C 40 τη� 14.2.2002

N 302/2000 14.1.2002 Ενισχ�σει� για τη βελτ�ωση τη� ποι�τητα� των εδαφ�ν 
(Emilia-Romagna) 

EE C 40 τη� 14.2.2002

N 38/2001 30.1.2002 Εν�σχυση για τη διαχε�ριση γεωργικ�ν και 
κτηνοτροφικ�ν αποβλ�των (Λοµβαρδ�α)

EE C 58 τη� 5.3.2002

N 204/2002 30.1.2002 Τροποπο�ηση των κριτηρ�ων που ισχ�ουν για θ�µατα 
ποι�τητα� και υγιειν�� γ�λακτο� και γαλακτοκοµικ�ν 
προϊ�ντων (Bolzano)

EE C 58 τη� 5.3.2002

N 639/2001 31.1.2002 Εν�σχυση για τη δι�θεση υλικο� ειδικο� κινδ�νου λ�γω 
ΣΕΒ 

EE C 58 τη� 5.3.2002

N 798/2001 12.2.2002 Προληπτικ� πρ�γραµµα/πρ�γραµµα ελ�γχου για την EE C 64 τη� 13.3.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

αρθρ�τιδα — Εγκεφαλ�τιδα των αιγ�ν (Λοµβαρδ�α)

N 679/2001 21.2.2002 Ενισχ�σει� σε γεωργικο�� συνεταιρισµο�� για την 
κ�λυψη απωλει�ν λ�γω δυσµεν�ν καιρικ�ν συνθηκ�ν

EE C 75 τη� 26.3.2002

N 30/2002 27.2.2002 ∆ιαφ�µιση αγροτικ�ν προϊ�ντων EE C 85 τη� 9.4.2002

NN 103/1999 27.2.2002 Ενισχ�σει� στου� ν�ου� ιδιοκτ�τε� γεωργικ�ν 
επιχειρ�σεων

EE C 85 τη� 9.4.2002

N 689/2001 5.3.2002 Επενδυτικ� εν�σχυση στον γεωργικ� τοµ�α EE C 85 τη� 9.4.2002 

N 617/2001 7.3.2002 ∆ιατ�ξει� σχετικ� µε την καλλι�ργεια, την εκτροφ�, τον 
πειραµατισµ�, την εµπορ�α και την καταν�λωση 
γενετικ�� τροποποιηµ�νων οργανισµ�ν και για την 
παραγωγ� βιολογικ�ν προϊ�ντων (Umbria)

EE C 86 τη� 10.4.2002

N 423/2001 12.3.2002 Προστασ�α και αξιοπο�ηση γεωργικ�ν προϊ�ντων και 
γεωργικ�ν προϊ�ντων διατροφ�� ποι�τητα�

EE C 88 τη� 12.4.2002

N 446/2001 19.3.2002 Υγειονοµικ�� παρεµβ�σει� υπ�ρ τη� ζωοτεχνικ�� 
εκτροφ�� (Valle d’Aosta)

EE C 96 τη� 20.4.2002

N 584/2001 19.3.2002 Εν�σχυση για τη βι�σιµη αγροτικ� αν�πτυξη 
(Λοµβαρδ�α)

EE C 96 τη� 20.4.2002

C 7α/2000 3.4.2002 Ενισχ�σει� στη γεωργ�α EE L 194 τη� 23.7.2002

N 368/2001 3.4.2002 Sucrerie Molise SpA — Σχ�διο µεσοπρ�θεσµη� 
αναδι�ρθρωση�

EE C 110 τη� 7.5.2002

N 248/2000 5.4.2002 Ενισχ�σει� στου� κτηνοτρ�φου�, των οπο�ων οι 
εκµεταλλε�σει� επλ�γησαν απ� γρ�ππη πτην�ν (Veneto)

EE C 111 τη� 8.5.2002

N 105/2001 16.4.2002 Ενισχ�σει� σε γεωργικ�� εκµεταλλε�σει� οι οπο�ε� 
ευρ�σκονται σε περιφερειακ�� προστατευ�µενε� 
περιοχ�� (Λοµβαρδ�α)

EE C 117 τη� 18.5.2002

N 68/2002 18.4.2002 Ενισχ�σει� στι� επενδ�σει� αγορ�� γεωργικ�ν 
µηχανηµ�των

EE C 117 τη� 18.5.2002

N 350/2001 18.4.2002 Θ�σπιση περιφερειακο� ταµε�ου διαχε�ριση� των 
συνδε�µενων µε τι� επιζωοτ�ε� εκδηλ�σεων εστι�ν 
ν�σου και των ασθενει�ν των φυτ�ν στη γεωργ�α, και 
�κτακτα µ�τρα σχετικ� µε τη ΣΕΒ

EE C 117 τη� 18.5.2002

C 60/2001 7.5.2002 Αγροτικ�� και δασικ�� υποδοµ�� EE L 282 τη� 19.10.2002

N 241/2001 7.5.2002 Εθνικ� $νωση Εµπορικ�ν Επιµελητηρ�ων: µηχανισµ�� 
ενισχ�σεων υπ�ρ επιχειρ�σεων δραστηριοποιο�µενων 
στον γεωργικ� τοµ�α

EE C 140 τη� 13.6.2002

N 366/2001 7.5.2002 ∆�νεια µε επιδοτο�µενο επιτ�κιο (Piemont) EE C 140 τη� 13.6.2002

N 17/2002 15.5.2002 Ερευνητικ� πρ�γραµµα για την προ�θηση ν�ων 
ποικιλι�ν γεωµ�λων

EE C 145 τη� 18.6.2002

N 31/2002 17.5.2002 Επιπρ�σθετε� παρεµβ�σει� για την αποζηµ�ωση αγροτ�ν 
που υπ�στησαν απ�λειε� λ�γω του καταρροϊκο� πυρετο� 
του προβ�του

EE C 157 τη� 2.7.2002
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N 412/2001 30.5.2002 Πρ�γραµµα πρ�ληψη� και βελτ�ωση� των υδ�των τη� 
λεκ�νη� απορρο�� τη� λιµνοθ�λασσα� τη� Βενετ�α� — 
Παρεµβ�σει� στον γεωργικ� και τον κτηνοτροφικ� τοµ�α 
(Veneto)

EE C 157 τη� 2.7.2002

N 46/2002 6.6.2002 Κανονισµ�� περ� χορηγ�σεω� ενισχ�σεων για τον 
αναδασµ� τη� γη� µ�σω ανταλλαγ�� � αγορ�� 
αγροτεµαχ�ων

EE C 162 τη� 6.7.2002

N 45/2002 19.6.2002 ∆ιεπαγγελµατικ� συµφων�α του 2001 για τα γε�µηλα προ� 
βιοµηχανικ� µεταπο�ηση και εν�σχυση στην ιδιωτικ� 
αποθεµατοπο�ηση γεωµ�λων καταν�λωση�

EE C 174 τη� 20.7.2002

N 211/2002 24.6.2002 Εθνικ�� ν�µο� 122/01 �ρθρο 5 παρ�γραφο� 7 
«Τροποπο�ηση των διατ�ξεων που δι�πουν τη γεωργ�α και 
τα δ�ση»

EE C 177 τη� 25.7.2002

N 721/2001 24.6.2002 Προστασ�α των ενδογεν�ν γενετικ�ν π�ρων που 
παρουσι�ζουν ενδιαφ�ρον για τη γεωργ�α

EE C 177 τη� 25.7.2002

N 504/2001 17.7.2002 Μ�τρα στ�ριξη� του γεωργικο� τοµ�α EE C 207 τη� 31.8.2002

N 588/2001 17.7.2002 Συµπληρωµατικ�� ενισχ�σει� στη γεωργ�α EE C 207 τη� 31.8.2002 

N 119/2002 25.7.2002 Επε�γοντα µ�τρα για την αντιµετ�πιση τη� ΣΕΒ 
(Απουλ�α)

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 220/2002 25.7.2002 Πιστ�σει� φ�ρων υπ�ρ των γεωργικ�ν επενδ�σεων EE C 214 τη� 10.9.2002

N 728/2001 25.7.2002 Ενισχ�σει� για τη χρησιµοπο�ηση σπ�ρων προ� σπορ� EE C 214 τη� 10.9.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

που προ�ρχονται απ� µ�νιµα χορτολ�βαδα

N 769/2001 25.7.2002 ∆ασικ�� κλ�δο� (Marche) EE C 214 τη� 10.9.2002 

N 457/2001 7.8.2002 Εν�σχυση στην agroindustriale San Marino EE C 238 τη� 3.10.2002

N 586/2001 26.8.2002 Πρ�σκληση υποβολ�� σχεδ�ων στον τοµ�α του χο�ρειου 
κρ�ατο� (Friuli-Venezia-Giulia)

EE C 238 τη� 3.10.2002

N 331/2002 2.9.2002 Παρεµβ�σει� αποκατ�σταση� των ζηµι�ν που προκ�λεσε 
η ξηρασ�α 2001/02 και οι παγετο� του χειµ�να 2001/02

EE C 238 τη� 3.10.2002

N 441/2002 2.9.2002 Εν�σχυση για την αξιοπο�ηση δασοκοµικ�ν 
δραστηριοτ�των 

EE C 238 τη� 3.10.2002

N 229/2002 6.9.2002 Εν�σχυση σε ορεινο�� γεωργο�� EE C 242 τη� 8.10.2002

N 251/2002 9.9.2002 Εν�σχυση για την πληρωµ� ασφαλ�στρων EE C 246 τη� 12.10.2002

N 452/2001 9.9.2002 Βιολογικ� γεωργ�α, προϊ�ντα υψηλ�� ποι�τητα� που 
απευθ�νονται σε επ�λεκτη πελατε�α

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 335/2001 11.9.2002 Kρθρα 61 και 67 του περιφερειακο� ν�µου αριθ. 3/2001, 
µε τον οπο�ο προβλ�πονται µ�τρα σε σχ�ση µε τι� 
δηµοσιονοµικ�� ρο�� το 2001 (Trento)

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 122/2002 23.9.2002 Προ�θηση ποιοτικ�ν προϊ�ντων EE C 246 τη� 12.10.2002

C 61/1996 2.10.2002 Περιφερειακ�� ν�µο� αριθ. 81/95 — Εµπορ�α προϊ�ντων 
του παραρτ�µατο� 2 (Σικελ�α)

EE L 329 τη� 5.12.2002

N 250/2002 4.10.2002 Kπαξ εν�σχυση υπ�ρ εν�� γεωργικο� συνεταιρισµο� για 
τι� ζηµ�ε� που υπ�στη λ�γω δυσµεν�ν καιρικ�ν συνθηκ�ν

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 384/2002 8.10.2002 Πρ�γραµµα πρ�ληψη�, ελ�γχου και εκρ�ζωση� τη� ν�σου 
«apple proliferation» (σκο�πα τη� µ�γισσα�)

EE C 272 τη� 8.11.2002

N 54/2002 17.10.2002 ∆ιαδροµ�� οινοπαραγωγ��, ελαιολ�δου και τυπικ�ν και 
παραδοσιακ�ν γεωργικ�ν προϊ�ντων 
χρησιµοποιο�µενων ω� τρ�φιµα

EE C 280 τη� 16.11.2002

N 144/2002 17.10.2002 Εν�σχυση των παραγωγ�ν βοε�ου κρ�ατο� για την 
καθι�ρωση συστ�µατο� σ�µανση�

EE C 280 τη� 16.11.2002

N 216/2002 17.10.2002 ∆ηµιουργ�α µια� ανθοκοµικ�� περιοχ�� (Λιγουρ�α) EE C 280 τη� 16.11.2002

N 227/2002 17.10.2002 Ενισχ�σει� για την αν�πτυξη συστηµ�των 
ιχνηλασιµ�τητα� στον τοµ�α των γεωργικ�ν τροφ�µων

EE C 280 τη� 16.11.2002

N 302/2002 17.10.2002 Μ�τρα υπ�ρ διαρθρωτικ�ν επενδ�σεων στον ζωοτεχνικ� 
τοµ�α (Friulie-Venezia-Giulia)

EE C 280 τη� 16.11.2002

N 594/2002 30.10.2002 Παρεµβ�σει� για την αντιστ�θµιση των ζηµι�ν που 
προκλ�θηκαν απ� την ξηρασ�α τη� περι�δου 2001/02 και 
απ� τον παγετ� του χειµ�να 2001/02

EE C 298 τη� 30.11.2002

N 341/2002 3.11.2002 Παρεµβ�σει� για την προ�θηση ν�ων επιχειρ�σεων και 
τη� καινοτοµ�α� του γυναικε�ου επιχειρηµατικο� 
πνε�µατο�

EE C 311 τη� 14.12.2002
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N 575/2002 13.11.2002 Πρ�τυπα για την προστασ�α τη� καλλι�ργεια� και τη� 
ποι�τητα� τη� παραγωγ�� περγαµ�ντων

EE C 311 τη� 14.12.2002

N 592/2001 13.11.2002 Εν�σχυση για την προ�θηση των γεωργικ�ν προϊ�ντων 
(Σικελ�α) 

EE C 311 τη� 4.12.2003

N 782/2000 13.11.2002 Παρεµβ�σει� υπ�ρ τη� γεωργικ�� οικονοµ�α� (Trento) EE C 311 τη� 14.12.2002

N 560/2002 25.11.2002 Εν�σχυση υπ�ρ των αγροτικ�ν επιχειρ�σεων που 
επλ�γησαν απ� τη φυµατ�ωση των βοοειδ�ν (Σαρδην�α)

EE C 324 τη� 24.12.2002

N 55/2002 6.12.2002 Προ�θηση τυπικ�ν ο�νων (Friuli-Venezia-Giulia) EE C 10 τη� 16.1.2003 

N 145/2002 6.12.2002 Εν�σχυση για ινστιτο�το προ�θηση� στην αγορ� — 
Νοµοσχ�διο αριθ. 376/02

EE C 10 τη� 16.1.2003

N 830/2001 6.12.2002 Σχ�διο ελ�γχου και εξ�λειψη� τη� µεταδοτικ�� 
αγαλαξ�α� στι� κτηνοτροφικ�� µον�δε� (επαρχ�α Come)

EE C 10 τη� 16.1.2003

NN 37/1998 11.12.2002 Kρθρο 11 του περιφερειακο� ν�µου αριθ. 40/1997 (Σικελ�α) EE C 16 τη� 23.1.2003

NN 138/2002 11.12.2002 Kρθρο 7 του περιφερειακο� ν�µου αριθ. 22/1999 — 
«Επε�γουσε� παρεµβ�σει� στον γεωργικ� τοµ�α»

EE C 16 τη� 23.1.2003

N 590α/2001 11.12.2002 Περιφερειακ�� ν�µο� 32/2000 — ∆ιατ�ξει� για την 
εφαρµογ� του ΠΠΠ 2000-2006 και την αναµ�ρφωση των 
καθεστ�των ενισχ�σεων στι� επιχειρ�σει�

EE C 16 τη� 23.1.2003

N 301/2002 12.12.2002 Μ�τρα που συνδ�ονται µε την οικονοµικ� χρ�ση του 
�του� 2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Λ�υ�εµ"�ύργ�

Κάτω $ώρες

Περιφερειακ�� ν�µο� 1/2000, �ρθρα 91 και 97 EE C 16 τη� 23.1.2003

N 599/2002 31.1.2003 Εν�σχυση για τη γεωργικ� αν�πτυξη EE C 50 τη� 4.3.2003

N 18/2002 9.4.2002 Ενισχ�σει� στου� κτηνοτρ�φου� που επλ�γησαν απ� την 
κρ�ση τη� ΣΕΒ

EE C 113 τη� 14.5.2002

N 647/2001 30.10.2002 Εισοδηµατικ�� ενισχ�σει� για του� γεωργο�� — 
Κακοκαιρ�ε� 2000

EE C 298 τη� 30.11.2002

N 25/2002 27.2.2002 Παρ�ταση τη� χρηµατοδ�τηση� διαφηµιστικ�� 
εκστρατε�α� για τα µανιτ�ρια

EE C 85 τη� 9.4.2002

N 641/2001 17.4.2002 Καλλι�ργεια κρεµµυδι�ν EE C 324 τη� 24.12.2002

N 753/2001 24.4.2002 Καθεστ�� πα�ση� δραστηρι�τητα� στον κτηνοτροφικ� 
κλ�δο 

EE C 126 τη� 28.5.2002

N 857/2001 2.7.2002 Περιορισµ�� των αποβλ�των στον τοµ�α του ο�νου EE C 186 τη� 6.8.2002

N 12/2002 4.10.2002 Κανονισµ�� τη� διεπαγγελµατικ�� οργ�νωση� 
καλλιεργητ�ν κηπευτικ�ν τη� 27η� Νοεµβρ�ου 2001 περ� 
θεσπ�σεω� εισφορ�� υπ�ρ τρ�των επ� τη� παραγωγ�� 
κιχωρ�ων για τη χρηµατοδ�τηση διαφηµιστικ�� 
εκστρατε�α�

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 851/2001 17.10.2002 Κανονισµ�� τη� 22α� Νοεµβρ�ου 2002 �σον αφορ� τι� 
επενδ�σει� στη βιολογικ� χοιροτροφ�α

EE C 280 τη� 16.11.2002

N 129/2002 6.11.2002 Τροποπο�ηση ορισµ�νων µ�τρων τη� διεπαγγελµατικ�� 
�νωση� καλλιεργητ�ν δενδροκηπευτικ�ν στον τοµ�α των 
φρο�των

EE C 301 τη� 5.12.2002

N 33/2002 25.11.2002 Ενισχ�σει� για την προστασ�α φυλ�ν ζ�ων που 
απειλο�νται µε εξαφ�νιση

EE C 324 τη� 24.12.2002

N 230β/2002 25.11.2002 Καθεστ�� πριµοδ�τηση� µισθ�ν στο β�ρειο τµ�µα των 
Κ�τω Χωρ�ν (µεταπο�ηση και εµπορ�α γεωργικ�ν 
προϊ�ντων)

EE C 324 τη� 24.12.2002

N 432/2002 25.11.2002 Τροποπο�ηση ορισµ�νων φ�ρων υπ�ρ τρ�των για τη 
χρηµατοδ�τηση µ�τρων υπ�ρ των γεωµ�λων καταν�λωση�

EE C 324 τη� 24.12.2002

N 210/2002 6.12.2002 Κανονισµ�� των περιφερειακ�ν αρχ�ν τη� επαρχ�α� 
Noord-Brabant, µε τον οπο�ο καθιερ�νεται επιδ�τηση για 
την κατεδ�φιση αγροτικ�ν κτισµ�των και λοιπ�ν κτιρ�ων 
ευρισκ�µενων εκτ�� κατοικηµ�νων περιοχ�ν

EE C 10 τη� 16.1.2003

N 448/2002 6.12.2002 Τροποπο�ηση ορισµ�νων εισφορ�ν υπ�ρ τρ�των για τη 
χρηµατοδ�τηση µ�τρων υπ�ρ των γεωµ�λων 
αµυλοπαραγωγ��

EE C 10 τη� 16.1.2003
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Ισπανία
N 774/2001 30.1.2002 Ενισχ�σει� στι� γεωργικ�� ασφ�λειε� EE C 58 τη� 5.3.2002

N 834/2001 30.1.2002 Ενισχ�σει� στην προ�θηση επενδ�σεων για την 
τεχνολογικ� καινοτοµ�α τη� βιοµηχαν�α� τροφ�µων 
(Mαδρ�τη)

EE C 58 τη� 5.3.2002

N 835/2001 30.1.2002 Ενισχ�σει� �ρευνα� και αν�πτυξη� (Aνδαλουσ�α) EE C 58 τη� 5.3.2002

N 264/2001 31.1.2002 Ενισχ�σει� για τη συγκ�ντρωση, τη µεταφορ�, την 
επεξεργασ�α και την καταστροφ� υλικο� υψηλο� 
κινδ�νου 

EE C 58 τη� 5.3.2002

N 5/2002 21.2.2002 Ενισχ�σει� για τη βελτ�ωση τη� µεταπο�ηση� γεωργικ�ν 
και δασοκοµικ�ν προϊ�ντων (Valencia)

EE C 75 τη� 26.3.2002

N 633/2001 21.2.2002 Ενισχ�σει� στου� εκτροφε�� τη� φυλ�� βοοειδ�ν Parda 
(Aραγον�α)

EE C 75 τη� 26.3.2002

N 52/2002 5.3.2002 Ενισχ�σει� στου� κτηνοτρ�φου� και στα σφαγε�α για την 
αποζηµ�ωση τη� διαχε�ριση� των ειδικ�ν επικ�νδυνων 
υλικ�ν (ΕΕΥ) (Murcia)

EE C 85 τη� 9.4.2002

N 654/2001 5.3.2002 Ενισχ�σει� στου� κτηνοτρ�φου� (ΣΕΒ) (Castilla-Le�n) EE C 85 τη� 9.4.2002

N 815/2001 19.3.2002 Ενισχ�σει� για επενδ�σει� στον τοµ�α τη� κτηνοτροφ�α� 
(Castilla-Le�n)

EE C 96 τη� 20.4.2002

N 83/2002 22.3.2002 Ενισχ�σει� στη µελισσοκοµ�α (Murcia) EE C 100 τη� 25.4.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

N 33/2001 5.4.2002 Ενισχ�σει� στι� γεωργικ�� εκµεταλλε�σει� (Navarra) EE C 111 τη� 8.5.2002

N 128/2002 5.4.2002 Ενισχ�σει� στι� κτηνοτροφικ�� εκµεταλλε�σει� για τη 
σφαγ� ζ�ων λ�γω τη� ΣΕΒ (Γαλικ�α)

EE C 111 τη� 8.5.2002

N 511/2001 5.4.2002 Εν�σχυση στην επιχε�ρηση Quesos del Duero EE C 111 τη� 8.5.2002

N 249/2002 17.5.2002 Ενισχ�σει� στη µελισσοκοµ�α (Cantabria) EE C 157 τη� 2.7.2002

N 324/2001 29.5.2002 Μ�τρα για την ενοπο�ηση, τη συγκρ�τηση � την 
επ�κταση συνεταιρισµ�ν (Καταλον�α)

EE C 157 τη� 2.7.2002

N 611α/2001 29.5.2002 Μεταπο�ηση και εµπορ�α προϊ�ντων του γεωργικο�, του 
δασοκοµικο� και του τοµ�α των τροφ�µων

EE C 157 τη� 2.7.2002

N 101/2002 17.7.2002 Ενισχ�σει� στον γαλακτοκοµικ� τοµ�α EE C 207 τη� 31.8.2002

N 277/2002 25.7.2002 Ενισχ�σει� για την εφαρµογ� προγραµµ�των 
κτηνοτροφικ�ν προϊ�ντων ποι�τητα� (Canarias)

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 328/2002 25.7.2002 Ενισχ�σει� για την περισυλλογ�, µεταφορ�, επεξεργασ�α 
και καταστροφ� επικινδ�νων υλικ�ν (Χ�ρα των Β�σκων)

EE C 238 τη� 3.10.2002

N 444/2002 25.7.2002 Συµπληρωµατικ�� αντισταθµ�σει� στην περ�πτωση τη� 
ΣΕΒ — Γαλικ�α

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 581/2001 25.7.2002 Ενισχ�σει� σε γεωργικο�� συνεταιρισµο�� και εν�σει� 
(Γαλικ�α)

EE C 214 τη� 10.9.2002

N 772/2001 25.7.2002 Ενισχ�σει� για την εµπορ�α γεωργικ�ν τροφ�µων (Mαδρ�τη) EE C 214 τη� 10.9.2002

N 445/2002 31.7.2002 Ενισχ�σει� για την εξυγ�ανση τη� εκτροφ�� (Γαλικ�α) EE C 238 τη� 3.10.2002

N 470/2002 31.7.2002 Ενισχ�σει� στι� οµ�δε� πατατοπαραγωγ�ν EE C 238 τη� 3.10.2002

N 676/2001 6.8.2002 ESB — Ενισχ�σει� στον τοµ�α των τα�ρων EE C 291 τη� 26.11.2002

N 199/2002 12.9.2002 Ενισχ�σει� στη µεταπο�ηση και εµπορ�α γεωργικ�ν 
προϊ�ντων (Murcia)

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 503/2002 12.9.2002 Φυτοϋγειονοµικ� µ�τρα για την πατ�τα (Canarias) EE C 246 τη� 12.10.2002

N 764/2001 12.9.2002 Ενισχ�σει� για την προ�θηση γεωργικ�ν συνεταιρισµ�ν 
(Γαλικ�α)

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 852/2001 12.9.2002 Ενισχ�σει� για την υλοπο�ηση προγραµµ�των σχετικ� µε 
υψηλ�� ποι�τητα� βοδιν� κρ�α�

EE C 246 τη� 12.10.2002

N 547/2002 4.10.2002 Ενισχ�σει� για την αγορ� ζ�ων αυτ�χθονη� φυλ��, 
βοοειδ�ν, προβατοειδ�ν και αιγοειδ�ν

EE C 269 τη� 5.11.2002

N 112/2002 17.10.2002 Ενισχ�σει� στον τοµ�α των κηπευτικ�ν EE C 280 τη� 16.11.2002

N 500/2002 13.11.2002 Ενισχ�σει� στου� κτηνοτρ�φου� προβ�των τη� φυλ�� 
Ojinegra (Αραγον�α)

EE C 311 τη� 14.12.2002

N 502/2002 13.11.2002 Ενισχ�σει� στου� κτηνοτρ�φου� προβ�των τη� φυλ�� 
Roya Bilbitana (Αραγον�α)

EE C 311 τη� 14.12.2002

N 113/2002 25.11.2002 Εν�σχυση στι� καλλι�ργειε� θερµοκηπ�ων (Mαδρ�τη) EE C 324 τη� 24.12.2002

N 664/2002 6.12.2002 Ενισχ�σει� για τη συλλογ�, µεταφορ�, επεξεργασ�α και 
καταστροφ� των υλικ�ν ειδικο� κινδ�νου (YEK) και λοιπ�ν 
υλικ�ν που εν�χουν κινδ�νου� (Χ�ρα των Β�σκων)

EE C 10 τη� 16.1.2003
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Σ�υηδία 

Ηνωµέν� Βασίλει�

N 42/2001 30.1.2002 Αναδ�σωση περιοχ�ν στη ν�τια Σουηδ�α που επλ�γησαν 
απ� καταιγ�δα

EE C 58 τη� 5.3.2002

NN 55/2002 7.5.2002 Τροποπο�ηση στην υπηρεσ�α παροχ�� συµβουλ�ν σε 
γεωργικ�� επιχειρ�σει�

EE C 140 τη� 13.6.2002

N 10/2002 17.5.2002 Ταµε�ο δι�σωση� επιχειρ�σεων που επλ�γησαν απ� τον 
αφθ�δη πυρετ�

EE C 157 τη� 2.7.2002

N 126/2002 17.5.2002 Πρ�γραµµα τη� Β�ρεια� Ιρλανδ�α� για την τροµ�δη ν�σο 
του προβ�του — Μηχανισµ�� αποτ�πωση� γονιδιακ�� 
αλληλουχ�α�

EE C 157 τη� 2.7.2002

N 318/2001 17.5.2002 Μηχανισµ�� εµβολιασµο� κατ� τη� ν�σου Aujeszly 
(Β�ρεια Ιρλανδ�α)

EE C 157 τη� 2.7.2002

N 718β/2001 17.5.2002 Μηχανισµ�� συνδροµ�� για την εξαγορ� χρ�νου (Β�ρεια 
Ιρλανδ�α)

EE C 157 τη� 2.7.2002

NN 54/2002 17.7.2002 Καθεστ�� επιδοτ�σεων σχολικο� γ�λακτο� EE C 207 τη� 31.8.2002

N 70/2002 25.7.2002 Β�ρεια Ιρλανδ�α — Καθεστ�� βιολογικ�� εκτροφ�� EE C 214 τη� 10.9.2002

N 327/2002 6.9.2002 Πρωτοβουλ�α για την ποι�τητα του βοε�ου κρ�ατο� στη EE C 242 τη� 8.10.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

1.2. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων στις �π�ίες η Επιτρ�πή κίνησε, για τ� σύν�λ� ή µέρ�ς τ�υ εκάστ�τε 
µέτρ�υ, τη διαδικασία π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

∆ανία

Ιταλία

1.3. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή διαπίστωσε 	τι ήταν ασυµ�ί�αστες µε 
την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε, µε την έκδ�ση τελικής αρνητικής ή εν µέρει αρνητικής 
απ	�ασης, τη διαδικασία π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Ισπανία

Β�ρεια Ιρλανδ�α

N 393/2002 6.9.2002 Παροχ� επιχειρηµατικ�ν συµβουλ�ν σε αγρ�τε� που 
επλ�γησαν απ� την απαγ�ρευση σ�τιση� των χο�ρων µε 
υπολε�µµατα φαγητ�ν

EE C 242 τη� 8.10.2002

N 184/2002 8.10.2002 Σχ�διο τη� Β�ρεια� Ιρλανδ�α� για την τροµ�δη ν�σο του 
προβ�του — Μηχανισµ�� εκρ�ζωση� τη� ν�σου

EE C 272 τη� 8.11.2002

NN 114/2002 13.11.2002 Ουαλικ�� µηχανισµ�� γονιδιακ�� αποτ�πωση� 
προβατ�νων

EE C 311 τη� 14.12.2002

N 544/2002 25.11.2002 Εθνικ� πρ�γραµµα για την τροµ�δη ν�σο των προβ�των 
— Συστ�µατα αποτ�πωση� γονιδι�µατο� για την 
ενθ�ρρυνση τη� αναπαραγωγ�� µε γονιδιακ� αντ�σταση

EE C 324 τη� 24.12.2002

N 505/2002 6.12.2002 Μηχανισµ�� γεωργικ�� αν�πτυξη� 2002 (Αγγλ�α) EE C 10 τη� 16.1.2003

N 534/2001 20.12.2002 Καθεστ�� διαχε�ριση� θρεπτικ�ν ουσι�ν (Β�ρεια 
Ιρλανδ�α)

EE C 20 τη� 28.1.2003

N 585/2002 16.9.2002 Επιχορηγ�σει� σε εταιρε�ε� µε πιστοποιητικ� 
εργασιακο� περιβ�λλοντο� — Θαλ�σσιε� µεταφορ��

EE C 1 τη� 4.1.2003

C 32/2002 
(πρ�ην NT522/2001)

24.4.2002 Εν�σχυση στον τοµ�α του βοε�ου κρ�ατο� EE C 145 τη� 18.6.2002

C 39/2002 
(πρ�ην NT130/2001)

5.6.2002 Αναδι�ρθρωση τη� επιχε�ρηση� Cooperativa agricola 
Moderna (Marche)

EE C 251 τη� 18.10.2002

C 22/2001 1.12.2002 Μ�τρα στ�ριξη� στον τοµ�α τη� γεωργ�α� λ�γω τη� 
α�ξηση� του κ�στου� τη� βενζ�νη�

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε�
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Π�ρτ�γαλία

1.4. Άλλες απ��άσεις της Επιτρ�πής

Ισπανία

2. Στ�ν τ�µέα της αλιείας

C 65/1997 27.2.2002 Π�στωση για την ελ�φρυνση των χρε�ν των 
επιχειρ�σεων του τοµ�α τη� εντατικ�� κτηνοτροφ�α� και 
για την τ�νωση τη� δραστηρι�τητα� τη� χοιροτροφ�α�

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

C 31/1999 27.2.2002 Μ�τρα υπ�ρ τη� παραγωγ�� θηλυκ�ν χο�ρων ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

C 2/2001 12.3.2002 Απ�φαση αν�κτηση� των ενισχ�σεων για την απ�κτηση 
γαλακτοκοµικ�ν ποσοστ�σεων

EE L 144 τη� 1.6.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2.1. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε 	τι η ενίσ�υση ήταν συµ�ι�άσιµη 
µε την κ�ινή αγ�ρά �ωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία ε�έτασης π�υ πρ��λέπει τ� 
άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Βέλγι�

∆ανία

Φινλανδία 

Γαλλία

NN 39/2001 19.6.2002 Εν�σχυση για την προσωριν� πα�ση δραστηρι�τητα� 
ορισµ�νων κατηγορι�ν αλιευτικ�ν σκαφ�ν

EE C 175 τη� 23.7.2002

NN 73/2001 19.6.2002 ∆ιαρθρωτικ�� παρεµβ�σει� των οµοσπονδιακ�ν αρχ�ν 
του Βελγ�ου στον τοµ�α τη� αλιε�α�, σε περιοχ�� εκτ�� 
στ�χου 1, για την περ�οδο 2000-2006

EE C 175 τη� 23.7.2002

NN 20/2002 4.10.2002 Απ�φαση σχετικ� µε τι� διαρθρωτικ�� παρεµβ�σει� στη 
Βαλλον�α

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 464/2002 26.11.2002 Πλα�σιο για τη θαλ�σσια αλιε�α ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 666/2001 25.7.2002 Εισφορ� υπ�ρ του δανικο� ταµε�ου εκτροφ�� π�στροφα� EE C 252 τη� 19.10.2002

N 374/2002 10.9.2002 Εν�σχυση στον τοµ�α τη� αλιε�α� ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 102/2001 7.5.2002 Σχ�διο διατ�γµατο� του Συµβουλ�ου Υπουργ�ν σχετικ� 
µε την αποζηµ�ωση των αλι�ων για τι� απ�λειε� που 
υπ�στησαν απ� τι� φ�κιε�

EE C 193 τη� 13.8.2002

N 464/2001 31.1.2002 Επιβαρ�νσει� εξοµοιο�µενε� µε φ�ρου� υπ�ρ των 
επιτροπ�ν αλιε�α�

EE C 77 τη� 28.3.2002

N 80/2002 19.3.2002 Ενισχ�σει� των οργανισµ�ν τοπικ�� αυτοδιο�κηση� για 
µ�τρα που συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 232 τη� 28.9.2002

NN 120/2000 3.4.2002 Ενισχ�σει� για την οριστικ� διακοπ� των 
δραστηριοτ�των αλιευτικ�ν σκαφ�ν

EE C 232 τη� 28.9.2002

N 839α/2001 24.6.2002 Κρατικ�� ενισχ�σει� και ενισχ�σει� Ofimer — 
Επενδ�σει� στον τοµ�α τη� αλιε�α� και των 
υδατοκαλλιεργει�ν (συγχρηµατοδοτο�µενε� απ� το 
IFOP)

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 
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Γερµανία
N 696/2001 31.1.2002 Προ�θηση τη� αλιε�α� ρ�γγα� στο Μεκλεµβο�ργο-

∆υτικ� Ποµεραν�α
EE C 193 τη� 13.8.2002

N 775/2001 25.3.2002 Μ�τρα που αποσκοπο�ν στη βελτ�ωση τη� αξιοπο�ηση� 
λευκ�σαρκων ψαρι�ν (Mecklenburg-Vorpommern)

EE C 193 τη� 13.8.2002 

N 734/2001 26.3.2002 Εν�σχυση για επενδ�σει� στο τοµ�α τη� αλιε�α� 
εσωτερικ�ν υδ�των και τη� υδατοκαλλι�ργεια� στο 
Schleswig-Holstein

EE C 193 τη� 13.8.2002

N 597/2001 2.5.2002 Μεµονωµ�νη εν�σχυση υπ�ρ τη� εταιρε�α� Coastal 
Research Management στον τοµ�α τη� θαλ�σσια� 
ιχθυοκαλλι�ργεια�

EE C 193 τη� 13.8.2002

N 859/2001 2.5.2002 Μεµονωµ�νη εν�σχυση υπ�ρ τη� εταιρε�α� BUTT στον 
τοµ�α τη� θαλ�σσια� ιχθυοκαλλι�ργεια� (Schleswig-
Holstein)

EE C 193 τη� 13.8.2002

N 212/2002 31.7.2002 Αλιε�α — Εν�ργειε� γενικο� ενδιαφ�ροντο� ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 348/2002 31.7.2002 Επιχορ�γηση τη� επιχε�ρηση� BlueBioTech ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 275/2002 10.9.2002 Μ�τρα υπ�ρ τη� παρ�κτια� αλιε�α� και τη� αλιε�α� 
ανοικτ�� θαλ�σση�

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 459/2002 14.11.2002 Εν�σχυση στον τοµ�α τη� αλιε�α� και των 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Ιρλανδία

Ιταλία

υδατοκαλλιεργει�ν — Land Hessen

N 573/2002 25.11.2002 Στ�ριξη επιχειρ�σεων των κλ�δων τη� 
υδατοκαλλι�ργεια� και τη� εσωτερικ�� αλιε�α� 
(οµ�σπονδο κρατ�διο του Baden-Württemberg)

EE C 59 τη� 14.3.2003 

N 383/2001 8.4.2002 ∆�σµη µ�τρων για του� οστρακοκαλλιεργητ�� EE C 232 τη� 28.9.2002

N 726/2001 29.5.2002 Πρ�γραµµα αναζωογ�ννηση� για την αλιε�α µυδι�ν 
Castlemaine

EE C 232 τη� 28.9.2002

N 71/2002 30.5.2002 Πρ�γραµµα ανακαταµ�τρηση� τη� χωρητικ�τητα� EE C 232 τη� 28.9.2002

N 7/2002 26.3.2002 Παρεµβ�σει� στη Σαρδην�α στον τοµ�α τη� αλιε�α� EE C 232 τη� 28.9.2002

NN 37/2002 3.4.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια τη� Απουλ�α� για µ�τρα που 
συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 232 τη� 28.9.2002

NN 48/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια Abruzzo για µ�τρα που 
συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

NN 56/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια Veneto για µ�τρα που 
συγχρηµατοδο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

NN 57/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην Τοσκ�νη για µ�τρα που 
συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

NN 58/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια Piemonte για µ�τρα που 
συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

NN 59/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στη Λοµβαρδ�α για µ�τρα που 
συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 252 τη� 19.10.2002

NN 60/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια Marche για µ�τρα που 
συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

NN 61/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια Friuli-Venezia Giulia για 
µ�τρα που συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

NN 62/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια Liguria για µ�τρα που 
συγχρηµατοδο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

NN 63/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια Lazio για µ�τρα που 
συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

NN 64/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια Emilia-Romagna για µ�τρα 
που συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

NN 65/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην περιφ�ρεια Umbria για µ�τρα που 
συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002
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Κάτω $ώρες

NN 66/2002 19.6.2002 Ενισχ�σει� στην αυτ�νοµη περιφ�ρεια Trento για µ�τρα 
που συγχρηµατοδοτο�νται απ� το ΧΜΠΑ

EE C 248 τη� 15.10.2002

N 6/2002 24.6.2002 Παρεµβ�σει� στην Καλαβρ�α στον τοµ�α τη� αλιε�α� EE C 252 τη� 19.10.2002

NN 50/2002 2.7.2002 Μ�τρα συγχρηµατοδοτο�µενα απ� το IFOP — Καµπαν�α 
(2000-2006)

EE C 252 τη� 19.10.2002

NN 107/2002 13.11.2002 Προσωριν� διακοπ� τη� αλιε�α� κατ� το �το� 2002 EE C 327 τη� 28.12.2002

NN 159/2001 13.11.2002 Προσωριν� διακοπ� τη� αλιε�α� κατ� το �το� 2001 EE C 327 τη� 28.12.2002

NN 111/1999 27.11.2002 Προγραµµατικ�� συµφων�ε� EE C 9 τη� 15.1.2003

N 405/2002 13.12.2002 ∆ιαρθρωτικ� µ�τρα στον τοµ�α των υδατοκαλλιεργει�ν 
(Molise)

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 87/2002 24.6.2002 Εν�σχυση στον τοµ�α τη� αλιε�α� ΕΕ C 193 τη� 13.8.2002

N 92/2002 3.7.2002 Φ�ροι υπ�ρ τρ�των αποδιδ�µενοι στο ταµε�ο �ρευνα� για 
τον τοµ�α τη� εκφ�ρτωση� αλιευτικ�ν προϊ�ντων κατ� το 
�το� 2002

EE C 186 τη� 6.8.2002

N 117/2002 3.7.2002 Ταµε�ο �ρευνα� για τον τοµ�α του λιανεµπορ�ου 
αλιευτικ�ν προϊ�ντων κατ� το �το� 2002

EE C 186 τη� 6.8.2002

N 546/2001 27.11.2002 Αλιευτικ�� �δειε� ΕΕ C 9 τη� 15.1.2003
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

N 321/2002 6.12.2002 Βελτ�ωση των οικονοµικ�ν προοπτικ�ν στον τοµ�α τη� 
αλιε�α� στο Urk για την περ�οδο 2000-2006

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 637/2001 4.2.2002 ∆ιακοπ� τη� αλιε�α� τ�νου (Aζ�ρε�) ΕΕ C 59 τη� 6.3.2002

NN 150/2001 13.2.2002 Συµφων�α µε το Μαρ�κο — ∆ιακοπ� δραστηρι�τητα� του 
αλιευτικο� στ�λου

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε�

N 515/2001 19.3.2002 Prodesa — Αζ�ρε� — Αλιευτικ�� τοµ�α� EE C 100 τη� 25.4.2002

N 820/2001 3.4.2002 ∆ρ�σει� πραγµατοποιο�µενε� απ� επαγγελµατ�ε�, 
παρ�κτια αλιε�α, καινοτ�µε� δρ�σει� — Τοµ�α� τη� 
αλιε�α�

ΕΕ C 193 τη� 13.8.2002

N 130/2002 23.5.2002 Συµφων�α µε το Μαρ�κο — Ανασυγκρ�τηση του 
αλιευτικο� στ�λου

EE C 193 τη� 13.8.2002

N 779/2001 24.6.2002 Ποι�τητα αλιευτικ�ν προϊ�ντων — Υδατοκαλλι�ργεια EE C 193 τη� 13.8.2002

N 312/2002 3.7.2002 Κοινωνικοοικονοµικ� µ�τρα — Αλιευτικ�� τοµ�α� EE C 252 τη� 19.10.2002

N 778/2001 3.7.2002 Prodesa — Αζ�ρε� — Αναν�ωση και εκσυγχρονισµ�� του 
αλιευτικο� στ�λου, λιµενικ�� εξοπλισµ��

EE C 252 τη� 19.10.2002

N 290/2002 8.7.2002 Προ�θηση και αναζ�τηση ν�ων αγορ�ν — Αλιευτικ�� 
τοµ�α� (Aζ�ρε�)

ΕΕ C 9 τη� 15.1.2003

N 354/2002 25.7.2002 Prodesa — Αζ�ρε� — Μ�τρα κοινωνικοοικονοµικο� 
χαρακτ�ρα

EE C 252 τη� 19.10.2002

N 418/2002 29.7.2002 Prodesa — Παρ�κτια αλιε�α — Αζ�ρε� EE C 252 τη� 19.10.2002

NN 106/2002 15.11.2002 Κοινωνικοοικονοµικ� µ�τρα — Αλιευτικ�� τοµ�α� 
(Mαδ�ρα)

EE C 59 τη� 14.3.2003

N 690/2002 13.12.2002 ∆ρ�σει� πραγµατοποιο�µενε� απ� επαγγελµατ�ε�, 
καινοτ�µε� δρ�σει� — Τοµ�α� τη� αλιε�α� (Aζ�ρε�)

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε�

N 814/2001 4.2.2002 Μεταπο�ηση και εµπορ�α προϊ�ντων αλιε�α� και 
υδατοκαλλι�ργεια�

EE C 193 τη� 13.8.2002

NN 8/2001 13.2.2002 Παρ�ταση των ενισχ�σεων προ� τα σκ�φη που αλιε�ουν 
στα �δατα του Μαρ�κου

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

NN 81/2001 13.2.2002 Συµφων�α µε το Μαρ�κο — ∆ιακοπ� δραστηρι�τητα� του 
αλιευτικο� στ�λου

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 803/2001 3.4.2002 Εµπορ�α αλιευτικ�ν προϊ�ντων (Ανδαλουσ�α) EE C 193 τη� 13.8.2002

N 103/2002 26.6.2002 Συµφων�α µε το Μαρ�κο — Αναπροσανατολισµ�� 
δραστηριοτ�των του αλιευτικο� στ�λου (Καν�ριοι 
Ν�σοι)

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 
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N 69/2002 2.7.2002 Συµφων�α µε το Μαρ�κο — Αναπροσανατολισµ�� 
δραστηριοτ�των του αλιευτικο� στ�λου (Ανδαλουσ�α) 

ΕΕ C 252 τη� 19.10.2002 

N 72/2002 2.7.2002 Συµφων�α µε το Μαρ�κο — Αναπροσανατολισµ�� 
δραστηριοτ�των του αλιευτικο� στ�λου (Γαλικ�α)

EE C 252 τη� 19.10.2002

N 154/2002 3.7.2002 ∆ιαρθρωτικ� µ�τρα αλιε�α� (Καν�ριε� Ν�σοι) EE C 252 τη� 19.10.2002

N 855/2001 3.7.2002 Περιφερειακ� εν�σχυση για ερευνητικ�� εργασ�ε� — 
Αλιευτικ�� τοµ�α� (Ανδαλουσ�α)

EE C 252 τη� 19.10.2002 

N 141/2002 25.7.2002 Συµφων�α µε το Μαρ�κο — Αναπροσανατολισµ�� 
δραστηριοτ�των του αλιευτικο� στ�λου (Ceuta et Melilla)

EE C 252 τη� 19.10.2002

N 84/2002 26.7.2002 Συµφων�α µε το Μαρ�κο — Αναπροσανατολισµ�� 
δραστηριοτ�των του αλιευτικο� στ�λου

EE C 252 τη� 19.10.2002

N 447/2002 10.9.2002 Μεταπο�ηση και εµπορ�α των αλιευτικ�ν προϊ�ντων ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 456/2002 11.9.2002 Προσωριν� διακοπ� αλιε�α� του µπακαλι�ρου του 
Ατλαντικο� (Γαλικ�α)

EE C 262 τη� 29.10.2002

N 458/2002 11.9.2002 Παρ�κτια αλιε�α (Γαλικ�α) EE C 262 τη� 29.10.2002

N 420/2002 15.11.2002 Προσωριν� διακοπ� τη� αλιε�α� (Χ�ρα των Β�σκων) EE C 59 τη� 14.3.2003

N 624/2002 15.11.2002 ∆ρ�σει� πραγµατοποιο�µενε� απ� επαγγελµατ�ε� — 
Τοµ�α� τη� αλιε�α� (Γαλικ�α)

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

N 457/2002 18.12.2002 ∆ιακοπ� τη� αλιε�α� του β�ρειου αποθ�µατο� µερλο�κιου ∆εν �χει ακ�µη 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Σ�υηδία

Ηνωµέν� Βασίλει�

2.2. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή, µετά την απ	συρση τ�υ σ�εδί�υ τ�υ 
επίµα��υ µέτρ�υ απ	 τ� κράτ�ς µέλ�ς, περάτωσε τη διαδικασία π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 
παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Ιταλία

3. Στ�ν τ�µέα των µετα��ρών

3.1. Περιπτώσεις στις �π�ίες η Επιτρ�πή διαπίστωσε, �ωρίς να κινήσει επίσηµη διαδικασία 
έρευνας, 	τι δεν υπήρ�ε στ�ι�εί� ενίσ�υσης κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 της 
συνθήκης ΕΚ

Αυστρία 

(Cantabria) δηµοσιευθε� 

NN 31/2001 4.9.2002 ∆ιαρθρωτικ� εν�σχυση για τον αλιευτικ� κλ�δο στι� 
περιοχ�� που δεν υπ�γονται στο στ�χο 1, στην 
περιφ�ρεια Sφdra Skogslδnen και στην περιφ�ρεια Norra 
Norrland

EE C 262 τη� 29.10.2002

NN 79/2002 18.9.2002 Αντιστ�θµιση για την πα�ση τη� αλιε�α� σολοµο� EE C 262 τη� 29.10.2002

N 719/2001 4.2.2002 Σ�στηµα προαιρετικ�� διακοπ�� τη� αλιε�α� σολοµο� 
στη Β�ρεια Ιρλανδ�α

EE C 77 τη� 28.3.2002

N 760/2001 4.2.2002 Σχ�διο εξ�δου απ� τον αλιευτικ� στ�λο EE C 77 τη� 28.3.2002

N 178/2001 19.3.2002 Μ�τρα συγχρηµατοδοτο�µενα απ� το ΧΜΠΑ στην Ουαλ�α EE C 232 τη� 28.9.2002

N 509/2001 19.6.2002 Καθεστ�� αν�κληση� αδει�ν αλιε�α� σολοµο� µε δ�χτυα EE C 252 τη� 19.10.2002

C 83/2001 13.11.2002 Μ�λυνση τη� Αδριατικ�� λ�γω τη� παρουσ�α� 
βλεννωδ�ν

∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε�

N 471/2002 27.11.2002 Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft mbH ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 
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Γερµανία

Π�ρτ�γαλία

Ιταλία

3.2. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε 	τι η ενίσ�υση ήταν συµ�ι�άσιµη 
µε την κ�ινή αγ�ρά �ωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία ε�έτασης π�υ πρ��λέπει τ� 
άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ ή τ� άρθρ� 6 παράγρα��ς 5 της απ	�ασης 
2496/96/ΕΚΑ%

C 1810/2002 7.5.2002 Αγορ� τη� Saarbergwerke απ� το γερµανικ� κρ�το� και τη 
RAG

EE L 203 τη� 1.8.2002

N 132/2002 9.4.2002 Αναχρηµατοδ�τηση τη� TAP ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε�

N 318/2002 19.6.2002 Α�ξηση του κεφαλα�ου τη� Alitalia ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

∆ανία

Αυστρία

Βέλγι�

Φινλανδία

Γαλλία

N 784/2001 27.2.2002 Εν�σχυση για του� δανικο�� ιδιωτικο�� σιδηροδρ�µου� EE C 88 τη� 12.4.2002

N 563/2001 12.3.2002 Σ�στηµα φ�ρου χωρητικ�τητα� EE C 146 τη� 19.6.2002

N 100/2001 22.5.2002 Ν�µο� σχετικ� µε επιδοτ�σει� για φορτηγ� ιδια�τερα 
φιλικ� προ� το περιβ�λλον

EE C 154 τη� 28.6.2002

NN 116/2002 13.11.2002 Με�ωση του φ�ρου εισοδ�µατο� των ναυτικ�ν

N 287/2002 11.12.2002 Περιβαλλοντικ�� επιχορηγ�σει� για τη σιδηροδροµικ� 
µεταφορ� εµπορευµ�των

EE C 34 τη� 13.2.2003 

N 644/2001 27.2.2002 Επιδοτο�µενα δ�νεια του αυστριακο� κρ�του� (ERP) EE C 88 τη� 12.4.2002

N 438/2002 16.10.2002 Επιχορηγ�σει� προ� τι� λιµενικ�� αρχ�� για την 
εκτ�λεση καθηκ�ντων δηµοσ�ων αρχ�ν

EE C 284 τη� 21.11.2002

NN 45/2002 6.3.2002 Παρ�ταση ασφ�λιση� αεροπορικ�� εταιρε�α�

N 195/2002 16.10.2002 Σ�στηµα φ�ρου χωρητικ�τητα�

C 65/2000 (πρ�ην 
N 679/2000)

30.1.2002 Λειτουργικ�� δαπ�νε� για την �ναρξη ν�ων θαλ�σσιων 
δροµολογ�ων µικρ�ν αποστ�σεων

EE L 196 τη� 25.7.2002

N 806/2001 30.1.2002 Αποζηµι�σει� για τι� ζηµ�ε� απ� το κλε�σιµο του 
ενα�ριου χ�ρου απ� τι� 11 �ω� τι� 14 Σεπτεµβρ�ου 2001

EE C 59 τη� 6.3.2002

N 643/2001 19.6.2002 Πρ�γραµµα ενισχ�σεων για την κατασκευ� 
παρακαµπτ�ριων σιδηροδροµικ�ν γραµµ�ν

EE C 178 τη� 26.7.2002 

N 781/2002 2.7.2002 Χορ�γηση µεµονωµ�νων ενισχ�σεων κοινωνικο� 
χαρακτ�ρα για τη θαλ�σσια σ�νθεση τη� Κορσικ�� που 
θα συντελ�σουν στην �ρση τη� αποµ�νωση� και στην 
οικονοµικ� αν�πτυξη τη� Κορσικ��

EE C 186 τη� 6.8.2002

NN 27/2002 17.7.2002 SNCM EE C 148 τη� 25.6.2003
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Γερµανία

Ιρλανδία

NN 134/2002 
(πρ�ην N 841/01)

27.2.2002 Ν�ο ιδιωτικ� πιλοτικ� δροµολ�γιο συνδυασµ�νων 
µεταφορ�ν, Μ�ναχο-Βερ�να (µ�σο Μπρ�νερο)

EE C 88 τη� 12.4.2002

N 269/2002 2.7.2002 Παρ�ταση ασφ�λιση� αεροπορικ�� εταιρε�α� EE C 23 τη� 30.1.2003

N 308/2002 18.9.2002 Προ�θηση επενδ�σεων σε σιδηροδροµικ� υποδοµ� EE C 277 τη� 14.11.2002

N 406/2002 2.10.2002 Χορ�γηση ενισχ�σεων σε εγκαταστ�σει� µεταφ�ρτωση� 
στο πλα�σιο των συνδυασµ�νων µεταφορ�ν

EE C 292 τη� 27.11.2002

NN 94/2002 30.10.2002 Εν�σχυση επαγγελµατικ�� εκπα�δευση� των ναυτικ�ν ∆εν �χει ακ�µη 
δηµοσιευθε� 

NN 34/2002 27.2.2002 Μ�τρα για την αποκατ�σταση ζηµι�ν στον κλ�δο των 
αεροµεταφορ�ν 

N 661/2002 2.12.2002 Τροποπο�ηση του ιρλανδικο� καθεστ�το� φορολογικ�ν 
απαλλαγ�ν για τα εισοδ�µατα των ναυτικ�ν

EE C 15 τη� 22.1.2003

N 504/2002 11.12.2002 Σ�στηµα φ�ρου χωρητικ�τητα� EE C 15 τη� 22.1.2003
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Ιταλία

Κάτω $ώρες

Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

Ηνωµέν� Βασίλει�

C 54/96 19.6.2002 Εν�σχυση αναδι�ρθρωση� τη� Alitalia EE C 239 τη� 4.10.2002

N 519/2002 6.9.2002 Παρ�ταση του καθεστ�το� µε�ωση� των εισφορ�ν 
κοινωνικ�� ασφ�λιση� στον κλ�δο των θαλ�σσιων 
ενδοµεταφορ�ν (καµποτ�ζ)

EE C 262 τη� 29.10.2002

NN 35/2002 27.2.2002 Καθεστ�� επενδυτικ�ν ενισχ�σεων στην αυτ�νοµη 
περιοχ� τη� Μαδ�ρα�

N 762/2001 27.2.2002 Madeira Sippe EE C 65 τη� 19.3.2003 

N 507/2001 7.5.2002 Siriart EE C 146 τη� 19.6.2002

N 736/2001 27.2.2002 Σ�στηµα φ�ρου χωρητικ�τητα�

N 203/2002 18.9.2002 Αγορ� ηλεκτρικ�ν � υβριδικ�ν οχηµ�των EE C 9 τη� 15.1.2003

N 600/B/2001 16.10.2002 Καθεστ�τα ενισχ�σεων απασχ�ληση� στον τοµ�α των 
µεταφορ�ν

EE C 68 τη� 21.3.2003 

N 337/2002 27.11.2002 Αγορ� οχηµ�των δηµοσ�ων συγκοινωνι�ν κατ�λληλων 
για �τοµα µε µειωµ�νη κινητικ�τητα

EE C 34 τη� 13.2.2003

NN 170/2001 13.2.2002 Εν�σχυση για τη δι�σωση τη� επιχε�ρηση� Railtrack plc EE C 98 τη� 23.4.2002

NN 43/2002 27.2.2002 Παρ�ταση ασφ�λιση� αεροπορικ�� εταιρε�α� EE C 87 τη� 10.4.2003

N 854/2001 12.3.2002 Εν�σχυση σε αεροπορικ�� εταιρε�ε� λ�γω του 
κλεισ�µατο� του εναερ�ου χ�ρου

EE C 98 τη� 23.4.2002

N 706/2001 24.4.2002 CTRL (Channel Tunnel Rail Link) EE C 130 τη� 1.6.2002

N 356/2002 17.7.2002 Χορ�γηση χρηµατοδ�τηση� για να µπορ�σει η Railtrack 
να ανταποκριθε� προ� τι� διοικητικ�� αν�γκε� 
στηριζ�µενη σε οικονοµικ� υγι� και ασφαλ� β�ση 

EE C 232 τη� 28.9.2002

N 523/2002 18.9.2002 Channel Tunnel Rail Link (CTRL) EE C 262 τη� 29.10.2002

N 264/2002 2.10.2002 Κοινοπραξ�α δηµοσ�ου-ιδιωτικο� τοµ�α για τον υπ�γειο 
σιδηρ�δροµο του Λονδ�νου

EE C 309 τη� 12.12.2002
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3.3. Μέτρα για τα �π�ία η Επιτρ�πή κίνησε, για τ� σύν�λ� ή ένα µέρ�ς τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία 
ε�έτασης π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Αυστρία

Ελλάδα

Κάτω $ώρες

C 65/2002 
(πρ�ην N 262/2002)

16.10.2002 Αποζηµ�ωση των αεροπορικ�ν εταιρει�ν για ζηµ�ε� που 
υπ�στησαν

EE C 309 τη� 12.12.2002

C 19/2002 
(πρ�ην NN 133/2000)

6.3.2002 Ολυµπιακ� Αεροπορ�α EE C 98 τη� 23.4.2002

C 26/2001 3.5.2002 Μειωµ�νοι συντελεστ�� των ειδικ�ν φ�ρων 
καταν�λωση�

C 51/2002 
(πρ�ην N 840/2001)

17.7.2002 Τερµατικ�� σταθµ�� εµπορευµατοκιβωτ�ων στο Alkmaar EE C 212 τη� 6.9.2002 
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Βέλγι� 

Ισπανία 

Iταλία

Π�ρτ�γαλία

Γαλλία 

Ηνωµέν� Βασίλει�

3.4. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία π�υ πρ��λέπει 
τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ διαπιστών�ντας 	τι δεν υπήρ�ε στ�ι�εί� 
ενίσ�υσης κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ

Γερµανία

C 76/2002 11.12.2002 Ryanair Charleroi EE C 18 τη� 25.1.2003

C 79/2002 11.12.2002 Interned Intermediacion Aérea

C 52/2002 
(πρ�ην NT833/2001)

24.7.2002 Στροφ� απ� τι� οδικ�� µεταφορ�� προ� τι� 
σιδηροδροµικ�� µεταφορ�� στην επαρχ�α Trento

EE C 242 τη� 8.10.2002

C 11/2002 
(πρ�ην NT382/2001)

27.2.2002 Μει�σει� διοδ�ων για ορισµ�να βαρ�α φορτηγ� που 
εκτελο�ν οδικ�� µεταφορ�� εµπορευµ�των

EE C 87 τη� 11.4.2002

C 24/2001 3.5.2002 Μειωµ�νοι συντελεστ�� των ειδικ�ν φ�ρων καταν�λωση�

C 14/2002
(πρ�ην NN 72/01)

27.2.2002 Μει�σει� διοδ�ων για ορισµ�να βαρ�α φορτηγ� που 
εκτελο�ν οδικ�� µεταφορ�� εµπορευµ�των

C 25/2001 3.5.2002 Μειωµ�νοι συντελεστ�� των ειδικ�ν φ�ρων καταν�λωση�

C 58/2002 
(πρ�ην N 118/2002)

19.8.2002 SNCM Εν�σχυση αναδι�ρθρωση� EE C 308 τη� 11.12.2002

C 62/2002 
(πρ�ην N 221/2002)

2.10.2002 ClydeBoyd Ltd EE C 269 τη� 5.11.2002

C 63/2000 14.5.2002 Deutsche Bahn AG – Bahn Trans EE L 211 τη� 7.8.2002
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3.5. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή διαπίστωσε 	τι ήταν συµ�ι�άσιµες µε 
την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε, µε την έκδ�ση τελικής θετικής απ	�ασης, τη διαδικασία π�υ 
πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Ιταλία

3.6. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή διαπίστωσε 	τι ήταν ασυµ�ί�αστες µε 
την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε, µε την έκδ�ση τελικής αρνητικής ή εν µέρει αρνητικής 
απ	�ασης, τη διαδικασία π�υ πρ��λέπει τ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Κάτω $ώρες 

C 97/2001 
(πρ�ην NT93/2001)

17.7.2002 Ασφ�λεια θαλ�σσιων µεταφορ�ν EE L 307 τη� 8.11.2002

C 56/2001 19.6.2002 Εργασ�ε� ολλανδικ�ν ρυµουλκ�ν EE L 314 τη� 18.11.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Γαλλία

E — ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ∂∫

1. Πρωτ�δικεί�

CT42/2002 
(πρ�ην NT286/2002)

11.12.2002 Παρ�ταση ασφ�λιση� αεροπορικ�� εταιρε�α� EE L 77 τη� 24.3.2002

Υπ�θεση ∆ι�δικοι Ηµεροµην�α ∆ηµοσ�ευση

T-35/99 Keller και Keller Meccanica κατ� Επιτροπ�� 30.1.2002 ΕΕ C 131 τη� 1.6.2002

T-212/00 Nuove Industrie Molisane κατ� Επιτροπ�� 30.1.2002 ΕΕ C 156 τη� 29.6.2002

T-323/99 INMA και Itainvest κατ� Επιτροπ�� 26.2.2002 ΕΕ C 144 τη� 15.6.2002

T-227/99 
και
T-134/00

Kvaerner Warnow Werft κατ� Επιτροπ�� 28.2.2002 ΕΕ C 156 τη� 29.6.2002

T-155/98 SIDE κατ� Επιτροπ�� 28.2.2002 ΕΕ C 144 τη� 15.6.2002

T-92/00 και
T-103/00

Territorio Histórico de Álava — Diputaci�n 
Foral de Álava κ.λπ. κατ� Επιτροπ�� 

6.3.2002 ΕΕ C 156 τη� 29.6.2002

T-168/99 Diputaci�n Foral de Alava κατ� Επιτροπ�� 6.3.2002 ΕΕ C 156 τη� 29.6.2002

T-127/99,
T-129/99 
και
T-148/99

Territorio Histórico de Álava — Diputaci�n 
Foral de Álava κ.λπ. κατ� Επιτροπ��

6.3.2002 ΕΕ C 156 τη� 29.6.2002

T-195/01 
και
T-207/01

Κυβ�ρνηση του Γιβραλτ�ρ κατ� Επιτροπ�� 30.4.2002 ΕΕ C 169 τη� 13.7.2002

T-126/99 Graphischer Maschinenbau κατ� Επιτροπ�� 14.5.2002 ΕΕ C 180 τη� 27.7.2002

T-152/99 Hijos de Andrés Molina κατ� Επιτροπ�� 11.7.2002 ΕΕ C 219 τη� 14.9.2002

T-98/00 Linde κατ� Επιτροπ�� 17.10.2002 ΕΕ C 323 τη� 21.12.2002
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2. ∆ικαστήρι�

T-346/99,
T-347/99 
και
T-348/99

Territorio Histórico de Álava — Diputaci�n 
Foral de Álava κ.λπ. κατ� Επιτροπ�� 

23.10.2002 ΕΕ C 19 τη� 25.1.2003

T-269/99
T-271/99 
και
T-272/99

Territorio Histórico de Guipúzcoa — 
Diputación Foral de Guipúzcoa κ.λπ. κατ� 
Επιτροπ��

23.10.2002 ΕΕ C 19 τη� 25.1.2003

T-114/00 Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum eV 
κατ� Επιτροπ��

5.12.2002 ΕΕ C 44 τη� 22.2.2003

Υπ�θεση ∆ι�δικοι Ηµεροµην�α ∆ηµοσ�ευση

C-310/99 Ιταλ�α κατ� Επιτροπ�� 7.3.2002 ΕΕ C 109 τη� 4.5.2002

C-36/00 Ισπαν�α κατ� Επιτροπ�� 21.3.2002 ΕΕ C 118 τη� 18.5.2002
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

C-482/99 Γαλλ�α κατ� Επιτροπ�� 16.5.2002 ΕΕ C 169 τη� 13.7.2002

C-321/99 P Associação dos Refineradores de Açúcar 
Portugueses κ.λπ. κατ� Επιτροπ�� 

16.5.2002 ΕΕ C 169 τη� 13.7.2002

C-382/99 Κ�τω Χ�ρε� κατ� Επιτροπ�� 13.6.2002 ΕΕ C 180 τη� 27.7.2002

C-398/00 Ισπαν�α κατ� Επιτροπ�� 18.6.2002 ΕΕ C 191 τη� 10.8.2002

C-242/00 Γερµαν�α κατ� Επιτροπ�� 18.6.2002 ΕΕ C 191 τη� 10.8.2002

C-499/99 Επιτροπ� κατ� Ισπαν�α� 2.7.2002 ΕΕ C 233 τη� 28.9.2002

C-114/99 Ισπαν�α κατ� Επιτροπ�� 19.9.2002 ΕΕ C 274 τη� 9.11.2002

C-113/00 Ισπαν�α κατ� Επιτροπ�� 19.9.2002 ΕΕ C 274 τη� 9.11.2002

C-351/98 Ισπαν�α κατ� Επιτροπ�� 26.9.2002 ΕΕ C 289 τη� 23.11.2002

C-394/01 Γαλλ�α κατ� Επιτροπ�� 3.10.2002 ΕΕ C 289 τη� 23.11.2002

C-5/01 Β�λγιο κατ� Επιτροπ�� 12.12.2002 ΕΕ C 19 τη� 25.1.2003

C-456/00 Γαλλ�α κατ� Επιτροπ�� 12.12.2002 ΕΕ C 19 τη� 25.1.2003

C-209/00 Επιτροπ� κατ� Γερµαν�α� 12.12.2002 ΕΕ C 31 τη� 8.2.2003
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IV — ∆ΙΕΘΝΕΙΣ Σ%ΕΣΕΙΣ

Έκθεση της Επιτρ�πής πρ�ς τ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� για την ε�αρµ�γή των
συµ�ωνιών µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και των κυ"ερνήσεων των ΗΠΑ και τ�υ Καναδά
σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των ν�µ�θεσιών τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ — απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2002 έως
την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2002

1. Ηνωµένες Π�λιτείες

1.1. Εισαγωγή

Στις 23 Σεπτεµ"ρί�υ 1991, η Επιτρ�πή συνήψε συµ�ωνία µε την κυ"έρνηση των Ηνωµένων
Π�λιτειών της Αµερικής σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των ν�µ�θεσιών τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ (99)
(στ� ε�ής: «η συµ�ωνία τ�υ 1991»), σκ�π�ς της �π�ίας είναι η πρ�ώθηση της συνεργασίας µετα�ύ
των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των δύ� πλευρών. Με κ�ινή απ��αση τ�υ Συµ"�υλί�υ και της
Επιτρ�πής της 10ης Απριλί�υ 1995 (100), η συµ�ωνία εγκρίθηκε και κηρύ�θηκε ε�αρµ�στέα απ�
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την ηµερ�µηνία υπ�γρα�ής της απ� την Επιτρ�πή.

Στις 4 Ι�υνί�υ 1998, µια άλλη συµ�ωνία, η �π�ία ενισ�ύει τις διατά�εις περί θετικής
α"ρ��ρ�σύνης της συµ�ωνίας τ�υ 1991, τέθηκε σε ισ�ύ (101) (στ� ε�ής: «η συµ�ωνία τ�υ 1998»),
α��ύ εγκρίθηκε µε κ�ινή απ��αση τ�υ Συµ"�υλί�υ και της Επιτρ�πής της 29ης Μαΐ�υ 1998.

Στις 8 )κτω"ρί�υ 1996, η Επιτρ�πή ε�έδωσε την πρώτη έκθεση σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή της
συµ�ωνίας τ�υ 1991 για την περί�δ� 10 Απριλί�υ 1995 έως 30 Ι�υνί�υ 1996 (102). Η δεύτερη έκθεση
κάλυψε τ�υς επ�µεν�υς µήνες τ�υ 1996, δηλαδή τ� διάστηµα απ� 1ης Ι�υλί�υ 1996 έως
31 ∆εκεµ"ρί�υ 1996 (103). Η τρίτη έκθεση κάλυψε �λ�κληρ� τ� ηµερ�λ�γιακ� έτ�ς 1997 (104), η
τέταρτη έκθεση τ� έτ�ς 1998 (105), η πέµπτη τ� έτ�ς 1999 (106), η έκτη τ� έτ�ς 2000 (107), και η
έ"δ�µη τ� έτ�ς 2001 (108). Η παρ�ύσα έκθεση α��ρά τ� ηµερ�λ�γιακ� έτ�ς απ� 1ης Ιαν�υαρί�υ
2002 έως 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2002. Η παρ�ύσα έκθεση θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασµ� µε την
πρώτη έκθεση, �π�υ ε�ηγ�ύνται διε��δικά τα ��έλη, αλλά και τα �ρια της συνεργασίας στ�ν
συγκεκριµέν� τ�µέα.

Συν�πτικά, η συµ�ωνία τ�υ 1991 πρ�"λέπει τα ε�ής:

— κ�ιν�π�ίηση των υπ�θέσεων π�υ ε�ετά!�νται απ� τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ τ�υ εν�ς
συµ"αλλ�µέν�υ µέρ�υς, κατά τ� µέτρ� π�υ �ι υπ�θέσεις αυτές α��ρ�ύν σηµαντικά

¥99¦ Συµ�ωνία µετα�ύ της κυ"έρνησης των ΗΠΑ και της Επιτρ�πής των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων σ�ετικά µε την
ε�αρµ�γή των ν�µ�θεσιών τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ, ΕΕ L 95 της 27.4.1995, σσ. 47 και 50).

¥100¦ ΕΕ L 95 της 27.4.1995, σσ. 45 και 46.
¥101¦ Συµ�ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης των ΗΠΑ σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των

αρ�ών της θετικής διεθν�ύς α"ρ��ρ�σύνης κατά την ε�αρµ�γή των ν�µ�θεσιών τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ, ΕΕ L
173 της 18.6.1998, σσ. 26-31.

¥102¦ COM(96) 479 τελικ�, "λέπε XXVIη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
¥103¦ COM(97) 346 τελικ�, "λέπε XXVIη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
¥104¦ COM(1998) 510 τελικ�, "λέπε XXVIIη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
¥105¦ COM(1999) 439 τελικ�, "λέπε XXVIIIη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
¥106¦ COM(2000) 618 τελικ�, "λέπε XXIXη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
¥107¦ COM(2001) 45 τελικ�, "λέπε XXXή Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
¥108¦ COM(2002) 505 τελικ�, "λέπε XXXIη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
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συµ�έρ�ντα τ�υ άλλ�υ συµ"αλλ�µέν�υ µέρ�υς (άρθρ� ΙΙ), και ανταλλαγή πληρ���ριών επί
γενικών θεµάτων σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ (άρθρ� ΙΙΙ)·

— συνεργασία και συντ�νισµ� των ενεργειών των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ αµ��τέρων των
συµ"αλλ�µένων µερών (άρθρ� IV)·

— διαδικασία «παραδ�σιακής α"ρ��ρ�σύνης» στ� πλαίσι� της �π�ίας κάθε συµ"αλλ�µεν�
µέρ�ς αναλαµ"άνει την υπ��ρέωση να συνεκτιµά τα σηµαντικά συµ�έρ�ντα και άλλ�υ
µέρ�υς �ταν λαµ"άνει µέτρα για την ε�αρµ�γή των καν�νων τ�υ στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (άρθρ� VI)·

— διαδικασία «θετικής α"ρ��ρ�σύνης» στ� πλαίσι� της �π�ίας κάθε συµ"αλλ�µεν� µέρ�ς
µπ�ρεί να καλέσει τ� άλλ� συµ"αλλ�µεν� µέρ�ς να λά"ει, "άσει της ν�µ�θεσίας τ�υ
τελευταί�υ, κατάλληλα µέτρα σ�ετικά µε συµπερι��ρά αντίθετη πρ�ς τ�ν ανταγωνισµ�
π�υ εκδηλώνεται στ� έδα��ς τ�υ και θίγει σηµαντικά συµ�έρ�ντα τ�υ αιτ�ύντ�ς
συµ"αλλ�µεν�υ µέρ�υς (άρθρ� V).
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Επιπλέ�ν, η συµ�ωνία τ�υ 1991 καθιστά σα�ές �τι καµία απ� τις διατά�εις της δεν µπ�ρεί να
ερµηνευθεί κατά τρ�π� π�υ δεν συµ"ι"ά!εται µε την ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των ΗΠΑ (άρθρ� IX). Ειδικ�τερα, �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ ε�ακ�λ�υθ�ύν να
δεσµεύ�νται απ� τ�υς εσωτερικ�ύς καν�νες τ�υς π�υ α��ρ�ύν την πρ�στασία της
εµπιστευτικ�τητας των πληρ���ριών π�υ συγκεντρών�νται απ� αυτές κατά τη διάρκεια των
αντίστ�ι�ων ερευνών τ�υς (άρθρ� VIII).

Η συµ�ωνία τ�υ 1998 διευκρινί!ει τ�σ� τ�υς µη�ανισµ�ύς της συνεργασίας µέσω της θετικής
α"ρ��ρ�σύνης �σ� και τις περιστάσεις στις �π�ίες µπ�ρεί να α�ι�π�ιηθεί. Ειδικ�τερα,
περιγρά�ει τις πρ�ϋπ�θέσεις υπ� τις �π�ίες τ� αιτ�ύν µέρ�ς πρέπει καν�νικά να αναστείλει τα
δικά τ�υ µέτρα ε�αρµ�γής της ν�µ�θεσίας και να παραπέµψει την υπ�θεση.

1.2. Συνεργασία ΕΕ/ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τ�υ 2002

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2002, η Επιτρ�πή συνέ�ισε τη στενή συνεργασία της µε την Υπηρεσία
Συµπρά�εων τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ (DoJ), α�εν�ς, και την )µ�σπ�νδιακή
Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ (FTC), α�ετέρ�υ. )ι επα�ές µετα�ύ των υπαλλήλων της
Επιτρ�πής και των �µ�λ�γων τ�υς στις δύ� αµερικανικές υπηρεσίες ήταν συ�νές και
δηµι�υργικές. Τ� αντικείµεν� των επα�ών αυτών κάλυπτε ευρύ �άσµα, απ� διε��δικές
συ!ητήσεις συγκεκριµένων υπ�θέσεων µέ�ρι την πρ�σέγγιση γενικ�τερων θεµάτων, �ρισµένες
��ρές επί θεωρητικής "άσεως, σ�ετι!�µενων µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ. )ι επα�ές για τις
συγκεκριµένες υπ�θέσεις συνήθως λαµ"άν�υν τη µ�ρ�ή τακτικών τηλε�ωνηµάτων,
ηλεκτρ�νικών µηνυµάτων, ανταλλαγής εγγρά�ων και άλλων επα�ών µετα�ύ των αρµ�διων
�µάδων. Αρκετά συ�νά γίν�νται επίσης συνεδριάσεις και επα�ές υψηλ�ύ επιπέδ�υ. Η
συνεργασία ε�ακ�λ�υθεί να απ��έρει σηµαντικά αµ�ι"αία ��έλη, �σ�ν α��ρά τη "ελτίωση των
µέτρων ε�αρµ�γής της ν�µ�θεσίας των δύ� πλευρών, την απ��υγή ανώ�ελων συγκρ�ύσεων ή
αντι�άσεων µετα�ύ των εν λ�γω µέτρων ε�αρµ�γής, καθώς και �σ�ν α��ρά την καλύτερη
αµ�ι"αία καταν�ηση των π�λιτικών ανταγωνισµ�ύ π�υ ε�αρµ�!�υν �ι δύ� πλευρές.

1.2.1. Υπ�θέσεις συγκεντρώσεων

Ακ�λ�υθώντας τις τάσεις τ�υ γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ κλίµατ�ς, � αριθµ�ς των συγκεντρώσεων
διεθν�ύς �αρακτήρα µειώθηκε κατά τ� 2002. Ωστ�σ�, τ� 2002 συνε�ίστηκε η επ�ικ�δ�µητική
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συνεργασία �σ�ν α��ρά τις πρά�εις αυτές π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν στην Επιτρ�πή και στις
υπηρεσίες συµπρά�εων των ΗΠΑ. Aσ�ν α��ρά τις έρευνες για αυτές τις σ�εδια!�µενες
συγκεντρώσεις, �ι επα�ές τ�υ πρ�σωπικ�ύ της task force συγκεντρώσεων της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς
µε τ� πρ�σωπικ� τ�υ DoJ και της FTC των ΗΠΑ πραγµατ�π�ι�ύνται σε π�λύ τακτική "άση. Η
συνεργασία είναι απ�τελεσµατικ�τερη �ταν τα µέρη της συγκέντρωσης επιτρέπ�υν στις αρ�ές
της ΕΕ και των ΗΠΑ να ανταλλάσσ�υν τις πληρ���ρίες π�υ τ�υς υπ�"άλλ�υν, παραιτ�ύµενα απ�
τ� δικαίωµά τ�υς περί εµπιστευτικ�τητας, πράγµα π�υ συµ"αίνει πλέ�ν αρκετά συ�νά.

Στην υπ�θεση Solvay/Ausimont, µια συγκέντρωση στη "ι�µη�ανία �ηµικών πρ�ϊ�ντων, η
Επιτρ�πή και η FTC των ΗΠΑ εί�αν διε��δική και στενή συνεργασία ��ι µ�ν� �σ�ν α��ρά την
επί της �υσίας α�ι�λ�γηση της υπ�θεσης, αλλά και �σ�ν α��ρά την καταλληλ�τητα των
πρ�ταθέντων µέτρων µε επα�ές π�υ ήταν σ�εδ�ν καθηµερινές. Σε µερικές περιπτώσεις,
πραγµατ�π�ιήθηκαν τριµερείς τηλε�ωνικές συσκέψεις (Επιτρ�πή ΕΕ-FTC-συµ"αλλ�µενα
µέρη). Τ� ίδι� συνέ"η και στην ανάλυση της ε�αγ�ράς της Aventis Crop Science εκ µέρ�υς της
Bayer (υπ�θεση Bayer/Aventis). Και πάλι, η συνεργασία ήταν ιδιαίτερα στενή �σ�ν α��ρά τα
διά��ρα µέτρα π�υ πρ�τάθηκαν απ� τα συµ"αλλ�µενα µέρη για την άρση των κ�ινών
επι�υλά�εων π�υ διατυπώθηκαν και απ� τις δύ� αρ�ές ανταγωνισµ�ύ για π�λλές αγ�ρές. Στην
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υπ�θεση αυτή, υπήρ�ε και πάλι τριµερής επικ�ινωνία, στην �π�ία συµµετεί�ε και η καναδική
υπηρεσία ανταγωνισµ�ύ. Τελικά εγκρίθηκαν και �ι δύ� πρά�εις µε την ανάληψη δεσµεύσεων απ�
τα µέρη. Κατά την ανάλυση της υπ�θεσης P/O Princess/Carnival, µιας συγκέντρωσης στ�ν τ�µέα
των κρ�υα!ιερ�πλ�ιων, τ� πρ�σωπικ� της Επιτρ�πής και της FTC εί�αν στενές και συ�νές
επα�ές καθ’ �λη τη διάρκεια της έρευνας, µεγάλ� µέρ�ς της �π�ίας επικεντρώθηκε σε θέµατα
�ρισµ�ύ της αγ�ράς. Η πρά�η εγκρίθηκε απ� την Επιτρ�πή και δεν πρ�σ"λήθηκε απ� την FTC.

1.2.2. Υπ�θέσεις π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις

Στη διάρκεια τ�υ έτ�υς, πραγµατ�π�ιήθηκαν επίσης συ�νές επα�ές σε αρκετές υπ�θέσεις π�υ δεν
α��ρ�ύσαν συγκεντρώσεις. Στην υπ�θεση Microsoft, υπήρ�ε αµ�ι"αία ενηµέρωση µετα�ύ της
Επιτρ�πής και τ�υ DoJ των ΗΠΑ σ�ετικά µε την πρ��δ� των αντίστ�ι�ων ερευνών τ�υς. Η διµερής
συνεργασία µετα�ύ της Επιτρ�πής και τ�υ DoJ των ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα στενή σε δύ� υπ�θέσεις
συµπρά�εων: πραγµατ�π�ιήθηκαν π�λυάριθµες επα�ές µετα�ύ των υπαλλήλων των αρµ�διων
µ�νάδων συµπρά�εων της Επιτρ�πής και των �µ�λ�γων τ�υς στ� DoJ των ΗΠΑ. )ι ανταλλαγές
πληρ���ριών για συγκεκριµένες υπ�θέσεις, εντ�ς των �ρίων των υ�ιστάµενων διατά�εων περί
εµπιστευτικ�τητας, ήταν ιδιαίτερα συ�νές, αλλά �ι συ!ητήσεις α��ρ�ύσαν επίσης και θέµατα
π�λιτικής. Σε 15 έρευνες της Επιτρ�πής η συνεργασία υπήρ�ε απ�δ�τική. )ι περισσ�τερες επα�ές
έγιναν µέσω τηλε�ών�υ και ηλεκτρ�νικών µηνυµάτων, αλλά σε �ρισµένες περιπτώσεις
πραγµατ�π�ιήθηκαν και συσκέψεις. Π�λλές απ� τις επα�ές σ�ετικά µε συγκεκριµένες υπ�θέσεις
πραγµατ�π�ιήθηκαν µετά απ� ταυτ��ρ�νες αιτήσεις απαλλαγής στις ΗΠΑ και στην ΕΕ. Επιπλέ�ν,
σε αρκετές περιπτώσεις, λή�θηκαν συντ�νισµένα µέτρα ε�αρµ�γής στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, και �ι αρµ�διες υπηρεσίες πρ�σπάθησαν να µειώσ�υν στ� ελά�ιστ� τη �ρ�νική απ�κλιση
µετα�ύ της έναρ�ης των αντίστ�ι�ων ενεργειών τ�υς. Πραγµατ�π�ιήθηκαν γενικές δια"�υλεύσεις
για την ε�αρµ�γή των αντίστ�ι�ων π�λιτικών επιείκειας των δύ� πλευρών. Ένα άλλ� σηµαντικ�
θέµα π�υ συ!ητήθηκε µε τ� DoJ των ΗΠΑ ήταν η ανακάλυψη κατά την εκδίκαση αστικών
υπ�θέσεων στις ΗΠΑ στ�ι�είων π�υ υπ�"λήθηκαν στις αρµ�διες αρ�ές συµπρά�εων. Η Επιτρ�πή
παρενέ"η σε τρεις δίκες αστικών υπ�θέσεων στις ΗΠΑ πρ�κειµέν�υ να πρ�στατεύσει τις γραπτές
πληρ���ρίες π�υ υπ�"λήθηκαν στ� πλαίσι� της π�λιτικής επιείκειας της Επιτρ�πής έναντι
τέτ�ιων «ανακαλύψεων». )ι παρεµ"άσεις αυτές σκ�π� εί�αν να διασ�αλίσ�υν την ακεραι�τητα της
π�λιτικής επιείκειας της Επιτρ�πής, και δεν πραγµατ�π�ιήθηκαν για να υπ�στηρι�θεί κάπ�ι� απ�
τα µέρη σε αυτές τις διαδικασίες.
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1.3. Επα�ές υψηλ�ύ επιπέδ�υ

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2002 έγιναν π�λυάριθµες διµερείς επα�ές υψηλ�ύ επιπέδ�υ µετα�ύ της
Επιτρ�πής και των αρµ�διων αρ�ών των ΗΠΑ. Στις 23 Ι�υλί�υ 2002, � επίτρ�π�ς Mario Monti
συναντήθηκε στις Βρυ�έλλες µε τ�υς επικε�αλής των υπηρεσιών ανταγωνισµ�ύ των ΗΠΑ
Charles James, "�ηθ� γενικ�ύ εισαγγελέα, και Timothy Muris, πρ�εδρ� της FTC για την ετήσια
διµερή συνάντηση ΕΕ/ΗΠΑ.

1.4. )µάδες εργασίας ΕΕ/ΗΠΑ

Συνε�ίστηκαν �ι εργασίες των κ�ινών �µάδων εργασίας ΕΕ/ΗΠΑ. )ι δραστηρι�τητες της
υ�ιστάµενης �µάδας εργασίας ΕΕ/ΗΠΑ για τις συγκεντρώσεις επεκτάθηκαν και
εντατικ�π�ιήθηκαν. Η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς συµ�ώνησε µε τις υπηρεσίες των ΗΠΑ �τι η �µάδα
εργασίας θα πρέπει να απ�τελείται απ� έναν αριθµ� υπ��µάδων. Μια υπ��µάδα ασ��λήθηκε µε
διαδικαστικά θέµατα και δύ� άλλες υπ��µάδες µε θέµατα �υσίας (η µία µε τα διαγώνια
απ�τελέσµατα των συγκεντρώσεων και η άλλη µε τ� ρ�λ� των "ελτιώσεων της
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απ�τελεσµατικ�τητας στην ανάλυση τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων). Επίσης συνε�ίστηκε η
επ�ικ�δ�µητική συ!ήτηση σ�ετικά µε τα δι�ρθωτικά µέτρα.

Μέ�ρι στιγµής, �λ�κληρώθηκαν �ι εργασίες στις υπ��µάδες για τα διαδικαστικά θέµατα και για
τα διαγώνια απ�τελέσµατα των συγκεντρώσεων. Σε κάθε µια απ� αυτές τις υπ��µάδες,
πραγµατ�π�ιήθηκε µια σειρά "ιντε�διασκέψεων, συµπεριλαµ"αν�µένων παρ�υσιάσεων και
συ!ητήσεων των π�λιτικών π�υ ε�αρµ�!ει η κάθε πλευρά και των διδαγµάτων π�υ αντλήθηκαν
απ� την ε�έταση των συγκεντρώσεων. )ι υπάλληλ�ι π�υ συµµετεί�αν πραγµατ�π�ίησαν επίσης
επισκέψεις στις υπηρεσίες των �µ�λ�γων τ�υς τ�ν Φε"ρ�υάρι� (συσκέψεις στις Βρυ�έλλες της
υπ��µάδας διαδικαστικών θεµάτων) και τ�ν Ι�ύνι� (συσκέψεις στην )υάσινγκτ�ν της υπ��µάδας
για τα διαγώνια απ�τελέσµατα).

)ι εργασίες στην υπ��µάδα σ�ετικά µε τις "ελτιώσεις της απ�τελεσµατικ�τητας κατά τ�ν
έλεγ�� των συγκεντρώσεων συνε�ί!�νται. Στ���ς της υπ��µάδας για τις "ελτιώσεις της
απ�τελεσµατικ�τητας είναι η συ!ήτηση τ�υ τρ�π�υ µε τ�ν �π�ί� πρέπει να λαµ"άνεται υπ�ψη η
"ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας κατά την ανάλυση τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων. )ι
εργασίες της υπ��µάδας άρ�ισαν τ�ν Αύγ�υστ� τ�υ 2001 και συνε�ί!�νταν στα τέλη τ�υ 2002.

Bέλτιστες πρακτικές στ�ν τ�µέα της συνεργασίας ΕΕ/ΗΠΑ σε υπ�θέσεις συγκεντρώσεων

Στις 30 )κτω"ρί�υ 2002, � επίτρ�π�ς Monti µε τ�υς �µ�λ�γ�υς τ�υ των ΗΠΑ Timothy Muris,
πρ�εδρ� της FTC των ΗΠΑ, και Charles James, "�ηθ� γενικ�ύ εισαγγελέα της Υπηρεσίας
Ανταγωνισµ�ύ τ�υ DoJ, ε�έδωσαν έναν κώδικα "έλτιστων πρακτικών στ�ν τ�µέα της
συνεργασίας �σ�ν α��ρά την ε�έταση συγκεντρώσεων π�υ απαιτ�ύν την έγκριση και των δύ�
πλευρών, έτσι ώστε να ελα�ιστ�π�ιηθεί � κίνδυν�ς απ�κλιν�υσών εκτιµήσεων και να
"ελτιωθ�ύν ακ�µη περισσ�τερ� �ι καλές σ�έσεις π�υ αναπτύ�θηκαν κατά την τελευταία
δεκαετία. ) κώδικας αυτ�ς ήταν απ�τέλεσµα των δια"�υλεύσεων της υπ��µάδας διαδικαστικών
θεµάτων της �µάδας εργασίας ΕΕ/ΗΠΑ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων, στ� πλαίσι� της
�π�ίας ήρθαν σε επα�ή έµπειρ�ι υπάλληλ�ι και απ� τις τρεις υπηρεσίες και ε�έτασαν διε��δικά
πώς θα µπ�ρ�ύσε να "ελτιωθεί ακ�µη περισσ�τερ� η απ�τελεσµατικ�τητα της συνεργασίας
ΕΕ/ΗΠΑ σε υπ�θέσεις συγκεντρώσεων.
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Με τ�ν κώδικα "έλτιστων πρακτικών καθιερώνεται µια πι� �ργανωµένη "άση συνεργασίας κατά
την ε�έταση των µεµ�νωµένων υπ�θέσεων συγκεντρώσεων. Στ�ν κώδικα "έλτιστων πρακτικών
αναγνωρί!εται �τι η συνεργασία είναι απ�τελεσµατικ�τερη �ταν �ι έρευνες των αρµ�διων
υπηρεσιών των δύ� πλευρών διενεργ�ύνται µε "άση σ�εδ�ν παράλληλα �ρ�ν�διαγράµµατα.
Κατά συνέπεια, θα παρέ�εται η δυνατ�τητα στις επι�ειρήσεις π�υ συγ�ωνεύ�νται να συναντ�ύν
τις αρµ�διες υπηρεσίες αρκετά έγκαιρα έτσι ώστε να συ!ητ�ύνται θέµατα πρ�θεσµιών.
Θεωρείται επίσης σκ�πιµ� �ι επι�ειρήσεις να επιτρέπ�υν στις αρµ�διες υπηρεσίες να
ανταλλάσσ�υν µετα�ύ τ�υς πληρ���ρίες π�υ έ��υν υπ�"άλει κατά τη διάρκεια µιας έρευνας και
να δέ��νται, ε��σ�ν είναι απαραίτητ�, να συµµετέ��υν σε ακρ�άσεις π�υ �ργανών�νται απ�
κ�ιν�ύ απ� τις ευρωπαϊκές και τις αµερικανικές αρ�ές. Επίσης, στ�ν κώδικα των "έλτιστων
πρακτικών πρ�σδι�ρί!�νται τα "ασικά σηµεία των αντίστ�ι�ων ερευνών της ΕΕ και των ΗΠΑ
στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων για τα �π�ία θα ήταν �ρήσιµη η πραγµατ�π�ίηση άµεσων
επα�ών µετα�ύ ανώτερων υπαλλήλων και των δύ� πλευρών.

Με την ευκαιρία της διµερ�ύς συνάντησης της 23ης Ι�υλί�υ 2002, �ι δύ� πλευρές συµ�ώνησαν να
δηµι�υργηθεί µια �µάδα εργασίας για θέµατα δικαιωµάτων πνευµατικής ιδι�κτησίας. )ι εργασίες
άρ�ισαν τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2002.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

1.5. Στατιστικά στ�ι�εία

α) Αριθµ�ς υπ�θέσεων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν απ� την Επιτρ�πή και τις αρ�ές των ΗΠΑ

Κατά τ� �ρ�νικ� διάστηµα απ� 1ης Ιαν�υαρί�υ 2002 µέ�ρι 31ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή
πρ�έ"η συν�λικά σε 63 επίσηµες κ�ιν�π�ιήσεις. )ι υπ�θέσεις διακρίν�νται σε εκείνες π�υ
α��ρ�ύν συγκεντρώσεις και σε εκείνες π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις και παρατίθενται στ�
παράρτηµα 1.

Κατά τ� ίδι� �ρ�νικ� διάστηµα, η Επιτρ�πή έλα"ε συν�λικά 37 κ�ιν�π�ιήσεις απ� τις αρ�ές των
ΗΠΑ. )ι υπ�θέσεις αυτές παρατίθενται στ� παράρτηµα 2 και είναι �µ�ίως τα�ιν�µηµένες σε
εκείνες π�υ α��ρ�ύν συγκεντρώσεις και σε εκείνες π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις.

)ι υπ�θέσεις π�υ α��ρ�ύν συγκεντρώσεις απ�τελ�ύν τ� µεγαλύτερ� µέρ�ς τ�υ συν�λ�υ των
κ�ιν�π�ιήσεων και πρ�ς τις δύ� κατευθύνσεις. Η Επιτρ�πή πρ�έ"η σε 56 κ�ιν�π�ιήσεις
συγκεντρώσεων και �ι αρ�ές των ΗΠΑ σε 27.

Tα στ�ι�εία π�υ παρατίθενται α��ρ�ύν τ�ν αριθµ� των υπ�θέσεων για τις �π�ίες υπήρ�αν µία ή
περισσ�τερες κ�ιν�π�ιήσεις και ��ι τ�ν συν�λικ� αριθµ� των επιµέρ�υς κ�ιν�π�ιήσεων.
Σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 2 της συµ�ωνίας, κ�ιν�π�ιήσεις πραγµατ�π�ι�ύνται σε διά��ρα στάδια της
διαδικασίας, πράγµα τ� �π�ί� σηµαίνει �τι για την ίδια υπ�θεση ενδέ�εται να πραγµατ�π�ιηθ�ύν
περισσ�τερες κ�ιν�π�ιήσεις.

") Κ�ιν�π�ιήσεις της Επιτρ�πής πρ�ς τα κράτη µέλη

T� κείµεν� της ερµηνευτικής επιστ�λής των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων πρ�ς τις ΗΠΑ αλλά και η
δήλωση περί δια�άνειας π�υ υπέ"αλε η Επιτρ�πή στ� Συµ"�ύλι� στις 10 Απριλί�υ 1995
πρ�"λέπ�υν �τι η Επιτρ�πή, α��ύ ειδ�π�ιήσει τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των ΗΠΑ, ενηµερώνει τ�
κράτ�ς µέλ�ς ή τα κράτη µέλη των �π�ίων τα συµ�έρ�ντα θίγ�νται σ�ετικά µε τις κ�ιν�π�ιήσεις
π�υ δια"ι"ά!�υν �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των ΗΠΑ. Ειδικ�τερα ,�ταν λη�θεί µια κ�ιν�π�ίηση
π�υ πρ�έρ�εται απ� τις αρ�ές των ΗΠΑ, δια"ι"ά!εται πάραυτα στις αρµ�διες δι�ικητικές
µ�νάδες της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς, ενώ ταυτ��ρ�να απ�στέλλ�νται αντίγρα�ά της στα κράτη µέλη



358  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

των �π�ίων ενδε��µένως θίγ�νται συµ�έρ�ντα. Επίσης, ταυτ��ρ�να µε τις κ�ιν�π�ιήσεις στις
�π�ίες πρ�"αίνει η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς πρ�ς τις αρ�ές των ΗΠΑ, απ�στέλλ�νται αντίγρα�α στ�
κράτ�ς µέλ�ς ή τα κράτη µέλη των �π�ίων θίγ�νται τα συµ�έρ�ντα.

1.6. Συµπεράσµατα

Τ� 2002 εντατικ�π�ιήθηκε ακ�µη περισσ�τερ� η συνεργασία µετα�ύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε
�λ�υς τ�υς τ�µείς της ε�αρµ�γής της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ. Α�ι�σηµείωτη είναι και η αύ�ηση
της συνεργασίας �σ�ν α��ρά την καταπ�λέµηση συµπρά�εων παγκ�σµιας κλίµακας. Επίσης �ι
αρ�ές και στις δύ� πλευρές τ�υ Ατλαντικ�ύ τείν�υν να διαµ�ρ�ών�υν συγκλίν�υσες απ�ψεις �σ�ν
α��ρά τ�ν καθ�ρισµ� και την ε�αρµ�γή δι�ρθωτικών µέτρων καθώς και την παρακ�λ�ύθηση της
συµµ�ρ�ωσης µε τα δι�ρθωτικά µέτρα µετά την υλ�π�ίηση της συγκέντρωσης. Η Επιτρ�πή, τ� DoJ
και η FTC των ΗΠΑ διατηρ�ύν συνε�ή διάλ�γ� επί της γενικής π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ και επί
θεµάτων ε�αρµ�γής της ν�µ�θεσίας π�υ παρ�υσιά!�υν κ�ιν� ενδια�έρ�ν.

2. Καναδάς
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2.1. Εισαγωγή

Στ���ς της συµ�ωνίας µετα�ύ της ΕΕ και τ�υ Καναδά (109) στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ είναι η
πρ�ώθηση της συνεργασίας µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και τ�υ Καναδά σ�ετικά µε την
ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ των δύ� πλευρών. Η συµ�ωνία υπεγρά�η στη διάσκεψη
κ�ρυ�ής ΕΕ/Καναδά στη Β�ννη στις 17 Ι�υνί�υ 1999 και τέθηκε σε ισ�ύ µε την υπ�γρα�ή της.

Η συµ�ωνία πρ�"λέπει µετα�ύ άλλων τα ε�ής: α) αµ�ι"αία κ�ιν�π�ίηση περιπτώσεων ε�αρµ�γής
των καν�νων ανταγωνισµ�ύ απ� τις αρµ�διες αρ�ές τ�υ εν�ς συµ"αλλ�µέν�υ µέρ�υς, �ταν αυτές
α��ρ�ύν σηµαντικά συµ�έρ�ντα τ�υ άλλ�υ συµ"αλλ�µέν�υ µέρ�υς· ") αµ�ι"αία συνδρ�µή
µετα�ύ των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των δύ� µερών κατά την ε�αρµ�γή της σ�ετικής ν�µ�θεσίας· γ)
συντ�νισµ� των µέτρων ε�αρµ�γής της ν�µ�θεσίας των δύ� αρ�ών· δ) εκκλήσεις τ�υ εν�ς
συµ"αλλ�µεν�υ µέρ�υς πρ�ς τ� άλλ� να λά"ει µέτρα ε�αρµ�γής της ν�µ�θεσίας (θετική
α"ρ��ρ�σύνη)· ε) υπ��ρέωση κάθε συµ"αλλ�µεν�υ µέρ�υς να συνεκτιµά τα σηµαντικά
συµ�έρ�ντα τ�υ άλλ�υ µέρ�υς �ταν λαµ"άνει µέτρα για την ε�αρµ�γή της ν�µ�θεσίας
(παραδ�σιακή α"ρ��ρ�σύνη)· και στ) ανταλλαγή πληρ���ριών µετα�ύ των µερών, υπ� τ�ν �ρ�
της τήρησης των εθνικών διατά�εων περί της πρ�στασίας της εµπιστευτικ�τητας αυτών των
πληρ���ριών. Η έκθεση συνεργασίας για τ� διάστηµα µετα�ύ 17ης Ι�υνί�υ 1999 και
31ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000 δηµ�σιεύθηκε µα!ί µε την έκτη έκθεση συνεργασίας µε τις ΗΠΑ (110), ενώ
η έ"δ�µη έκθεση καλύπτει την περί�δ� απ� 1ης Ιαν�υαρί�υ 2001 έως 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2001 (111). Η
παρ�ύσα έκθεση α��ρά τ� ηµερ�λ�γιακ� έτ�ς απ� 1ης Ιαν�υαρί�υ 2002 έως 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2002.

2.2. Συνεργασία

)ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και των δύ� πλευρών ε�ετά!�υν �λ�ένα µεγαλύτερ� ρυθµ� υπ�θέσεων,
µε απ�τέλεσµα την αύ�ηση και την ανα"άθµιση της συνεργασίας. )ι επα�ές µετα�ύ της
Επιτρ�πής και της καναδικής υπηρεσίας ανταγωνισµ�ύ ήταν συ�νές και καρπ���ρες. )ι

¥109¦ Συµ�ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και τ�υ Καναδά σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των ν�µ�θεσιών τ�υς
περί ανταγωνισµ�ύ, ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 50.

¥110¦ COM(2001) 45 τελικ�, "λέπε XXXή Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
¥111¦ COM(2002) 505 τελικ�, "λέπε XXXIη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
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συ!ητήσεις α��ρ�ύσαν τ�σ� µεµ�νωµένες υπ�θέσεις �σ� τα γενικ�τερα !ητήµατα π�λιτικής. )ι
επα�ές για συγκεκριµένες υπ�θέσεις συνήθως λαµ"άν�υν τη µ�ρ�ή τηλε�ωνηµάτων,
ηλεκτρ�νικών µηνυµάτων, ανταλλαγής εγγρά�ων άλλων επα�ών µετα�ύ των αρµ�διων �µάδων.
)ι επα�ές για συγκεκριµένες υπ�θέσεις περιελάµ"αναν �λ�υς τ�υς τ�µείς της ε�αρµ�γής των
καν�νων ανταγωνισµ�ύ. Ιδιαίτερα συ�νές επα�ές πραγµατ�π�ιήθηκαν στην υπ�θεση
συγκέντρωσης Bayer/Aventis, στ� πλαίσι� της �π�ίας υπήρ�ε επίσης τριµερής επικ�ινωνία στην
�π�ία συµµετεί�αν και �ι αρ�ές των ΗΠΑ. Επίσης, πραγµατ�π�ιήθηκαν επα�ές στ� πλαίσι� της
συγκέντρωσης Pfizer/Pharmacia. Συνε�ίστηκαν επίσης �ι πρ�σπάθειες συνεργασίας και
συντ�νισµ�ύ στις υπ�θέσεις συµπρά�εων.

Με την ευκαιρία δύ� διµερών συσκέψεων των �µάδων συγκεντρώσεων και συµπρά�εων των δύ�
πλευρών, συ!ητήθηκαν θέµατα π�λιτικής �σ�ν α��ρά τ�υς τ�µείς των αρµ�δι�τήτων τ�υς.
Επιπλέ�ν, για πρώτη ��ρά τ� 2002 �ργανώθηκε ανταλλαγή πρ�σωπικ�ύ για έ�ι µήνες στ�
πλαίσι� της �π�ίας µετατέθηκαν αµ�ι"αία ένας υπάλληλ�ς της Επιτρ�πής και ένας απ� τ�
Competition Bureau. )ι υπάλληλ�ι π�υ συµµετεί�αν στην ανταλλαγή ανέλα"αν καθήκ�ντα εν�ς
καν�νικ�ύ υπαλλήλ�υ υπεύθυν�υ για συγκεκριµένες υπ�θέσεις στην υπηρεσία υπ�δ��ής,
συµπεριλαµ"αν�µένης της έρευνας και της ανάλυσης υπ�θέσεων συγκεντρώσεων.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2.3. Στατιστικά στ�ι�εία

α) Αριθµ�ς υπ�θέσεων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν απ� την Επιτρ�πή και την καναδική υπηρεσία
ανταγωνισµ�ύ (CCB)

Κατά τ� �ρ�νικ� διάστηµα απ� 5ης Ιαν�υαρί�υ 2002 έως 31ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή
πρ�έ"η συν�λικά σε πέντε επίσηµες κ�ιν�π�ιήσεις (παράρτηµα 3). Η Επιτρ�πή έλα"ε εννέα
επίσηµες κ�ιν�π�ιήσεις απ� την καναδική υπηρεσία ανταγωνισµ�ύ (CCB) κατά τ� 2002 �σ�ν
α��ρά πέντε υπ�θέσεις (παράρτηµα 4).

") Κ�ιν�π�ιήσεις της Επιτρ�πής πρ�ς τα κράτη µέλη

Aπως πρ�"λέπει η συµ�ωνία, η Επιτρ�πή ενηµερώνει τ� κράτ�ς µέλ�ς ή τα κράτη µέλη των �π�ίων
τα συµ�έρ�ντα θίγ�νται σ�ετικά µε τις κ�ιν�π�ιήσεις π�υ της δια"ι"ά!�νται απ� την καναδική
υπηρεσία ανταγωνισµ�ύ. Ειδικ�τερα, �ταν λη�θεί µια κ�ιν�π�ίηση π�υ πρ�έρ�εται απ� τις
καναδικές αρ�ές, δια"ι"ά!εται πάραυτα στις αρµ�διες δι�ικητικές µ�νάδες της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς,
ενώ ταυτ��ρ�να απ�στέλλ�νται αντίγρα�ά της στα κράτη µέλη των �π�ίων ενδε��µένως θίγ�νται
συµ�έρ�ντα. Επίσης, ταυτ��ρ�να µε τις κ�ιν�π�ιήσεις στις �π�ίες πρ�"αίνει η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς
πρ�ς τις καναδικές αρ�ές, απ�στέλλ�νται αντίγρα�α στ� κράτ�ς µέλ�ς ή τα κράτη µέλη των �π�ίων
θίγ�νται τα συµ�έρ�ντα.

2.4. Συµπέρασµα

Η συµ�ωνία �δήγησε σε σύσ�ιγ�η των σ�έσεων µετα�ύ της Επιτρ�πής και της καναδικής
υπηρεσίας ανταγωνισµ�ύ, καθώς και σε πρ�ώθηση της αµ�ι"αίας καταν�ησης της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ π�υ ε�αρµ�!ει η κάθε πλευρά. )λ�ένα και περισσ�τερες υπ�θέσεις ε�ετά!�νται
απ� τις δύ� αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, µε απ�τέλεσµα να γίνεται �ανερή η σηµασία τ�υ συντ�νισµ�ύ
των µέτρων ε�αρµ�γής της ν�µ�θεσίας στ� "αθµ� π�υ αυτ� θεωρείται επω�ελές και για τις δύ�
πλευρές, και η ανάγκη απ��υγής έκδ�σης αντικρ�υ�µενων απ��άσεων. Η Επιτρ�πή και η
καναδική υπηρεσία ανταγωνισµ�ύ διατηρ�ύν συνε�ή διάλ�γ� επί της γενικής π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ και επί θεµάτων ε�αρµ�γής της ν�µ�θεσίας π�υ παρ�υσιά!�υν κ�ιν� ενδια�έρ�ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (112)

Κ)ΙΝ)Π)ΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡ)ΠΗΣ 
ΠΡ)Σ ΤΙΣ ΑΡ%ΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

1 Ιαν�υαρί�υ 2002–31 ∆εκεµ�ρί�υ 2002

Υπ�θέσεις συγκεντρώσεων

1 COMP/M.2609 Hewlett Packard/Compaq

2 COMP/M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the Loom

3 COMP/M.2544 Masterfoods/Royal Canin

4 COMP/M.2693 ADM/ACTI

5 COMP/M.2665 Johnson Professional Holdings/Diversey Lever
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

¥112¦ Λ�γω της υπ��ρέωσης τήρησης της εµπιστευτικ�τητας ή πρ�στασίας τ�υ απ�ρρήτ�υ των υπ� ε�έλι�η ερευνών,
� κατάλ�γ�ς περιλαµ"άνει µ�ν� τις έρευνες ή υπ�θέσεις �ι �π�ίες έ��υν δηµ�σι�π�ιηθεί.

6 COMP/M.2734 Sanmina/SCI Corporation/Alcatel

7 COMP/M.2720 Alcoa/Elkem

8 COMP/M.2681 Conoco/Phillips Petroleum

9 COMP/M.2672 SAS/Spanair

10 COMP/M.2726 KPN/E-Plus

11 COMP/M.2705 EnerSys/Invensys (ESB)

12 COMP/M.2706 Carnival Corporation/P & O Princess

13 COMP/M.2738 GEES/Union

14 COMP/M.2780 General Electric/ENRON Wind Turbine Business

15 COMP/M.2800 Brack Capital/Haslemere

16 COMP/M.2815 Sanmina-SCI-Hewlett Packard

17 COMP/M.2823 Bank One Corporation/Howaldtswerke-Deutsche Werft AG

18 COMP/M.2785 Publicis/Bcom3

19 COMP/M.2841 TXU-Braunschweiger Versorgungs AG

20 COMP/M.2832 General Motors/Daewoo Motors

21 COMP/M.2891 CD & R Fund VI Limited/Brake Bros. plc

22 COMP/M.2890 Edf/Seeboard

23 COMP/M.2860 Lehman Brothers/Haslemere

24 COMP/M.2882 Terex/Demag

25 COMP/M.2920 Outokumpu Oy/Lennox International Inc. 



¢π∂£¡∂π™ ™Ã∂™∂π™ 361

26 COMP/M.2930 KKR/Demag Holding/Siemens Businesses

27 COMP/M.2915 DLJ Capital Funding Inc./Hamsard-Bowater

28 COMP/M.2934 Prudential Financial/Sal. Oppenheim

29 COMP/M.2901 Magna/Donnelly

30 COMP/M.2946 IBM/PwC Consulting

31 COMP/M.2874 StarCore LLC

32 COMP/M.2886 Bunge/Cereol

33 COMP/M.2781 Northrop Grumman/TRW

34 COMP/M.2928 Alcoa/Fairchild Fastener Business

35 COMP/M.2917 Wendel-KKR/Legrand

36 COMP/M.2940 TPG Advisors III/Goldman Sachs/Bain Capital Investors/Burger King
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

37 COMP/M.2965 Staples Inc./Guilbert SA

38 COMP/M.2867 UPM-Kymmene/Morgan Adhesives

39 COMP/M.2939 JCI/Bosch/VB Autobatterien JV

40 COMP/M.2968 Jabil/Philips Contract Manufacturing Services

41 COMP/M.2970 GE/ABB Structured Finance 

42 COMP/M.2996 RTL/CNN/Time Warner/N-TV

43 COMP/M.2975 Aon Jauch & Hübner/Siemens/JV

44 COMP/M.2922 Pfizer/Pharmacia

45 COMP/M.3007 EON/TXU Europe Group

46 COMP/M.3025 Bain Capital/Dor Chemicals/Trespaphan JV

47 COMP/M.3024 Bain Capital/Rhodia

48 COMP/M.2980 Cargill/AOP

49 COMP/M.3042 Sony/Philips/InterTrust

50 COMP/M.3045 Masco/Hansgrohe

51 COMP/M.3027 State Street Corp./Deutsche Bank Global Securities

52 COMP/M.3012 Tebodin/Lockwood Greene

53 COMP/M.2993 Carlyle/QinetiQ

54 COMP/M.3041 Credit Suisse/Safilo

55 COMP/M.3011 Timken/Torrington

56 COMP/M.3030 Eaton/Delta

57 COMP/M.2874 Jabil/Alcatel
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Υπ�θέσεις π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις

1 COMP/A/38.300 PO/Pay-TV in France

2 COMP/F-1/38.153 Stichting Sanquin Boedvoorziening/ Hoffmann-LaRoche & Chiron Corporation

3 COMP/38.427 PO Pay Television Film Output Agreements

4 COMP/F-1/38.372 NBA/Chiron + Hoffmann-La Roche + Diagnostics Limited

5 — Rubber Chemicals

6 COMP/36.816/D3 Source/IMS

7 COMP/37.055/D3 NDC/IMS — Information
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κ)ΙΝ)Π)ΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡ%ΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΡ)Σ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡ)ΠΗ
1 Ιαν�υαρί�υ 2002 –31 ∆εκεµ�ρί�υ 2002

Υπ�θέσεις συγκεντρώσεων

1 FAG Kugelfischer AG/INA-Holdings

2 Jupiter Media Metrix, Inc./NetRatings

3 Holm Industries/Industrie Ilpea SpA

4 P&O Princess Cruises plc/Royal Caribbean Cruises Ltd/Carnival Corp. 

5 Ralston Purina Company/Nestlé SA

6 Danaher Corporation (Danaher)/Pennon Group plc (Pennon)
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7 The Seagram Company/Diageo plc/Pernod ricard SA 

8 Agora SpA/Ausimont SpA

9 Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess/Leiner Davis Gelatin Corp.

10 (*)

11 Bayer AG/Sun Chemical Corporation/Dainippon Ink and Chemicals Inc.

12 US Steel Corp./Bethlehem Steel Corp./Wheeling-Pittsburgh Steel Corp./National Steel Corp.

13 Aggregate Industries plc UK/Wakefield Materials Co. US

14 Hyprotech Ltd/Aspen Technology Inc.

15 Haarman & Reimer/EQT Northern Europe Private Equity Fonds

16 ICAP plc/BrokerTec Global LLC

17 Tibco software Inc./Talarian Corp.

18 Pfizer/Pharmacia

19 Siemens/Dräger

20 ICAP plc/BrokerTec Global LLC

21 (*)

22 (*)

23 (*)

24 (*)

25 UPM-Kymmene Oyi/Bemis Corporation

26 Hitachi IBM

27 Timken/Torrington
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Υπ�θέσεις π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις

1 (*)

2 (*)

3 Elf Atochem SA-(MCAA)

4 (*)

5 Osborne/Feldman-Stamp Dealing

6 Deutsche Bank AG/Reuters America Inc./Atriax LLC

7 Carbon Cathode Block

8 (*)

9 Hunter Douglas Companies

10 MCAA-J. Jourdan
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11 (*)

12 Carbon Cathode Block

13 (*)

14 (*)

15 Polyester Staple-Arteva Specialties SARL (KoSa)

16 Carbon Brushes-Morganite Inc./The Morgan Crucible Co. plc

17 (*)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (113)

Κ)ΙΝ)Π)ΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡ)ΠΗΣ ΠΡ)Σ ΤΙΣ ΚΑΝΑ∆ΙΚΕΣ ΑΡ%ΕΣ
1 Ιαν�υαρί�υ 2002 –31 ∆εκεµ�ρί�υ 2002

Υπ�θέσεις συγκεντρώσεων

Υπ�θέσεις π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις

1 COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeks NRW

2 COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeks BW

3 COMP/M.3049 Alcan/PlexPac

4 COMP/M.2901 Magna/Donnelly
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

¥113¦ Λ�γω της υπ��ρέωσης τήρησης της εµπιστευτικ�τητας ή πρ�στασίας τ�υ απ�ρρήτ�υ των υπ� ε�έλι�η ερευνών,
� κατάλ�γ�ς περιλαµ"άνει µ�ν� τις έρευνες ή υπ�θέσεις �ι �π�ίες έ��υν δηµ�σι�π�ιηθεί.

1 — Χηµικ� ελαστικ�ν
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Κ)ΙΝ)Π)ΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑ∆ΙΚΩΝ ΑΡ%ΩΝ ΠΡ)Σ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡ)ΠΗ
1 Ιαν�υαρί�υ 2002 –31 ∆εκεµ�ρί�υ 2002

Υπ�θέσεις συγκεντρώσεων

Υπ�θέσεις π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις

— — —

1 Προϊ�ντα γραφ�τη και �νθρακα

2 Mεθυλογλυκαµ�νη

3 (*)
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4 (*)

5 (*)
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V — ΕΦΑΡΜ)ΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝ)ΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ)Υ 
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Τ� παρ�ν κε�άλαι� "ασί!εται στις συνεισ��ρές των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των κρατών µελών.
Λεπτ�µερέστερες πληρ���ρίες σ�ετικά µε τις δραστηρι�τητες των εν λ�γω αρ�ών
περιλαµ"άν�νται στις εθνικές εκθέσεις π�υ συντάσσ�υν �ι περισσ�τερες απ� αυτές.

A — ¡ÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

∆εν ανακ�ινώθηκαν νέες ν�µ�θετικές ε�ελί�εις για την Ιταλία και τη Φινλανδία. Τ� 2002 σηµειώθηκαν 
νέες ν�µ�θετικές ε�ελί�εις στα ακ�λ�υθα κράτη µέλη.

Βέλγι�

Στις 11 ∆εκεµ"ρί�υ 2002 δηµ�σιεύθηκε στη "ελγική επίσηµη ε�ηµερίδα (Moniteur belge) µια
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κ�ινή ανακ�ίνωση τ�υ συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ και τ�υ σώµατ�ς εισηγητών σ�ετικά µε την
απλ�ύστευση της διαδικασίας ε�έτασης �ρισµένων πρά�εων συγκέντρωσης.

Η απλ�υστευµένη διαδικασία ε�αρµ�!εται στις ακ�λ�υθες περιπτώσεις:

— ε��σ�ν δύ� ή περισσ�τερες επι�ειρήσεις απ�κτ�ύν απ� κ�ιν�ύ έλεγ�� µιας κ�ινής
επι�είρησης, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι η τελευταία δεν ασκεί �ύτε πρ�"λέπεται να ασκήσει
παρά µ�ν�ν αµελητέες δραστηρι�τητες στ� έδα��ς τ�υ Βελγί�υ·

— ε��σ�ν δύ� ή περισσ�τερες επι�ειρήσεις συγ�ωνεύ�νται, ή µία ή περισσ�τερες
επι�ειρήσεις απ�κτ�ύν απ�κλειστικ� έλεγ�� ή απ� κ�ιν�ύ έλεγ�� µιας άλλης
επι�είρησης, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι κανένα απ� τα συµµετέ��ντα στη συγκέντρωση
µέρη δεν ασκεί εµπ�ρικές δραστηρι�τητες στην ίδια αγ�ρά πρ�ϊ�ντων και/ή γεωγρα�ική
αγ�ρά ή σε αγ�ρά των πρ�ηγ�ύµενων ή επ�µενων �ικ�ν�µικών "αθµίδων σε σ�έση µε την
αγ�ρά πρ�ϊ�ντων στην �π�ία δραστηρι�π�ιείται άλλη επι�είρηση π�υ συµµετέ�ει στη
συγκέντρωση. Αν δεν πληρ�ύται � �ρ�ς αυτ�ς, η απλ�υστευµένη διαδικασία µπ�ρεί
ωστ�σ� να ε�αρµ�!εται υπ� τ�ν �ρ� �τι τ� άθρ�ισµα των µεριδίων αγ�ράς των µερών δεν
υπερ"αίνει τ� 25 %·

— ε��σ�ν τα κ�ιν�π�ι�ύντα µέρη δραστηρι�π�ι�ύνται σε µικρή αγ�ρά.

Τ� σώµα των εισηγητών καλεί τα µέρη να έρ��νται σε επα�ή µα!ί τ�υ πρ�τ�ύ πρ�"�ύν σε
�π�ιαδήπ�τε κ�ιν�π�ίηση. Αν θεωρεί �τι µπ�ρεί να ε�αρµ�στεί απλ�υστευµένη διαδικασία
κ�ιν�π�ίησης στη συγκεκριµένη συγκέντρωση, � εισηγητής συντάσσει απλ�υστευµένη
εισήγηση. Επίσης, η απ��αση τ�υ συµ"�υλί�υ απλ�υστεύεται και θα εκδίδεται σε συντ�µ�τερη
πρ�θεσµία (25 ηµέρες). Πέραν αυτ�ύ, ε��σ�ν τ� κρίνει σκ�πιµ� στη συγκεκριµένη περίπτωση,
τ� συµ"�ύλι� µπ�ρεί να διε�άγει πι� εµπεριστατωµένη έρευνα και να εκδώσει πλήρη απ��αση
εντ�ς των πρ�θεσµιών π�υ πρ�"λέπει η ν�µ�θεσία.

∆ανία

) ν�µ�ς περί ανταγωνισµ�ύ, � �π�ί�ς εί�ε τρ�π�π�ιηθεί τελευταία τ� 2000, τρ�π�π�ιήθηκε εκ
νέ�υ κατά τ� 2002. )ι τρ�π�π�ιήσεις α��ρ�ύν τρία θέµατα: την αντιµετώπιση των περι�ρισµών
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τ�υ ανταγωνισµ�ύ απ� ενέργειες των δηµ�σιων αρ�ών· την επι"�λή υψηλ�τερων πρ�στίµων για
παρα"άσεις τ�υ ν�µ�υ· και µια σειρά τε�νικές τρ�π�π�ιήσεις και διευκρινίσεις.

Η σηµαντικ�τερη αλλαγή είναι η αύ�ηση των �ρηµατικών π�ινών. Στη ∆ανία �ι �ρηµατικές
π�ινές τ�υ είδ�υς αυτ�ύ απ�τελ�ύν π�ινικές κυρώσεις, πράγµα π�υ σηµαίνει �τι επι"άλλ�νται
απ� τα δικαστήρια. Στ� ε�ής θα ε�αρµ�!�υν τις ίδιες αρ�ές π�υ ισ�ύ�υν στην ΕΕ, αν και σε
κατώτερ� επίπεδ�. Για τ�ν καθ�ρισµ� µιας �ρηµατικής π�ινής επ�µένως θα πρέπει να
λαµ"άνεται υπ�ψη η σ�"αρ�τητα και η διάρκεια της παρά"ασης. )ι παρα"άσεις της ν�µ�θεσίας
ανταγωνισµ�ύ διαιρ�ύνται σε τρεις κατηγ�ρίες και τα αντίστ�ι�α "ασικά πρ�στιµα έ��υν τώρα
ως ε�ής:

— παρα"άσεις ήσσ�ν�ς σηµασίας: απ� 10 000 έως 400 000 κ�ρ�νες ∆ανίας·

— σ�"αρές παρα"άσεις: απ� 400 000 έως 15 εκατ. κ�ρ�νες ∆ανίας·

— π�λύ σ�"αρές παρα"άσεις: πάνω απ� 15 εκατ. κ�ρ�νες ∆ανίας.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Aπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, �ι �ρηµατικές π�ινές µπ�ρ�ύν να αυ�ηθ�ύν ή να µειωθ�ύν,
εάν υπάρ��υν επι"αρυντικές και ελα�ρυντικές περιστάσεις. )ι εταιρείες π�υ συνεργά!�νται µε
τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ µπ�ρ�ύν να τύ��υν µείωσης των σ�ετικών π�ινών («επιεικής
µετα�είριση»). ∆εν υπάρ�ει ακ�µη ν�µ�λ�γία ενδεικτική τ�υ επιπέδ�υ των πρ�στίµων π�υ θα
επι"άλλ�νται δυνάµει των νέων διατά�εων.

Γερµανία

Σε �,τι α��ρά τη ν�µ�θεσία, α�ι�σηµείωτη ε�έλι�η για την περί�δ� ανα��ράς της έκθεσης
απ�τελεί � ν�µ�ς για τη ρύθµιση τ�υ καθεστώτ�ς καθ�ρισµ�ύ των τιµών π�υ ισ�ύει για τα
εκδ�τικά πρ�ϊ�ντα. ) ν�µ�ς αυτ�ς ετέθη σε ισ�ύ την 1η )κτω"ρί�υ 2002 και συνεπάγεται τη
µετατρ�πή της µέ�ρι σήµερα ε�αίρεσης τ�υ "άσει σύµ"ασης καθ�ρισµ�ύ των τιµών των
εκδ�τικών πρ�ϊ�ντων απ� απαγ�ρευτικές διατά�εις της αντιµ�ν�πωλιακής ν�µ�θεσίας σε "άσει
ν�µ�υ υπ��ρέωση καθ�ρισµ�ύ των τιµών. Ε�αιρείται, �µως, � καθ�ρισµ�ς των τιµών ε�ηµερίδων
και περι�δικών, ως πρ�ς τα �π�ία διατηρείται τ� µέ�ρι σήµερα ν�µικ� καθεστώς, δηλαδή η απ�
την άπ�ψη της αντιµ�ν�πωλιακής ν�µ�θεσίας αναγνώριση της δυνατ�τητας καθ�ρισµ�ύ των
τιµών µε σύµ"αση [πρ"λ. τ� άρθρ� 15 τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ κατά της περιστ�λής τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (GWB)]. Η ρύθµιση αυτή αντιστ�ι�εί στ� ν�µικ� καθεστώς π�υ ισ�ύει σε αρκετά
άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, π.�. στη Γαλλία και την Αυστρία.

Ελλάδα

Σε ν�µ�θετικ� επίπεδ� σηµαντική ε�έλι�η απ�τέλεσε η ψή�ιση τ�υ ν�µ�υ 2941/01 (ΦΕΚ
201/Α/12.9.2001). Η τρ�π�π�ίηση τ�υ ν�µ�θετικ�ύ πλαισί�υ ήταν αναγκαία πρ�ϋπ�θεση για τη
"ελτίωση της λειτ�υργίας της επιτρ�πής ανταγωνισµ�ύ. Πράγµατι, η εµπειρία απ� τ�ν τρ�π�
λειτ�υργίας της γραµµατείας της επιτρ�πής απέδει�ε �τι η διάθρωσή της ως διεύθυνσης µε µια
θέση διευθυντ�ύ, � �π�ί�ς είναι αρµ�δι�ς τ�σ� για την ε�αρµ�γή τ�υ ν�µ�υ (τελική θεώρηση
των εισηγήσεων επί υπ�θέσεων π�υ συ!ητ�ύνται ενώπι�ν της επιτρ�πής) �σ� και για �ικ�ν�µικά
και δι�ικητικά θέµατα, συνεπάγεται καθυστερήσεις ως πρ�ς τη λήψη απ��άσεων. Η κατάσταση
αυτή θα επιδεινων�ταν, αν κατ’ ε�αρµ�γή της δυνατ�τητας π�υ παρέ�εται απ� τ� ν�µ� 2837/00 η
γραµµατεία της επιτρ�πής αύ�ανε τ� δυναµικ� της απ� 30 σε 80. Κατ�πιν τ�ύτ�υ πρ�κρίθηκε η
µετατρ�πή της γραµµατείας απ� διεύθυνση σε γενική διεύθυνση.
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Εν�ψει της νέας αυτής διάρθρωσης της γραµµατείας καταρτίσθηκε απ� την �λ�µέλεια της
επιτρ�πής σ�έδι� νέ�υ �ργανισµ�ύ, τ� �π�ί� θα πρέπει να λά"ει τη µ�ρ�ή πρ�εδρικ�ύ
διατάγµατ�ς πρ�κειµέν�υ να επιτρέψει την αναδι�ργάνωση και τη στελε�ιακή ενίσ�υση της
γραµµατείας. Τ� σ�έδι� �ργανισµ�ύ πρ�"λέπει τρεις διευθύνσεις, δύ� εκ των �π�ίων θα είναι
αρµ�διες για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων και των συµπρά�εων και κατα�ρηστικών πρακτικών
ενώ η τρίτη θα είναι αρµ�δια για �ικ�ν�µικά και δι�ικητικά θέµατα. Παράλληλα πρ�"λέπ�νται
γρα�εία διεθνών και κ�ιν�τικών υπ�θέσεων και ν�µικής υπ�στήρι�ης. ) γενικ�ς διευθυντής (µε
τριετή θητεία) µπ�ρεί ή ��ι να πρ�έρ�εται απ� τη γραµµατεία και έ�ει σκ�π�, α�εν�ς, να
απαλλά�ει τ�ν πρ�εδρ� της επιτρ�πής απ� ένα µέρ�ς τ�υ δι�ικητικ�ύ τ�υ έργ�υ και, α�ετέρ�υ,
να συντ�νί!ει τις εργασίες των διευθύνσεων και των γρα�είων.

Ισπανία

)ι κύριες ν�µ�θετικές ε�ελί�εις π�υ είναι σκ�πιµ� να επισηµανθ�ύν στ�ν τ�µέα της π�λιτικής
για την πρ�στασία τ�υ ανταγωνισµ�ύ κατά τ� έτ�ς 2002 είναι �ι ε�ής:
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1. & ν�µ�ς 1/2002, της 21ης Φε�ρ�υαρί�υ, σετικά µε τ� συντ�νισµ� των αρµ�δι�τήτων τ�υ 
κεντρικ�ύ κράτ�υς και των αυτ�ν�µων περι#ερειών στ�ν τ�µέα της πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ

) υπ�ψη ν�µ�ς ψη�ίστηκε απ� τ� κ�ιν�"�ύλι� στις αρ�ές τ�υ 2002 και ετέθη σε ισ�ύ στις
23 Μαΐ�υ 2002. Πρ�"λέπει τ� νέ� καν�νιστικ� καθεστώς για την άσκηση των εκτελεστικών
αρµ�δι�τήτων τ�υ κεντρικ�ύ κράτ�υς και των αυτ�ν�µων περι�ερειών της Ισπανίας, �ι �π�ίες
καθ�ρί!�νται στ� ν�µ� 16/1989, της 17ης Ι�υλί�υ, περί της πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Με τις
συγκεκριµένες διατά�εις, �ρι�θετ�ύνται σε γενικές γραµµές �ι αρµ�δι�τητες τ�υ κεντρικ�ύ
κράτ�υς και των αυτ�ν�µων περι�ερειών σε �,τι α��ρά τις περι�ριστικές συµ�ωνίες και
πρακτικές και τις εγκρίσεις π�υ ��ρηγ�ύνται σε µεµ�νωµένες περιπτώσεις (άρθρα 1, 4, 6 και 7)
και θεσπί!�νται �ι µη�ανισµ�ί π�υ είναι αναγκαί�ι για τ� συντ�νισµ� µετα�ύ των δια��ρων
κεντρικών κρατικών και περι�ερειακών ��ρέων π�υ θα κληθ�ύν να ε�αρµ�σ�υν τις σ�ετικές
διατά�εις.

Κατά πρώτ� λ�γ�, πρ�σδι�ρί!�νται τα στ�ι�εία συνά�ειας "άσει των �π�ίων γίνεται η διάκριση
των υπ�θέσεων µετα�ύ αυτών π�υ θα διεκπεραιωθ�ύν απ� τα �ργανα των αυτ�ν�µων ισπανικών
περι�ερειών τα �π�ία έ��υν συγκρ�τηθεί γι’ αυτ� τ� σκ�π� και εκείνων π�υ εµπίπτ�υν στην
αρµ�δι�τητα της κεντρικής δηµ�σιας δι�ίκησης, µε γνώµ�να την εµ"έλεια των επιπτώσεων της
εκάστ�τε επίµα�ης συµπερι��ράς.

Η κεντρική αρ�ή π�υ διέπει τα στ�ι�εία συνά�ειας είναι �τι τ� κεντρικ� κράτ�ς είναι υπεύθυν�
για την άσκηση των αρµ�δι�τήτων π�υ τ�υ αναγνωρί!�νται "άσει τ�υ ν�µ�υ περί πρ�στασίας τ�υ
ανταγωνισµ�ύ �σάκις πρ�κειται για διαδικασία µε αντικείµεν� πρακτικές �ι �π�ίες στρε"λών�υν
ή ενδέ�εται να στρε"λώσ�υν τ�ν ελεύθερ� ανταγωνισµ� είτε σε γεωγρα�ική περι��ή η �π�ία
υπερ"αίνει τα �ρια µιας και µ�ν� αυτ�ν�µης περι�έρειας είτε στ� σύν�λ� της εθνικής αγ�ράς,
ακ�µη και αν η άσκηση των υπ�ψη αρµ�δι�τήτων πρέπει κατ’ ανάγκη να γίνει στ� έδα��ς
�π�ιασδήπ�τε αυτ�ν�µης περι�έρειας.

Αντιστ�ί�ως, �ι αυτ�ν�µες περι�έρειες στις �π�ίες αναγνωρί!�νται αρµ�δι�τητες στ�ν
συγκεκριµέν� τ�µέα ("άσει της αρ�ής της εδα�ικ�τητας) είναι επι��ρτισµένες µε την άσκηση
των αρµ�δι�τήτων αυτών σε σ�έση µε πρακτικές �ι �π�ίες στρε"λών�υν ή ενδέ�εται να
στρε"λώσ�υν τ�ν ανταγωνισµ� εντ�ς των �ρίων της �ικείας αυτ�ν�µης περι�έρειας.
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Πρ�κειµέν�υ να κατ��υρωθεί η ασ�άλεια δικαί�υ υπ� την �π�ία λειτ�υργ�ύν �ι �ικ�ν�µικ�ί
παράγ�ντες και να απ��εύγ�νται �ι συγκρ�ύσεις αρµ�δι�τητας, θεσπί!εται µια σειρά κριτηρίων
"άσει των �π�ίων κρίνεται κάθε ��ρά κατά π�σ�ν �ι συνέπειες εκδηλών�νται σε γεωγρα�ική
περι��ή η �π�ία υπερ"αίνει τα �ρια µιας και µ�ν� αυτ�ν�µης περι�έρειας ή στ� σύν�λ� της
εθνικής αγ�ράς. Μερικά απ� τα κριτήρια αυτά σ�ετί!�νται µε τη �ύση, τ� �αρακτήρα και τ�
εύρ�ς των αρνητικών για τ�ν ανταγωνισµ� συνεπειών των εκάστ�τε πρακτικών (µέγεθ�ς και
µερίδι� αγ�ράς της επι�είρησης, καθώς επίσης τρ�π�ς άσκησης, εµ"έλεια και επιπτώσεις της
επίµα�ης πρακτικής). )ρισµένα άλλα κριτήρια έ��υν γενικ�τερ� �αρακτήρα, αν και σ�ετί!�νται
�πωσδήπ�τε µε τις πλέ�ν στ�ι�ειώδεις πρ�ϋπ�θέσεις για να γίνει δεκτ�ς � ενιαί�ς �αρακτήρας
της εκάστ�τε αγ�ράς (�σάκις υπάρ�ει πρ�σ"�λή της ελευθερίας κυκλ���ρίας ή εγκατάστασης,
αλλ�ιώνεται η �ικ�ν�µική ισ�ρρ�πία µετα�ύ περι�ερειών, µεθ�δεύεται η κατάτµηση των
αγ�ρών ή υπ�ν�µεύεται η ισ�τητα µετα�ύ �λων των π�λιτών της Ισπανίας).

Σε κάθε περίπτωση, τ� κράτ�ς ευθύνεται για την ε�αρµ�γή της ν�µ�θεσίας περί συγκεντρώσεων
και κρατικών ενισ�ύσεων, για την έγκριση των καν�νισµών περί απαλλαγής κατά κατηγ�ρία, για
την εκπρ�σώπηση ενώπι�ν διεθνών �ργανισµών σε θέµατα πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ και για
την ε�αρµ�γή των άρθρων 81 παράγρα��ς 1 και 82 της συνθήκης ΕΚ.
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Κατά δεύτερ� λ�γ�, θεσπί!εται διαδικασία για την επίλυση των συγκρ�ύσεων αρµ�δι�τητας π�υ
ενδε��µένως ανακύπτ�υν, µε στ��� την καθιέρωση σα��ύς συστήµατ�ς τ� �π�ί� να καλύπτει
κάθε πιθανή σύγκρ�υση και να ικαν�π�ιεί την ανάγκη διασ�άλισης της τα�είας διεκπεραίωσης
των υπ�θέσεων.

Ειδικ�τερα, ιδρύεται «συµ"�υλευτική επιτρ�πή σε θέµατα ανταγωνισµ�ύ» (Junta Consultiva en
materia de Conflictos), π�υ απαρτί!εται απ� ίσ� αριθµ� εκπρ�σώπων της κεντρικής δι�ίκησης και
των αυτ�ν�µων περι�ερειών π�υ εµπλέκ�νται στην εκάστ�τε σύγκρ�υση αρµ�δι�τήτων.
Πρ�κειται για ε�ειδικευµέν� συµ"�υλευτικ� �ργαν�, π�υ εκδίδει µη δεσµευτικές γνώµες και
δύναται να συµ"�υλεύεται τ� ∆ικαστήρι� Πρ�στασίας τ�υ Ανταγωνισµ�ύ και τα αντίστ�ι�α
�ργανα των αυτ�ν�µων περι�ερειών. Α�’ ης στιγµής εκδ�θεί η σ�ετική έκθεση, είναι δυνατή η
κίνηση διαδικασίας απ� τ� �ργαν� της κεντρικής δι�ίκησης ή αυτ�ν�µης περι�έρειας π�υ
θεωρεί εαυτ� αρµ�δι�, µε την επι�ύλα�η της ε��υσίας της δι�ίκησης, εάν δεν συµ�ωνεί µε τα
συµπεράσµατα της γνώµης, να υπ�"άλει στ� Συνταγµατικ� ∆ικαστήρι� τη σύγκρ�υση π�υ έ�ει
τυ��ν ανακύψει µετα�ύ της κεντρικής δι�ίκησης και των αυτ�ν�µων περι�ερειών ή µετα�ύ
αυτ�ν�µων περι�ερειών.

Κατά τρίτ� λ�γ�, τ� σ�έδι� πρ�"λέπει µη�ανισµ�ύς συντ�νισµ�ύ για τ� νέ� σύστηµα:

— ιδρύεται «συµ"�ύλι� για την πρ�στασία τ�υ ανταγωνισµ�ύ» (Consejo de Defensa de la
Competencia), τ� �π�ί� απαρτί!εται απ� εκπρ�σώπ�υς �λων των κατά τ�π�υς δι�ικήσεων
στις �π�ίες αναγνωρί!�νται αρµ�δι�τητες στ�ν συγκεκριµέν� τ�µέα. Βασικά τ�υ
καθήκ�ντα είναι η επε�εργασία κριτηρίων π�υ να επιτρέπ�υν την επίτευ�η επαρκ�ύς
συντ�νισµ�ύ κατά την ε�αρµ�γή τ�υ ν�µ�υ και η υπ�"�λή εκθέσεων για τα σ�έδια
διατά�εων γενικ�ύ �αρακτήρα π�υ σ�ετί!�νται µε θέµατα πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ·

— καθιερών�νται µη�ανισµ�ί για τη διασ�άλιση της πλήρ�υς, συµµετρικής και αµ�ι"αίας
ενηµέρωσης σ�ετικά µε περι�ριστικές πρακτικές π�υ υπ�πίπτ�υν στην αντίληψη των
�ργάνων π�υ είναι αρµ�δια για την πρ�στασία τ�υ ανταγωνισµ�ύ·

— παρέ�εται η ε��υσία στην «Υπηρεσία Πρ�στασίας τ�υ Ανταγωνισµ�ύ» (Servicio de
Defensa de la Competencia — SDC) να παρεµ"αίνει στις διαδικασίες π�υ διε�άγ�υν τα
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�ργανα των αυτ�ν�µων περι�ερειών, πρ�κειµέν�υ να διασ�αλί!εται η �µ�ι�µ�ρ�η
ε�αρµ�γή τ�υ ν�µ�υ. Απ� την πλευρά τ�υς, η Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ και τ� ∆ικαστήρι�
Ανταγωνισµ�ύ είναι απ�δέκτες εκθέσεων απ� την πλευρά των �ργάνων των αυτ�ν�µων
περι�ερειών σ�ετικά µε τις πρακτικές εκείνες π�υ εµπίπτ�υν µεν στην αρµ�δι�τητα της
κεντρικής δι�ίκησης αλλά �ι �π�ίες έ��υν σ�"αρ� αντίκτυπ� στ� έδα��ς της εκάστ�τε
αυτ�ν�µης περι�έρειας.

Τέλ�ς, � ν�µ�ς πρ�"λέπει τη δυνατ�τητα της Υπηρεσίας Ανταγωνισµ�ύ και τ�υ ∆ικαστηρί�υ
Ανταγωνισµ�ύ να συνάπτ�υν συµ�ωνίες συνεργασίας µε τις αυτ�ν�µες περι�έρειες, µε
αντικείµεν� τη διερεύνηση και διευθέτηση υπ�θέσεων �ι �π�ίες α��ρ�ύν πρακτικές π�υ
εµπίπτ�υν στην αρµ�δι�τητα τ�σ� της κεντρικής δι�ίκησης �σ� και των αυτ�ν�µων περι�ερειών.

2. Βασικές παράµετρ�ι της ανάλυσης των �ικ�ν�µικών συγκεντρώσεων απ� την Υπηρεσία 
Ανταγωνισµ�ύ

Μετά τη θέση σε ισ�ύ τ�υ νέ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων δρ�µ�λ�γήθηκε,
τ� έτ�ς 2002, η κατάρτιση ανακ�ίνωσης στην �π�ία θα καθ�ρί!�νται λεπτ�µερώς και θα
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συγκεκριµεν�π�ι�ύνται �ι "ασικές παράµετρ�ι της ανάλυσης των πρά�εων συγκέντρωσης απ�
την Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ.

Σκ�π�ς τ�υ υπ�ψη εγ�ειρήµατ�ς είναι να επιτευ�θεί, µέσω των σ�ετικών κατευθυντήριων
γραµµών, η αύ�ηση της δια�άνειας της διαδικασίας και η ενίσ�υση της ασ�άλειας δικαί�υ υπ�
την �π�ία λειτ�υργ�ύν �ι παράγ�ντες της �ικ�ν�µίας, καθώς επίσης να διευκ�λυνθεί �
πρ�γραµµατισµ�ς των πρά�εων συγκέντρωσης απ� τις επι�ειρήσεις και να ελα�ιστ�π�ιηθ�ύν
τ�σ� η α"ε"αι�τητα των �ικ�ν�µικών παραγ�ντων �σ� και �ι πιθανές αρνητικές συνέπειες των
πρά�εων αυτών για τ�ν ανταγωνισµ�.

Στ� έγγρα�� δεν περιγρά��νται κατά τρ�π� ε�αντλητικ� �ι παράµετρ�ι π�υ λαµ"άν�νται υπ�ψη
κατά την ανάλυση των συγκεντρώσεων, αλλά απλώς πρ�σδι�ρί!�νται �ρισµένα κριτήρια γενικής
�ύσεως τα �π�ία πρέπει �πωσδήπ�τε να ε�αρµ�!�νται µε ευελι�ία στην εκάστ�τε περίπτωση
απ� τα αρµ�δια �ργανα.

Στις κατευθυντήριες γραµµές αναπτύσσεται τ� σύν�λ� των παραµέτρων π�υ συνεκτιµώνται κατά
καν�να απ� την Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ για τ�υς ε�ής σκ�π�ύς:

— για να κριθεί κατά π�σ�ν η κ�ιν�π�ιηθείσα πρά�η είναι συγκέντρωση κατά την ένν�ια τ�υ
ν�µ�υ 16/1989 και π�ια πρέπει να είναι η αντιµετώπιση των στ�ι�είων σύµπρα�ης π�υ η
πρά�η ενδε��µένως περιλαµ"άνει (παρεπ�µεν�ι περι�ρισµ�ί)·

— για να πρ�σδι�ρισθ�ύν �ι αγ�ρές π�υ επηρεά!�νται δυνητικώς απ� την εκάστ�τε πρά�η ή
�ι «συνα�είς αγ�ρές» απ� την άπ�ψη τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή των γεωγρα�ικών �ρίων·

— για την ανάλυση τ�υ πραγµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά και, κατ’ επέκταση, µετα�ύ
άλλων, της διάρθρωσης τ�υ ανταγωνισµ�ύ στις αγ�ρές, λαµ"αν�µένων υπ�ψη των ε�ής
στ�ι�είων:

1) π�ρεία κατά τ� παρελθ�ν και πρ��πτικές για τ� µέλλ�ν,

2) διάρθρωση της πρ�σ��ράς και της !ήτησης,
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3) σύστηµα διαν�µής,

4) καθ�ρισµ�ς των τιµών και άλλων συναλλακτικών �ρων,

5) δυνητικ�ς ανταγωνισµ�ς και λ�ιπ�ί �ραγµ�ί π�υ εµπ�δί!�υν την είσ�δ� στην αγ�ρά·

— για την εκτίµηση της πρά�ης, µε την ε�αρµ�γή πρωτίστως των ακ�λ�υθων κριτηρίων:

1) �ρι!�ντιες, κάθετες ή συγκεντρωτικές συνέπειες της συγκέντρωσης,

2) ανταγωνισµ�ς π�υ έ�ει παγιωθεί στην αγ�ρά και πιθαν�τητα συµπερι��ρών π�υ
στηρί!�νται σε συµπαιγνία,

3) δυνητικ�ς ανταγωνισµ�ς και λ�ιπ�ί �ραγµ�ί π�υ εµπ�δί!�υν την είσ�δ� στην αγ�ρά,

4) αντισταθµιστική ισ�ύς της !ήτησης µε σκ�π� την απ�τρ�πή της εµ�άνισης πρακτικών
π�υ υπ�ν�µεύ�υν τ�ν ανταγωνισµ�.
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3. & ν�µ�ς 53/2002 της 30ής ∆εκεµ�ρί�υ σετικά µε δηµ�σι�ν�µικά, δι�ικητικά και κ�ινωνικ�ύ 
αρακτήρα µέτρα, µε τ�ν �π�ί�ν τρ�π�π�ι�ύνται τα άρθρα 48 (διαδικαστικές και �υσιαστικές 
διατά�εις για τις πρ�σ#υγές κατά των απ�#άσεων της Υπηρεσίας Ανταγωνισµ�ύ) και 
56 (µέγιστες διαδικαστικές πρ�θεσµίες) τ�υ ν�µ�υ περί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ

Η ανωτέρω µεταρρύθµιση απ�"λέπει σε ενίσ�υση της ασ�άλειας δικαί�υ, µε ρητή παραπ�µπή
στις πρ�θεσµίες π�υ ισ�ύ�υν σε περιπτώσεις κατά τις �π�ίες τ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ
εκδικά!ει πρ�σ�υγές κατά απ�ρριπτικών απ��άσεων της Υπηρεσίας Ανταγωνισµ�ύ.

Ακ�µη, καθιερών�νται και άλλες πρ�θεσµίες �ι �π�ίες ισ�ύ�υν για πρ�σ�υγές εναντί�ν άλλ�υ
είδ�υς απ��άσεων της Υπηρεσίας Ανταγωνισµ�ύ, π�υ δεν α��ρ�ύν την �υσία των υπ�θέσεων.

Γαλλία

Στις 18 Μαΐ�υ 2002 άρ�ισε να ισ�ύει ένα νέ� καθεστώς ελέγ��υ των συγκεντρώσεων.

) ν�µ�ς για τις νέες �ικ�ν�µικές ρυθµίσεις (nouvelles rιgulations ιconomiques — NRE) της
15ης Μαΐ�υ 2001 καθιέρωσε ένα νέ� εθνικ� καθεστώς ελέγ��υ των συγκεντρώσεων, τ� �π�ί�
τέθηκε σε ισ�ύ στις 18 τ�υ περασµέν�υ Μαΐ�υ µε την έκδ�ση εκτελεστικ�ύ διατάγµατ�ς στις
30 Απριλί�υ 2002.

Στ� ε�ής η κ�ιν�π�ίηση είναι υπ��ρεωτική, υπ�"άλλεται πριν απ� την πρά�η συγκέντρωσης
("άσει αµετάκλητης δέσµευσης µετα�ύ των συµµετε��ντων) και έ�ει ανασταλτικ� απ�τέλεσµα
(µε δυνατ�τητα ε�αίρεσης), ε��σ�ν � παγκ�σµι�ς κύκλ�ς εργασιών �λων των συµµετε��υσών
επι�ειρήσεων υπερ"αίνει τα 150 εκατ. ευρώ και τ�υλά�ιστ�ν δύ� απ� τις επι�ειρήσεις αυτές
πραγµατ�π�ι�ύν στη Γαλλία κύκλ� εργασιών άνω των 15 εκατ. ευρώ. Επιπλέ�ν, πρ�κειµέν�υ να
απλ�υστευθ�ύν και να είναι πι� δια�ανείς έναντι των επι�ειρήσεων, �ι γαλλικές διαδικαστικές
ρυθµίσεις έ��υν ευθυγραµµιστεί µε τις κ�ιν�τικές �σ�ν α��ρά τ�ν �ρισµ� της συγκέντρωσης και
τ�ν υπ�λ�γισµ� τ�υ κύκλ�υ εργασιών, ενώ η ε�αρµ�γή των διατά�εων αυτών απ� τις γαλλικές
αρ�ές ευθυγραµµί!εται µε την κ�ιν�τική πρακτική. Η γαλλική πρακτική παραπέµπει στις
ανακ�ινώσεις της Επιτρ�πής σ�ετικά µε την ένν�ια της συγκέντρωσης, την ένν�ια των
συµµετε��υσών επι�ειρήσεων, τ�ν υπ�λ�γισµ� τ�υ κύκλ�υ εργασιών (πρ"λ., για παράδειγµα,
επιστ�λή τ�υ υπ�υργ�ύ �ικ�ν�µικών και "ι�µη�ανίας της 20ής Αυγ�ύστ�υ 2002 σ�ετικά µε την
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πρά�η συγκέντρωσης Argassi/GIC Gigastore, καθώς και τ� σ�έδι� κατευθυντήριων γραµµών, τ�
�π�ί� έ�ει επί τ�υ παρ�ντ�ς υπ�"ληθεί σε δηµ�σια δια"�ύλευση). Ε�άλλ�υ, �ι πληρ���ρίες π�υ
πρέπει να αναγρά��νται στ� �άκελ� της κ�ιν�π�ίησης αντιστ�ι��ύν σε µεγάλ� "αθµ� µε εκείνες
π�υ !ητ�ύνται στ� έντυπ� CO.

)ι πρ�θεσµίες για τη διε�αγωγή έρευνας είναι συντ�µ�τερες. Η πρώτη �άση διαρκεί τ� π�λύ
�κτώ ε"δ�µάδες (η πρ�θεσµία έρευνας είναι πέντε ε"δ�µάδες και µπ�ρεί να παραταθεί κατά τρεις
ε"δ�µάδες, αν αναλη�θ�ύν δεσµεύσεις εντ�ς των τριών τελευταίων ε"δ�µάδων της έρευνας). Σε
περίπτωση ύπαρ�ης δεύτερης �άσης, π�υ συνεπάγεται πρ�σ�υγή στ� Συµ"�ύλι� Ανταγωνισµ�ύ,
τ� τελευταί� πρέπει να διατυπώσει τη θέση τ�υ εντ�ς τριών µηνών, και εν συνε�εία � υπ�υργ�ς
διαθέτει τέσσερις ε"δ�µάδες για να εκδώσει την απ��ασή τ�υ (αυτή η πρ�θεσµία µπ�ρεί να
παραταθεί κατά τρεις ε"δ�µάδες τ� π�λύ υπ� τις ίδιες πρ�ϋπ�θέσεις µε τη �άση 1).

Πρ�κειµέν�υ να "ελτιωθεί η δια�άνεια της διαδικασίας ελέγ��υ, �ι υπ�θέσεις π�υ
κ�ιν�π�ι�ύνται και �ι απ��άσεις π�υ εκδίδει � υπ�υργ�ς δηµ�σιεύ�νται πλέ�ν µέσω σ�ετικής
ανακ�ίνωσης στ�ν δικτυακ� τ�π� της γενικής διεύθυνσης ανταγωνισµ�ύ, κατανάλωσης και
καταστ�λής της aπάτης (DGCCRF). Στ���ς των δηµ�σιεύσεων αυτών είναι να δ�θεί στ�υς
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τρίτ�υς (ανταγωνιστές, πελάτες, πρ�µηθευτές) η δυνατ�τητα να κ�ιν�π�ιήσ�υν τις παρατηρήσεις
τ�υς σ�ετικά µε τις υπ�θέσεις κατά τη διάρκεια της σ�ετικής έρευνας.

Επιπλέ�ν, για να γίνει πι� καταν�ητ�ς � τρ�π�ς διε�αγωγής τ�υ ελέγ��υ (πρακτική, κριτήρια π�υ
λαµ"άν�νται υπ�ψη κατά την ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισµ�ύ κλπ.), στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2002
υπ�"λήθηκε ένα σ�έδι� κατευθυντήριων γραµµών σ�ετικά µε τη διαδικασία και την πρακτική
τ�υ κρατικ�ύ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων, για δια"�ύλευση στ�υς ��ρείς των επι�ειρηµατιών
και των ασκ�ύντων ν�µικά επαγγέλµατα, �ι �π�ί�ι µπ�ρ�ύν να υπ�"άλ�υν τις παρατηρήσεις τ�υς
µέ�ρι τις 14 Φε"ρ�υαρί�υ 2003. Μετά τ� πέρας αυτής της δια"�ύλευσης, θα δηµ�σιευθ�ύν �ι
�ριστικές κατευθυντήριες γραµµές.

Τ� νέ� καθεστώς πρ�"λέπει επίσης κυρώσεις (5 % τ�υ κύκλ�υ εργασιών των ν�µικών
πρ�σώπων και 1,5 εκατ. ευρώ για τα �υσικά πρ�σωπα) σε περίπτωση µη τήρησης της
υπ��ρέωσης κ�ιν�π�ίησης και ανακρι"ών ή ελλιπών δηλώσεων. Επίσης, � υπ�υργ�ς, µετά απ�
γνωµ�δ�τηση τ�υ συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ διαπιστώνει τη µη συµµ�ρ�ωση µε τις
σ�ετικές υπ��ρεώσεις, µπ�ρεί να ανακαλέσει την έγκρισή τ�υ ή να διατά�ει τη συµµ�ρ�ωση µ’
αυτές υπ� την απειλή �ρηµατικών π�ινών.

Τέλ�ς, �σ�ν α��ρά την ανάλυση των !ητηµάτων ανταγωνισµ�ύ, µπ�ρεί να λη�θεί υπ�ψη κάθε
πρ�σ"�λή τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Πράγµατι, τ� κείµεν� �ρί!ει �τι αν � υπ�υργ�ς θεωρεί �τι µια
συγκεκριµένη πρά�η ενδέ�εται να πρ�σ"άλει τ�ν ανταγωνισµ� και �ι αναλη�θείσες δεσµεύσεις
δεν επαρκ�ύν για την αντιµετώπιση τ�υ πρ�"λήµατ�ς αυτ�ύ, !ητά τη γνώµη τ�υ συµ"�υλί�υ
ανταγωνισµ�ύ. ∆ιευκρινί!εται δε �τι σε περίπτωση κίνησης της �άσης 2, τ� συµ"�ύλι�
ανταγωνισµ�ύ ε�ετά!ει αν η συγκέντρωση «ενδέ�εται να πρ�σ"άλλει τ�ν ανταγωνισµ�, ιδίως µε
τη δηµι�υργία ή την ενίσ�υση δεσπ�!�υσας θέσης ή µε τη δηµι�υργία ή ενίσ�υση αγ�ραστικής
ισ�ύ�ς ώστε να τίθενται �ι πρ�µηθευτές σε θέση �ικ�ν�µικής ε�άρτησης». Επιπλέ�ν, γίνεται
ανάλυση της πρά�ης απ� πλευράς ανταγωνισµ�ύ και σταθµί!εται η συµ"�λή της στην �ικ�ν�µική
πρ��δ� π�υ συνεπάγεται ενδε��µένως.

Ιρλανδία

Τ�ν Απρίλι� τ�υ 2002 ψη�ίστηκε � ν�µ�ς περί ανταγωνισµ�ύ τ�υ 2002, � �π�ί�ς εν�π�ιεί και
εκσυγ�ρ�νί!ει τις υπάρ��υσες ν�µ�θετικές ρυθµίσεις σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ� και τις
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συγκεντρώσεις. Αντικαθιστά τ� ν�µ� περί συγκεντρώσεων, ε�αγ�ρών και µ�ν�πωλίων τ�υ 1978,
�πως τρ�π�π�ιήθηκε, τ� ν�µ� περί ανταγωνισµ�ύ τ�υ 1991 και την τρ�π�π�ίηση τ�υ 1996
Competition (Amendment) Act. Επίσης εισάγει σηµαντικές αλλαγές στις ιρλανδικές ν�µ�θετικές
ρυθµίσεις περί ανταγωνισµ�ύ και συγκεντρώσεων. Λαµ"άνεται δε υπ�ψη � πρ�ταθείς
εκσυγ�ρ�νισµ�ς της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας περί ανταγωνισµ�ύ. )ι κυρι�τερες διατά�εις της
νέας ν�µ�θεσίας είναι �ι ακ�λ�υθες:

Ε#αρµ�γή

α) Απαγ�ρεύσεις

Τ� τµήµα 4 τ�υ νέ�υ ν�µ�υ επαναλαµ"άνει τις γενικές απαγ�ρεύσεις των αντιανταγωνιστικών
συµ�ωνιών, απ��άσεων και εναρµ�νισµένων πρακτικών π�υ εί�αν θεσπιστεί µε τ� ν�µ� τ�υ
1991. ) παλαι�ς ν�µ�ς περιελάµ"ανε ένα σύστηµα για τη ��ρήγηση ατ�µικών πιστ�π�ιητικών ή
αδειών, η ύπαρ�η των �π�ίων µπ�ρ�ύσε να αντιτα�θεί σε περίπτωση π�ινικής δίω�ης. Σύµ�ωνα
µε τ�ν νέ� ν�µ�, τα τέσσερα «κριτήρια "ελτίωσης της απ�τελεσµατικ�τητας» τα �π�ία πρέπει να
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πληρ�ύνται για να ��ρηγηθεί άδεια έ��υν άµεση ε�αρµ�γή — δηλαδή �ι επι�ειρήσεις δεν είναι
πλέ�ν υπ��ρεωµένες να κ�ιν�π�ι�ύν τις συµ�ωνίες τ�υς πρ�κειµέν�υ να τύ��υν απαλλαγής.
Πρ�κειται για πρ�σέγγιση ανάλ�γη µε αυτήν π�υ περιέ�εται στην κ�ιν�τική πρ�ταση
εκσυγ�ρ�νισµ�ύ των σ�ετικών καν�νων. Τ� σύστηµα κ�ιν�π�ίησης και η διαδικασία ��ρήγησης
πιστ�π�ιητικών/αδειών καταργ�ύνται, αλλά για �ρισµένες κατηγ�ρίες συµ�ωνιών πρ�"λέπεται
�τι η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ αναγνωρί!ει κατά π�σ�ν πληρ�ύν τις πρ�ϋπ�θέσεις "ελτίωσης της
απ�τελεσµατικ�τητας. Τ� τµήµα 5 τ�υ ν�µ�υ επαναλαµ"άνει τις διατά�εις τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1991
περί απαγ�ρευσης της κατά�ρησης δεσπ�!�υσας θέσης.

") Παρα"άσεις και λ�γ�ι απαλλαγής

) νέ�ς ν�µ�ς καταργεί τη διάτα�η της πρ�ηγ�ύµενης ν�µ�θεσίας π�υ πρ�έ"λεπε �τι η άγν�ια
απ�τελεί λ�γ� απαλλαγής απ� την ευθύνη �σ�ν α��ρά τις παρα"άσεις των άρθρων 4 και 5. )
ν�µ�ς θεσπί!ει νέα αδικήµατα π�υ συνιστ�ύν �ι παρα"άσεις τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 ή 82 για
να διευκ�λύνει την ε�αρµ�γή των κ�ιν�τικών διατά�εων ανταγωνισµ�ύ στην Ιρλανδία. Ως
αµυντικ�ς ισ�υρισµ�ς σε δίκες σ�ετικές µε παρα"άσεις τ�υ τµήµατ�ς 4 παράγρα��ς 1 µπ�ρεί να
αντιτα�θεί �τι πληρ�ύνται �ι τέσσερις πρ�ϋπ�θέσεις "ελτίωσης της απ�τελεσµατικ�τητας.
Επίσης µπ�ρεί να αντιτα�θεί �τι µια συµ�ωνία εµπίπτει σε κ�ιν�τική απαλλαγή ή �τι η επίµα�η
πρά�η έγινε κατ�πιν απ��ασης π�υ λή�θηκε ή �δηγιών π�υ δ�θηκαν απ� ν�µιµ� �ργαν�.

) ν�µ�ς τ�υ 2002 καθιερώνει µια νέα διάκριση µετα�ύ των αδικηµάτων π�υ α��ρ�ύν ιδιαίτερης
σ�"αρ�τητας συµπρά�εις (Hard-core cartel) και των άλλων παρα"άσεων της ν�µ�θεσίας περί
ανταγωνισµ�ύ. Τα αδικήµατα π�υ α��ρ�ύν ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας συµπρά�εις �ρί!�νται ως �ι
συµ�ωνίες, απ��άσεις ή εναρµ�νισµένες πρακτικές µετα�ύ ανταγωνι!�µενων επι�ειρήσεων,
σκ�π�ς των �π�ίων είναι:

— � άµεσ�ς ή έµµεσ�ς καθ�ρισµ�ς τιµών µε σκ�π� την παρ��ή αγαθών ή υπηρεσιών σε πρ�σωπα
π�υ δεν συµµετέ��υν στη συµ�ωνία, την απ��αση ή την εναρµ�νισµένη πρακτική, ή

— � περι�ρισµ�ς της παραγωγής ή των πωλήσεων, ή

— � καταµερισµ�ς των αγ�ρών ή της πελατείας.
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Η διάκριση αυτή αντιστ�ι�εί σε µια περισσ�τερ� �ικ�ν�µικ�ύ �αρακτήρα πρ�σέγγιση, σύµ�ωνα
µε την �π�ία �ρισµένες παρα"άσεις θεωρ�ύνται σα�ώς επι!ήµιες για τ�υς καταναλωτές, ενώ
άλλες, ιδίως �ι σ�ετι!�µενες µε κάθετες συµ�ωνίες, περι�ρί!�υν λιγ�τερ� σ�"αρά τ�ν
ανταγωνισµ�. Η µικρ�τερη σ�"αρ�τητα των τελευταίων αυτών έναντι των πρώτων
αντικατ�πτρί!εται στ� επίπεδ� των κυρώσεων π�υ πρ�"λέπ�νται απ� τ�ν νέ� ν�µ�. Ε��σ�ν
απ�δει�θεί η ύπαρ�η ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας συµπρά�εων, η �ρηµατική π�ινή π�υ επι"άλλεται
στις επι�ειρήσεις �θάνει τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ για τ�υς ιδιώτες πρ�"λέπεται ανάλ�γη �ρηµατική
π�ινή ή �υλάκιση µέ�ρι πέντε ετών ή και τα δύ�. )ι κυρώσεις για µικρ�τερης σ�"αρ�τητας
αδικήµατα (άλλες παρα"άσεις τ�υ τµήµατ�ς 4 παράγρα��ς 1 ή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1
καθώς και �λες �ι σ�ετικές µε τ� τµήµα 5 ή τ� άρθρ� 82) περιλαµ"άν�υν �ρηµατικές π�ινές τ�υ
ίδι�υ ύψ�υς, αλλά �ωρίς τη δυνατ�τητα επι"�λής �υλάκισης.

γ) Ε��υσίες έρευνας

) νέ�ς ν�µ�ς ενισ�ύει επίσης τις ε��υσίες έρευνας π�υ έ�ει η αρµ�δια αρ�ή, η �π�ία µπ�ρεί να
εισέλθει σε εγκαταστάσεις «εν ανάγκη διά της "ίας» και να διε�άγει κατ’ �ίκ�ν έρευνες. Μπ�ρεί
επίσης να α�αιρέσει πρωτ�τυπα εγγρά�ων, αντί αντιγρά�ων π�υ πρ�έ"λεπαν �ι πρ�ηγ�ύµεν�ι
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ν�µ�ι, και να τα κρατήσει µέ�ρι έ�ι µήνες.

Συγκεντρώσεις

Βάσει τ�υ τµήµατ�ς 3 τ�υ ν�µ�υ τ�υ 2002, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ αναλαµ"άνει την ευθύνη για τ�ν
έλεγ�� των συγκεντρώσεων απ� τ� Υπ�υργεί� Ανάπτυ�ης, Εµπ�ρί�υ και Απασ��λησης απ� την
1η Ιαν�υαρί�υ 2003. )ι συγκεντρώσεις τ� αντικείµεν� των �π�ίων υπερ"αίνει �ρισµέν� �ρι�,
ε��σ�ν τ�υλά�ιστ�ν δύ� απ� τις συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις ασκ�ύν δραστηρι�τητες στην
Ιρλανδία, πρέπει να κ�ιν�π�ι�ύνται στην αρ�ή ανταγωνισµ�ύ. )ι συγκεντρώσεις π�υ δεν
�θάν�υν τ� �ρι� αυτ� ή π�υ µ�ν�ν ένα απ� τα συµµετέ��ντα µέρη ασκεί επι�ειρηµατικές
δραστηρι�τητες στην Ιρλανδία, δύνανται να κ�ιν�π�ιηθ�ύν. Ωστ�σ�, πρέπει να κ�ιν�π�ι�ύνται
�λες �ι συγ�ωνεύσεις στ�ν τ�µέα των µέσων µα!ικής ενηµέρωσης. Υπάρ�ει µια διαδικασία σε
δύ� στάδια µε την �π�ία �ι συγκεντρώσεις είτε εγκρίν�νται στη �άση 1 είτε υπ�κεινται σε
λεπτ�µερέστερ� έλεγ�� στη �άση 2. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ µπ�ρεί να κρίνει �τι µια
συγκέντρωση ή ε�αγ�ρά µπ�ρεί να τεθεί σε ε�αρµ�γή, �τι δεν µπ�ρεί να τεθεί σε ε�αρµ�γή ή �τι
µπ�ρεί να τεθεί σε ε�αρµ�γή µ�ν�ν υπ� �ρισµένες πρ�ϋπ�θέσεις. ) ν�µ�ς �ρί!ει �τι η
κ�ιν�π�ίηση της σ�εδια!�µενης συγκέντρωσης γίνεται απ� κάθε συµµετέ��υσα επι�είρηση
εντ�ς εν�ς µην�ς. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ έ�ει στη διάθεσή της 30 ηµέρες για την έγκριση της
συγκέντρωσης στη �άση 1. Η απ��αση κατά τη �άση 2 πρέπει να λη�θεί εντ�ς τεσσάρων µηνών
απ� την κ�ιν�π�ίηση και να δηµ�σιευθεί µέσα σε ένα µήνα απ� τη λήψη της.

) νέ�ς ν�µ�ς �ρί!ει �τι η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ πρ�"αίνει σε έγκριση ή απ�ρριψη των
συγκεντρώσεων µ�ν� µε "άση ανταγωνιστικά κριτήρια και µε γνώµ�να κατά π�σ�ν η
συγκέντρωση ή η ε�αγ�ρά θα περι�ρίσει �υσιωδώς τ�ν ανταγωνισµ� στις εθνικές αγ�ρές αγαθών
ή υπηρεσιών. Τ� νέ� σύστηµα είναι πι� αν�ικτ� και δια�ανές: �λες �ι κ�ιν�π�ιήσεις
δηµ�σιεύ�νται και η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ πρέπει να ε�ετάσει �λες τις παρατηρήσεις π�υ της
υπ�"άλλ�υν, γραπτά ή πρ���ρικά, τα ενδια�ερ�µενα µέρη ή �π�ι�σδήπ�τε τρίτ�ς. )ι
συγκεντρώσεις στ�ν τ�µέα των µέσων µα!ικής ενηµέρωσης ε�ετά!�νται �ωριστά "άσει τ�υ
ν�µ�υ. Αυτ� δεν είναι ασύνηθες. Λ�γω τ�υ σηµαντικ�ύ ρ�λ�υ π�υ διαδραµατί!�υν τα µέσα
µα!ικής ενηµέρωσης στην πρ�στασία της δηµ�κρατίας, π�λλές �ώρες θεσπί!�υν ειδικές
διατά�εις για τη διατήρηση της π�λυ�ωνίας και της π�λυµέρειας. Ακρι"ώς αυτή η π�λυ�ωνία των
µέσων µα!ικής επικ�ινωνίας είναι ένα απ� τα κριτήρια µε "άση τ� �π�ί� ένα κράτ�ς µέλ�ς
µπ�ρεί να πρ�στατεύσει τα ένν�µα συµ�έρ�ντά τ�υ "άσει τ�υ άρθρ�υ 21 παράγρα��ς 3 τ�υ
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κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ, �ταν της κ�ιν�π�ιηθεί µια
συγκέντρωση π�υ θεωρεί �τι α��ρά τ�ν τ�µέα των µέσων µα!ικής ενηµέρωσης, πρέπει να
ενηµερώσει τα συµµετέ��ντα µέρη για τη γνώµη της και να δια"ι"άσει αντίγρα�� της
κ�ιν�π�ίησης στ�ν υπ�υργ�. ) υπ�υργ�ς µπ�ρεί να διατά�ει την αρ�ή να πρ�"εί σε έρευνα της
�άσης 2, �πως επίσης µπ�ρεί να παρακάµψει την έγκριση της αρ�ής µε ή �ωρίς �ρ�υς. Αυτ�
σηµαίνει �τι, εάν η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ απαγ�ρεύσει µια συγκέντρωση στ�ν τ�µέα των µέσων
µα!ικής ενηµέρωσης, � υπ�υργ�ς δεν µπ�ρεί να πρ�"εί σε απεµπλ�κή της, αλλά εάν η αρ�ή
εγκρίνει µια συγκέντρωση, είτε πλήρως είτε υπ� �ρ�υς, � υπ�υργ�ς µπ�ρεί να την εµπ�δίσει ή να
επι"άλει νέ�υς ή αυστηρ�τερ�υς �ρ�υς.

Παρεµ�άσεις

Βάσει τ�υ τµήµατ�ς 30 παράγρα��ς 1 στ�ι�εί� γ) τ�υ ν�µ�υ, έργ� της αρ�ής ανταγωνισµ�ύ είναι
να µελετά και να αναλύει θέµατα ανταγωνισµ�ύ, περιλαµ"αν�µένων των ε�ελί�εων στ�
ε�ωτερικ�. Η αρ�ή επίσης έ�ει τώρα την αρµ�δι�τητα να συµ"�υλεύει την κυ"έρνηση και τ�υς
υπ�υργ�ύς σ�ετικά µε τις επιπτώσεις ν�µ�θετικών πρ�τάσεων και άλλων πρά�εων στ�ν
ανταγωνισµ� στις αγ�ρές αγαθών και υπηρεσιών· να συµ"�υλεύει τις δηµ�σιες αρ�ές γενικ�τερα
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για τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ µπ�ρεί να πρ�κύψ�υν κατά την εκτέλεση των καθηκ�ντων
τ�υς· να εντ�πί!ει τ�υς περι�ρισµ�ύς π�υ επι"άλλει στη λειτ�υργία τ�υ ανταγωνισµ�ύ
�π�ιαδήπ�τε ν�µ�θετική ή δι�ικητική πρακτική και να διατυπώνει τη γνώµη της σ�ετικά· καθώς
και να πρ�"αίνει σε κάθε ενέργεια π�υ κρίνει σκ�πιµη πρ�κειµέν�υ να ενηµερώσει τ� κ�ιν� για
θέµατα π�υ α��ρ�ύν τ�ν ανταγωνισµ�.

Συµ#ωνίες συνεργασίας µε ν�µιµ�υς #�ρείς

Τ� τµήµα 34 τ�υ ν�µ�υ υπ��ρεώνει την αρ�ή ανταγωνισµ�ύ να συνάπτει συµ�ωνίες συνεργασίας µε
την επιτρ�πή ραδι�τηλε�ρασης της Ιρλανδίας, τη ρυθµιστική αρ�ή ηλεκτρικής ενέργειας, τη
ρυθµιστική αρ�ή αερ�π�ρίας και τ� διευθυντή της ρυθµιστικής αρ�ής τηλεπικ�ινωνιών. Σκ�π�ς
αυτών των συµ�ωνιών είναι να διευκ�λυνθεί η συνεργασία, να απ��ευ�θ�ύν �ι διπλές ενέργειες
π�υ α��ρ�ύν απ��άσεις για θέµατα ανταγωνισµ�ύ και να ε�ασ�αλιστεί η συν��ή στη λήψη
απ��άσεων. )ι συµ�ωνίες πρέπει να περιλαµ"άν�υν διατά�εις για την ανταλλαγή πληρ���ριών,
την απ��υγή �ρισµένων ενεργειών απ� ένα εκ των µερών, ε��σ�ν τ� άλλ� µέρ�ς πρ�"αίνει ήδη σε
ανάλ�γες ενέργειες σε σ�έση µε ένα συγκεκριµέν� θέµα, καθώς και διατά�εις για την ανταλλαγή
γνωµών.

Συµ#ωνίες µε αλλ�δαπ�ύς #�ρείς ανταγωνισµ�ύ

Τ� τµήµα 46 τ�υ ν�µ�υ επιτρέπει στην αρ�ή να συνάπτει συµ�ωνίες µε αρ�ές ανταγωνισµ�ύ
άλλων �ωρών για την ανταλλαγή πληρ���ριών και την αµ�ι"αία παρ��ή συνδρ�µής.

Λ�υ�εµ"�ύργ�

) υπ�υργ�ς �ικ�ν�µικών �λ�κλήρωσε τη σύντα�η τ�υ ν�µ�σ�εδί�υ για την πλήρη αναµ�ρ�ωση
τ�υ τρ�π�π�ιηθέντ�ς ν�µ�υ της 17ης Ι�υνί�υ 1970 σ�ετικά µε τις περι�ριστικές εµπ�ρικές
πρακτικές.

Τ� κυ"ερνητικ� συµ"�ύλι� ενέκρινε τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2000 τ� εν λ�γω ν�µ�σ�έδι� για τη
θέσπιση νέας ν�µ�θεσίας περί ανταγωνισµ�ύ και τη δηµι�υργία εν�ς ανε�άρτητ�υ συµ"�υλί�υ
ανταγωνισµ�ύ αρµ�δι�υ για την ε�αρµ�γή της νέας ν�µ�θεσίας καθώς και των άρθρων 81 και 82
της συνθήκης ΕΚ. Η νέα αυτή ν�µ�θεσία θα "ασί!εται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ και
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θα λαµ"άνει υπ�ψη τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 1/2003 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 16ης ∆εκεµ"ρί�υ 2002
για την ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ π�υ πρ�"λέπ�νται στα άρθρα 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ. Τ� ν�µ�σ�έδι� αυτ� δια"ι"άστηκε για γνωµ�δ�τηση στα επαγγελµατικά
επιµελητήρια καθώς και στ� Συµ"�ύλι� Επικρατείας.

Τ� ν�µ�σ�έδι� πρ�"λέπει �τι τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ µπ�ρεί να επι"άλλει πρ�στιµα
δι�ικητικ�ύ �αρακτήρα και θεσπί!ει καν�νες επιεικ�ύς µετα�είρισης µε δυνατ�τητα απαλλαγής
ή µείωσης των πρ�στίµων.

Αυτ� τ� ανε�άρτητ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ θα συµµετέ�ει στ� µελλ�ντικ� δίκτυ� των αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ π�υ θεσπί!εται µε τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

Κάτω $ώρες

Κατά τ� 2002, � �λλανδικ�ς ν�µ�ς περί ανταγωνισµ�ύ (Mededingingswet), π�υ ετέθη σε ισ�ύ την
1η Ιαν�υαρί�υ 1998, δεν υπέστη καµία περαιτέρω τρ�π�π�ίηση.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Ένα ν�µ�σ�έδι� π�υ πρ�"λέπει την αυτ�ν�µηση της αρ�ής ανταγωνισµ�ύ των Κάτω Gωρών απ�
τ� Υπ�υργεί� των )ικ�ν�µικών και τ� �π�ί� κατατέθηκε απ� την �λλανδική κυ"έρνηση τ� 2001
εγκρίθηκε ήδη απ� την Κάτω Β�υλή και "ρίσκεται πλέ�ν στην Άνω Β�υλή. Με τ� εν λ�γω
ν�µ�σ�έδι� καταργείται η ε��υσία τ�υ υπ�υργ�ύ να ασκεί π�λιτική επιρρ�ή µέσω ατ�µικών
εντ�λών επί (µεµ�νωµένων) υπ�θέσεων της αρ�ής ανταγωνισµ�ύ. Ακ�µη πρ�"λέπει την
ενσωµάτωση της �λλανδικής ρυθµιστικής αρ�ής ενέργειας (Dienst uitvoering en toezicht energie)
ως �ργανικής µ�νάδας στην ανε�άρτητη επ�πτική αρ�ή ανταγωνισµ�ύ. Τ� ίδι� ν�µ�σ�έδι� θα
έ�ει επίσης ως συνέπεια τη µετατρ�πή της αρ�ής ανταγωνισµ�ύ απ� κρατική υπηρεσία υπ� την
ηγεσία γενικ�ύ διευθυντή στ� πλαίσι� τ�υ Υπ�υργεί�υ των )ικ�ν�µικών σε αυτ�ν�µ� δι�ικητικ�
�ργαν�, π�υ θα διευθύνεται απ� ανε�άρτητ� τριµελές δι�ικητικ� συµ"�ύλι�.

Μια άλλη ε�έλι�η κατά τ� 2002 ήταν η πρ�ταση π�υ υπε"λήθη απ� την επ�πτική αρ�ή
τηλεπικ�ινωνιών και τα�υδρ�µείων (OPTA) και την αρ�ή ανταγωνισµ�ύ για τη µετα�ύ τ�υς
συγ�ώνευση. Η συγκεκριµένη πρά�η "ρίσκεται ήδη υπ� πρ�παρασκευή.

Αυστρία

Κεντρικ� στ�ι�εί� τ�υ τρ�π�π�ιητικ�ύ ν�µ�υ για τ� δίκαι� τ�υ ανταγωνισµ�ύ, � �π�ί�ς ετέθη
σε ισ�ύ την 1η Ι�υλί�υ 2002, είναι η ίδρυση �µ�σπ�νδιακής αρ�ής ανταγωνισµ�ύ ως
ανε�άρτητης αρ�ής η �π�ία έ�ει ε��υσίες κίνησης διαδικασίας και διε�αγωγής ερευνών σε
υπ�θέσεις ανταγωνισµ�ύ και λειτ�υργεί στ� πλαίσι� τ�υ �µ�σπ�νδιακ�ύ Υπ�υργεί�υ
)ικ�ν�µικών και Εργασίας. Πλην �µως, για την έκδ�ση απ��άσεων παραµένει αρµ�δι� τ�
∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ.

Κύρι� µέληµα της �µ�σπ�νδιακής αρ�ής ανταγωνισµ�ύ, της �π�ίας ηγείται παντελώς
ανε�άρτητ�ς γενικ�ς διευθυντής, είναι η πάτα�η των περι�ρισµών τ�υ ανταγωνισµ�ύ µέσω της
παραπ�µπής των σ�ετικών υπ�θέσεων στ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ. Η αρ�ή είναι επίσης
υπεύθυνη για τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή σε µεµ�νωµένες υπ�θέσεις,
διασ�αλί!�ντας µε τ�ν τρ�π� αυτ� τη συνεκτικ�τητα µετα�ύ της εθνικής και της ευρωπαϊκής
ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ. Για να µπ�ρεί η αρ�ή να εκπληρώνει τα καθήκ�ντά της, της έ��υν
παρα�ωρηθεί εκτεταµένες ε��υσίες για τη διε�αγωγή ερευνών: µετα�ύ άλλων, δύναται να
α�ιώνει την παρ��ή πληρ���ριακών στ�ι�είων απ� επι�ειρήσεις και ενώσεις επι�ειρήσεων, να
ελέγ�ει επι�ειρηµατικά έγγρα�α, να λαµ"άνει αντίγρα�α και απ�σπάσµατα, να διενεργεί



378  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

επιτ�πι�υς ελέγ��υς (στην περίπτωση αυτή απαιτείται ένταλµα εκδ�θέν απ� τ� ∆ικαστήρι�
Ανταγωνισµ�ύ και εν ανάγκη τ� πρ�σωπικ� της αρ�ής συν�δεύεται απ� αστυν�µική δύναµη),
ε��σ�ν υπάρ��υν "άσιµες υπ�ν�ιες για σ�"αρή παρα"ίαση τ�υ εθνικ�ύ ν�µ�υ περί πρ�στασίας
τ�υ ανταγωνισµ�ύ ή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Ακ�µη, η αρ�ή δύναται να
επικ�υρεί την Επιτρ�πή κατά τη διενέργεια των δικών της επιτ�πιων ελέγ�ων.

Τρ�π�π�ιήσεις επήλθαν επίσης στ� ν�µ� τ�υ 1988 περί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ. )ι
σηµαντικ�τερες ε� αυτών είναι �ι ε�ής:

— η απ�δυνάµωση της υπερ"�λικής επιρρ�ής των κ�ινωνικών εταίρων: η αρµ�δια για υπ�θέσεις
ανταγωνισµ�ύ επιτρ�πή ισ�µερ�ύς εκπρ�σώπησης (επρ�κειτ� για �ργαν� π�υ συγκρ�τείτ�
απ� εµπειρ�γνώµ�νες και λειτ�υργ�ύσε στ� πλαίσι� τ�υ ∆ικαστηρί�υ Ανταγωνισµ�ύ· τα µέλη
της δι�ρί!�νταν απ� τ�υς κ�ινωνικ�ύς εταίρ�υς) καταργήθηκε στις 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2002.
Ε�άλλ�υ, �ι κ�ινωνικ�ί εταίρ�ι δεν µετέ��υν πλέ�ν επισήµως στις διαδικασίες, ενώ η σύνθεση
των τµηµάτων τ�υ ∆ικαστηρί�υ Ανταγωνισµ�ύ τρ�π�π�ιήθηκε κατά τέτ�ι�ν τρ�π� ώστε η
ψή��ς των επαγγελµατιών δικαστών να έ�ει µεγαλύτερη "αρύτητα απ� τ�υς µη επαγγελµατίες
δικαστές, �ι �π�ί�ι δι�ρί!�νται απ� τ�υς κ�ινωνικ�ύς εταίρ�υς·
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

— η ε��υσία τ�υ ∆ικαστηρί�υ Ανταγωνισµ�ύ να κινεί αυτεπαγγέλτως διαδικασία περιήλθε
στ�ν «�µ�σπ�νδιακ� εισαγγελέα ανταγωνισµ�ύ», θέση π�υ καθιερώθηκε πρ�σ�άτως στ�
πλαίσι� τ�υ ∆ικαστηρί�υ Ανταγωνισµ�ύ. ) εισαγγελέας, �πως ακρι"ώς και η
�µ�σπ�νδιακή αρ�ή ανταγωνισµ�ύ, έ�ει επίσηµ� ρ�λ� στις διαδικασίες, αλλά υπ�κειται
στις εντ�λές τ�υ �µ�σπ�νδιακ�ύ υπ�υργ�ύ δικαι�σύνης. Τ� έργ� τ�υ εστιά!εται σε
υπ�θέσεις π�υ σ�ετί!�νται µε τ� δηµ�σι� συµ�έρ�ν ή µε τ� συµ�έρ�ν των καταναλωτών·

— καθιερώθηκε σύστηµα επι"�λής πρ�στίµων κατά τ� ευρωπαϊκ� πρ�τυπ�·

— κατέστησαν αυστηρ�τερες �ι διατά�εις π�υ διέπ�υν την κατά�ρηση της ισ�ύ�ς π�υ µία
επι�είρηση διαθέτει στην αγ�ρά· τέλ�ς,

— ανετέθη στ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ η ε��υσία να ε�αρµ�!ει άµεσα τα άρθρα 81 και 82
της συνθήκης ΕΚ.

Π�ρτ�γαλία

Απ� την έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ ν�µ�θετικ�ύ διατάγµατ�ς αριθ. 371/93, της 29ης )κτω"ρί�υ 2002 δεν
έ�ει επέλθει καµία µετα"�λή στην π�ρτ�γαλική ν�µ�θεσία περί ανταγωνισµ�ύ.

Παρ’ �λ’ αυτά, τ� Κ�ιν�"�ύλι� ψή�ισε τ� ν�µ� αριθ. 24/2002, µε τ�ν �π�ί� ε��υσι�δ�τείται η
κυ"έρνηση να συστήσει µια αρ�ή ανταγωνισµ�ύ, π�υ θα αναλά"ει τα καθήκ�ντά της τ� 2003.
Έργ� της αρ�ής αυτής θα είναι η ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ ώστε να ε�ασ�αλί!εται η
απ�τελεσµατική λειτ�υργία των αγ�ρών και η καταν�µή των π�ρων καθώς και η πρ�στασία των
συµ�ερ�ντων των καταναλωτών. Η έκδ�ση τ�υ ν�µ�υ αυτ�ύ σηµατ�δ�τεί σηµαντικές αλλαγές
στ� άµεσ� µέλλ�ν �σ�ν α��ρά τη διάρθρωση των δι�ικητικών �ργάνων π�υ είναι αρµ�δια για την
ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ.

Σ�υηδία

Απ� την 1η Αυγ�ύστ�υ 2002, � ν�µ�ς περί ανταγωνισµ�ύ τρ�π�π�ιήθηκε ως ε�ής.

)ι επι�ειρήσεις π�υ γνωστ�π�ι�ύν παρα"άσεις τ�υ ν�µ�υ περί ανταγωνισµ�ύ στην αρ�ή
ανταγωνισµ�ύ ή π�υ συνεργά!�νται µ’ αυτήν κατά τη διερεύνηση εικα!�µενων παρα"άσεων
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µπ�ρ�ύν να απαλλαγ�ύν εν �λω ή εν µέρει απ� την επι"�λή πρ�στίµ�υ (επιεικής µετα�είριση). Η
αρ�ή ανταγωνισµ�ύ µπ�ρεί να "�ηθήσει �ένες αρ�ές στη συγκέντρωση πληρ���ριών και τη
διε�αγωγή ερευνών στη Σ�υηδία, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι υπάρ��υν σ�ετικές διµερείς
συµ�ωνίες. )ι ιδιώτες έ��υν τώρα περισσ�τερες ευκαιρίες επιστρ��ής των δικαστικών τ�υς
ε��δων σε υπ�θέσεις π�υ είναι διάδικ�ς η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ.

Κατά τ� έτ�ς αυτ�, πρ�στέθηκαν στ� ν�µ� περί εµπιστευτικών πληρ���ριών πι� διε��δικές
διατά�εις περί εµπιστευτικ�τητας �σ�ν α��ρά τις έρευνες π�υ διε�άγει η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ για
παρα"άσεις τ�υ ν�µ�υ περί ανταγωνισµ�ύ, µετα�ύ άλλων για την πρ�στασία των πληρ���ριών
π�υ παρέ��υν ιδιώτες.

Κατ�πιν των τρ�π�π�ιήσεων τ�υ ν�µ�υ περί ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α��ρά τα πρ�στιµα, η αρ�ή
ανταγωνισµ�ύ ε�έδωσε γενικές �δηγίες σ�ετικά µε τη µείωση και τ� µετριασµ� των πρ�στίµων
(KKVFS 2002:1).

Ηνωµέν� Βασίλει�
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

) ν�µ�ς περί επι�ειρηµατικ�τητας έλα"ε τη "ασιλική έγκριση τ� 2002, αλλά �ι διατά�εις τ�υ θα
τεθ�ύν σε ε�αρµ�γή στη διάρκεια τ�υ 2003.

Aσ�ν α��ρά τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων στ� Ηνωµέν� Βασίλει�, � ανωτέρω ν�µ�ς θα
αντικαταστήσει τις σ�ετικές διατά�εις τ�υ ν�µ�υ περί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ (Fair
Trading Act) τ�υ 1973. Ως εκ τ�ύτ�υ, �ι περισσ�τερες απ� τις απ��άσεις π�υ α��ρ�ύν
συγκεντρώσεις δεν θα απαιτ�ύν τη συµµετ��ή τ�υ υπ�υργ�ύ εµπ�ρί�υ και "ι�µη�ανίας,
δεδ�µέν�υ �τι σ�εδ�ν �λες θα λαµ"άν�νται κατά περίπτωση απ� την υπηρεσία πρ�στασίας τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (OFT) ή την επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ. Εκτ�ς απ� �ρισµένες π�λύ ειδικές
περιπτώσεις, �ι συγκεντρώσεις θα α�ι�λ�γ�ύνται µε καθαρά ανταγωνιστικά κριτήρια, π�υ
αντικαθιστ�ύν τ� πρ�ηγ�ύµεν� κριτήρι� τ�υ δηµ�σι�υ συµ�έρ�ντ�ς: γενικά �ι συγκεντρώσεις θα
απαγ�ρεύ�νται ή θα απαιτείται η λήψη επαν�ρθωτικών µέτρων, µ�ν�ν εάν επι�έρ�υν σηµαντικ�
περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Aσ�ν α��ρά τις περι�ριστικές πρακτικές και τις δεσπ�!�υσες θέσεις, � ν�µ�ς περί
επι�ειρηµατικ�τητας πρ�"λέπει π�ινικ� αδίκηµα για τ�υς ιδιώτες π�υ συµµετέ��υν παράν�µα σε
συµ�ωνίες συµπρά�εων, παρέ��ντας παράλληλα στην OFT την ε��υσία να πρ�"αίνει σε
καθαίρεση των διευθυντών εταιρειών π�υ παρα"αίν�υν τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ. Ένα νέ�
δικαστήρι� για την εκδίκαση πρ�σ�υγών σε θέµατα ανταγωνισµ�ύ —διακριτ� απ� την επιτρ�πή
ανταγωνισµ�ύ— θα ε�ετά!ει τις αγωγές απ�!ηµίωσης για παρα"άσεις τ�σ� τ�υ εθνικ�ύ �σ� και
τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ, ενώ θα αναθεωρηθ�ύν και �ι ε��υσίες για την παραπ�µπή της
διε�αγωγής ερευνών στην επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ. Aσ�ν α��ρά τ�υς απ�κλει�µεν�υς σήµερα
επαγγελµατικ�ύς καν�νες, θα πρέπει να τηρείται η απαγ�ρευση τ�υ κε�αλαί�υ 1 τ�υ ν�µ�υ περί
ανταγωνισµ�ύ τ�υ 1998.

Για περισσ�τερες λεπτ�µέρειες σ�ετικά µε τ� ν�µ� περί επι�ειρηµατικ�τητας µπ�ρείτε να
συµ"�υλευθείτε τ�ν δικτυακ� τ�π� της OFT: www.oft.gov.uk «news and publications — business
leaflets».
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B — ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÈ˜ ÂıÓÈÎ¤˜ 
·Ú¯¤˜ (114)

&ι αρές ανταγωνισµ�ύ της ∆ανίας, της Ιρλανδίας, των Κάτω :ωρών, της Αυστρίας, της Π�ρτ�γαλίας
και της Σ�υηδίας δεν ανέ#εραν καµία περίπτωση ε#αρµ�γής των άρθρων 81 παράγρα#�ς 1 και 82 της
συνθήκης EΚ κατά τ� 2002. Ε#αρµ�γή των άρθρων 81 παράγρα#�ς 1 και 82 της συνθήκης EΚ κατά τ�
2002 ανα#έρθηκε απ� τις αρές ανταγωνισµ�ύ των ακ�λ�υθων κρατών µελών.

Βέλγι�

) κ. Tambue, δικηγ�ρ�ς, µέλ�ς τ�υ ∆ικηγ�ρικ�ύ Συλλ�γ�υ της Arlon, θεώρησε �τι διά��ρες
διατά�εις π�υ θέσπισε � τελευταί�ς και/ή άλλ�ι τ�πικ�ί δικηγ�ρικ�ί σύλλ�γ�ι σ�ετικά µε την
πρ�σ"αση στ� δικηγ�ρικ� επάγγελµα απ�τελ�ύν περι�ριστικές τ�υ ανταγωνισµ�ύ πρακτικές,
και ιδίως η διάτα�η για την κατ��ή πιστ�π�ιητικ�ύ πρ�σ"ασης στ� δικηγ�ρικ� επάγγελµα (τ�
λεγ�µεν� CAPA) (115).
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι είναι αρµ�δι� να ε�ετάσει αν �ι διατά�εις π�υ θέσπισαν
τα δι�ικητικά συµ"�ύλια των συλλ�γων είναι αντίθετες πρ�ς τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ.
Ωστ�σ�, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ, αν και επι"ε"αίωσε την αρµ�δι�τητά τ�υ αυτή, απέρριψε
την εν λ�γω καταγγελία, µε τ� σκεπτικ� �τι �ι επίµα�ες διατά�εις δεν έ��υν ως αντικείµεν� τ�ν
αισθητ� περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ στη σ�ετική αγ�ρά. Κατά της απ��ασης αυτής έ�ει
ασκηθεί πρ�σ�υγή.

Γερµανία

Κατά την περί�δ� ανα��ράς της έκθεσης η �µ�σπ�νδιακή αρ�ή ανταγωνισµ�ύ της Γερµανίας
ε�άρµ�σε την κ�ιν�τική ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ σε τρεις υπ�θέσεις:

α) η Sony Computer Entertainment Deutschland GmbH ειδ�π�ιήθηκε για την πρ�θεση της
�µ�σπ�νδιακής αρ�ής ανταγωνισµ�ύ να απαγ�ρεύσει �ρισµέν�υς περι�ρισµ�ύς επί της
διαν�µής �ι �π�ί�ι πρ�"λέπ�νται σε υ�ιστάµενες συµ"άσεις διαν�µής σε σ�έση µε την
πώληση κ�νσ�λών τηλε�πτικών παι�νιδιών, µε τ� σκεπτικ� �τι �ι εν λ�γω περι�ρισµ�ί
αντι"αίν�υν, µετα�ύ άλλων, στ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ. Βάσει των επίµα�ων
περι�ρισµών επί της διαν�µής, υπ��ρε�ύνται �ι µεσά!�ντες έµπ�ρ�ι να µεταπωλ�ύν τις
κ�νσ�λες τηλε�πτικών παι�νιδιών και τα συνα�ή ε�αρτήµατα µ�ν� σε συγκεκριµέν�υς
λιανεµπ�ρ�υς. Η συγκεκριµένη διαδικασία περατώθηκε µετά την τρ�π�π�ίηση των
επίµα�ων συµ"άσεων διαν�µής απ� τη Sony·

") τ� σύστηµα �ρι!�ντιων συµ�ωνιών στ� �π�ί� "ασί!εται η λειτ�υργία της εταιρείας «Der
Grüne Punkt — Duales System Deutschland AG» (στ� ε�ής: DSD) απ�τέλεσε αντικείµεν�
διαδικασίας δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ. Η DSD απ�τελεί τ� µ�ναδικ�
σύστηµα ανάκτησης και διάθεσης συσκευασιών πώλησης τ� �π�ί� καλύπτει τ� σύν�λ� της
γερµανικής επικράτειας και επιτρέπει την απαλλαγή των επι�ειρήσεων απ� ατ�µικές
υπ��ρεώσεις διάθεσης απ�"λήτων, π�υ πρ�"λέπει η περι"αλλ�ντική ν�µ�θεσία. Η

¥114¦ Βλέπε παράρτηµα για τις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ π�υ είναι αρµ�διες να ε�αρµ�!�υν τα άρθρα 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ. Στ� παρ�ν κε�άλαι� παρατίθενται επίσης �ι απ��άσεις δικαστηρίων π�υ είναι αρµ�δια να
απ��αίν�νται επί της ν�µιµ�τητας των απ��άσεων των εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ.

¥115¦ Βλέπε επίσης XXVIIIη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ 1998, σ. 184.
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�µ�σπ�νδιακή αρ�ή ανταγωνισµ�ύ ε�ετά!ει ήδη κατά π�σ�ν τ� εν λ�γω σύστηµα στ�
σύν�λ� τ�υ συµ"ι"ά!εται µε τ� άρθρ� 1 τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ κατά της περιστ�λής τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (GWB) και µε τ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Σηµειωτέ�ν �τι
τ� σύστηµα περιλαµ"άνει τ� καταστατικ� της DSD, τις συµ"άσεις για τη �ρήση εµπ�ρικ�ύ
σήµατ�ς π�υ έ��υν συνα�θεί µετα�ύ αδει�ληπτών και της DSD, καθώς και τις συµ"άσεις
παρ��ής υπηρεσιών µετα�ύ της DSD και επι�ειρήσεων π�υ ασ��λ�ύνται µε τη διάθεση
απ�"λήτων·

γ) α�’ ης στιγµής η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία π�υ εί�ε κινήσει µε σκ�π�
την ε�έταση της αίτησης ��ρήγησης απαλλαγής της Stiftung Gemeinsames
Rücknahmesystem Batterien (GRS), η �µ�σπ�νδιακή αρ�ή ανταγωνισµ�ύ ε�ετά!ει πλέ�ν
κατά π�σ�ν η GRS απ�τελεί συµ�ωνία µετα�ύ κατασκευαστών µπαταριών η �π�ία
πρ�σκρ�ύει στ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ.

Κατά την περί�δ� ανα��ράς της έκθεσης, τ� Ανώτατ� )µ�σπ�νδιακ� ∆ικαστήρι� ε�έδωσε την
ακ�λ�υθη απ��αση, η �π�ία άπτεται της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ:
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Τ� Ανώτατ� )µ�σπ�νδιακ� ∆ικαστήρι� ανέπεµψε την υπ�θεση στην �π�ία εµπλέκετ� η
εταιρεία Scandlines Deutschland GmbH στ� ανώτατ� περι�ερειακ� δικαστήρι� τ�υ
Ντίσσελντ�ρ�, καλώντας τ� να την επανε�ετάσει και να εκδώσει απ��αση επ’ αυτής. Τ� εν λ�γω
περι�ερειακ� δικαστήρι� εί�ε ανατρέψει απ��αση της �µ�σπ�νδιακής αρ�ής ανταγωνισµ�ύ, της
21ης ∆εκεµ"ρί�υ 1999, µε την �π�ία απαγ�ρευ�ταν στη Scandlines, δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 19
παράγρα��ς 4 σηµεί� 4 τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ κατά της περιστ�λής τ�υ ανταγωνισµ�ύ και τ�υ
άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ, να αρνείται σε δύ� ανταγωνίστριες επι�ειρήσεις εκµετάλλευσης
π�ρθµείων τ� δικαίωµα να µετέ��υν στη �ρήση των υπ�δ�µών τ�υ λιµένα τ�υ Π�υτγκάρντεν
έναντι εύλ�γ�υ αντιτίµ�υ, µε τ� σκεπτικ� της α�ριστίας. Επί της πρ�σ�υγής π�υ άσκησε η
�µ�σπ�νδιακή αρ�ή ανταγωνισµ�ύ, τ� Ανώτατ� )µ�σπ�νδιακ� ∆ικαστήρι� επι"ε"αίωσε �τι �ι
�ρ�ι πρ�σ"ασης στις λιµενικές εγκαταστάσεις δεν είναι υπ��ρεωτικ� να διαλαµ"άν�νται στην
απαγ�ρευτική απ��αση, αν και η �µ�σπ�νδιακή αρ�ή ανταγωνισµ�ύ δύναται, εάν είναι
απαραίτητ�, να παρέ�ει διευκρινίσεις σ�ετικά µε τις υπ��ρεώσεις της δεσπ�!�υσας
επι�είρησης.

Ελλάδα

Κατά την υπ� ε�έταση περί�δ� κινήθηκε η διαδικασία απ� την επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ για την
έκδ�ση της απ��ασης 229/III/2003 π�υ ανα�έρεται στην καταγγελία �αρµακαπ�θηκαρίων και
συνεταιρισµών �αρµακείων κατά της GlaxoSmithKline (GSK) για κατα�ρηστική άρνηση
πώλησης συγκεκριµένων �αρµάκων. Η υπ�θεση ε�ετάσθηκε απ� κ�ιν�ύ µε την αίτηση της GSK
για έκδ�ση αρνητικής πιστ�π�ίησης τ�υ άρθρ�υ 11 τ�υ ν�µ�υ 703/77 για τ� σύστηµα διαν�µής
π�υ ακ�λ�υθεί, υπ� τ� πρίσµα τ�σ� τ�υ εθνικ�ύ �σ� και τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ τ�υ ελεύθερ�υ
ανταγωνισµ�ύ. Η επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ ανέστειλε την έκδ�ση �ριστικής απ��άσεως επί των
καταγγελιών και τη ��ρήγηση αρνητικής πιστ�π�ίησης και υπέ"αλε πρ�δικαστικ� ερώτηµα στ�
∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων ανα��ρικά µε τ� εάν η άρνηση µιας επι�είρησης µε
δεσπ�!�υσα θέση να ικαν�π�ιήσει πλήρως τις παραγγελίες π�υ της απευθύν�υν �ι ��νδρέµπ�ρ�ι
�αρµάκων, η �π�ία ��είλεται στην πρ�θεσή της να περι�ρίσει την ε�αγωγική τ�υς
δραστηρι�τητα και µα!ί µε αυτή τη !ηµιά π�υ της πρ�καλεί τ� παράλληλ� εµπ�ρι�, είναι
καθαυτή κατα�ρηστική υπ� την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ.

Τ� ∆ικαστήρι� ρωτήθηκε επίσης αν είναι καθήκ�ν µιας εθνικής αρ�ής ανταγωνισµ�ύ η
ε�αρµ�γή των κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ µε τ�ν ίδι� τρ�π� σε αγ�ρές, �ι �π�ίες
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λειτ�υργ�ύν ανταγωνιστικά, και σε εκείνες, στις �π�ίες � ανταγωνισµ�ς στρε"λώνεται απ�
κρατικές παρεµ"άσεις. Ε��σ�ν δε τ� ∆ικαστήρι� θεωρήσει �τι � περι�ρισµ�ς τ�υ παράλληλ�υ
εµπ�ρί�υ, για τ�υς πρ�εκτεθέντες λ�γ�υς, δεν απ�τελεί σε κάθε περίπτωση κατα�ρηστική
πρακτική, �ταν ασκείται απ� επι�είρηση µε δεσπ�!�υσα θέση, ερωτήθηκε π�ια είναι τα κριτήρια
π�υ θα πρέπει να λη�θ�ύν υπ�ψη πρ�κειµέν�υ να απ�τιµηθεί η τυ��ύσα κατα�ρηστικ�τητα.

Ισπανία

1. Υπ�θέσεις για τις �π�ίες ε�έδωσε απ�#αση τ� ∆ικαστήρι� για την Πρ�στασία τ�υ Ανταγωνισµ�ύ
(TDC)

Υπ�θεση TDC 520/01 Disared

Στην απ��ασή τ�υ επί της υπ�θεσης, τ� ισπανικ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ απε�άνθη �τι η
εταιρεία DISA Red de Servicios Petrolνferos SA, η �π�ία ασ��λείται µε τη ��νδρική διαν�µή
πετρελαι�ειδών στις Κανάριες Νήσ�υς, παρα"ίασε µε τη συµπερι��ρά της τ� άρθρ� 1.1 τ�υ
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

ν�µ�υ 16/1989 περί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ (στ� ε�ής: LDC), της 17ης Ι�υλί�υ
(δηµ�σιεύτηκε στην Επίσηµη Ε#ηµερίδα της Ισπανίας στις 18 τ�υ µην�ς), �πως αυτ�ς
τρ�π�π�ιήθηκε µε τ�ν ν�µ� 52/99, της 28ης ∆εκεµ"ρί�υ (δηµ�σιεύτηκε στην Επίσηµη
Ε�ηµερίδα της Ισπανίας στις 29 τ�υ µην�ς), καθώς και τ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 1 στ�ι�εί� ") της
συνθήκης ΕΚ. )ι επίµα�ες περι�ριστικές πρακτικές συνίσταντ� στ� γεγ�ν�ς �τι �ι συµ"άσεις
απ�κλειστικής παρα�ώρησης π�υ συνάπτ�νταν µε λιαν�πωλητές-ιδι�κτήτες πρατηρίων
καυσίµων των Κανάριων Νήσων περιεί�αν �ρ�υς π�υ απαγ�ρεύ�νταν "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ
(Ε)Κ) αριθ. 1984/83 και "άσει τ�υ "ασιλικ�ύ διατάγµατ�ς 157/92 περί απαλλαγών κατά
κατηγ�ρία. Μερικ�ί τέτ�ι�ι �ρ�ι ήταν �ι ε�ής: η υπερ"�λικά µακρ��ρ�νια διάρκεια ισ�ύ�ς των
συµ"άσεων· η απαγ�ρευση πώλησης λιπαντικών άλλων εταιρειών· � καθ�ρισµ�ς της τιµής
µεταπώλησης καυσίµων και λιπαντικών· η παρα�ώρηση δικαιώµατ�ς επιθεώρησης των
πρατηρίων των λιαν�πωλητών· και η ρητή απαγ�ρευση της άσκησης επι�ειρηµατικών
δραστηρι�τήτων �ωρίς την έγκριση τ�υ ��νδρέµπ�ρ�υ.

Τ� δικαστήρι� διέτα�ε την DISA να παύσει να ε�αρµ�!ει τ�υς απαγ�ρευµέν�υς �ρ�υς και να
τρ�π�π�ιήσει τις σ�ετικές συµ"άσεις µε "άση τις διατά�εις τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 2790/99
της Επιτρ�πής, της 29ης ∆εκεµ"ρί�υ 1999. Συγ�ρ�νως, της επέ"αλε πρ�στιµ� ύψ�υς 300 000 ευρώ.

Υπ�θεση TDC 518/01 Internautas/Telef�nica

Η συγκεκριµένη υπ�θεση καταστ�λής κινήθηκε ένεκα παρα"ίασης τ�υ άρθρ�υ 6 τ�υ ν�µ�υ LDC
και τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ, υπ� τη µ�ρ�ή πρακτικών π�υ εί�αν ως απ�τέλεσµα την
περιστ�λή τ�υ ανταγωνισµ�ύ. )ι εν λ�γω πρακτικές συνίσταντ�, α�εν�ς, στην άσκηση
διακρίσεων σε "άρ�ς επι�ειρήσεων π�υ διέθεταν ικαν�τητα πρ�σ"ασης στ� σηµεί� έµµεσης
πρ�σ"ασης στ� "ρ��� τ�υ συνδρ�µητή, σε σύγκριση µε την αντιµετώπιση των θυγατρικών της
Telefónica de España, και, α�ετέρ�υ, στην ε�αρµ�γή αθέµιτων τιµών για την παρ��ή υπηρεσιών
ADSL απ� τις ίδιες θυγατρικές.

Τ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ στην απ��ασή τ�υ έκρινε απλώς �τι εί�ε απ�δει�θεί η παρα"ίαση
τ�υ άρθρ�υ 6 τ�υ ν�µ�υ LDC απ� µέρ�υς της Telefónica de España, µέσω της κατά�ρησης της
δεσπ�!�υσας θέσης της εν λ�γω επι�είρησης. Συγκεκριµένα, η σύµ"αση παρ��ής υπηρεσιών
Megavia ADSL περιεί�ε διατά�εις �ι �π�ίες αντέ"αιναν στην ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία και �ι �π�ίες
ήταν ικανές να �δηγήσ�υν τ�υς καταναλωτές σε εσ�αλµένη συµπερι��ρά, κάν�ντάς τ�υς να
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πρ�τιµήσ�υν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες έναντι των υπηρεσιών π�υ πρ�σέ�ερε �π�ιαδήπ�τε
άλλη ανταγωνίστρια επι�είρηση παρ��ής πρ�σ"ασης στ� ∆ιαδίκτυ�.

Υπ�θεση TDC 523/01, Repsol Baleares

Η υπ�θεση στηρί�τηκε σε καταγγελία αρκετών πρατηρίων καυσίµων των Βαλεαρίδων Νήσων
κατά της εταιρείας Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA. )ι καταγγέλλ�ντες επέκριναν
τ� περιε��µεν� �ρισµένων �ρων των συµ"άσεων πρ�µήθειας καυσίµων π�υ εί�αν υπ�γράψει,
υπ�στηρί!�ντας �τι συνεπάγ�νταν την περιστ�λή τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Η ισπανική υπηρεσία για
την πρ�στασία τ�υ ανταγωνισµ�ύ εισηγήθηκε στ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ την καταδίκη της
καταγγελλ�µενης εταιρείας ένεκα παρα"ίασης τ�υ άρθρ�υ 1 τ�υ ν�µ�υ LDC, αλλά και τ�υ
άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Η παρα"ίαση συνίστατ� στ�ν καθ�ρισµ� των τιµών
πώλησης των καυσίµων στ� κ�ιν�, στ� πλαίσι� συγκεκριµένων συµ"άσεων µε διαν�µείς �ι
�π�ί�ι αναπτύσσ�υν τη δραστηρι�τητά τ�υς µε "άση τη µέθ�δ� της πρ�µήθειας ή της
αντιπρ�σωπείας. Ακ�µη, έγινε δεκτ� �τι εί�ε απ�δει�θεί η παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 1 τ�υ ν�µ�υ
LDC, λ�γω της άσκησης µιας σειράς πρακτικών µε σκ�π� την επιµήκυνση της µέγιστης
επιτρεπ�µενης διάρκειας ισ�ύ�ς "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 1984/83 και τ�υ "ασιλικ�ύ
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

διατάγµατ�ς 157/92 στ� πλαίσι� συγκεκριµένων συµ"άσεων π�υ συνάπτ�νταν µε τα πρατήρια
καυσίµων.

Τ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ απε�άνθη �τι η πρώτη απ� τις καταγγελλ�µενες πρακτικές εί�ε
ήδη ε�ετασθεί απ� τ� δικαστήρι� στην απ��ασή τ�υ 490/00 της 11ης Ι�υλί�υ 2001 και �τι
συνεπώς δεν ήταν δυνατ� να ε�ετασθεί εκ νέ�υ. Σε �,τι α��ρά τη δεύτερη καταγγελλ�µενη
πρακτική, τ� δικαστήρι� έκρινε �τι δεν εί�ε στ�ι�ει�θετηθεί επαρκώς.

Υπ�θεση 510/01 Fujifilm

Η υπ�θεση α��ρ�ύσε καταγγελία της Safex΄80 SL κατά της εταιρείας Fujifilm España SA σ�ετικά
µε πρακτικές π�υ περι�ρι!αν τ�ν ανταγωνισµ� και συνίσταντ� σε ενέργειες �ι �π�ίες απέ"λεπαν
στην περιστ�λή των παράλληλων ε�αγωγών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ υπ�στήρι!ε �τι η
εταιρεία Fujifilm España SA και η µητρική της εταιρεία Fuji Photo Film (Europe) εί�αν παρα"εί
τ� άρθρ� 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ µέσω της άσκησης δια��ρων πρακτικών µε σκ�π�
την περιστ�λή της παράλληλης ε�αγωγής απ� µέρ�υς της εταιρείας Safex’80 δύ� πρ�ϊ�ντων για
ακτιν�γρα�ίες της µάρκας Fuji. Τ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι δεν εί�αν απ�δει�θεί �ι
παρα"άσεις τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1, �τι δεν ήταν �ρθή η εκτίµηση των σ�ετικών
πραγµατικών περιστατικών και �τι η ν�µική α�ι�λ�γηση της υπ�θεσης δεν ήταν ικανή να
�δηγήσει στ� συµπέρασµα �τι υπήρ�ε πράγµατι σύµπτωση "�υλήσεων µετα�ύ της Safex’80 SL
και της Fujifilm España SA µε σκ�π� την παρεµπ�διση ή την περιστ�λή της παράλληλης
ε�αγωγής των πρ�ανα�ερθέντων πρ�ϊ�ντων.

Υπ�θεση 486/00 McLane/Tabacalera

Κεντρικ� στ�ι�εί� της καταγγελίας ήταν η άρνηση π�υ πρ�έ"αλε τ� 1996 η εταιρεία Tabacalera να
πρ�µηθεύσει επε�εργασµένα καπνά δικής της παραγωγής στην εταιρεία McLane España SA,
συµπερι��ρά η �π�ία αντέ"αινε ενδε��µένως στ� άρθρ� 6 τ�υ ισπανικ�ύ ν�µ�υ LDC και στ�
άρθρ� 86 της συνθήκης ΕΚ. Τ� ∆ικαστήρι� Ανταγωνισµ�ύ διέτα�ε επανειληµµένως τη λήψη
ασ�αλιστικών µέτρων, µε τα �π�ία καλείτ� η Tabacalera να ε��διά!ει τη McLane, αλλά �ι διαταγές
αυτές απ�τέλεσαν διαδ��ικά αντικείµεν� έ�εσης ενώπι�ν τ�υ Ανώτατ�υ ∆ικαστηρί�υ της Ισπανίας
(Audiencia nacional). Μετά τη διευθέτηση των σ�ετικών πρ�δικαστικών !ητηµάτων, τ� ∆ικαστήρι�
Ανταγωνισµ�ύ απε�άνθη �τι η Tabacalera εί�ε υπ�πέσει σε κατα�ρηστική συµπερι��ρά η �π�ία
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απαγ�ρευ�ταν "άσει τ�υ άρθρ�υ 6 τ�υ ισπανικ�ύ ν�µ�υ περί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ (LDC)
και συνίστατ� στην άρνησή της να πρ�µηθεύει στη McLane España επε�εργασµένα καπνά δικής
της παραγωγής. Τ� δικαστήρι�, µε απ��ασή τ�υ της 24ης Απριλί�υ 2002, επέ"αλε στην Tabacalera
(νυν Altadis) πρ�στιµ� ύψ�υς 3 εκατ. ευρώ.

2. Άλλες καταγγελίες για παρα�ίαση των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ π�υ ε�ετάστηκαν απ�
την Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ

Υπ�θεση SDC 2204/00: Ενώσεις ιδι�κτητών πρατηρίων καυσίµων κατά των εταιρειών των �µίλων
Repsol, Cepsa, BP Oil και CLH

Τέσσερις συν�λικά καταγγελίες για παρα"ίαση τ�υ ισπανικ�ύ ν�µ�υ περί πρ�στασίας τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (LDC) καθώς και των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ ε�ετάστηκαν απ� κ�ιν�ύ
στ� πλαίσι� ενιαίας υπ�θεσης µε αντικείµεν� τις ε�ής περι�ριστικές πρακτικές:

1) Ε�αρµ�γή ε��ντωτικών τιµών απ� τις Repsol, Cepsa και BP, µέσω της µη µετακύλησης των
πραγµατικών αυ�ήσεων τ�υ κ�στ�υς τ�υ αργ�ύ πετρελαί�υ στις διεθνείς αγ�ρές στις
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

τελικές τιµές π�υ ε�άρµ�!αν τα πρατήρια καυσίµων των δικτύων τ�υς.

2) ∆ιακριτική µετα�είριση �σ�ν α��ρά τ� ύψ�ς των τιµών στ�ν τ�µέα της ��νδρικής
διαν�µής πετρελαι�ειδών και άρνηση των επι�ειρήσεων πετρελαι�ειδών π�υ
�αρακτηρί!�νταν απ� κάθετη �λ�κλήρωση να ε��διά!�υν ανε�άρτητες επι�ειρήσεις.

3) ∆ιακριτική µετα�είριση �σ�ν α��ρά τ� ύψ�ς των τιµών στ�ν τ�µέα της λιανικής διαν�µής
έναντι συγκεκριµένων τελικών πελατών µε τη µέθ�δ� των εκπτώσεων, τη �ρήση ιδίων
µέσων πληρωµής και µε άλλ�υς τρ�π�υς.

Σε �,τι α��ρά τις πρακτικές π�υ µνηµ�νεύ�νται στ� σηµεί� 2 καθώς και άλλες υπ�τιθέµενες
περι�ριστικές πρακτικές σε "άρ�ς της CLH, γίνεται δεκτ� �τι αυτές εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 81
ή/και στ� άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ. Η ισπανική Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ γνώρι!ε �τι η
Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ασ��λείτ� ήδη µε την ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισµ�ύ π�υ
επικρατ�ύσαν στ�ν κλάδ� των καυσίµων κίνησης και θέρµανσης �σ�ν α��ρά τη ��νδρική
διαν�µή πρ�ς ανε�άρτητες επι�ειρήσεις απ� µέρ�υς των κάθετα �λ�κληρωµένων διυλιστηρίων
σε αρκετά κράτη µέλη περιλαµ"αν�µένης της Ισπανίας (υπ�θεση COMP/E3/37.987 και
υπ�θεση COMP/E-/38.027, π�υ α��ρ�ύσε καταγγελία σε "άρ�ς της CLH). Για �λ�υς αυτ�ύς
τ�υς λ�γ�υς, απ��ασίστηκε η παραπ�µπή της υπ�θεσης στην Επιτρ�πή κατ’ ε�αρµ�γή της
ανακ�ίνωσης 97/C 313/3.

)ι υπ�λ�ιπες πρακτικές ε�ετάστηκαν απ� την Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ στ� πλαίσι� των
υπ�θέσεων αριθ. 2256/01 και αριθ. 2204/1. Και στις δύ� περιπτώσεις εκρίθη �τι δεν εί�ε
απ�δει�θεί η ύπαρ�η των καταγγελλ�µενων πρακτικών.

Υπ�θεση 1864/98 McLane κατά Tabacalera SA (TSA)

Η καταγγελία α��ρ�ύσε την άρνηση της TSA να πρ�µηθεύει στη McLane πρ�ϊ�ντα δικής της
παραγωγής, την ύπαρ�η ρητρών απ�κλειστικ�τητας στις συµ"άσεις µετα�ύ της TSA και των
διαν�µέων της, µια εικα!�µενη αθέµιτη συνενν�ηση στ�υς κ�λπ�υς της καπν�"ι�µη�ανίας µε
στ��� την παρεµπ�διση της διαν�µής µέσω της McLane και τη συµµετ��ή της TSA σε
ανταγωνίστριες επι�ειρήσεις, η �π�ία �έρεται να έ�ει ως απ�τέλεσµα περι�ριστικές �ρι!�ντιες
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συµ�ωνίες. Κατά την καταγγελία, επρ�κειτ� για παρα"ιάσεις των άρθρων 1 και 6 τ�υ ισπανικ�ύ
ν�µ�υ περί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ και των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ.

Η πρώτη κατηγ�ρία συµπίπτει µε την πρακτική π�υ απ�τελ�ύσε αντικείµεν� της απ��ασης τ�υ
∆ικαστηρί�υ Ανταγωνισµ�ύ 486/00 της 24ης Απριλί�υ 2002.

Σε �,τι α��ρά τις υπ�λ�ιπες κατηγ�ρίες, η Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι δεν ήταν
αναγκαί� να ασ��ληθεί µε την ύπαρ�η ρητρών απ�κλειστικ�τητας στις συµ"άσεις µετα�ύ της
TSA και των διαν�µέων της, �ύτε ως παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ �ύτε υπ� τ�
πρίσµα τ�υ άρθρ�υ 1 τ�υ ν�µ�υ LDC, δεδ�µέν�υ �τι �ι επίµα�ες ρήτρες απαλεί�θηκαν απ�
µέρ�υς της TSA κατ’ απαίτηση της Επιτρ�πής απ� τις συµ�ωνίες π�υ η TSA κ�ιν�π�ίησε στην
Επιτρ�πή.

Τ� ίδι� σκεπτικ� διατύπωσε και για τις �ρι!�ντιες συµ�ωνίες π�υ υπ�γρά�τηκαν µετα�ύ της TSA
και της Philip Morris, δεδ�µέν�υ �τι µετά την κ�ιν�π�ίησή τ�υς στην Επιτρ�πή �ι συµ�ωνίες
αυτές τρ�π�π�ιήθηκαν έτσι ώστε να µην περιλαµ"άν�υν στ�ι�εία τα �π�ία να περιστέλλ�υν τ�ν
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

ανταγωνισµ�.

Πρ�κειµέν�υ για την ύπαρ�η συµ�ωνιών στ�υς κ�λπ�υς της καπν�"ι�µη�ανίας µε σκ�π� την
παρεµπ�διση της διαν�µής των πρ�ϊ�ντων της καταγγελλ�µενης εταιρείας απ� τη McLane,
κρίθηκε �τι αυτή δεν εί�ε στ�ι�ει�θετηθεί. Ε�άλλ�υ, η συµµετ��ή της TSA στ� κε�άλαι�
ανταγωνιστριών επι�ειρήσεων δεν θεωρήθηκε ασυµ"ί"αστη µε τ� άρθρ� 1 τ�υ ν�µ�υ LDC �ύτε
µε τ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ.

Υπ�θεση SDC 1380/96 Navieras κατά Puerto de Alicante

)ι καταγγελλ�µενες πρακτικές συνίσταντ� σε υπ�τιθέµενες περι�ριστικές συµπερι��ρές, µη
συµ"ι"α!�µενες µε τα άρθρα 1 και 6 τ�υ ισπανικ�ύ ν�µ�υ LDC �ύτε µε τα άρθρα 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ. )ι επίµα�ες πρακτικές συνίσταντ� στην άσκηση διακρίσεων κατά τη �ρέωση για
υπηρεσίες ��ρτωσης και εκ��ρτωσης πλ�ίων και για άλλες εργασίες δια�είρισης
εµπ�ρευµατ�κι"ωτίων στ� λιµένα τ�υ Αλικάντε. Η Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ, α��ύ ερεύνησε τα
πραγµατικά περιστατικά της υπ�θεσης, κήρυ�ε ανε�άρµ�στ� εν πρ�κειµένω τ� άρθρ� 1 τ�υ
ν�µ�υ LDC αλλά και τ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, µε τ� σκεπτικ� �τι �ι καταγγελλ�µενες
πρακτικές α��ρ�ύσαν τη µ�ν�µερή συµπερι��ρά δεδ�µένης επι�είρησης κατά τ�ν καθ�ρισµ�
των τιµών των υπηρεσιών π�υ αυτή παρεί�ε. Ακ�µη έκρινε �τι δεν ήταν ε�αρµ�στέα τα άρθρα 6
και 82, αντιστ�ί�ως, δεδ�µέν�υ �τι η επι�είρηση π�υ παρεί�ε τις υπηρεσίες δεν κατεί�ε
δεσπ�!�υσα θέση στην αγ�ρά ανα��ράς.

Γαλλία

Με την απ��αση αριθ. 02-MC-2002 της 15ης Μαΐ�υ 2002, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ εί�ε
απ�ρρίψει την αίτηση συντηρητικών µέτρων της SA Pharma Lab, η �π�ία εί�ε !ητήσει απ� τ�
συµ"�ύλι� να διατά�ει τις εταιρείες Pfizer, Lilly France και GlazoSmithkline να συνε�ίσ�υν την
παράδ�ση των πρ�ϊ�ντων π�υ εί�ε παραγγείλει για να τα πωλήσει σε αγ�ρές ε�αγωγής. Τ�
Ε�ετεί� τ�υ Παρισι�ύ αναγνώρισε την αρµ�δι�τητα τ�υ συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α��ρά
την ε�αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, αλλά έκρινε �τι απ� τα στ�ι�εία π�υ τ�υ
υπ�"λήθηκαν δεν µπ�ρ�ύσε να πιθαν�λ�γήσει τ� ασυµ"ί"αστ� των καταγγελλ�µενων πρακτικών
µε τις διατά�εις των εν λ�γω άρθρων.
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Με την απ��αση αριθ. 02-MC-09 της 12ης Ι�υνί�υ 2002, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ απέρριψε µια
αίτηση συντηρητικών µέτρων π�υ υπέ"αλε η Pharmajet, εταιρεία ��νδρικής ε�αγωγής
�αρµακευτικών πρ�ϊ�ντων. Η εταιρεία αυτή αγ�ρα!ε στη Γαλλία �άρµακα για να τα ε�αγάγει στις
Merck, GSK, Pfizer και Lilly, �ι �π�ίες της !ήτησαν να παύσει να τ�υς πρ�µηθεύει τα πρ�ϊ�ντα
αυτά. Η Pharmajet ισ�υρίστηκε �τι η π�λιτική αυτών των εργαστηρίων επηρεά!ει τ�ν ανταγωνισµ�
και τ� ενδ�κ�ιν�τικ� εµπ�ρι�, και ως εκ τ�ύτ�υ εµπίπτει στ� πεδί� των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ. Τ� συµ"�ύλι� έκρινε �τι απ� κανένα στ�ι�εί� δεν πρ�κύπτει �τι �ι απ��άσεις για
παύση των παραδ�σεων είναι απ�τέλεσµα σύµπρα�ης µετα�ύ των �αρµακευτικών εργαστηρίων ή
�τι τα τελευταία κατέ��υν δεσπ�!�υσα θέση. Τ� Ε�ετεί� τ�υ Παρισι�ύ έκρινε �τι δεν συνέτρε�αν
�ι αναγκαίες πρ�ϋπ�θέσεις για τη λήψη συντηρητικών µέτρων (ιδίως σ�ετικά µε την ύπαρ�η
σ�"αρής και άµεσης "λά"ης στην �ικ�ν�µία) και απέρριψε την πρ�σ�υγή της Pharmajet.

Ιταλία

Aσ�ν α��ρά την ε�αρµ�γή των κ�ιν�τικών καν�νων περί ανταγωνισµ�ύ εκ µέρ�υς της αρ�ής
ανταγωνισµ�ύ, στη διάρκεια τ�υ 2002, �λ�κληρώθηκαν δύ� διαδικασίες έρευνας (International
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Mail Express/Poste Italiane, Blugas Snam) —και �ι δύ� κατ’ ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 82 της
συνθήκης EΚ— και κινήθηκε µια περαιτέρω διαδικασία (Enel Trade-Clienti Idonei), πάντα κατ’
ε�αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης EΚ, η �π�ία ευρίσκεται σε ε�έλι�η.

Η πρώτη διαδικασία εί�ε κινηθεί κατ�πιν πληρ���ριών απ� διά��ρες επι�ειρήσεις π�υ
δραστηρι�π�ι�ύνται στις επείγ�υσες απ�στ�λές αλληλ�γρα�ίας και �ι �π�ίες κατήγγειλαν την
υι�θέτηση απ� τα Ιταλικά Τα�υδρ�µεία �ρισµένων πρακτικών π�υ απ�σκ�π�ύσαν στην
παρεµπ�διση της διεκπεραίωσης των διασυν�ριακών τα�υδρ�µικών απ�στ�λών στην Ιταλία.
Απ� τις έρευνες π�υ διε�ή�θησαν πρ�έκυψε �τι τα Ιταλικά Τα�υδρ�µεία άσκησαν
συστηµατική π�λιτική κατακράτησης µεγάλων π�σ�τήτων αλληλ�γρα�ίας απ� τ� ε�ωτερικ�
�ωρίς να πρ�"αίν�υν σε διακρίσεις µετα�ύ των περιπτώσεων ανατα�υδρ�µησης στ� ε�ωτερικ�
(remailing ABA, δηλαδή απ�στ�λή επιστ�λών και λ�γαριασµών πρ�ς ιταλ�ύς παραλήπτες για
λ�γαριασµ� µιας ιταλικής επι�είρησης, αλλά µέσω �ένης �ώρας) και καν�νικών
διασυν�ριακών τα�υδρ�µικών απ�στ�λών. Συγκεκριµένα, σύµ�ωνα µε τ� π�ρισµα της έρευνας,
η συµπερι��ρά των Ιταλικών Τα�υδρ�µείων ήταν παράν�µη: α) �σ�ν α��ρά τη δέσµευση της
πρ�ερ��µενης απ� τ� ε�ωτερικ� αλληλ�γρα�ίας στα κέντρα διεθν�ύς διαλ�γής, ακ�µη και µε
αυθαίρετ�υς τρ�π�υς µετα�είρισης των κατακρατ�ύµενων τα�υδρ�µικών απ�στ�λών.
∆ιαπιστώθηκαν πράγµατι καθυστερήσεις �σ�ν α��ρά τη γνωστ�π�ίηση της σηµειωθείσας
εµπλ�κής στ�ν απ�στ�λέα, καθώς και αν�ίγµατ�ς και υλικής καταστρ��ής των απ�στ�λών π�υ
δεσµεύτηκαν �ωρίς καµία ειδ�π�ίηση τ�υ απ�στ�λέα· ") �σ�ν α��ρά την ε�αρµ�γή
υπερ"�λικά υψηλών τιµών. Η κατακράτηση της αλληλ�γρα�ίας απ� τα ιταλικά τα�υδρ�µεία
α��ρ�ύσε ��ι µ�ν� περιπτώσεις πραγµατικής ανατα�υδρ�µησης (remailing ABA), αλλά και
κατά την είσ�δ� διασυν�ριακών τα�υδρ�µικών απ�στ�λών στις �π�ίες ε�αρµ�στηκε η
συνήθης εσωτερική τιµ�λ�γηση µε σηµαντικ� �ικ�ν�µικ� πλε�νέκτηµα, π�υ αντιστ�ι��ύσε
στη δια��ρά µετα�ύ της εισπρα�θείσας εσωτερικής τιµής και τ�υ απαιτητέ�υ καταληκτικ�ύ
τέλ�υς. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η συµπερι��ρά των Ιταλικών
Τα�υδρ�µείων απ�τελ�ύσε παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82 στ�ι�εία α) και ") της συνθήκης ΕΚ, την
�π�ία έκρινε ως ιδιαίτερα σ�"αρή, δεδ�µέν�υ �τι διαπρά�θηκε απ� µια επι�είρηση π�υ έ�ει
ε�ασ�αλίσει δυνάµει τ�υ ν�µ�υ µια �ι�νεί µ�ν�πωλιακή θέση στη σ�ετική αγ�ρά. )ι
διαπιστωθείσες συµπερι��ρές εί�αν επιπλέ�ν σηµαντική διάρκεια, π�υ υπερέ"η τ� ένα έτ�ς,
µε συνέπεια να αλλ�ιώσ�υν αισθητά τις συνθήκες ανταγωνισµ�ύ στην υπ� ε�έταση αγ�ρά. Η
αρ�ή ανταγωνισµ�ύ καταδίκασε ως εκ τ�ύτ�υ τα Ιταλικά Τα�υδρ�µεία στην κατα"�λή
δι�ικητικ�ύ πρ�στίµ�υ ύψ�υς 7,5 εκατ. ευρώ.
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Στ� πλαίσι� της δεύτερης έρευνας π�υ διε�ήγαγε η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ, διαπίστωσε �τι �
τρ�π�ς µε τ�ν �π�ί� η Eni εί�ε ε�αρµ�σει τ� ν�µ�θετικ� διάταγµα 164/2000, π�υ εκδ�θηκε σε
εκτέλεση της �δηγίας 98/30/EΚ περί θεσπίσεως κ�ινών καν�νων για την εσωτερική αγ�ρά
�υσικ�ύ αερί�υ, απ�τελ�ύσε κατά�ρηση δεσπ�!�υσας θέσης, κατά παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82
της συνθήκης ΕΚ. Συγκεκριµένα, τ� εν λ�γω ν�µ�θετικ� διάταγµα επέ"αλε στην Eni να
περι�ρίσει απ� 1ης Ιαν�υαρί�υ 2002 τις εισαγωγές αερί�υ για κατανάλωση στην Ιταλία κατά τ�
75 % της εθνικής κατανάλωσης. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ διαπίστωσε �τι η Eni εί�ε πωλήσει στ�
ε�ωτερικ� σε ιταλικές επι�ειρήσεις π�σ�τητες αερί�υ πρ�ερ��µενες απ� δικές της συµ"άσεις
τύπ�υ take or pay, αρκετές για να ε�ασ�αλίσ�υν µέ�ρι τ� 2007 την κάλυψη �λ�υ τ�υ υπ�λ�ιπ�υ
π�σ�στ�ύ π�υ πρ�"λέπει τ� διάταγµα για τις τρίτες επι�ειρήσεις· επιπλέ�ν η Eni εί�ε
παρα�ωρήσει για τ� αέρι� π�υ πωλ�ύσε στ� ε�ωτερικ� πρ�ν�µιακή πρ�σ"αση και για µεγάλ�
�ρ�νικ� διάστηµα στ� εθνικ� δίκτυ� αερί�υ (RNG), π�υ ανήκει στην ελεγ��µενη απ� αυτήν
Snam Rete Gas, πρ�ωθώντας έτσι τ� αέρι� π�υ δι��ετεύ�υν �ι δικ�ί της πελάτες-ανταγωνιστές
εις "άρ�ς άλλων ανε�άρτητων επι�ειρήσεων. Ως απ�τέλεσµα της εν λ�γω πρακτικής, ένα π�λύ
υψηλ� π�σ�στ� τ�υ αερί�υ π�υ µετα�έρεται µέσω της RNG και δι��ετεύεται για εγ�ώρια
πώληση ήταν, άµεσα ή έµµεσα, �υσικ� αέρι� π�υ ανήκε στην Eni. Στ� πλαίσι� της
διαδικασίας, η Eni έδει�ε διατεθειµένη να ενισ�ύσει τη µετα��ρική ικαν�τητα των διεθνών
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αγωγών �υσικ�ύ αερί�υ. Λαµ"άν�ντας υπ�ψη αυτ� τ� γεγ�ν�ς καθώς και τ� �τι �ι πρακτικές
της Eni έλα"αν �ώρα, ελλείψει ειδικής ρύθµισης των συµ"άσεων µετα��ράς �υσικ�ύ αερί�υ
στ� εθνικ� δίκτυ�, µε την ε�αρµ�γή µετα"ατικών καν�νων, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ απ��άσισε
να επι"άλει στην εταιρεία ένα πρ�στιµ� καθαρά συµ"�λικ�ύ �αρακτήρα ύψ�υς 1 000 ευρώ.

Τέλ�ς, τ�ν Μάρτι� τ�υ 2002 η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ κίνησε µια διαδικασία έρευνας στην Enel Spa και
την ελεγ��µενη απ� αυτήν Enel Trade Spa, π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται στην αγ�ρά πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας στ�υς λεγ�µεν�υς επιλέ�ιµ�υς πελάτες, πρ�κειµέν�υ να διαπιστώσει κατά
π�σ�ν υπήρ�ε κατα�ρηστική συµπερι��ρά εκ µέρ�υς της εν λ�γω εταιρείας κατά παρά"αση τ�υ
άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ. Η διαδικασία έρευνας α��ρά συγκεκριµένα �ρισµένες ρήτρες της
σύµ"ασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στ�υς επιλέ�ιµ�υς πελάτες για τ� 2002, π�υ α��ρ�ύν τη
ρύθµιση των πρ�ϋπ�θέσεων και των αντιπαρ��ών π�υ επι"άλλ�νται στ�υς εν λ�γω πελάτες για τ�ν
ε��διασµ� τ�υς σε εγ�ώρια ή εισαγ�µενη ηλεκτρική ενέργεια. Η σύµ"αση επι"άλλει στ�υς
επιλέ�ιµ�υς πελάτες υπ��ρέωση απ�κλειστικ�ύ ε��διασµ�ύ απ� την Enel Trade για την ηλεκτρική
ενέργεια εισαγωγής τη µετα�ερ�µενη µέσω τ�υ δυναµικ�ύ διασύνδεσης µε τ� ε�ωτερικ� π�υ θα
τ�υς παρα�ωρηθεί ενδε��µένως. Σε περίπτωση αγ�ράς ενέργειας απ� άλλες ανταγωνιστικές
επι�ειρήσεις (εγ�ώριες ή αλλ�δαπές) πρ�"λέπεται επιπλέ�ν η επι"�λή ειδικών αυ�ήσεων της τιµής
επί των πρ�µηθειών π�υ πραγµατ�π�ιεί η Enel Trade στ�υς διά��ρ�υς επιλέ�ιµ�υς πελάτες για τ�
υπ�λ�ιπ� µέρ�ς των συν�λικών αναγκών τ�υς. Η σύµ"αση περιέ�ει τέλ�ς µια ρήτρα πρ�τίµησης
υπέρ της Enel Trade σε σ�έση µε τις πρ�σ��ρές πρ�µηθειών ηλεκτρικής ενέργειας για τις
εγκαταστάσεις παραγωγής στ� ε�ωτερικ� των επιλέ�ιµων πελατών π�υ ε�υπηρετ�ύνται ήδη απ� την
Enel Trade στην Ιταλία. Λαµ"άν�ντας υπ�ψη τη θέση π�υ κατέ�ει η Enel στην αγ�ρά παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, �ι ανα�ερθείσες συµ"ατικές ρήτρες θα µπ�ρ�ύσαν να απ�τελ�ύν σηµαντικ�
εµπ�δι� στην είσ�δ� και την ανάπτυ�η τ�σ� των αλλ�δαπών και εγ�ώριων παραγωγών �σ� και των
µεσα!�ντων-��νδρεµπ�ρων, κατά παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ.

Λ�υ�εµ"�ύργ�

Στη διάρκεια τ�υ 2002, η επιτρ�πή περι�ριστικών εµπ�ρικών πρακτικών (CPCR) έλα"ε µια
καταγγελία π�υ α��ρ�ύσε την απ�θήκευση πετρελαϊκών πρ�ϊ�ντων. Μια άλλη υπ�θεση σ�ετική
µε µια εικα!�µενη κατά�ρηση δεσπ�!�υσας θέσης απ� επι�είρηση τ�υ Λ�υ�εµ"�ύργ�υ στ�ν
τ�µέα της τιµ�λ�γησης των τραπε!ικών καρτών εκκρεµεί ενώπι�ν της εν λ�γω επιτρ�πής.
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Φινλανδία

Στις 4 Ι�υλί�υ 2002, τ� Ανώτατ� ∆ι�ικητικ� ∆ικαστήρι� της Φινλανδίας (Suomen korkein
hallinto-oikeus — KHO) ε�έδωσε µια σηµαντική απ��αση στ�ν τ�µέα των ε�αγ�ρών σ�ετικά µε
τ� δικαίωµα πρ�σ�υγής, �π�υ παραπέµπει στη ν�µ�λ�γία τ�υ ∆ικαστηρί�υ των Ευρωπαϊκών
Κ�ιν�τήτων. Η απ��αση αυτή α��ρ�ύσε τη σύµ"αση ε�αγ�ράς π�υ εί�ε συνα�θεί µετα�ύ των
επι�ειρήσεων τηλεπικ�ινωνιών Sonera Oyj και Loimaan Seudun Puhelin Oy. Τ� δικαστήρι�
ακύρωσε την απ��αση απαγ�ρευσης τ�υ αρµ�δι�υ συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ (Kilpailucirasto),
και έθεσε σε ισ�ύ µια απ��αση της διεύθυνσης ανταγωνισµ�ύ (Kilpailuvirasto) µε την �π�ία
επιτρέπεται η ε�αγ�ρά υπ� �ρ�υς. Τ� δικαστήρι� ακύρωσε την απ��αση τ�υ συµ"�υλί�υ
ανταγωνισµ�ύ, δεδ�µέν�υ �τι τ� τελευταί� αυτ� εί�ε ε�ετάσει την πρ�σ�υγή της Suomen 2G Oy
και της DNA Finland Oy, ανταγωνιστών των συµµετε��ντων στην ε�αγ�ρά, κατά της απ��ασης
της διεύθυνσης ανταγωνισµ�ύ και σε συνέ�εια της εν λ�γω πρ�σ�υγής εί�ε απαγ�ρεύσει την
ε�αγ�ρά. Τ� δικαστήρι� τ�νισε �τι η �ινλανδική ν�µ�θεσία περί ανταγωνισµ�ύ δεν περιέ�ει
διατά�εις π�υ επιτρέπ�υν στ�υς ανταγωνιστές των συµµετε��ντων σε µια ε�αγ�ρά να πρ�τείν�υν
στ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ —δηλαδή τ� σηµεριν� δικαστήρι� ανταγωνισµ�ύ και
κατανάλωσης (markkinaoikeus)— να απαγ�ρεύσει την εν λ�γω ε�αγ�ρά. Μ�ν�ν η διεύθυνση
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

ανταγωνισµ�ύ ν�µιµ�π�ιείται να πρ�τείνει µια τέτ�ια απαγ�ρευση. )ι ανταγωνιστές δεν
µπ�ρ�ύν επ�µένως να !ητήσ�υν µε πρ�σ�υγή στη διεύθυνση ανταγωνισµ�ύ να εγκρίνει µια
απαγ�ρευση ε�αγ�ράς. Επίσης �ι καταγγέλλ�υσες εταιρείες δεν ν�µιµ�π�ι�ύντ� να πρ�σ"άλ�υν
την απ��αση της διεύθυνσης ανταγωνισµ�ύ, δεδ�µέν�υ �τι η απ��αση αυτή δεν περιεί�ε
διατά�εις π�υ έθιγαν τα δικαιώµατά τ�υς, τις υπ��ρεώσεις τ�υς ή τα συµ�έρ�ντά τ�υς, �ύτε για τ�
λ�γ� �τι θα εί�ε έναντι αυτών τέτ�ιες επιπτώσεις π�υ να τ�υς παρέ��υν τ� δικαίωµα
αµ�ισ"ήτησής της. Σύµ�ωνα µε τ� δικαστήρι�, �ι ανταγωνιστές µιας επι�είρησης υπεύθυνης για
περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ δεν επηρεά!�νται παρά µ�ν� έµµεσα απ� απ��αση της
διεύθυνσης ανταγωνισµ�ύ δεν µπ�ρ�ύν να πρ�σ"άλ�υν απ��άσεις της τελευταίας.

Τ� δικαστήρι� διαπίστωσε �σ�ν α��ρά τ�ν έλεγ�� των ε�αγ�ρών �τι δεν υπάρ�ει στη Φινλανδία
ν�µ�λ�γία σ�ετικά µε τη θέση τ�υ ενδια�ερ�µεν�υ µέρ�υς και τ� δικαίωµα πρ�σ�υγής τ�υ.
Παρέπεµψε ωστ�σ� στη ν�µ�λ�γία τ�υ ∆ικαστηρί�υ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων, π�υ
αναγνωρί!ει στ�υς ανταγωνιστές τ� δικαίωµα πρ�σ�υγής κατά απ��άσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτρ�πής σε θέµατα συγκεντρώσεων. Γενικά δεν υπάρ�ει ενδια�ερ�µεν� µέρ�ς παρά µ�ν�ν
ε��σ�ν η συγκέντρωση ενισ�ύει σηµαντικά την ανταγωνιστική θέση των επι�ειρήσεων π�υ
συµµετέ��υν στην πρά�η και ε��σ�ν η τελευταία έ�ει αρνητικές επιπτώσεις στην
ανταγωνιστική θέση τ�υ πρ�σ�εύγ�ντ�ς. Aπως διαπίστωσε και τ� �ινλανδικ� δικαστήρι�,
σύµ�ωνα µε τη ν�µ�λ�γία τ�υ ∆ικαστηρί�υ, τ� γεγ�ν�ς �τι � τρίτ�ς π�υ !ητά να θεωρηθεί ως
ενδια�ερ�µεν� µέρ�ς είναι � ίδι�ς ανταγωνιστής εν�ς εκ των συµµετε��ντων στην πρά�η
ε�αγ�ράς δεν αρκεί για να τ�υ παράσ�ει δικαίωµα πρ�σ�υγής.

Ηνωµέν� Βασίλει�

Επί τ�υ παρ�ντ�ς η Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ (OFT) δεν ν�µιµ�π�ιείται να ε�αρµ�!ει τα άρθρα
81 και 82, παρά µ�ν� "άσει των σ�ετικών εκτελεστικών διατά�εων (116).

¥116¦ Καν�νισµ�ί ε�αρµ�γής τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ (άρθρα 84 και 85) τ�υ 2001, �πως τρ�π�π�ιήθηκε µε
τ�υς (τρ�π�π�ιητικ�ύς) καν�νισµ�ύς ε�αρµ�γής τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ (άρθρα 84 και 85) τ�υ 2002.
)ι καν�νισµ�ί αυτ�ί πρ�"λέπ�υν �τι η Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ ε�αρµ�!ει τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ
στις υπ�θέσεις αερ�µετα��ρών µετα�ύ τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ και κρατών εκτ�ς ΕΚ καθώς και σε υπ�θέσεις
µετα��ρών µε ελεύθερα ��ρτηγά πλ�ία. Για τις υπ�θέσεις αυτές δεν έ��υν θεσπιστεί εκτελεστικ�ί καν�νισµ�ί
απ� την Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή και ως εκ τ�ύτ� τ� Ηνωµέν� Βασίλει� έ�ει καθήκ�ν "άσει τ�υ άρθρ�υ 84 της
συνθήκης ΕΚ να απ��ασίσει κατά π�σ�ν µια συγκεκριµένη πρά�η είναι συµ"ι"άσιµη µε τα άρθρα 81 και 82.
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Στη διάρκεια τ�υ 2002 η Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ διε�ήγαγε έρευνα για δύ� αερ�π�ρικές
συµµα�ίες "άσει των ε��υσιών π�υ της παρέ��υν �ι σ�ετικ�ί καν�νισµ�ί. Η πρώτη απ� τις
υπ�θέσεις αυτές ήταν η σ�εδια!�µενη συµµα�ία µετα�ύ της British Airways και της American
Airlines, π�υ κ�ιν�π�ιήθηκε στην Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ κατά τ� 2001, αλλά τα µέρη
εγκατέλειψαν τα σ�έδιά τ�υς τ�ν Ιαν�υάρι� 2002.

Η OFT πραγµατ�π�ίησε επίσης έρευνα για µια συµ�ωνία συµµα�ίας µετα�ύ της British Midland
και της United Airlines. Την 1η Ν�εµ"ρί�υ 2002 ανακ�ίνωσε την απ��ασή της να ��ρηγήσει
απαλλαγή στην εν λ�γω συµ�ωνία "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 3 ΕΚ. Η απαλλαγή θα
αρ�ίσει να ισ�ύει απ� την ηµερ�µηνία άρσης των περι�ρισµών π�υ εµπ�δί!�υν σήµερα την
British Midland να εκτελεί πτήσεις πρ�ς τις Ηνωµένες Π�λιτείες απ� τ� αερ�δρ�µι� Heathrow
τ�υ Λ�νδίν�υ, και ��ρηγείται για �ρ�νικ� διάστηµα επτά ετών απ� την ηµερ�µηνία αυτή ή µέ�ρι
τις 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2010, ανάλ�γα µε τ� π�ια ηµερ�µηνία είναι εγγύτερη. Η ίδια η απ��αση
δηµ�σιεύεται στ�ν δικτυακ� τ�π� της OFT στ� δηµ�σι� µητρώ� υπ�θέσεων π�υ ε�ετά!�νται
"άσει των εκτελεστικών καν�νισµών: http://www.oft.gov.uk/Business/Legal+Powers/United+
Airlines+and+British+Midland+Alliance+Expansion+Agreement.htm).
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Και �ι δύ� αυτές υπ�θέσεις διερευνήθηκαν απ� την OFT σε στενή συνεργασία µε τη Γενική
∆ιεύθυνση Ανταγωνισµ�ύ.

° — ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·fi Ù· 
‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ∂∂ (117)

&ι αρές ανταγωνισµ�ύ της ∆ανίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, τ�υ Λ�υ�εµ��ύργ�υ, της
Αυστρίας, της Π�ρτ�γαλίας, της Φινλανδίας και της Σ�υηδίας δεν γνωστ�π�ίησαν απ�#άσεις
δικαστηρίων τ�υς σε ε#αρµ�γή των κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ ή για υπ���λή πρ�δικαστικ�ύ
ερωτήµατ�ς στ� ∆ικαστήρι�. Απ�#άσεις τ�υ είδ�υς αυτ�ύ γνωστ�π�ιήθηκαν απ� τις αρές ανταγωνισµ�ύ
των ακ�λ�υθων κρατών µελών.

Βέλγι�

1. Ε�ετεί� των Βρυ�ελλών, απ��αση της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2002, αριθµ�ς πινακί�υ
1998/AR/19 1999/MR/5, Belgacom SA/Way Up SA

Στην υπ�θεση Way Up κατά Belgacom, η SA Way Up εί�ε υπ�"άλει καταγγελία (στ� συµ"�ύλι�
ανταγωνισµ�ύ) κατά της Belgacom για κατά�ρηση δεσπ�!�υσας θέσης, κατ�πιν της άρνησης της
τελευταίας να της ��ρηγήσει τ� ίδι� πρ�τιµησιακ� τιµ�λ�γι� µ’ αυτ� π�υ παρέ�ει στ�
πρακτ�ρεί� τύπ�υ Belga. Για να δικαι�λ�γήσει την άρνησή της, η Belgacom ισ�υρι!�ταν �τι η
��ρήγηση πρ�τιµησιακ�ύ τιµ�λ�γί�υ µ�ν� στ� πρακτ�ρεί� Belga της επι"άλλεται απ� τ� ν�µ�
της 19ης ∆εκεµ"ρί�υ 1997 (µε τ�ν �π�ί� τρ�π�π�ιείται � ν�µ�ς της 21ης Μαρτί�υ 1991 για τη
µεταρρύθµιση �ρισµένων δηµ�σιων επι�ειρήσεων πρ�κειµέν�υ να πρ�σαρµ�στεί τ� ρυθµιστικ�
πλαίσι� τ�υς στις υπ��ρεώσεις περί ελεύθερ�υ ανταγωνισµ�ύ και εναρµ�νισης στην αγ�ρά
τηλεπικ�ινωνιών π�υ απ�ρρέ�υν απ� απ��άσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

¥117¦ Στ� τµήµα αυτ� δεν περιλαµ"άν�νται �ι απ��άσεις των δικαστηρίων π�υ είναι αρµ�δια να απ��αίν�νται επί της
ν�µιµ�τητας των απ��άσεων των εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ. )ι απ��άσεις αυτές έ��υν µνηµ�νευθεί στ�
πρ�ηγ�ύµεν� τµήµα σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ απ� τις εθνικές αρ�ές.

http://www.oft.gov.uk/Business/Legal+Powers/United+Airlines+and+British+Midland+Alliance+Expansion+Agreement.htm
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Τ� Συµ"�ύλι� Ανταγωνισµ�ύ, στην απ��αση της 22ας Απριλί�υ 1999 (υπ�θεση 99 — RPR-0606,
M. B. 18.8.1999), έκρινε �τι, σύµ�ωνα και µε την ανάλυση των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης EΚ
απ� τ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων, τα άρθρα 2 (συµπρά�εις) και 3 (κατά�ρηση
δεσπ�!�υσας θέσης) τ�υ ν�µ�υ για την πρ�στασία τ�υ �ικ�ν�µικ�ύ ανταγωνισµ�ύ α��ρ�ύν µ�ν�
τις αντιανταγωνιστικές συµπερι��ρές π�υ υι�θετήθηκαν απ� τις επι�ειρήσεις µε δική τ�υς
πρωτ�"�υλία. Αν µια αντιανταγωνιστική συµπερι��ρά επι"άλλεται απ� τ� ν�µ� µε την ευρεία
ένν�ια τ�υ �ρ�υ (στη συγκεκριµένη περίπτωση, � πρ�ανα�ερθείς ν�µ�ς της 19ης ∆εκεµ"ρί�υ
1997) ή αν �ι δηµι�υργ�ύµενες έτσι ένν�µες υπ��ρεώσεις α�αιρ�ύν κάθε δυνατ�τητα
ανταγωνιστικής συµπερι��ράς εκ µέρ�υς τ�υς, τα άρθρα 2 και 3 δεν έ��υν ε�αρµ�γή.

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, � πρ�εδρ�ς τ�υ Εµπ�ρ�δικεί�υ των Βρυ�ελλών εί�ε απ� την
πλευρά τ�υ κρίνει, µε διαταγή της 7ης Ν�εµ"ρί�υ 1997 (π�υ δεν δηµ�σιεύθηκε), �τι η Belgacom
εκµεταλλεύτηκε κατα�ρηστικά τη δεσπ�!�υσα θέση της κατά την ένν�ια ιδίως τ�υ άρθρ�υ 82 της
συνθήκης ΕΚ, αρν�ύµενη να ��ρηγήσει στην SA Way Up τ� πρ�τιµησιακ� τιµ�λ�γι� π�υ εί�ε
��ρηγήσει στην Belga για τ� ίδι� είδ�ς δραστηρι�τητας και παρέ"η ως εκ τ�ύτ�υ τ�υς "ελγικ�ύς
και κ�ιν�τικ�ύς καν�νες ανταγωνισµ�ύ.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Μετά την πρ�σ�υγή κατά της διαταγής αυτής καθώς και κατά της απ��ασης τ�υ συµ"�υλί�υ
ανταγωνισµ�ύ, τ� Ε�ετεί� Βρυ�ελλών, µε απ��αση της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2002 (µη
δηµ�σιευθείσα), επικύρωσε την απ��αση τ�υ συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ και µεταρρύθµισε τη
διαταγή τ�υ πρ�έδρ�υ τ�υ Εµπ�ρ�δικεί�υ των Βρυ�ελλών.

Στην εν λ�γω απ��ασή τ�υ, τ� Ε�ετεί� Βρυ�ελλών απ��αίνεται �τι, α�εν�ς, «αν � ν�µ�θέτης
εί�ε πράγµατι θελήσει να υπαγάγει �λα τα πρακτ�ρεία τύπ�υ στ� ίδι� καθεστώς, δεν θα εί�ε
παραλείψει να τ� πρ�"λέψει σα�ώς στ� ν�µ� αντί να ανα�έρεται ρητά µ�ν� στ� πρακτ�ρεί�
Belga (σηµεί� 2.3 της απ��ασης)», και, α�ετέρ�υ, �τι «η Belgacom δεν µπ�ρ�ύσε να
δηµι�υργήσει συνθήκες ισ�τητας (µετα�ύ των πρακτ�ρείων τύπ�υ) παρά µ�ν� ��ρηγώντας στη
Way Up ιδιαίτερα ενδια�έρ�ντες εµπ�ρικ�ύς �ρ�υς, αντίστ�ι��υς µε την πρ�"λεπ�µενη απ� τη
ν�µ�θεσία µείωση των τιµών πρ�ς ��ελ�ς τ�υ πρακτ�ρεί�υ Belga. Η Belgacom �µως δεν έ�ει
κανένα εµπ�ρικ� λ�γ� να ��ρηγήσει πρ�τιµησιακ� τιµ�λ�γι� στη Way Up. Η Belgacom
απ�τελεί σήµερα �ικ�ν�µική επι�είρηση π�υ ��είλει να είναι κερδ���ρα �πως και �λες �ι
�ικ�ν�µικές επι�ειρήσεις, εκτ�ς απ� ε�αιρετικές περιπτώσεις π�υ η ν�µ�θεσία της επι"άλλει
µια συγκεκριµένη συµπερι��ρά. Ε�άλλ�υ, ελλείψει �ικ�ν�µικών συνθηκών π�υ δικαι�λ�γ�ύν
την ε�αρµ�γή µειωµένων τιµ�λ�γίων, η ��ρήγηση εν�ς τέτ�ι�υ πλε�νεκτήµατ�ς στη Way Up
δεν θα ήταν δικαι�λ�γηµένη για τ�υς υπ�λ�ιπ�υς �ρήστες των υπηρεσιών της Belgacom και θα
διατάρασσε εις "άρ�ς τ�υς την ισ�ρρ�πία µετα�ύ των �ρηστών. Αν και απαγ�ρεύεται µια
επι�είρηση π�υ κατέ�ει δεσπ�!�υσα θέση να δηµι�υργεί διακρίσεις, δεν µπ�ρεί ωστ�σ� να της
πρ�σάπτεται �τι υπακ�ύει στη θέληση τ�υ ν�µ�θέτη (σηµεί� 3.2. της απ��ασης)».

2. Ε�ετεί� των Βρυ�ελλών, απ��αση της 8ης Μαΐ�υ 2002, αριθ. πινακί�υ 2001/AR/1127,
Beauté Prestige κατά Delhaize Frère

Στην απ��ασή τ�υ της 8ης Μαΐ�υ 2002 (αριθµ�ς πινακί�υ 2001/AR/1127, Beauté Prestige κατά
Delhaize Frère), τ� Ε�ετεί� των Βρυ�ελλών έκρινε �τι «µε "άση τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες
ανταγωνισµ�ύ δεν επιτρέπεται � δικαι�ύ��ς να επικαλείται τα δικαιώµατα π�υ τ�υ παρέ�ει τ�
κατα�ωρηµέν� σήµα για να δικαι�λ�γήσει µια απαγ�ρευση π�υ επι"άλλει στ�υς εγκατεστηµέν�υς
σε κράτ�ς µέλ�ς ε��υσι�δ�τηµέν�υς διαν�µείς τ�υ να πωλ�ύν τα πρ�ϊ�ντα π�υ απ�τελ�ύν
αντικείµεν� της σύµ"ασής τ�υς σε άλλ� ε��υσι�δ�τ�ύµεν� διαν�µέα εγκατεστηµέν� σε άλλ�
κράτ�ς µέλ�ς, ε��σ�ν η εν λ�γω πρακτική αντι"αίνει στ� στ��� της υλ�π�ίησης µιας ενιαίας
αγ�ράς», αλλά �τι, αντίθετα, «η υλ�π�ίηση αυτ�ύ τ�υ στ���υ δεν διακυ"εύεται επ’ �υδενί απ� τ�
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γεγ�ν�ς και µ�ν�ν �τι ένας δικαι�ύ��ς επικαλείται τ� απ�κλειστικ� τ�υ δικαίωµα για να εµπ�δίσει
την εισαγωγή απ� τρίτη �ώρα και µε πρ��ρισµ� κράτ�ς µέλ�ς των πρ�ϊ�ντων π�υ �έρ�υν τ� σήµα ή
να εµπ�δίσει την εµπ�ρία τ�υς εντ�ς τ�υ Ε)G. Aτι µε τ�ν τρ�π� αυτ�, � δικαι�ύ��ς διεκδικεί
απλώς την απ�λυτη εδα�ική πρ�στασία π�υ τ�υ παρέ�ει τ� σήµα τ�υ έναντι των εισαγωγών απ�
τρίτες �ώρες πρ�ς τ�ν Ε)G. Aτι η εν λ�γω συµπερι��ρά δεν έ�ει ως απ�τέλεσµα αυτή καθεαυτή να
παρέ�ει στ�υς ε��υσι�δ�τηµέν�υς διαν�µείς πρ�στασία της εθνικής αγ�ράς στην �π�ία
δραστηρι�π�ι�ύνται».

Γερµανία

Στη συνέ�εια παρατίθεται περίληψη των απ��άσεων των γερµανικών π�λιτικών δικαστηρίων
στις �π�ίες ε�αρµ�!εται η κ�ιν�τική ν�µ�θεσία και για τις �π�ίες ενηµερώθηκε η �µ�σπ�νδιακή
γερµανική αρ�ή ανταγωνισµ�ύ κατά τ� έτ�ς 2002. Η �µ�σπ�νδιακή αρ�ή ανταγωνισµ�ύ δεν
µπ�ρεί να εγγυηθεί �τι έ�ει ενηµερωθεί απ� τα δικαστήρια για �λες τις συνα�είς υπ�θέσεις.

1. Ανώτατ� Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ�, 16.1.2002, U (Kart.) 8/01, P-69/00
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Mannesmann Arcor AG & Co., Eschborn/Deutsche Telekom AG, Β�ννη

Μη κατα�ρηστική συµπερι��ρά της εναγ�µένης στ� πεδί� των τιµών �σ�ν α��ρά τα τέλη π�υ
�ρέωνε κατά τ� �ρ�νικ� διάστηµα 1996-1999 και τα �π�ία εγκρίθηκαν απ� τ� κράτ�ς πρ� τ�υ 1998
για τις υπηρεσίες CN και CUG, δεδ�µέν�υ �τι η εναγ�µενη δεν εί�ε την ευ�έρεια να καθ�ρί!ει η
ίδια τ� ύψ�ς των τελών (άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ· άρθρ� 4 παράγρα��ς 1 πρώτ� εδά�ι� τ�υ
γερµανικ�ύ ν�µ�υ περί ρύθµισης των τα�υδρ�µείων και των τηλεπικ�ινωνιών· άρθρ� 13
παράγρα��ς 3 τ�υ γερµανικ�ύ καν�νισµ�ύ περί τηλεπικ�ινωνιών τ�υ 1995· και άρθρ� 29
παράγρα��ς 1 τ�υ ν�µ�υ περί τηλεπικ�ινωνιών).

2. Ανώτατ� Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ�, 16.1.2002, U (Kart) 9/01, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH, Κ�λ�νία/Deutsche Telekom AG, Β�ννη

Μη κατα�ρηστική συµπερι��ρά της εναγ�µενης στ� πεδί� των τιµών �σ�ν α��ρά τα τέλη π�υ
�ρέωνε κατά τ� �ρ�νικ� διάστηµα 1996-1999 και τα �π�ία εγκρίθηκαν απ� τ� κράτ�ς πρ� τ�υ 1998
για τις υπηρεσίες CN και CUG, δεδ�µέν�υ �τι η εναγ�µενη δεν εί�ε την ευ�έρεια να καθ�ρί!ει η
ίδια τ� ύψ�ς των τελών (άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ· άρθρ� 4 παράγρα��ς 1 πρώτ� εδά�ι� τ�υ
γερµανικ�ύ ν�µ�υ περί ρύθµισης των τα�υδρ�µείων και των τηλεπικ�ινωνιών· άρθρ� 13
παράγρα��ς 3 τ�υ γερµανικ�ύ καν�νισµ�ύ περί τηλεπικ�ινωνιών τ�υ 1995· και άρθρ� 29
παράγρα��ς 1 τ�υ ν�µ�υ περί τηλεπικ�ινωνιών).

3. Ανώτατ� Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ�, 30.1.2002, U (Kart) 25/98, P-165/98

Aliger Reisen KG, Μ�να�/Deutsche Lufthansa AG, Κ�λ�νία

Κρίθηκε ισ�υρή η µείωση απ� 9 σε 5 % τ�υ π�σ�στ�ύ πρ�µήθειας για την πρακτ�ρευση
αερ�π�ρικών τα�ιδίων µέσω της αναγγελίας τρ�π�π�ίησης της σ�ετικής σύµ"ασης, δι�τι η
εναγ�µενη δεν κατέ�ει δεσπ�!�υσα θέση στην αγ�ρά πρακτ�ρευσης αερ�π�ρικών τα�ιδίων σε
τελικ�ύς καταναλωτές και σε επι�ειρηµατικ�ύς πελάτες και δι�τι η αναγγελία τρ�π�π�ίησης δεν
είναι αθέµιτη [άρθρ� 26 παράγρα��ς 2 τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ κατά της περιστ�λής τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (GWB) υπ� την παλαιά τ�υ µ�ρ�ή· άρθρ� 20 παράγρα��ι 1 και 2 τ�υ ν�µ�υ GWB
υπ� τη νέα τ�υ µ�ρ�ή· άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ].
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4. Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� της Φρανκ��ύρτης Αµ Μάιν, 20.2.2002, 3-08 O 2/02, P-32/02

ABZ-auto-service GmbH, Λ�ύντ�ισά#εν/SEAT Deutschland GmbH, Mörfelden-Walldorf

Η ενάγ�υσα δεν δικαι�ύται να α�ιώσει τ�ν ε��διασµ� της, λ�γω τ�υ �τι είναι έγκυρη η
καταγγελία απ� την εναγ�µενη της σ�ετικής σύµ"ασης εµπ�ρικής αντιπρ�σωπείας, ε��σ�ν έ�ει
τηρηθεί η πρ�"λεπ�µενη πρ�θεσµία εν�ς έτ�υς, στ� πλαίσι� σύνν�µης και ��ι αυθαίρετης
αναδιάρθρωσης τ�υ συστήµατ�ς διαν�µής [άρθρ� 5 παράγρα��ς 1 σηµεί� 1, παράγρα��ς 3, άρθρ�
6 παράγρα��ς 1 σηµεί� 5 τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1475/95].

5. Ανώτατ� Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� της Στ�υτγκάρδης, 21.3.2002, 2 U 136/01, P-8/01

Gasversorgung Süddeutschland GmbH, Στ�υτγκάρδη/Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, 
Schwäbisch Hall

∆ικαστική απ��αση "ασισµένη στην απ�δ��ή των α�ιώσεων της ενάγ�υσας απ� την εναγ�µενη
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

επι�είρηση σ�ετικά µε την ακυρ�τητα συµ�ωνίας �ρι�θέτησης (περι��ές πώλησης �υσικ�ύ
αερί�υ). Μερική δικαστική απ��αση σ�ετικά µε ανταγωγή για τη διαπίστωση της ακυρ�τητας
ρήτρας απ�κλειστικής πρ�µήθειας (�υσικ� αέρι�): η υπ��ρέωση αγ�ράς απ� έναν και µ�ν�
πρ�µηθευτή �λων των π�σ�τήτων π�υ �ρειά!εται µια επι�είρηση αντι"αίνει στ� άρθρ� 1 τ�υ
ν�µ�υ GWB και στ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ. Τ� ασυµ"ί"αστ� της ρήτρας απ�κλειστικής
πρ�µήθειας µε την αντιµ�ν�πωλιακή ν�µ�θεσία δεν συνεπάγεται �ριστική ακυρ�τητα, δι�τι
είναι δυνατή η αντικατάσταση της εν λ�γω ρήτρας, ενδε��µένως µε την επίκληση ρητρών
διασ�άλισης.

6. Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Μ�νά��υ I, 25.4.2002, 7 O 19856/01, P-19/02

Steinbock Gabelstapler-Center GmbH & Co. KG, Kamen/Steinbock GmbH, Moosburg

Κρίθηκε άκυρη απαγ�ρευση άσκησης ανταγωνισµ�ύ στ� πλαίσι� της υ�ιστάµενης σύµ"ασης
απ�κλειστικής διαν�µής µετα�ύ των µερών κατά την εκτέλεση της καταγγελθείσας σύµ"ασης
[άρθρ� 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ· καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1475/95 σ�ετικά µε την
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία· καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/99 σ�ετικά µε κατηγ�ρίες κάθετων
συµ�ωνιών· καν�νισµ�ς (Ε)Κ) αριθ. 1983/83]. Ωστ�σ�, η απαγ�ρευση αντικαταστάθηκε απ�
περι�ρισµ� των παράλληλων πωλήσεων � �π�ί�ς συνάδει µε την αντιµ�ν�πωλιακή ν�µ�θεσία
και πρ�"λέπει �τι �ι πωλήσεις αυτές µπ�ρ�ύν να πραγµατ�π�ι�ύνται στ�υς ίδι�υς �ώρ�υς και
απ� τ� ίδι� πρ�σωπικ�, αλλά υπ� δια��ρετική εµπ�ρική επωνυµία και υπ� δια��ρετική
επι�ειρηµατική δι�ίκηση (άρθρ� 242 τ�υ γερµανικ�ύ αστικ�ύ κώδικα).

7. Ανώτατ� Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ�, 8.5.2002, U (Kart) 46/00, P-206/99

Innung für Orthopädietechnik für den Regierungsbezirk Arensberg/Bundesknappschaft, Μπ��υµ

∆εν έγινε δεκτή η α�ίωση της ενάγ�υσας έναντι της εναγ�µενης για τη συστηµατική συµµετ��ή
στην πρ�µήθεια �ρθ�πεδικ�ύ ε��πλισµ�ύ στα µέλη της εναγ�µενης (άρθρα 33, 20, παράγρα��ι 1
και 2· άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ· άρθρ� 1 τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ περί αθέµιτ�υ
ανταγωνισµ�ύ· άρθρ� 124 παράγρα��ς 5 δεύτερ� εδά�ι� και άρθρ� 127 παράγρα��ς 2 δεύτερ�
εδά�ι� τ�υ τ�µ�υ V τ�υ κώδικα κ�ινωνικής ν�µ�θεσίας).
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8. Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Βερ�λίν�υ, 2.7.2002, 102 O 88/01 Kart, P-219/02

L.E.O.N. Automobile GmbH, Φρανκ#�ύρτη Αµ Μάιν/Chrysler Deutschland GmbH, Βερ�λίν�

Εκρίθη άκυρη η µε την πρ�"λεπ�µενη πρ�ειδ�π�ίηση καταγγελία της σύµ"ασης
αντιπρ�σωπείας της Chrysler απ� την εναγ�µενη, µε ισ�ύ απ� τις 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2002. Η
ενάγ�υσα δεν ν�µιµ�π�ιείται να α�ιώσει τ�ν ε��διασµ� της [άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ·
καν�νισµ�ς (Ε)Κ) αριθ. 123/85· άρθρ� 9 τ�υ ν�µ�υ περί γενικών �ρων πώλησης].

9. Ανώτατ� Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Σλέσ"ι�, 9.7.2002, 6 U 72/01, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH, Hürup/Flensburg/Volkswagen AG, Wolfsburg

Μη παραδεκτή αγωγή ως πρ�ς τ� αίτηµα επί τ�υ σηµεί�υ 1. Κατά τα άλλα, παραµένει σε ισ�ύ η
απαλλαγή της απαγ�ρευσης πώλησης πρ�ς επαγγελµατίες µεταπωλητές στ� πλαίσι� τ�υ
συστήµατ�ς επιλεκτικής διαν�µής της εναγ�µενης, σύµ�ωνα µε την απ��αση περί επι"�λής
πρ�στίµ�υ της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής [άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, άρθρα 3 και 6 τ�υ καν�νισµ�ύ
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

(ΕΚ) αριθ. 1475/95, άρθρα 33 και 20 παράγρα��ι 1 και 2 τ�υ ν�µ�υ GWB].

10. )µ�σπ�νδιακ� ∆ικαστήρι�, 11.7.2002, I ZR 255/00, P-2/02

Απ��αση επί της αρ�ής σ�ετικά µε τις ηλεκτρ�νικές επιθεωρήσεις τύπ�υ. Η απ�στ�λή
ηλεκτρ�νικών επιθεωρήσεων τύπ�υ είναι καταρ�ήν επιτρεπτή (άρθρα 49 και 97 τ�υ γερµανικ�ύ
ν�µ�υ περί των δικαιωµάτων δηµι�υργ�ύ· �δηγία 2001/29/ΕΚ).

11. Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ�, 31.7.2002, 12 O 415/98, P-119/99

Timmermann GmbH & Co. KG, Αµ��ύργ�/Tricon Int. Ltd, Λ�νδίν� (ΗΒ) κ.λπ.

Κρίθηκε ισ�υρή η επίδικη σύµ"αση δικαι��ρησης (Pizza-Hut) µε τ� σκεπτικ� �τι για τ� σύν�λ�
των α�ιώσεων της ενάγ�υσας ήταν ε�αρµ�στέ� τ� δίκαι� της Π�λιτείας τ�υ Κάνσας (ΗΠΑ)
[άρθρα 11, 27, 29, 31, 34 τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ εισαγωγής στ�ν αστικ� κώδικα· άρθρα 15, 18, 34,
98 τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ κατά της περιστ�λής τ�υ ανταγωνισµ�ύ (GWB) υπ� την παλαιά τ�υ
µ�ρ�ή· άρθρ� 85 της συνθήκης ΕΚ υπ� την παλαιά τ�υ µ�ρ�ή].

12. Ανώτατ� Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Μ�νά��υ, 1.8.2002, U (K) 5658/010, P-178/02

Marianne Seidl, Gilching/Allguth GmbH, Μ�να�

∆ικαίωµα της ενάγ�υσας να της παρέ��νται πληρ���ρίες σ�ετικά µε την πρ�µήθεια πρ�ϊ�ντων
καπν�ύ για τ� πρατήρι� καυσίµων της εναγ�µενης. Κρίθηκε έγκυρη "άσει της αντιµ�ν�πωλιακής
ν�µ�θεσίας η σ�ετική σύµ"αση συνεργασίας για τη λειτ�υργία πρατηρί�υ καυσίµων (άρθρ� 81 της
συνθήκης ΕΚ· άρθρα 14, 16 και 20 τ�υ ν�µ�υ GWB· άρθρ� 139 τ�υ γερµανικ�ύ αστικ�ύ κώδικα).

13. Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ντ�ρτµ�υντ, 8.8.2002, 13 O 149/00 (Kart.), P-222/00

VEW Energie AG, Ντ�ρτµ�υντ/Stadtwerke Lippstadt GmbH, Λίπσταντ

Η σύµ"αση πρ�µήθειας ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς π�υ συνή�θη µετα�ύ των διαδίκων τ�ν Ιαν�υάρι�
τ�υ 1999 είναι έγκυρη µε "άση την αντιµ�ν�πωλιακή ν�µ�θεσία, δι�τι δεν πρ�"λέπει
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γεωγρα�ική �ρι�θέτηση, �ύτε υπ��ρέωση κάλυψης τ�υ συν�λ�υ των αναγκών απ� συγκεκριµέν�
πρ�µηθευτή, �ύτε ανεπίτρεπτα µεγάλη διάρκεια ισ�ύ�ς, σε συνδυασµ� µε τ� γεγ�ν�ς �τι �ι �ρ�ι
της σύµ"ασης και τ� ύψ�ς τ�υ αντιτίµ�υ δεν κρίν�νται κατα�ρηστικά (άρθρα 1, 16, 19 και 20 τ�υ
ν�µ�υ GWB· άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ).

14. Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ�, 28.8.2002, 12 O 288/99, P-135/99

1. Regina Angel-Türk, Ντ�ρτµ�υντ 2. Karin Kahle, Μπ��υµ/Tricon International Ltd, Λ�νδίν�
(ΗΒ) κ.λπ.

Κρίθηκε ισ�υρή η επίδικη σύµ"αση δικαι��ρησης (Pizza-Hut) µε τ� σκεπτικ� �τι για τ� σύν�λ�
των α�ιώσεων της ενάγ�υσας ήταν ε�αρµ�στέ� τ� δίκαι� της Π�λιτείας τ�υ Κάνσας (ΗΠΑ). ∆εν
επιδικάστηκε απ�!ηµίωση για παρα"ίαση των FTC-Franchise Regulations [άρθρα 11, 27, 29, 31, 34
τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ εισαγωγής στ�ν αστικ� κώδικα· άρθρα 15, 18, 34, 98 τ�υ ν�µ�υ GWB υπ�
την παλαιά τ�υ µ�ρ�ή· άρθρ� 85 της συνθήκης ΕΚ υπ� την παλαιά τ�υ µ�ρ�ή· άρθρ� 3 τ�υ
καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4087/88].
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

15. Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ�, 28.8.2002, 12 O 414/98, P-49/99

Dorothea Dankworth-Hansen, Φλένσµπ�υργκ/Tricon International Ltd, Λ�νδίν� (ΗΒ) κ.λπ.

Κρίθηκε ισ�υρή η επίδικη σύµ"αση δικαι��ρησης (Pizza-Hut) µε τ� σκεπτικ� �τι για τ� σύν�λ�
των α�ιώσεων της ενάγ�υσας ήταν ε�αρµ�στέ� τ� δίκαι� της Π�λιτείας τ�υ Κάνσας (ΗΠΑ). ∆εν
επιδικάστηκε απ�!ηµίωση για παρα"ίαση των FTC-Franchise Regulations [άρθρα 11, 27, 29, 31, 34
τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ εισαγωγής στ�ν αστικ� κώδικα· άρθρα 15, 18, 34, 98 τ�υ ν�µ�υ GWB υπ�
την παλαιά τ�υ µ�ρ�ή· άρθρ� 85 της συνθήκης ΕΚ υπ� την παλαιά τ�υ µ�ρ�ή· άρθρ� 3 τ�υ
καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4087/88].

16. Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ�, 28.8.2002, 12 O 482/98, P-118/99

HPGS Gastronomiebetriebe GBR, Düren/Tricon International Ltd, Λ�νδίν� (ΗΒ) κ.λπ.

Κρίθηκε ισ�υρή η επίδικη σύµ"αση δικαι��ρησης (Pizza-Hut) µε τ� σκεπτικ� �τι για τ� σύν�λ�
των α�ιώσεων της ενάγ�υσας ήταν ε�αρµ�στέ� τ� δίκαι� της Π�λιτείας τ�υ Κάνσας (ΗΠΑ). ∆εν
επιδικάστηκε απ�!ηµίωση για παρα"ίαση των FTC-Franchise Regulations [άρθρα 11, 27, 29, 31, 34
τ�υ γερµανικ�ύ ν�µ�υ εισαγωγής στ�ν αστικ� κώδικα· άρθρα 15, 18, 34, 98 τ�υ ν�µ�υ GWB υπ�
την παλαιά τ�υ µ�ρ�ή· άρθρ� 85 της συνθήκης ΕΚ υπ� την παλαιά τ�υ µ�ρ�ή· άρθρ� 3 τ�υ
καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 4087/88].

17. Περι�ερειακ� ∆ικαστήρι� τ�υ Ανν�"ερ�υ, 27.9.2002, 21 O 20/02 kart., P-236/02

Der Navygather BV, Weert (Κάτω :ώρες)/Komatsu Hanomag AG, Ανν��ερ�

Η ενάγ�υσα δεν ν�µιµ�π�ιείται να εγείρει α�ιώσεις "άσει των διατά�εων τ�υ εν��ικ�ύ δικαί�υ,
των διατά�εων περί αδικ�πρα�ιών ή της αντιµ�ν�πωλιακής ν�µ�θεσίας για την πιστ�π�ίηση µε
ενέργειες της εναγ�µενης απ� την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτε�νίας "υθ�κ�ρ�υ
π�υ αγ�ράστηκε απ� την ενάγ�υσα (άρθρα 16, 19 παράγρα��ς 4 σηµεί� 1 και 33 τ�υ ν�µ�υ GWB·
άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ· άρθρ� 823 τ�υ γερµανικ�ύ αστικ�ύ κώδικα).
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Γαλλία

Τ� Συµ"�ύλι� Επικρατείας (Conseil d’état), ακ�λ�υθώντας σ�ετική ν�µ�λ�γία τ�υ, έκρινε �τι �ι
καν�νες ανταγωνισµ�ύ εντάσσ�νται στ� σώµα της ν�µ�θεσίας της �π�ίας την τήρηση εγγυώνται
τα δι�ικητικά δικαστήρια.

Ακύρωσε την απ��αση τ�υ υπ�υργ�ύ �ικ�ν�µικών της 11ης Αυγ�ύστ�υ 1998, η �π�ία καθιέρωνε
ένα τιµ�λ�γι� κατά κατι�ύσα κλίµακα για τ�υς τελικ�ύς καταναλωτές της INSEE και ένα
αναλ�γικ� τέλ�ς 20 centimes για τ�υς ραδι�τηλε�πτικ�ύς ��ρείς. Αυτ� τ� τιµ�λ�γι� έκρινε �τι
παρεί�ε αυτ�µατα στην INSEE τη δυνατ�τητα να εκµεταλλευθεί κατα�ρηστικά τη δεσπ�!�υσα
θέση της στην αγ�ρά µεγάλων καταλ�γων απ�δεκτών δια�ηµίσεων µέσω τα�υδρ�µεί�υ και
παρα"ία!ε τις διατά�εις τ�υ άρθρ�υ L 420-2 τ�υ εµπ�ρικ�ύ κώδικα.

Κάτω $ώρες

1. Ανώτατ� ∆ικαστήρι�, 25 Ιαν�υαρί�υ 2002, Etos BV κατά Parfums Christiaan Dior SA
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

(ν�µ�ς Μπενελ�ύ� περί εµπ�ρικών σηµάτων· �δηγία 89/104/Ε)Κ· άρθρ� 81 ΕΚ)

Η εκµετάλλευση εµπ�ρικ�ύ σήµατ�ς π�υ δεν έ�ει παύσει να ισ�ύει δεν �δηγεί αυτ�µάτως στ�
συµπέρασµα �τι πρ�κειται για παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ. Η καταγγελία της
Etos για τ� γεγ�ν�ς �τι τ� δικαστήρι� απέρριψε την πρ�σ�υγή της µε "άση τ� άρθρ� 81 ΕΚ είναι
α"άσιµη, δι�τι τ� δικαστήρι� έκρινε �ρθώς �τι η Etos δεν εί�ε στ�ι�ει�θετήσει επαρκώς τ�ν
συγκεκριµέν� της ισ�υρισµ� ενώπι�ν τ�υ πρωτ�"άθµι�υ δικαστηρί�υ.

2. Ανώτατ� ∆ικαστήρι�, 15 Φε"ρ�υαρί�υ 2002, Jack Daniel’s Properties Inc. κατά Kamstra
International BV κ.λπ., Kamstra International BV κατά Jack Daniel’s Properties Inc. και
Willem Adriaan Blijdorp κατά Jack Daniel’s Properties Inc.
(ν�µ�ς Μπενελ�ύ� περί εµπ�ρικών σηµάτων· �δηγία 89/104/Ε)Κ· άρθρ� 81 ΕΚ)

Ανα�ερ�µεν� στην απ��ασή τ�υ επί της υπ�θεσης Etos της 25ης Ιαν�υαρί�υ 2002, τ� Ανώτατ�
∆ικαστήρι� απε�άνθη �τι η εκµετάλλευση εµπ�ρικ�ύ σήµατ�ς π�υ δεν έ�ει παύσει να ισ�ύει δεν
�δηγεί αυτ�µάτως στ� συµπέρασµα �τι πρ�κειται για παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης
ΕΚ.

3. Ε�ετεί� τ�υ Άρνεµ, 12 Μαρτί�υ 2002, Renault Nissan Nederland BV κατά Autobedrijf X BV
[καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1475/95]

Τ� δικαστήρι� απε�άνθη �τι η καταγγελία σύµ"ασης διαν�µής αυτ�κινήτων δεν είναι, εν
πρ�κειµένω, ασυµ"ί"αστη µε την ε�αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ (EK) αριθ. 1475/95, καθώς επίσης �τι
δεν είναι κατα�ρηστική �ύτε αθέµιτη. )ι πρ�σωρινές ανα"�λές της θέσης σε ισ�ύ της
καταγγελίας σύµ"ασης είναι σύνν�µες. Τ� δικαστήρι� έκρινε επίσης, ανα�ερ�µεν� στην
απ��αση της 21ης Ιαν�υαρί�υ 1999, Riviera (Συλλ�γή 1999, σ. II-93), �τι � παλαι�ς καν�νισµ�ς
σ�ετικά µε τις συµ�ωνίες διαν�µής [(Ε)Κ) 123/85, της 12ης ∆εκεµ"ρί�υ 1984, ΕΕ L 15, σ. 16] δεν
περιέ�ει διατά�εις υπ��ρεωτικής ισ�ύ�ς ικανές να ανατρέψ�υν ευθέως την εγκυρ�τητα των �ρων
µιας συµ�ωνίας διαν�µής. ) παλαι�ς καν�νισµ�ς δεν διέ�ερε επί της �υσίας απ� τ�ν καν�νισµ�
(ΕΚ) αριθ. 1475/95. Τ� δικαστήρι� θεωρεί εκ πρώτης �ψεως �τι �ι επανειληµµένες ανα"�λές της
θέσης σε ισ�ύ της καταγγελίας δεν εί�αν ως απ�τέλεσµα τη σύσταση, µετά την καταγγελία, νέας
συµ�ωνίας διαν�µής κατ’ ε�αρµ�γή διατά�εως τ�υ καν�νισµ�ύ.
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4. ∆ι�ικητικ� Τµήµα τ�υ Συµ"�υλί�υ της Επικρατείας, 22 Μαΐ�υ 2002: απ��αση επί
ε�έσεως κατά απ��άσεως τ�υ Πρωτ�δικεί�υ τ�υ Ρ�ττερνταµ, της 14ης Ι�υνί�υ 2001,
σ�ετικά µε την αντιδικία µετα�ύ τ�υ ε�εσι"άλλ�ντ�ς και τ�υ δι�ικητικ�ύ συµ"�υλί�υ τ�υ
Ιδρύµατ�ς Mondriaan (ένν�ια της επι�είρησης)

Τ� πρωτ�δικεί� έκρινε �τι η υπ�θεση δεν α��ρ�ύσε επι�είρηση κατά την ένν�ια της ν�µ�θεσίας
ανταγωνισµ�ύ, αλλά κρατικ� ��ρέα, � �π�ί�ς ενεργ�ύσε "άσει των αρµ�δι�τήτων π�υ τ�υ έ��υν
παρα�ωρηθεί για την παρ��ή επι��ρηγήσεων. Κατά τ� ανώτερ� δικαστήρι�, τ� δι�ικητικ�
συµ"�ύλι� τ�υ Ιδρύµατ�ς Mondriaan έ�ει ανάµει�η στην παρ��ή των επι��ρηγήσεων· �ταν
λαµ"άνει απ��άσεις σ�ετικά µε την υπαγωγή αιθ�υσών τέ�νης στ� καθεστώς π�υ διέπει την
αγ�ρά έργων τέ�νης δεν ενεργεί ως επι�ειρηµατίας αλλά απ�κλειστικά και µ�ν� ως �ργαν� της
δι�ίκησης. Ε�άλλ�υ, τ� ανώτερ� δικαστήρι� θεωρεί εύλ�γη την απ��αση τ�υ πρωτ�δικεί�υ
σύµ�ωνα µε την �π�ία δεν υπήρ�ε παρα"ίαση τ�υ πρ��ιµί�υ και τ�υ στ�ι�εί�υ !) τ�υ άρθρ�υ 3
παράγρα��ς 1, σε συνδυασµ� µε τα άρθρα 10 και 82 της συνθήκης ΕΚ, δι�τι δεν υπάρ�ει κανένα
στ�ι�εί� π�υ να υπ�δηλώνει �τι µία ή περισσ�τερες απ� τις υπα�θείσες αίθ�υσες τέ�νης
κατέ��υν δεσπ�!�υσα θέση στην αγ�ρά ανα��ράς.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

5. Πρωτ�δικεί� της Gάγης, 29 Μαΐ�υ 2002, Algemene Service en Verkoopmaatschappij
Arnhemse Poort (ASVA) BV κατά BP Direct vof κ.λπ. 
[άρθρ� 5 τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 2790/1999]

Η υπ�θεση α��ρά υπ��ρέωση απ�κλειστικής πρ�µήθειας π�υ έ�ει συµ�ωνηθεί µετα�ύ της
ASVA και της BP Direct και πρ�"λέπει �τι η ASVA είναι υπ��ρεωµένη να πρ�µηθεύεται επί µία
δεκαετία κατ’ απ�κλειστικ�τητα απ� την BP Direct τα καύσιµα π�υ �ρειά!εται για τα πρατήρια
καυσίµων π�υ εκµεταλλεύεται. Τ� δικαστήρι� ακύρωσε τ�υς επίµα��υς �ρ�υς της συµ�ωνίας
διαν�µής στ� µέτρ� π�υ η διάρκεια ισ�ύ�ς τ�υς υπερέ"αινε τα πέντε έτη.

6. Πρωτ�δικεί� τ�υ Άµστερνταµ, 13 Ι�υνί�υ 2002, Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV
κατά Stichting Onroerend Goed Lanx και Stichting Sociëteit Lanx’91 
(κάθετη συµ�ωνία· σύµ"αση πρ�µήθειας µπίρας η �π�ία περιλαµ"άνει υπ��ρέωση
αγ�ράς)

Η αντιδικία σ�ετί!εται µε τ� ερώτηµα κατά π�σ�ν αντι"αίν�υν στη ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ
�ρισµένες υπ��ρεώσεις αγ�ράς �ι �π�ίες περιλαµ"άν�νται σε σύµ"αση εκµίσθωσης, σε δήλωση
�ρέ�υς και σε σύµ"αση �ρησιδανεί�υ. Τ� πρωτ�δικεί� παραπέµπει στην απ��αση της 28ης
Φε"ρ�υαρί�υ 1991 στην υπ�θεση ∆ηλιµίτης (Συλλ�γή 1991, σ. I-935), �π�υ καθ�ρί!�νται �ι
πρ�ϋπ�θέσεις υπ� τις �π�ίες γίνεται δεκτ� �τι µία σύµ"αση πρ�µήθειας µπίρας εµπίπτει στ�
πεδί� ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Τ� πρωτ�δικεί� θεωρεί �τι τ�
ίδρυµα αλλά και η εταιρεία π�υ εµπλέκ�νται στην υπ�θεση δεν έ��υν απ�δεί�ει επαρκώς �τι
ήταν δυσ�ερής για τ�υς ανταγωνιστές η είσ�δ�ς στην αγ�ρά ανα��ράς �ύτε �τι �ι επίδικες
ρήτρες συντελ�ύσαν σε σηµαντικ� "αθµ� στη στεγαν�π�ίηση της αγ�ράς. Συνεπώς, �ι εν λ�γω
ρήτρες δεν εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ.

7. Πρωτ�δικεί� τ�υ Ρ�ττερνταµ, 28 Ν�εµ"ρί�υ 2002, Van Ommeren Agencies Rotterdam BV
cs κατά ∆ήµ�υ τ�υ Ρ�ττερνταµ
(άρθρ� 82 ΕΚ και άρθρ� 24 τ�υ ν�µ�υ περί ανταγωνισµ�ύ)

Στη συγκεκριµένη υπ�θεση τ� δικαστήρι� καλείται να κρίνει κατά π�σ�ν � δήµ�ς τ�υ
Ρ�ττερνταµ, κάν�ντας κατά�ρηση της �ικ�ν�µικής τ�υ ισ�ύ�ς, απ��άσισε την επι"�λή
υπέρ�γκων τελών για τη �ρήση τ�υ θαλάσσι�υ λιµένα τ�υ Ρ�ττερνταµ απ� πετρελαι���ρα,
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τέλη τα �π�ία στη συνέ�εια έθεσε σε ε�αρµ�γή και ε�ακ�λ�υθεί να ε�αρµ�!ει. ∆εν
αµ�ισ"ητείται �τι � δήµ�ς δεν ενεργεί εν πρ�κειµένω ως δι�ικητικ� �ργαν�, αλλά ως
επι�είρηση, πράγµα π�υ σηµαίνει �τι η συµπερι��ρά τ�υ υπάγεται πράγµατι στη ν�µ�θεσία
ανταγωνισµ�ύ. Τ� πρωτ�δικεί� απε�άνθη �τι η αγ�ρά π�υ πρέπει να λη�θεί υπ�ψη για την
ε�έταση της υπ�θεσης υπ� τ� πρίσµα της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ είναι η αγ�ρά
ε�υπηρέτησης των πλ�ίων π�υ ελλιµενί!�νται στ� λιµάνι τ�υ Ρ�ττερνταµ. Παραπέµπ�ντας σε
σ�ετική πάγια ν�µ�λ�γία, τ� δικαστήρι� επισηµαίνει �τι � δήµ�ς κατέ�ει στην αγ�ρά
ανα��ράς, τ�υλά�ιστ�ν εκ των πραγµάτων, µ�ν�πωλιακή θέση. Επ�µένως, η �ικ�ν�µική τ�υ
θέση στην αγ�ρά είναι δεσπ�!�υσα. Γίνεται δεκτ� �τι υπάρ�ει κατά�ρηση δεσπ�!�υσας
�ικ�ν�µικής θέσης, π.�. �ταν η δεσπ�!�υσα επι�είρηση ε�αρµ�!ει υπέρ�γκες τιµές σε
σύγκριση µε την (�ικ�ν�µική) α�ία της παρε��µενης υπηρεσίας (απαγ�ρευση των «υπέρ�γκων
τιµών»). Εναπ�κειται στ�ν εθνικ� δικαστή να κρίνει εάν �ι τιµές είναι πράγµατι υπερ"�λικές
στην εκάστ�τε υπ�θεση. Τ� πρωτ�δικεί� απε�άνθη �τι δεν είναι δυνατ� να θεωρηθεί �τι �ι
τιµές είναι υπέρ�γκες µ�ν� και µ�ν� επειδή �ι τιµές σε µια µ�ν�πωλιακή ή �ι�νεί
µ�ν�πωλιακή αγ�ρά δεν διαµ�ρ�ών�νται µε "άση τ� κ�στ�ς, µε άλλα λ�για επειδή �ι τιµές δεν
καθ�ρί!�νται µε "άση τα πραγµατικά κ�στη πρ�σαυ�ηµένα κατά ένα εύλ�γ� π�σ�στ� κέρδ�υς.
Κατά την άπ�ψη τ�υ δικαστηρί�υ, πρέπει να ισ�ύσει η παραδ��ή �τι µια τιµή η �π�ία
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

υπερ"αίνει κατά π�λύ τ� κ�στ�ς της πραγµατικής �ρήσης (απ��έρ�ντας µε τ�ν τρ�π� αυτ�
υπερ"�λικ� κέρδ�ς), �ωρίς να υπάρ�ει κάπ�ια πρακτική ή αντικειµενική �ικ�ν�µική
δικαι�λ�γία, πρέπει πράγµατι να θεωρηθεί ως κατά�ρηση δεσπ�!�υσας θέσης. Ένα σηµαντικ�
!ήτηµα εν πρ�κειµένω είναι � τρ�π�ς υπ�λ�γισµ�ύ τ�υ κ�στ�υς της πραγµατικής �ρήσης.
Σ�ετικά µε τ� θέµα αυτ�, τ� πρωτ�δικεί� έκρινε �τι µια επι�είρηση η �π�ία κατέ�ει
δεσπ�!�υσα θέση και, κατά µεί!�να λ�γ�, µια επι�είρηση της �π�ίας η θέση είναι
µ�ν�πωλιακή υπέ�ει ευλ�γως την υπ��ρέωση της τήρησης δια�ανών λ�γιστικών
καταστάσεων. Εάν δεν τ� πράττει, τ� γεγ�ν�ς αυτ� µπ�ρεί να επι"αρύνει τη θέση της.
Επιπλέ�ν, τ� δικαστήρι� απε�άνθη �τι η διάρθρωση τ�υ κ�στ�υς και η µέθ�δ�ς καταλ�γισµ�ύ
τ�υ κ�στ�υς πρέπει να απ��ασί!�νται µε τη �ρήση σύγ�ρ�νων και γενικώς παραδεκτών
µεθ�δων και τε�νικών της δι�ίκησης επι�ειρήσεων και της λ�γιστικής και να �δηγ�ύν σε ένα
εύλ�γ� απ�τέλεσµα.

Τ� πρωτ�δικεί� έκρινε �τι ήταν αναγκαί�ς � δι�ρισµ�ς εµπειρ�γνωµ�νων π�υ να αναλά"�υν να
καταρτίσ�υν έκθεση σ�ετικά µε τη διάρθρωση και τ�ν καταλ�γισµ� τ�υ κ�στ�υς, την τιµή
κ�στ�υς και την αντίστ�ι�η πραγµατική απ�δ�ση ανά κατηγ�ρία µε "άση τ� καταρτι!�µεν� απ�
τ�υς κατά τ�π�υς δήµ�υς έγγρα�� υπ� τ�ν τίτλ� «Γενικ�ί �ρ�ι για τα τέλη �ρήσης των
θαλάσσιων λιµένων» (Algemene voorwaarden zeehavengeld).

Ηνωµέν� Βασίλει�

Σε µια απ��αση π�υ εκδ�θηκε στις 20 ∆εκεµ"ρί�υ 2002 σ�ετικά µε πρ�σ�υγή π�υ ασκήθηκε στ�
Court of Appeal (π�λιτικ� τµήµα) στην υπ�θεση µετα�ύ της Via Technologies Inc και της Intel
Corporation (υπ�θέσεις A3/2002/1380 και A3/2002/1381), τ� δικαστήρι� επέτρεψε στη Via να
πρ�σ"άλει µια πρ�ηγ�ύµενη απ��αση π�υ εί�ε εκδ�θεί εναντί�ν της, αναγνωρί!�ντας �τι µπ�ρεί
να υπήρ�ε ν�µιµ�ς λ�γ�ς απαλλαγής "άσει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης EΚ. Τ�σ� η Via
�σ� και η Intel ασ��λ�ύνται µε την κατασκευή µ�νάδων κεντρικής επε�εργασίας και συστήµατα
�λ�κληρωµένων κυκλωµάτων για πρ�σωπικ�ύς υπ�λ�γιστές· και στην πρ�ηγ�ύµενη απ��αση
τ�υ 2001 η αγωγή της Intel εί�ε σε µεγάλ� "αθµ� γίνει δεκτή µε τ�ν ισ�υρισµ� �τι η Via, µε
διά��ρες ενέργειές της, εί�ε πρ�σ"άλει τα διπλώµατα ευρεσιτε�νίας της, παρά τ� �τι η
τελευταία ισ�υρίσθηκε �τι η άρνηση της Intel να της ��ρηγήσει άδεια εκµετάλλευσης
απ�τελ�ύσε κατά�ρηση δεσπ�!�υσας θέσης.
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Κατά τ� 2002, υπήρ�αν έ�ι περιπτώσεις ε�αρµ�γής της ανακ�ίνωσης τ�υ 1993 σ�ετικά µε τη
συνεργασία της Επιτρ�πής και των εθνικών δικαι�δ�τικών �ργάνων. )ι πέντε απ� τις υπ�θέσεις
αυτές πρ�έρ��νται απ� τα δικαστήρια της Ισπανίας, εκ των �π�ίων �ι τέσσερις α��ρ�ύν
δια��ρές εταιρειών πετρελαι�ειδών και επι�ειρήσεων π�υ εκµεταλλεύ�νται πρατήρια καυσίµων.
Τα ερωτήµατα π�υ διατυπών�νται είναι συ�νά παρεµ�ερή. Η πέµπτη υπ�θεση π�υ πρ�έρ�εται
απ� ισπανικ� δικαστήρι� α��ρά ένα !ήτηµα στ�ν τ�µέα τ�υ αθλητισµ�ύ. Η έκτη υπ�θεση
πρ�έρ�εται απ� ένα "ελγικ� δικαστήρι� και ανα�έρεται στις �ρηµατ�δ�τικές ενισ�ύσεις π�υ
παρέ�ει µια δηµ�σια υπηρεσία σε θυγατρικές εταιρείες στ�ν τ�µέα των µετα��ρών.

Στις 12 ∆εκεµ"ρί�υ 2001 η Επιτρ�πή έλα"ε αίτηση παρ��ής πληρ���ριών απ� τ� Tribunal
Superior de Justicia — τµήµα δι�ικητικών δια��ρών της Σαραγ�σα (Ισπανία). Τ� δικαστήρι�
παρέθετε τη θέση π�υ πίστευε �τι εί�ε υι�θετήσει η Επιτρ�πή σε µια απ��αση στ�ν τ�µέα τ�υ
αθλητισµ�ύ, και !ήτησε αντίγρα�� της απ��ασης αυτής. Η Επιτρ�πή απάντησε στις 5 Απριλί�υ
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2002 �τι η εν λ�γω υπ�θεση δεν εί�ε περατωθεί µε απ��αση, αλλά µε επιστ�λή "άσει τ�υ άρθρ�υ
6 και �τι δεν εί�ε λά"ει τη θέση π�υ ανέ�ερε τ� δικαστήρι�. Εν συνε�εία ε�ήγησε �τι η θέση π�υ
έλα"ε στην επιστ�λή "άσει τ�υ άρθρ�υ 6 δεν ισ�ύει πλέ�ν µετά την απ��αση Bosman και την
έκθεση τ�υ Ελσίνκι, της �π�ίας επισύναψε αντίγρα�� στην απάντησή της.

Στις 8 Απριλί�υ 2002, η Επιτρ�πή απάντησε σε αίτηση τ�υ Juzgado de Primera Instancia αριθ. 46
της Μαδρίτης της 13ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002. Τα τρία πρώτα ερωτήµατα τ�υ δικαστή α��ρ�ύσαν τ�
κατά π�σ�ν � πρατηρι�ύ��ς έ�ει την ιδι�τητα τ�υ εµπ�ρικ�ύ αντιπρ�σώπ�υ ή τ�υ ανε�άρτητ�υ
πωλητή µε "άση τις ρήτρες περί εµπ�ρικ�ύ κινδύν�υ π�υ περιέ��νται στη σύµ"αση, καθώς και
την ε�αρµ�γή των καν�νισµών για τις �ρι!�ντιες συγκεντρώσεις (Ε)Κ) αριθ. 1984/83 και (ΕΚ)
αριθ. 2970/1999 στη "ασική σ�έση µετα�ύ των δύ� διαδίκων. Η απάντηση της Επιτρ�πής �σ�ν
α��ρά τη διάκριση µετα�ύ αντιπρ�σώπ�υ και πωλητή "άσει τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ
ανταγωνισµ�ύ "ασι!�ταν κυρίως στις παραγρά��υς 12 έως 20 των κατευθυντήριων γραµµών
σ�ετικά µε τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς π�υ εί�ε εκδώσει στις 24 Μαΐ�υ 2000 (118). Επιπλέ�ν, η
Επιτρ�πή ε�ήγησε στ� δικαστή την �ρι�θέτηση ratione temporis µετα�ύ τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ)
αριθ. 1984/83 και τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 2970/1999 καθώς και την �υσιαστική ε�αρµ�γή τ�υς
(ratione materiae). Τ� τέταρτ� ερώτηµα α��ρ�ύσε τη µέγιστη επιτρεπ�µενη διάρκεια των
συµ�ωνιών απ�κλειστικής πρ�µήθειας καυσίµων πρ�κειµέν�υ να τύ��υν απαλλαγής κατά
κατηγ�ρία. Η Επιτρ�πή υπενθύµισε �τι ερµηνεύει αυστηρά τις πρ�ϋπ�θέσεις τ�υ άρθρ�υ 12
παράγρα��ς 2 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε)Κ) αριθ. 1983/84, τ� �π�ί� πρ�"λέπει απαλλαγή µέγιστης
διάρκειας δέκα ετών γι’ αυτ� τ� είδ�ς ρητρών. Επεσήµανε δε �τι υπάρ�ει ενδε��µεν� να
εµ�ανιστ�ύν ν�µικές κατασκευές µε σταυρ�ειδείς συµ"άσεις µετα�ύ πρ�µηθευτή και πωλητή
π�υ συνεπάγ�νται πρ�σωρινή µετα"ί"αση κυρι�τητας ή σύσταση εµπράγµατων δικαιωµάτων και
µίσθωση των εµπ�ρικών εγκαταστάσεων κατά τρ�π� ώστε να παρακάµπτεται � λεγ�µεν�ς
καν�νας των δέκα ετών. Η Επιτρ�πή υπενθύµισε επίσης τ�υς �ρ�υς τ�υ άρθρ�υ 5 στ�ι�εί� α) τ�υ
καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 2790/1999, καθώς και της παραγρά��υ 59 των κατευθυντήριων γραµµών
για τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς, π�υ πρ�"λέπ�υν �τι η διάρκεια αυτ�ύ τ�υ είδ�υς των ρητρών
δεν πρέπει να υπερ"αίνει τα πέντε �ρ�νια. Τ� πέµπτ� ερώτηµα τ�υ δικαστηρί�υ α��ρ�ύσε την
ένν�ια της συνδεδεµένης επι�είρησης. Η Επιτρ�πή κάλεσε τ� δικαστή να α�ι�λ�γήσει τα
πραγµατικά περιστατικά υπ� τ� πρίσµα τ�υ άρθρ�υ 11 τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 2790/1999.
Τέλ�ς, !ητήθηκε απ� την Επιτρ�πή να αναλύσει γενικ�τερα την εγκυρ�τητα των συµ�ωνιών

¥118¦ ΕΕ C 291 της 13.10.2000, σ. 1.
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µετα�ύ των µερών µε "άση τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� ανταγωνισµ�ύ, και συγκεκριµένα µιας σύµ"ασης
για σύσταση δικαιώµατ�ς επι�ανείας, µιας σύµ"ασης επαγγελµατικής µίσθωσης και µιας
σύµ"ασης απ�κλειστικής πρ�µήθειας πρατηρί�υ "εν!ίνης. Η Επιτρ�πή υπενθύµισε στ� δικαστή
�τι �ι εθνικές αρ�ές διαθέτ�υν ε��υσία άµεσης ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1.
Επέστησε δε την πρ�σ��ή τ�υ δικαστηρί�υ στα πρ�ηγ�ύµενα σ��λια σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή
των καν�νισµών απαλλαγής κατά κατηγ�ρία, και συγκεκριµένα �σ�ν α��ρά τη διάρκεια των
ρητρών απ�κλειστικής πρ�µήθειας και µη ανταγωνισµ�ύ, καθώς και τ� ενδε��µεν� να έ��υν ως
απ�τέλεσµα τ�ν απ�κλεισµ� της σ�ετικής αγ�ράς.

Στις 8 Απριλί�υ 2002, η Επιτρ�πή απάντησε σε αίτηση τ�υ Juzgado de Primera Instancia αριθ. 55
της Μαδρίτης της 12ης Φε"ρ�υαρί�υ 2002. Τα τέσσερα ερωτήµατα τ�υ δικαστή ήταν παρ�µ�ια µε
τα τέσσερα πρώτα ερωτήµατα της πρ�ηγ�ύµενης υπ�θεσης, �πως και η απάντηση της Επιτρ�πής.

Στις 5 Ι�υνί�υ 2002, η Επιτρ�πή απάντησε σε µια αίτηση τ�υ Juzgado de Primera Instancia αριθ.
19 της Μαδρίτης της 25ης Απριλί�υ 2002. Τρία απ� τα ερωτήµατα τ�υ δικαστηρί�υ α��ρ�ύσαν τ�
κατά π�σ�ν � πρατηρι�ύ��ς έ�ει την ιδι�τητα τ�υ εµπ�ρικ�ύ αντιπρ�σώπ�υ ή τ�υ ανε�άρτητ�υ
πωλητή µε γνώµ�να τις σ�ετικές µε τ�ν επι�ειρηµατικ� κίνδυν� διατά�εις της σύµ"ασης, καθώς
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

και σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των καν�νισµών για τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς (Ε)Κ) αριθ.
1984/83 και (ΕΚ) αριθ. 2970/1999 στη "ασική σ�έση µετα�ύ των δύ� διαδίκων της υπ�θεσης. Τα
ερωτήµατα αυτά ήταν παρ�µ�ια µε εκείνα π�υ διατυπώθηκαν στις δύ� πρ�ηγ�ύµενες υπ�θέσεις.
Τ� άλλ� ερώτηµα περιεί�ε ένα αίτηµα πρ�ς την Επιτρ�πή να αναλύσει κατά τρ�π� γενικ� την
ισ�ύ µε "άση την κ�ιν�τική ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ των συµ�ωνιών µετα�ύ των διαδίκων, και
συγκεκριµένα µια σύµ"αση επαγγελµατικής µίσθωσης και µια σύµ"αση απ�κλειστικής
πρ�µήθειας πρατηρί�υ "εν!ίνης. Aπως και στην περίπτωση τ�υ ερωτήµατ�ς π�υ υπέ"αλε τ�
Juzgado de Primera Instancia αριθ. 46 της Μαδρίτης, η Επιτρ�πή υπενθύµισε στ� δικαστή �τι τα
εθνικά δικαστήρια έ��υν ε��υσία άµεσης ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα��ς 1 της συνθήκης
ΕΚ. Η Επιτρ�πή επέστησε επίσης την πρ�σ��ή τ�υ δικαστή στ� !ήτηµα της διάρκειας των
ρητρών απ�κλειστικής πρ�µήθειας και µη ανταγωνισµ�ύ καθώς και στ� ενδε��µεν� να έ��υν ως
απ�τέλεσµα τ�ν απ�κλεισµ� της σ�ετικής αγ�ράς (119).

Με επιστ�λή της 16ης )κτω"ρί�υ 2002, τ� Εµπ�ρ�δικεί� των Βρυ�ελλών υπέ"αλε µια σειρά
ερωτήµατα στην Επιτρ�πή σ�ετικά µε τη �ρηµατ�δ�τική ενίσ�υση π�υ παρέ�ει η "ελγική
δηµ�σια επι�είρηση σιδηρ�δρ�µων SNCB στις θυγατρικές της π�υ ανήκ�υν στ�ν �µιλ� ABX.
Πρ�κειται για έναν �µιλ� εταιρειών π�υ δραστηρι�π�ιείται στις �δικές µετα��ρές και την
υλικ�τε�νική υπ�στήρι�η, π�υ περιλαµ"άνει και επι�ειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη
µέλη (Γαλλία, Κάτω Gώρες, Γερµανία). Κατά "άση τ� δικαστήρι� των Βρυ�ελλών ήθελε να
πληρ���ρηθεί κατά π�σ�ν αυτή η �ρηµατ�δ�τική υπ�στήρι�η συµ"ι"ά!εται µε τ�υς κ�ιν�τικ�ύς
καν�νες περί κρατικών ενισ�ύσεων και µε τα άρθρα 82 και 86 της συνθήκης ΕΚ.

Στις 5 ∆εκεµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή πληρ���ρησε τ� δικαστήρι� των Βρυ�ελλών �τι µετά απ�
µια πρ�καταρτική ανάλυση, �ι υπηρεσίες της κατέλη�αν στ� συµπέρασµα �τι τα πραγµατικά
περιστατικά π�υ ανέ�ερε τ� δικαστήρι� δεν �αίνεται να στ�ι�ει�θετ�ύν παρα"ίαση των άρθρων
82 και 86 της συνθήκης ΕΚ. Σύµ�ωνα µε τη ν�µ�λ�γία τ�υ Πρωτ�δικεί�υ (120) τ� γεγ�ν�ς και µ�ν�
�τι ��ρηγείται απ�κλειστικ� δικαίωµα σε επι�είρηση για να ε�ασ�αλιστεί η παρ��ή µιας
υπηρεσίας γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς δεν απαγ�ρεύει στην επι�είρηση αυτή την
επέκταση των δραστηρι�τήτων της σε άλλ�υς µη πρ�στατευ�µεν�υς τ�µείς. Ωστ�σ�, η ε�αγ�ρά

¥119¦ Βλέπε σηµεία 58-59, 138-160 των κατευθυντήριων γραµµών για τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς, �π.π.
¥120¦ Απ��αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ της 20ής Μαρτί�υ 2002 στην υπ�θεση T-175/99, UPS κατά Επιτρ�πής, δεν έ�ει

ακ�µη δηµ�σιευθεί.
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µιας εταιρείας π�υ δραστηρι�π�ιείται σε µη πρ�στατευ�µεν� τ�µέα µπ�ρεί να δηµι�υργήσει
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ, ε��σ�ν �ι π�ρ�ι π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για την ε�αγ�ρά αυτή
πρ�έρ��νται απ� την ε�αρµ�γή τιµών υπερ"�λικά υψηλών ή π�υ συνιστ�ύν διακρίσεις. Επίσης,
τ� γεγ�ν�ς �τι µια επι�είρηση π�υ κατέ�ει δεσπ�!�υσα θέση ε�αρµ�!ει επιθετική στρατηγική
τιµών σε µια γειτ�νική αλλά στενά συνδε�µενη αγ�ρά µπ�ρεί να στ�ι�ει�θετεί κατά�ρηση
δεσπ�!�υσας θέσης (121). )ι υπηρεσίες της Επιτρ�πής δεν εί�αν καµία ένδει�η απ� την �π�ία να
πρ�κύπτει �τι η SNCB συµπερι�έρεται µε κάπ�ι�ν απ� τ�υς τρ�π�υς αυτ�ύς σε σ�έση µε τις
θυγατρικές της π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται σε αγ�ρές αν�ικτές στ�ν ανταγωνισµ�.

Στις 4 Ν�εµ"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή απάντησε σε αίτηση της Audiencia Provincial de Madrid,
τµήµα αριθ. 18, της 2ας Σεπτεµ"ρί�υ 2002. Τα ερωτήµατα π�υ τέθηκαν ήταν παρ�µ�ια µε τα
τέσσερα πρώτα ερωτήµατα τ�υ Juzgado de Primera Instancia αριθ. 46 της Μαδρίτης ("λέπε
ανωτέρω), �πως και η απάντηση της Επιτρ�πής.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

¥121¦ Απ��αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ της 14ης Ν�εµ"ρί�υ 1996 στην υπ�θεση C-333/94 P, Tetra Pak κατά Επιτρ�πής,
Συλλ�γή 1996, σ. I-5951.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΥΝΑΤ�ΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜ�ΓΗΣ ΤΗΣ Κ�ΙΝ�ΤΙΚΗΣ Ν�Μ�ΘΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ�Υ 
ΑΠ� ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡ$ΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ�Υ

Β�λγιο Ναι Ν�µο� τη� 5η� Αυγο�στου 1991, �ρθρο 53: 5ταν οι βελγικ�� αρχ��
καλο�νται να αποφανθο�ν, κατ’ εφαρµογ� του �ρθρου 84 τη� συνθ�κη�
ΕΚ, σχετικ� µε το παραδεκτ� συµφωνι�ν και την καταχρηστικ�
εκµετ�λλευση δεσπ�ζουσα� θ�ση� στην κοιν� αγορ�, η απ�φαση
λαµβ�νεται απ� τι� αρχ�� που ορ�ζονται στον εν λ�γω ν�µο, σ�µφωνα µε
το �ρθρο 81 παρ�γραφο� 1 και το �ρθρο 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ, και
σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α και τι� κυρ�σει� που προβλ�πονται σ’ αυτ�ν.

∆αν�α 5χι Με το ν�µο αριθ. 416 τη� 31η� Μα;ου 2000 για την τροποπο�ηση του
ν�µου αριθ. 384 τη� 10η� Ιουν�ου 1997 σχετικ� µε τον ανταγωνισµ�
παραχωρ�θηκε στην αρχ� ανταγωνισµο� τη� ∆αν�α�
(Konkurrencestyrelsen) η εξουσ�α να εφαρµ�ζει �µεσα τι� απαγορευτικ��
διατ�ξει� του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 και του �ρθρου 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ.
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Γερµαν�α Ναι Kρθρο 50 του ν�µου GWB: Οι αρµοδι�τητε� που περι�ρχονται στι�
αρχ�� των κρατ�ν µελ�ν σ�µφωνα µε τα �ρθρα 84 και 85 τη� συνθ�κη�
ΕΚ, καθ�� και β�σει κανονισµ�ν που εκδ�δονται δυν�µει του �ρθρου 83
τη� συνθ�κη� ΕΚ, σε συνδυασµ� επ�ση� µε �λλε� εξουσιοδοτικ��
διατ�ξει� τη� συνθ�κη� ΕΚ, ασκο�νται απ� την οµοσπονδιακ� αρχ�
ανταγωνισµο� (Bundeskartellamt). 

Ελλ�δα Ναι Ν�µο� 703/1977 περ� προστασ�α� του ελε�θερου ανταγωνισµο�, �πω�
τροποποι�θηκε απ� το ν�µο 2296/1995, �ρθρο 13 β(3): Η επιτροπ�
ανταγωνισµο� και η γραµµατε�α τη� ασκο�ν τα καθ�κοντα που �χουν
ανατεθε� στι� εθνικ�� αρχ�� των κρατ�ν µελ�ν απ� τα �ρθρα 84 και 85
τη� συνθ�κη� για την �δρυση τη� Ευρωπαϊκ�� Οικονοµικ�� Κοιν�τητα�
και απ� του� κανονισµο�� που βασ�ζονται στο �ρθρο 83 τη� �δια�
Συνθ�κη�, σε συνδυασµ� µε �λλε� εξουσιοδοτικ�� διατ�ξει� τη�. Για το
σκοπ� αυτ�, η επιτροπ� ανταγωνισµο� και η γραµµατε�α τη� �χουν τι�
αρµοδι�τητε� που του� παρ�χονται β�σει του εν λ�γω ν�µου.

Ισπαν�α Ναι Real Decreto 295/1998 τη� 27η� Φεβρουαρ�ου, σχετικ� µε την εφαρµογ� 
του ευρωπαϊκο� δικα�ου του ανταγωνισµο� στην Ισπαν�α:
Kρθρο 1: Το Tribunal de Defensa de la Competencia ε�ναι η αρµ�δια 
αρχ� για την εφαρµογ� στην Ισπαν�α του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 και 
του �ρθρου 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ.
Kρθρο 3: Το Servicio de Defensa de la Competencia ε�ναι το �ργανο στο 
οπο�ο ανατ�θεται η διεξαγωγ� των διαδικασι�ν εφαρµογ�� του �ρθρου 
81 παρ�γραφο� 1 και του �ρθρου 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

Γαλλ�α Ναι ∆ι�ταγµα τη� 1η� ∆εκεµβρ�ου 1986, �ρθρο 56α (προστ�θηκε µε το ν�µο
τη� 2α� ∆εκεµβρ�ου 1992).
∆υν�µει του διατ�γµατο�, ο υπουργ�� οικονοµικ�ν και οι υπ�λληλοι
των υπηρεσι�ν του υπουργε�ου του, αφεν��, και το συµβο�λιο
ανταγωνισµο�, αφετ�ρου, διαθ�τουν, για την εφαρµογ� των �ρθρων 81
και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ, τι� αρµοδι�τητε� που �χουν κανονικ� για την
εφαρµογ� του γαλλικο� δικα�ου του ανταγωνισµο�.

Ιρλανδ�α Ναι Ο ν�µο� περ� ανταγωνισµο� ψηφ�σθηκε τον Απρ�λιο του 2002. Ο ν�ο�
ν�µο� παρ�χει στην εθνικ� αρχ� ανταγωνισµο� δικα�ωµα να παρ�µβει
σε περ�πτωση παρ�βαση� των �ρθρων 81 παρ�γραφο� 1 και 82 τη�
συνθ�κη� ΕΚ.

Ιταλ�α Ναι Legge comunitaria 1994, �ρθρο 54(5): Η Autorità garante della
concorrenza εφαρµ�ζει το �ρθρο 81 παρ�γραφο� 1 και το �ρθρο 82 τη�
συνθ�κη� ΕΚ ασκ�ντα� τι� εξουσ�ε� που τη� παρ�χει η εθνικ�
νοµοθεσ�α ανταγωνισµο� (ν�µο� αριθ. 287 τη� 10η� Οκτωβρ�ου 1990).
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Λουξεµβο�ργο 5χι Το κυβερνητικ� συµβο�λιο εν�κρινε τον Σεπτ�µβριο του 2002 �να
νοµοσχ�διο για τη θ�σπιση ν�α� νοµοθεσ�α� µε την οπο�α θα συσταθε�
�να ανεξ�ρτητο συµβο�λιο ανταγωνισµο� επιφορτισµ�νο µε την
εφαρµογ� του ν�ου ν�µου καθ�� και των �ρθρων 81 και 82 τη� συνθ�κη�
ΕΚ. Το σχ�διο αυτ� διαβιβ�στηκε για γνωµοδ�τηση στα επαγγελµατικ�
επιµελητ�ρια καθ�� και στο Συµβο�λιο Επικρατε�α�.

Κ�τω Χ�ρε� Ναι Ν�µο� περ� ανταγωνισµο� (Mededingingswet) τη� 22α� Μα;ου 1997, �ρθρο
88: Ο γενικ�� διευθυντ�� τη� αρχ�� ανταγωνισµο� (Mededingingsautoriteit)
ασκε� τι� αρµοδι�τητε� που προβλ�πονται στου� κανονισµο�� οι οπο�οι
βασ�ζονται στο �ρθρο 83 τη� συνθ�κη� ΕΚ �σον αφορ� την εφαρµογ� του
�ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 και του �ρθρου 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

Αυστρ�α Ναι ∆υν�µει τροποπο�ηση� του ν�µου περ� συµπρ�ξεων, το αυστριακ�
δικαστ�ριο ανταγωνισµο� εξουσιοδοτ�θηκε να εφαρµ�ζει �µεσα τα
�ρθρα 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Επ�ση�, µε την τροποπο�ηση του
ν�µου περ� ανταγωνισµο�, που τ�θηκε σε ισχ� την 1η Ιουλ�ου 2002,
συστ�θηκε µια ν�α οµοσπονδιακ� αρχ� ανταγωνισµο� που θα
λειτουργε� ω� ανεξ�ρτητη ερευνητικ� και διωκτικ� αρχ� για τι�
υποθ�σει� ανταγωνισµο�, εν� η λ�ψη αποφ�σεων θα παραµε�νει στην
αρµοδι�τητα του δικαστηρ�ου ανταγωνισµο�.
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Συµπεράσµατα

Απ� τα 15 κράτη µέλη, σε δώδεκα �ι εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ δύνανται να ε�αρµ�!�υν άµεσα
τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. )ι εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ π�υ δεν έ��υν την ε��υσία
αυτή είναι �ι αρ�ές τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ, τ�υ Λ�υ�εµ"�ύργ�υ και της Φινλανδίας. Στ�
Λ�υ�εµ"�ύργ� και στ� Ηνωµέν� Βασίλει� πρ�"λέπεται να δ�θεί στις εθνικές αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ αρµ�δι�τητα άµεσης ε�αρµ�γής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ κατά τ�
2003.

∆υνάµει των άρθρων 5, 35 και 45 τ�υ νέ�υ καν�νισµ�ύ (EΚ) αριθ. 1/2003 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 16ης
∆εκεµ"ρί�υ 2002 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1), �λα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει
να παρέ��υν στις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ τ�υς τ� δικαίωµα να ε�αρµ�!�υν άµεσα τα άρθρα
81 και 82 της συνθήκης EΚ τ� αργ�τερ� έως την 1η Μαΐ�υ 2004.

Πορτογαλ�α Ναι Decreto-lei 371/93 τη� 29η� Οκτωβρ�ου 1993, �ρθρο 12 παρ�γραφο� 2: Η
Γενικ� ∆ιε�θυνση Ανταγωνισµο� και Τιµ�ν ε�ναι αρµ�δια για την
�σκηση των καθηκ�ντων που �χουν οι αρχ�� των κρατ�ν µελ�ν
σ�µφωνα µε του� κανονισµο�� που βασ�ζονται στο �ρθρο 83 τη�
συνθ�κη� ΕΟΚ.

Φινλανδ�α 5χι

Σουηδ�α Ναι Απ� την 1η Ιανουαρ�ου 2001, η Konkurrensverket �χει την εξουσ�α να
εφαρµ�ζει �µεσα τα �ρθρα 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ (ν�µο� 1994:
1845, �πω� τροποποι�θηκε µε το ν�µο 2000: 1023, �ρθρο 2).

Ηνωµ�νο 
Βασ�λειο

5χι Το νοµοσχ�διο περ� επιχειρηµατικ�τητα� (Enterprise Bill), που παρ�χει
στι� βρετανικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� εξουσ�α να εφαρµ�ζουν �µεσα τα
�ρθρα 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ, �λαβε τη βασιλικ� �γκριση κατ� το
2002 και θα τεθε� σε εφαρµογ� το 2003.
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VI — ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤ)Ι%ΕΙΑ

A — ÕÚıÚ· 81, 82 Î·È 86 ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ ∂∫ Î·È ¿ÚıÚÔ 65 ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ 
∂∫∞Ã

1. ∆ραστηρι	τητες τ�υ 2002

1.1. Νέες υπ�θέσεις π�υ κινήθηκαν τ� 2002122

Τ�πο� Αριθµ�� A%

Κοινοποι�σει� 101 31,5

Καταγγελ�ε� 129 40,2

Ex officio  (122) 91 28,3

Σ�νολο 321 100,0
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

1.2. Υπ�θέσεις π�υ περατώθηκαν τ� 2002 123 124 125

¥122¦ Ex officio είναι �ι υπ�θέσεις π�υ κινήθηκαν µε πρωτ�"�υλία της Επιτρ�πής.

Με επίσηµη απ	�αση Με ανεπίσηµη διαδικασία
Παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 81 11  (123) ∆ι�ικητική επιστ�λή θέση στ� αρ�εί� 

81/1, 82
41

Παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 82 µε πρ�στιµ� 0 ∆ι�ικητική επιστ�λή θέση στ� αρ�εί� 81/3 20
Αρνητική πιστ�π�ίηση 0 ∆ι�ικητική επιστ�λή ασυµ"ί"αστ�υ 0
Απαλλαγή 4 Απ�ρριψη της καταγγελίας 36
Απ�ρριψη καταγγελίας 12  (124) ∆ι�ικητικ� κλείσιµ� τ�υ �ακέλλ�υ 233
Μη διατύπωση αντιρρήσεων 1

Παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 65 της συνθήκης 
ΕΚΑG

1

Απ��αση δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 86 0

Απ��αση δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 85 4 (125)

Σύν�λ� 33 Σύν�λ� 330

¥123¦ Εννέα απ��άσεις εκ των �π�ίων µε µία περατώθηκαν τρεις υπ�θέσεις.
¥124¦ Συµπεριλαµ"αν�µένης µιας απ��ασης σ�ετικά µε καταγγελία "άσει τ�υ άρθρ�υ 86.
¥125¦ ∆ύ� απ��άσεις εκ των �π�ίων µε µία περατώθηκαν τρεις υπ�θέσεις.
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2. Τετραετής επισκ	πηση

2.1. Ε�έλι�η τ�υ αριθµ�ύ των εκκρεµών υπ�θέσεων

2.2. Ε�έλι�η των νέων υπ�θέσεων

Εκκρεµε�� υποθ�σει� στα τ�λη του ηµερολογιακο� �του�

1999 2000 2001 2002

Κοινοποι�σει� 425 374 313 285

Καταγγελ�ε� 402 359 333 327

Ex officio 186 202 195 193

Σ�νολο 1 013 935 841 805

Ν�ε� υποθ�σει� που καταχωρ�θηκαν στη δι�ρκεια του �του�
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2.3. Ε�έλι�η των υπ�θέσεων π�υ περατώθηκαν 

1999 2000 2001 2002

Κοινοποι�σει� 162 101 94 101

Καταγγελ�ε� 149 112 116 129

Ex officio  77 84 74 91

Σ�νολο 388 297 284 321

Υποθ�σει� που περατ�θηκαν στη δι�ρκεια του �του�

1999 2000 2001 2002

Επ�σηµε� αποφ�σει�  68  36  54 33

Ανεπ�σηµε� διαδικασ�ε� 514 343 324 330

Σ�νολο 582 379 378 363
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B — ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (E∫) ·ÚÈı. 4064/89 ÙË˜ 21Ë˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 
1989 ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (126)

1. Λη�θείσες κ�ιν�π�ιήσεις — 1997-2002 

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Κοινοποιηθε�σε� υποθ�σει� 172 235 272 345 335 277

Κοινοποι�σει� που αποσ�ρθηκαν 
στη φ�ση I

9 5 7 8 8 3

Κοινοποι�σει� που αποσ�ρθηκαν 
στη φ�ση II

0 4 5 6 4 1

Τελικ�� αποφ�σει� 142 238 270 345 340 275

Σ�νολο υποθ�σεων που 
περατ�θηκαν µε τελικ� απ�φαση 

136 235 269 341 334 264
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

Σηµείωση: Σε µικρ� αριθµ� υπ�θέσεων λή�θηκαν δύ� τελικές απ��άσεις: µία για µερική παραπ�µπή σε κράτ�ς
µέλ�ς και µία απ��αση σ�ετικά µε τ� υπ�λ�ιπ� µέρ�ς της υπ�θεσης π�υ δεν εί�ε παραπεµ�θεί.

2. Απ��άσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 6 — 1999-2002 

¥126¦ Aπως τρ�π�π�ιήθηκε απ� τ�ν καν�νισµ� (EΚ) αριθ. 1310/97 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 30ής Ι�υνί�υ 1997 (ΕΕ L 180
της 9.7.1997).

1999 2000 2001 2002

Kρθρο 6 παρ�γραφο� 1 στοιχε�ο α) 1 1 T% 1 0,3T % 1 0,3 T% 1 0,4 T%

Kρθρο 6 παρ�γραφο� 1 στοιχε�ο β) 
χωρ�� αν�ληψη δεσµε�σεων

236 86 T% 293 85,9 T% 299 89,2 T% 242 93,1T %

Kρθρο 6 παρ�γραφο� 1 στοιχε�ο γ) 20 7,2T % 19 5,6 T% 22 6,6 T% 7 2,7T %

Υποθ�σει� στι� οπο�ε� �γιναν δεκτ�� 
δεσµε�σει� κατ� τη δι�ρκεια τη� φ�ση� I 

16 5,8 T% 28 8,2T % 13 3,9T % 10 3,8T %

Σ�νολο 273 100A % 341 100A % 335 100A % 260 100 A%
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3. Απ��άσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8 — 1999-2002 

4. Απ��άσεις παραπ�µπής — 1999-2002 

1999 2000 2001 2002

Αποφ�σει� δυν�µει του �ρθρου 8 
παρ�γραφο� 2, που συνοδε�ονται απ� 
�ρου� και υποχρε�σει� 

8 89 T% 12 70,6 T% 10 50 T% 5 56 T%

Αποφ�σει� δυν�µει του �ρθρου 8 
παρ�γραφο� 2, χωρ�� �ρου� και 
υποχρε�σει� 

0 0T % 3 17,7T % 5 25T % 2 22T %

Απαγ�ρευση β�σει του �ρθρου 8 
παρ�γραφο� 3 

1 11T % 2 11,7T % 5 25T % 0 0T %

Εντολ�� εκχ�ρηση� β�σει του �ρθρου 8 
παρ�γραφο� 4 

0 0T % 0 0T % 0 0T % 2 22 T%

Σ�νολο 9 100 A% 17 100A % 20 100A % 9 100 A%
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

5. Απ��άσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 7 — 1999-2002 

1999 2000 2001 2002

Kρθρο 9 (α�τηση απ� κρ�το� µ�λο�) 10 6 10 10

Kρθρο 9 (ολικ� � µερικ� παραποµπ� σε κρ�το� µ�λο�) 5 6 7 13

Kρθρο 22 παρ�γραφο� 3 0 0 0 2

1999 2000 2001 2002

Αποφ�σει� β�σει του �ρθρου 7 παρ�γραφο� 4, για 
απαλλαγ� απ� αναστολ�

7 4 5 14



™∆∞∆π™∆π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ 407

° — ∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

1. Νέες υπ�θέσεις π�υ κατα�ωρήθηκαν τ� 2002 127

Γεωργία Μετα��ρές Αλιεία Άνθρακας Λ�ιπ�ί 
τ�µείς Σύν�λ� %

Κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις

N 341 48 73 6 349 817 77,5

Μη κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις

NN 34 27 25 1 67 154 14,6

Υ�ιστάµενες 
ενισ�ύσεις

E 0 0 0 0 5 5 0,5

Κινηθείσες 
διαδικασίες

C 9 12 0 0 57 78 7,4

Σύν�λ�  (127) 384 87 98 7 478 1 054
% 36,4 8,3 9,3 0,7 45,3
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

2. Υπ�θέσεις υπ	 ε�έταση στις 31 ∆εκεµ�ρί�υ 2002 (εκκρεµείς την 31η ∆εκεµ�ρί�υ 2002)

¥127¦ Επιπλέ�ν, τα κράτη µέλη υπέ"αλαν 230 εκθέσεις για υπ�θέσεις ενισ�ύσεων π�υ εί�αν απαλλαγή, απ� τις �π�ίες
128 α��ρ�ύσαν ενισ�ύσεις υπέρ των ΜΜΕ και 102 ενισ�ύσεις υπέρ της εκπαίδευσης.

Γεωργ�α Μεταφορ�� Αλιε�α @νθρακα�
Λοιπο� 
τοµε��

Σ�νολο %

Κοινοποιηθε�σε� 
ενισχ�σει�

N 270 44 18 2 167 501 53,4

Μη κοινοποιηθε�σε� 
ενισχ�σει�

N
N

125 36 11 0 82 254 27,1

Υφιστ�µενε� 
ενισχ�σει�

E 21 8 0 0 9 38 4,1

Κινηθε�σε� 
διαδικασ�ε�

C 49 8 10 8 69 144 15,4

Σ�νολο 465 96 39 10 327 937

% 49,6 10,2 4,2 1,1 34,9



408  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

3. Υπ�θέσεις π�υ ε�ετάστηκαν τ� 2002 µε �άση τ� µητρώ� στ� �π�ί� κατα�ωρήθηκαν

3.1. Υπ�θέσεις π�υ απ�τέλεσαν αντικείµεν� απ	�ασης τ� 2002

3.2. Υπ�θέσεις π�υ περατώθηκαν τ� 2002

Γεωργ�α 
Μεταφο

ρ�� 
Αλιε�α 

@νθρα
κα�

Λοιπο� 
τοµε��

Σ�νολ
ο

%

Κοινοποιηθε�σε� 
ενισχ�σει�

N 276 48 61 2 276 663 72,9

Μη κοινοποιηθε�σε� 
ενισχ�σει�

NN 14 27 28 0 51 120 13,2

Υφιστ�µενε� ενισχ�σει� E 0 0 0 0 9 9 1,0

Κινηθε�σε� διαδικασ�ε� C 7 12 2 8 88 117 12,9

Σ�νολο 297 87 91 10 424 909

% 32, 7 9,6 10,0 1,1 46,6
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

4. Απ��άσεις π�υ έλα�ε η Επιτρ�πή τ� 2002

Γεωργ�α Μεταφορ�� Αλιε�α @νθρακα�
Λοιπο� 
τοµε��

Σ�νολο %

Κοινοποιηθε�σε� 
ενισχ�σει�

N 295 2 61 0 367 725 66,3

Μη κοινοποιηθε�σε� 
ενισχ�σει�

NN 14 1 28 0 68 111 10,1

Υφιστ�µενε� ενισχ�σει� E 0 0 0 0 56 56 5,1

Κινηθε�σε� διαδικασ�ε� C 7 0 2 0 84 93 8,5

Υποθ�σει� που αποσ�ρθηκαν 
απ� τα κρ�τη µ�λη

23 0 9 0 77 109 10,0

Σ�νολο 339 3 100 0 652 1A094

% 31,0 0,3 9,1  0 59,6

Γεωργ�α Μεταφορ�� Αλιε�α @νθρακα�
Λοιπο� 
τοµε��

Σ�νολο %

Μη διατ�πωση αντιρρ�σεων 276 41 84 6 271 678 76,6

Αποφ�σει� στο 
πλα�σιο τη� 
επ�σηµη� 
διαδικασ�α� 
εξ�ταση�

Κινηθε�σε� 
διαδικασ�ε�

5 11 1 0 62 79 8,9

Θετικ�� 
αποφ�σει�

0 2 1 1 29 33 3,7

Αρνητικ�� 
αποφ�σει�

3 3 0 0 37 43 4,9

Αποφ�σει� 
υπ� �ρου�

0 0 0 0 5 5 0,6

Κατ�λληλα µ�τρα 0 0 0 0 7 7 0,8

Kλλε� αποφ�σει� 4 0 0 3 33 40 4,5

Σ�νολο 288 57 86 10 444 885 288

% 32,6 6,4 9,7 1,1 50,2
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5. Ε�έλι�η κατά την περί�δ� 1992-2002

Ληφθε�σε� αποφ�σει� 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Μη διατ�πωση αντιρρ�σεων 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315 271

Αποφ�σει� στο 
πλα�σιο τη� 
επ�σηµη� 
διαδικασ�α� 
εξ�ταση�

Κινηθε�σε� 
διαδικασ�ε�

30 32 40 57 43 68 66 62 65 67 62

Θετικ�� 
αποφ�σει�

25 19 15 22 14 18 16 28 11 15 29

Αρνητικ�� 
αποφ�σει�

8 6 3 9 23 9 31 30 5 26 37

Αποφ�σει� 
υπ� �ρου�

7 1 2 5 3 5 8 3 0 3 5

Κατ�λληλα µ�τρα/Kλλε� 
αποφ�σει�

9 10 27 22 18 17 31 63 34 25 33

Σ�νολο 552 467 527 619 474 502 460 444 475  451  444
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

6. Καταν�µή απ��άσεων ανά κράτ�ς µέλ�ς

DE AT BE DK ES FI FR EL IE IT LU NL PT UK SV EΕ

Μη διατ�πωση αντιρρ�σεων 69 10 11 7 36 8 26 10 13 22 0 22 6 27 4 271

Αποφ�σει� 
στο πλα�σιο 
τη� επ�σηµη� 
διαδικασ�α� 
εξ�ταση�

Κινηθε�σε� 
διαδικασ�ε�

13 1 6 1 8 0 7 2 0 13 2 0 3 6 0 62

Θετικ�� 
αποφ�σει�

10 0 0 0 4 0 2 0 0 8 0 1 2 2 0 29

Αρνητικ�� 
αποφ�σει�

19 0 2 0 4 1 2 1 0 4 2 1 1 0 0 37

Αποφ�σει� 
υπ� �ρου�

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5

Κατ�λληλα µ�τρα 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7

Kλλε� αποφ�σει� 7 0 0 0 3 0 5 1 1 14 0 1 0 1 0 33

Σ�νολο 121 11 21 8 56 9 44 14 14 61 4 25 13 38 5 444
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VII — ΜΕΛΕΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2002, η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµ�ύ ανέθεσε τη διενέργεια 23 µελετών.
Τέσσερις απ� τις µελέτες αυτές �λ�κληρώθηκαν, απ� τις �π�ίες η µία είναι εµπιστευτική.

Επιπλέ�ν, τ� 2002 �λ�κληρώθηκαν δώδεκα µελέτες π�υ εί�αν παραγγελθεί τ� 2001, απ� τις
�π�ίες �ι δέκα είναι εµπιστευτικές.

)ι έντεκα εµπιστευτικές µελέτες δεν καλύπτ�νται στην παρ�ύσα έκθεση. )ι πέντε άλλες
µελέτες π�υ �λ�κληρώθηκαν έ��υν συν�πτικά ως ε�ής.

Novatris: ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô

Στ���ς της µελέτης ήταν � καλύτερ�ς πρ�σδι�ρισµ�ς των συν�ρων της αγ�ράς µετα�ύ της
πρ�σ"ασης υψηλής τα�ύτητας στ� ∆ιαδίκτυ� και της πρ�σ"ασης �αµηλής τα�ύτητας στ�
∆ιαδίκτυ� για τα ν�ικ�κυριά και η παρ��ή π�σ�τικών στ�ι�είων π�υ επιτρέπ�υν την καλύτερη
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

γνώση της δυνατ�τητας υπ�κατάστασης, απ� την πλευρά των καταναλωτών, µετα�ύ αυτών των
δύ� τρ�πων πρ�σ"ασης στ� ∆ιαδίκτυ�, µέσω της ελαστικ�τητας της !ήτησης, �ταν υπάρ�ει µια
περι�ρισµένη διακύµανση της τιµής (10 και 5 %) και των �αιν�µένων µετατ�πισης της !ήτησης
π�υ απ�ρρέ�υν απ� αυτή τη διακύµανση.

Η µελέτη κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι µε µια διακύµανση των τιµών της τά�ης τ�υ 10 %, 80 %
των συνδρ�µητών θα πρ�τιµ�ύσαν πρ�σ"αση υψηλής τα�ύτητας, ενώ µ�ν� 7 % απ� αυτ�ύς θα
επέστρε�αν στην πρ�σ"αση �αµηλής τα�ύτητας. Τ� απ�τέλεσµα αυτ� επι"ε"αιώνει �τι �ι δύ�
αγ�ρές είναι �ωριστές.

European Economics Research: ÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ 
ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ — √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·

Στη µελέτη αυτή αναλύ�νται τα µεθ�δ�λ�γικά πρ�"λήµατα τ�υ �ρισµ�ύ της αγ�ράς στ�ν τ�µέα
των µέσων ενηµέρωσης. Σκ�π�ς της έρευνας ήταν να πρ�σδι�ριστεί κατά π�σ� και µε π�ι� τρ�π�
τα �ικ�ν�µικά �αρακτηριστικά των "ι�µη�ανιών µέσων ενηµέρωσης �δηγ�ύν σε συγκεκριµένα
πρ�"λήµατα σε επίπεδ� �ρισµ�ύ της αγ�ράς. Τα �ικ�ν�µικά �αρακτηριστικά π�υ αναλύθηκαν
στη µελέτη ήταν η ε�αρµ�γή διακρίσεων ως πρ�ς τις τιµές, η ε�αρµ�γή π�λιτικής
�µαδ�π�ίησης, η δια�ήµιση και τ� ελεύθερ� περιε��µεν�, �ι πύλες, �ι τα�είες µετα"�λές και η
σύγκλιση.

Στη µελέτη ε�ετά!εται πώς τα �αρακτηριστικά αυτά εκδηλών�νται στην πρά�η και παρέ�εται µια
κριτική �ικ�ν�µική ανάλυση των πρ�σεγγίσεων για τ�ν �ρισµ� της αγ�ράς π�υ έ��υν υι�θετηθεί
στ� παρελθ�ν σε �ρισµένες υπ�θέσεις ανταγωνισµ�ύ. �εκινώντας απ� την ανακ�ίνωση της
Επιτρ�πής για τ�ν �ρισµ� της αγ�ράς, η µελέτη επι�ειρεί να αναπτύ�ει πρακτικές πρ�σεγγίσεις
για τ�ν �ρισµ� της αγ�ράς στ�ν τ�µέα, και καταλήγει σε µια πρ�ταση για ένα πλαίσι� και για τα
"ασικά "ήµατα �σ�ν α��ρά τ�ν �ρισµ� της αγ�ράς στ�ν τ�µέα των µέσων ενηµέρωσης. Η
µελέτη, στηρι!�µενη σε µια σειρά παραρτηµάτων π�υ τεκµηριών�υν την υι�θετ�ύµενη
πρ�σέγγιση, παρέ�ει µια λεπτ�µερή επισκ�πηση της ένν�ιας τ�υ �ρισµ�ύ της αγ�ράς και
ε�ετά!ει µε κριτικ� πνεύµα τη θέση σύµ�ωνα µε την �π�ία µια πρ�σέγγιση µε "άση τ�ν �ρισµ�
της αγ�ράς δεν είναι κατάλληλη για την ανάλυση απ� πλευράς ανταγωνισµ�ύ των υπ�θέσεων
µέσων ενηµέρωσης στ�ν τ�µέα της «νέας �ικ�ν�µίας». Τέλ�ς, η µελέτη πρ�τείνει ένα
δια�ωρισµ� κατά κατηγ�ρίες των παραδ�σιακών δ�κιµών και τε�νικών �ρισµ�ύ της αγ�ράς.
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Frank Verboven: ÔÛÔÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ 
ÙÔÌ¤· ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

Η µελέτη αυτή επικεντρώνεται στην ανάλυση των περι�ρισµών απ� πλευράς ανταγωνισµ�ύ π�υ
απ�ρρέ�υν απ� την υπ�κατάσταση της !ήτησης µετα�ύ δια��ρων κατηγ�ριών αυτ�κινήτων και
γεωγρα�ικών περι��ών εντ�ς της ΕΕ. ) �ρισµ�ς της σ�ετικής γεωγρα�ικής αγ�ράς "ασί!εται σε
στ�ι�εία για τις δια��ρές των διεθνών τιµών και τ�υς εµπ�ρικ�ύς �ραγµ�ύς �πως τεκµηριών�νται
σε µελέτες ή εκθέσεις π�υ έ��υν δηµ�σιευθεί στ� παρελθ�ν, �ρισµένες απ� τις �π�ίες
πραγµατ�π�ιήθηκαν ή παραγγέλθηκαν απ� την Επιτρ�πή. ) �ρισµ�ς της σ�ετικής αγ�ράς
πρ�ϊ�ντων στηρί!εται σε �ικ�ν�µετρική ανάλυση για τη !ήτηση καιν�ύργιων αυτ�κινήτων,
�ρησιµ�π�ιώντας µια "άση δεδ�µένων για πέντε �ώρες της ΕΕ για την περί�δ� 1970-1999.

Η µελέτη καταλήγει �τι σε κάθε γεωγρα�ική αγ�ρά π�υ αναλύεται, δηλαδή ένα δεδ�µέν� κράτ�ς
µέλ�ς, διακρίν�νται πέντε �ωριστές αγ�ρές πρ�ϊ�ντων: µικρά αυτ�κίνητα (αντιστ�ι�εί στα
τµήµατα Α και Β της Επιτρ�πής), µεσαία αυτ�κίνητα (τµήµα C), ανώτερη κατηγ�ρία µεσαίων
αυτ�κινήτων (τµήµα D), ανώτερη κατηγ�ρία/αυτ�κίνητα π�λυτελείας (αντιστ�ι�εί στα τµήµατα E
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και F της Επιτρ�πής) και αυτ�κίνητα σπ�ρ (µέρ�ς τ�υ τµήµατ�ς G της Επιτρ�πής). Έτσι, κάθε
µία απ� αυτές τις αγ�ρές πρ�ϊ�ντων σε καθένα απ� τα κράτη µέλη π�υ αναλύθηκαν απ�τελεί
σ�ετική αγ�ρά. ) "αθµ�ς στ�ν �π�ί� τ� συµπέρασµα αυτ� θα ίσ�υε και σε άλλα κράτη µέλη, ή
κατά π�σ� η ίδια ανάλυση θα κατέληγε σε ελα�ρώς δια��ρετικά απ�τελέσµατα για άλλα κράτη
µέλη, ήταν θέµατα π�υ δεν ε�ετάστηκαν απ� τη µελέτη. Ωστ�σ�, τ� γενικ� συµπέρασµα ήταν �τι
µια ρεαλιστική εκτίµηση απ� πλευράς ανταγωνισµ�ύ τ�υ τ�µέα των επι"ατικών αυτ�κινήτων δεν
µπ�ρεί να στηρί!εται στην υπ�θεση �τι υπάρ�ει µία µ�ν� σ�ετική αγ�ρά στην �π�ία
ανταγωνί!�νται �λα τα αυτ�κίνητα σε �λη την ΕΕ σε ισ�τιµη "άση. Τ� επίπεδ� ανταγωνισµ�ύ
στ�ν τ�µέα τ�υ λιανικ�ύ εµπ�ρί�υ αυτ�κινήτων πρέπει να εκτιµηθεί σε ένα �αµηλ�τερ� και
λεπτ�µερέστερ� επίπεδ� συγκέντρωσης.

Deloitte & Touche: ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË˜ 
ÙÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜

) ��ρέας π�υ εκτέλεσε τη µελέτη πραγµατ�π�ίησε εκτίµηση πραγµατ�γνωµ�σύνης �σ�ν α��ρά
την ανάλυση των πρακτικών αντιστάθµισης τ�υ συναλλαγµατικ�ύ κινδύν�υ µιας συγκεκριµένης
εταιρείας, ιδίως �σ�ν α��ρά τις τυπικές µεθ�δ�υς αντιστάθµισης συναλλαγµατικ�ύ κινδύν�υ, τ�
κ�στ�ς της αντιστάθµισης κινδύν�υ και την πιθαν�τητα �ρησιµ�π�ίησης απ�θεµατικών ως
υπ�κατάστατ� για την αντιστάθµιση συναλλαγµατικ�ύ κινδύν�υ. ) ��ρέας π�υ ανέλα"ε την
εκτέλεση της µελέτης υπέ"αλε σ�ετική γραπτή έκθεση.

Institut d’économie industrielle: Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË

Η µελέτη πραγµατ�π�ιήθηκε απ� τ� Institut d’ιconomie industrielle στ� Πανεπιστήµι� της
Τ�υλ�ύ!ης, και ειδικ�τερα απ� µια �µάδα π�υ την απ�τελ�ύσαν �ι καθηγητές Marc Ivaldi, Bruno
Julien, Patrick Rey, Paul Seabright και Jean Tirole.

Η µελέτη παρέ�ει ένα εν�π�ιηµέν� πλαίσι� για την �ικ�ν�µική ανάλυση σιωπηρών
συµπρά�εων. Περιλαµ"άνει µια γενική έρευνα των �ικ�ν�µικών παραγ�ντων π�υ διέπ�υν τις
σιωπηρές συµπρά�εις και αναλύει διε��δικά κάθε πτυ�ή µιας συγκεκριµένης αγ�ράς π�υ
επηρεά!ει την ανάλυση τ�υ κατά π�σ� είναι πιθαν� να πρ�κύψει µια σιωπηρή σύµπρα�η.
Επιπλέ�ν, η µελέτη παρέ�ει ανάλυση άλλων µ�ρ�ών σιωπηρών συµπρά�εων π�υ δεν α��ρ�ύν τις
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τιµές και διατυπώνει συστάσεις για τις επιπτώσεις της ανάλυσης αυτής στην ε�αρµ�γή των
καν�νων ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α��ρά τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων.

Τ� κύρι� µέρ�ς της µελέτης ε�ετά!ει τ�υς διά��ρ�υς παράγ�ντες π�υ �αρακτηρί!�υν µια
συγκεκριµένη αγ�ρά π�υ µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν για την �ικ�ν�µική ανάλυση των
σιωπηρών συµπρά�εων. Στ�υς παράγ�ντες αυτ�ύς συµπεριλαµ"άν�νται: � αριθµ�ς των
ανταγωνιστών, η διαν�µή των µεριδίων της αγ�ράς, �ι �ραγµ�ί εισ�δ�υ, η συ�ν�τητα των
συναλλαγών µετα�ύ των ανταγωνιστών, � "αθµ�ς της δια�άνειας, η αύ�ηση της !ήτησης, η
σηµασία των �ικ�ν�µικών κύκλων, �ι ασυµµετρίες τ�υ κ�στ�υς, η δια��ρ�π�ίηση πρ�ϊ�ντων και
�ι π�λυτ�µεακές επα�ές. Στην έκθεση αναλύ�νται τα �ικ�ν�µικά κίνητρα τ�υ τρ�π�υ επίδρασης
των δια��ρων παραγ�ντων στην ανάλυση.

Παρ�λ� π�υ τ� συνηθισµέν� �ικ�ν�µικ� µ�ντέλ� της σιωπηρής σύµπρα�ης στηρί!εται στην
υπ�θεση τ�υ συντ�νισµ�ύ των τιµών απ� κ�ιν�ύ, υπάρ��υν και άλλ�ι τρ�π�ι µε τ�υς �π�ί�υς θα
µπ�ρ�ύσε να πραγµατ�π�ιηθεί µια σύµπρα�η. Στην έκθεση περιγρά�εται πώς θα επηρεα!�ταν η
ανάλυση εάν η σύµπρα�η έ�ει ως αντικείµεν� τις π�σ�τητες, την παραγωγική ικαν�τητα ή τις
επενδυτικές δραστηρι�τητες. Επιπλέ�ν, ε�ετά!�νται �ρισµένα θέµατα π�υ α��ρ�ύν τις αγ�ρές
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δηµ�πρασιών και τ�µείς εντάσεως Ε & Α.

Aσ�ν α��ρά τις επιπτώσεις της ανάλυσης αυτής για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων, η µελέτη
παρ�υσιά!ει µια ιεράρ�ηση παραγ�ντων π�υ "�ηθ�ύν στ�ν πρ�σδι�ρισµ� των θεµάτων αυτών σε
συγκεκριµένες υπ�θέσεις π�υ έ��υν απ��ασιστική σηµασία για τ�ν πρ�σδι�ρισµ� τ�υ κατά
π�σ�ν µια συγκέντρωση µπ�ρεί να �δηγήσει σε αυ�ηµέν� κίνδυν� συντ�νισµ�ύ της
συµπερι��ράς.

Gάρη στη σα�ή και περιεκτική της διάρθρωση, η συµ"�λή της µελέτης αυτής είναι σηµαντική
για τ� σ�έδι� ανακ�ίνωσης σ�ετικά µε την εκτίµηση των �ρι!�ντιων συγκεντρώσεων, και
ειδικ�τερα τ� τµήµα π�υ α��ρά τις σιωπηρές συµπρά�εις. Επιτρέπει στην Επιτρ�πή να στηρί�ει
τις επιλ�γές της ως πρ�ς τις ε�αρµ�!�µενες π�λιτικές της στη σύγ�ρ�νη �ικ�ν�µική θεωρία.
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VIII — ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ XXXIη ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Π)ΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ)Υ

A — ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ

Ψή�ισµα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν���υλί�υ σ�ετικά µε την πρ	ταση της Επιτρ�πής επί 
της XXXIης Έκθεσης επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ — 2001 [SEC(2002) 462 — C5-
0282/2002 — 2002/2142(COS)] και απάντηση της επιτρ�πής

1111.... ΕΕΕΕιιιισσσσηηηηγγγγηηηηττττήήήήςςςς::::    Alain Lipietz

2222.... ΑΑΑΑρρρριιιιθθθθ....    ΕΕΕΕΚΚΚΚ:::: A5-0352/2002

3333.... ΗΗΗΗµµµµεεεερρρρ����µµµµηηηηννννίίίίαααα    έέέέγγγγκκκκρρρριιιισσσσηηηηςςςς:::: 21 Ν�εµ"ρί�υ 2002
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4444.... ΘΘΘΘέέέέµµµµαααα:::: Ψή�ισµα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ σ�ετικά µε την πρ�ταση της Επιτρ�πής
επί της XXXIης Έκθεσης επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ — 2001 [SEC(2002) 462 — C5-
0282/2002 — 2002/2142(COS)]

5. ΑΑΑΑρρρρµµµµ����δδδδιιιιαααα    κκκκ����ιιιινννν����""""����υυυυλλλλεεεευυυυττττιιιικκκκήήήή    εεεεππππιιιιττττρρρρ����ππππήήήή:::: Επιτρ�πή �ικ�ν�µικής και ν�µισµατικής π�λιτικής

6. ΙΙΙΙσσσσττττ����ρρρριιιικκκκ����    ττττ����υυυυ    ψψψψηηηη����ίίίίσσσσµµµµααααττττ����ςςςς:::: Τ� Κ�ιν�"�ύλι� εκµεταλλεύεται τακτικά την ευκαιρία της
έγκρισης της ετήσιας έκθεσης για να δι�ργανώνει γενική συ!ήτηση σ�ετικά µε �λες τις
πτυ�ές της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.

7. ΑΑΑΑννννάάάάλλλλυυυυσσσσηηηη    ττττ����υυυυ    κκκκεεεειιιιµµµµέέέένννν����υυυυ    κκκκααααιιιι    ττττωωωωνννν    ααααιιιιττττηηηηµµµµάάάάττττωωωωνννν    ττττ����υυυυ    ΚΚΚΚ����ιιιινννν����""""����υυυυλλλλίίίί����υυυυ::::    Τ� Κ�ιν�"�ύλι� �αιρετί!ει
µε ικαν�π�ίηση την XXXIη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ και αναγνωρί!ει τ�
έργ� π�υ επιτέλεσε η Επιτρ�πή. Επι"ε"αιώνει την ανάγκη σταθερ�ύ και αυστηρ�ύ
ελέγ��υ των στρε"λώσεων τ�υ ανταγωνισµ�ύ απ� δηµ�σι�υς και ιδιωτικ�ύς ��ρείς. Τα
κύρια στ�ι�εία τ�υ ψη�ίσµατ�ς α��ρ�ύν τη µεταρρύθµιση της διαδικασίας λήψης
απ��άσεων για τις συγκεντρώσεις και τη µεταρρύθµιση των καν�νων για την ε�αρµ�γή
των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Τ� Κ�ιν�"�ύλι� τ�νί!ει τη σηµασία τ�υ
ανταγωνισµ�ύ για τ�υς καταναλωτές και �αιρετί!ει τις πρ�σπάθειες για την αύ�ηση της
δια�άνειας. Ε�ιστά την πρ�σ��ή στην ανάγκη περαιτέρω µείωσης των επιπέδων των
κρατικών ενισ�ύσεων και διασ�άλισης τ�υ �τι �ι καν�νες για τις κρατικές ενισ�ύσεις
στις υπ�ψή�ιες �ώρες πρέπει να ε�αρµ�σθ�ύν κατά τρ�π� µη µερ�ληπτικ�. Τέλ�ς τ�
Κ�ιν�"�ύλι� �αιρετί!ει τη δραστήρια πρ�ώθηση, εκ µέρ�υς τ�υ επιτρ�π�υ κ. Monti, εν�ς
ευρύτερ�υ διαλ�γ�υ και συνεργασίας µετα�ύ των διεθνών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ.
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8888.... ΑΑΑΑππππάάάάννννττττηηηησσσσηηηη    σσσσεεεε    ααααυυυυττττάάάά    τττταααα    ααααιιιιττττήήήήµµµµαααατττταααα    κκκκααααιιιι    ππππρρρρ����""""λλλλέέέέψψψψεεεειιιιςςςς    σσσσ����εεεεττττιιιικκκκάάάά    µµµµεεεε    ττττιιιιςςςς    εεεεννννέέέέρρρργγγγεεεειιιιεεεεςςςς    ππππ����υυυυ    ααααννννέέέέλλλλαααα""""εεεε    ήήήή
ππππρρρρ����ττττίίίίθθθθεεεεττττααααιιιι    νννναααα    ααααννννααααλλλλάάάά""""εεεειιιι    ηηηη    ΕΕΕΕππππιιιιττττρρρρ����ππππήήήή::::

Ψή�ισµα ΕΚ Θέση της Επιτρ�πής 

3. απευθύνει έκκληση στην Επιτρ�πή να κινήσει
αµέσως κατά της Ν�τιας Κ�ρέας τη διαδικασία
διευθέτησης δια��ρών τ�υ Π)Ε �σ�ν α��ρά τ�
!ήτηµα των ενισ�ύσεων σε ναυπηγεία, ώστε να
δ�θεί τέλ�ς στην παρ�ύσα, δυσ�ερή για την
ευρωπαϊκή ναυπηγική, κατάσταση· υπενθυµί!ει
�τι η Ν�τια Κ�ρέα πρ�καλεί απ� καιρ�
στρε"λώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ�ν ναυπηγικ�
τ�µέα διαµ�ρ�ών�ντας τις τιµές των πλ�ίων π�υ
παράγει σε τιµές �αµηλ�τερες απ� τ�
πραγµατικ� τ�υς κ�στ�ς· παρατηρεί �τι �ι
π�λυετείς διαπραγµατεύσεις µετα�ύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ν�τιας Κ�ρέας µε
σκ�π� τ�ν υγιή ανταγωνισµ� στ�ν ναυπηγικ�
τ�µέα δεν απέδωσαν απ�τελέσµατα·

H Eπιτρ�πή συνέ�ισε τη διττή στρατηγική της
κατά των αθέµιτων πρακτικών τ�υ ανταγωνισµ�ύ
στη Ν�τια Κ�ρέα:
στις 21 )κτω"ρί�υ 2002 κίνησε διαδικασία κατά
της Ν�τιας Κ�ρέας !ητώντας δια"�υλεύσεις στ�
πλαίσι� της συµ�ωνίας τ�υ Παγκ�σµι�υ
)ργανισµ�ύ Εµπ�ρί�υ για τ�υς καν�νες και τις
διαδικασίες επίλυσης δια��ρών·
γνωστ�π�ίησε τη διαδικασία αυτή µε δηµ�σίευση
στην Επίσηµη Ε�ηµερίδα της 24ης )κτω"ρί�υ (ΕΕ
C 257 της 24.10.2002, σ. 11).
Συνεπώς, σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 4 τ�υ καν�νισµ�ύ
(ΕΚ) αριθ. 1177/2002 τ�υ Συµ"�υλί�υ, της 27ης
Ι�υνί�υ 2002, σ�ετικά µε πρ�σωριν� αµυντικ�
µη�ανισµ� της ναυπηγικής "ι�µη�ανίας (ΕΕ L 172
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της 2.7.2002, σ. 1), �ι ενισ�ύσεις µπ�ρ�ύν πλέ�ν να
��ρηγ�ύνται για τις �ριστικές συµ"άσεις π�υ
υπ�γρά�ηκαν απ� τις 24 )κτω"ρί�υ 2002 και ε�ής. 

5. θεωρεί �τι τ� τρέ��ν σύστηµα πρ�σ�υγής στ�
Ευρωπαϊκ� ∆ικαστήρι� δε λειτ�υργεί κατά τ�ν
"έλτιστ� τρ�π� και !ητεί απ� την Επιτρ�πή
να µελετήσει τη δυνατ�τητα σύστασης
ανε�άρτητ�υ σώµατ�ς, �πως εν�ς νέ�υ
δικαι�δ�τικ�ύ τµήµατ�ς, σύµ�ωνα µε τ� άρθρ�
225 Α της συνθήκης της Νίκαιας, ώστε να
ε�ετά!�νται υπ�θέσεις ενώπι�ν τ�υ ∆ικαστηρί�υ
γρήγ�ρα και απ�τελεσµατικά απ� δικαστές µε
ειδικές γνώσεις επί τ�υ ανταγωνισµ�ύ και των
κρατικών ενισ�ύσεων·

)ι πρ�σ�ατες απ��άσεις τ�υ Πρωτ�δικεί�υ
έδει�αν αδιαµ�ισ"ήτητα �τι τα ευρωπαϊκά
δικαι�δ�τικά �ργανα ε�ετά!�υν σ��λαστικά και
αυστηρά την �υσία της ανάλυσης της Επιτρ�πής
στις περιπτώσεις συγκεντρώσεων. Επιπλέ�ν τ�
Πρωτ�δικεί� έ�ει γίνει, για �λα τα πρακτικά
θέµατα, ειδικευµέν� δικαστήρι� στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ και ασκεί συνε�ή πίεση στην
Επιτρ�πή για να "ελτιώνει διαρκώς τ� επίπεδ�
εµπειρ�γνωµ�σύνης της.
Ωστ�σ�, η δέ�υσα διαδικασία απαιτεί να είναι �
δικαστικ�ς έλεγ��ς ��ι µ�ν� απ�τελεσµατικ�ς ως
πρ�ς την �υσία, αλλά και τα�ύς. Είναι σα�ές �τι
µπ�ρ�ύν να γίν�υν περαιτέρω "ελτιώσεις. Η
εισαγωγή τα�είας διαδικασίας απ�τελεί σηµαντικ�
"ήµα πρ��δ�υ π�υ δεί�νει �τι � δικαστικ�ς έλεγ��ς
µπ�ρεί να γίνεται σε σ�ετικά σύντ�µ� διάστηµα.
Μπ�ρεί, ωστ�σ�, να υπάρ��υν και άλλ�ι τρ�π�ι για
την περαιτέρω "ελτίωση της τα�ύτητας τ�υ
δικαστικ�ύ ελέγ��υ. Για παράδειγµα, µπ�ρεί να
"ελτιωθεί η διαδικασία λήψης πρ�σωρινών µέτρων.
Η Συνθήκη επιτρέπει ήδη στα µέρη να !ητ�ύν µέτρα
αυτ�ύ τ�υ είδ�υς. Θα ήταν επίσης �ρήσιµ� να
ε�εταστεί αν είναι σκ�πιµη η δηµι�υργία, στ�
πλαίσι� τ�υ Πρωτ�δικεί�υ, εν�ς τµήµατ�ς
ειδικευµέν�υ στις συγκεντρώσεις, µετα�ύ άλλων
τµηµάτων ειδικευµένων στ�ν ανταγωνισµ�. 
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6. !ητεί απ� την Επιτρ�πή να ε�ετάσει ένα νέ�
σύστηµα µε τ� �π�ί� η τελική απ��αση σε
περίπτωση συγ�ώνευσης, συµπεριλαµ"αν�µένων
των επι"ε"ληµένων �ρων, πρέπει να υπ�κειται σε
πρ�καταρκτικ� έλεγ�� απ� τέτ�ι� ανε�άρτητ�
σώµα µε συν�πτικές διαδικασίες, ώστε να
δίδεται µεγαλύτερη ν�µική ασ�άλεια στις
ενδια�ερ�µενες εταιρείες και στ�υς
ανταγωνιστές τ�υς·

∆εδ�µέν�υ �τι τα αιτήµατα τρ�π�π�ιήσεων
σ�ετί!�νται µε την τα�ύτητα τ�υ δικαστικ�ύ
ελέγ��υ, τίπ�τα δεν δικαι�λ�γεί τη ρι!ική µετα"�λή
πρ�ς ένα σύστηµα τύπ�υ ΗΠΑ. Ας πρ�στεθεί �τι
στα περισσ�τερα κράτη µέλη �ρησιµ�π�ι�ύνται
συστήµατα δι�ικητικ�ύ ελέγ��υ των
συγκεντρώσεων. Επίσης, ελά�ιστες απ� τις
αντιδράσεις στ� Πράσιν� Βι"λί� της Επιτρ�πής
συνιστ�ύσαν την εγκατάλειψη ή τη ρι!ική
επανε�έταση τ�υ ισ�ύ�ντ�ς συστήµατ�ς. Η µεγάλη
πλει�ν�τητα των επι�ειρήσεων (περιλαµ"αν�µένων
και π�λλών αµερικανικών επι�ειρήσεων) δήλωσε
�τι πρ�τιµά τ� σύστηµα της ΕΕ. 

13. εκ�ρά!ει την ικαν�π�ίησή τ�υ για την
καιν�τ�µία των πρώτων εκδ�σεων τ�υ πίνακα
επιδ�σεων για τις κρατικές ενισ�ύσεις, � �π�ί�ς
απ�τελεί ένα σηµαντικ� εργαλεί� για την
πρ�ώθηση της δια�άνειας και τ�υ
δηµ�κρατικ�ύ ελέγ��υ, εκ�ρά!ει �µως την
απ�γ�ήτευσή τ�υ για τ� γεγ�ν�ς �τι συνε�ί!ει

Η Επιτρ�πή δεν µπ�ρεί να εγγυηθεί �τι τα κράτη
µέλη θα ��ρηγ�ύν ίσα π�σά κρατικών
ενισ�ύσεων. Στ�υς καν�νες ε�αρµ�γής και στ�υς
πρ�σανατ�λισµ�ύς της, η Επιτρ�πή µπ�ρεί απλώς
να καθ�ρίσει τα �ρια µέ�ρι τα �π�ία ένα καθεστώς
ενίσ�υσης µπ�ρεί να θεωρηθεί συµ"ατ� µε τη
Συνθήκη. Εναπ�κειται �µως στα κράτη µέλη να
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να παρατηρείται µια διάθεση απ�δ��ής
καταστάσεων κατα�αν�ύς ανισ�τητας στ� πεδί�
αυτ�·

απ��ασίσ�υν αν θέλ�υν να �ρησιµ�π�ιήσ�υν
πλήρως τ� περιθώρι� π�υ έ��υν ή ακ�µη αν
θέλ�υν να ��ρηγήσ�υν ενισ�ύσεις.  

14. συγ�αίρει την ενσωµάτωση κε�αλαί�υ για τις
υπηρεσίες κ�ινής ω�ελείας στην έκθεση·

Η Επιτρ�πή πρ�ετ�ιµά!ει επί τ�υ παρ�ντ�ς
έγγρα�� για την ε�αρµ�γή των καν�νων των
κρατικών ενισ�ύσεων στις υπηρεσίες κ�ινής
ω�ελείας µε σκ�π� να αυ�ηθεί η ασ�άλεια δικαί�υ.
Τ� έγγρα�� αυτ� θα �ριστικ�π�ιηθεί µ�λις
παγιωθεί η ν�µ�λ�γία τ�υ ∆ικαστηρί�υ.  

17. υπενθυµί!ει �τι �ι καν�νες για τις κρατικές
ενισ�ύσεις στις υπ�ψή�ιες �ώρες επι"άλλεται
να ε�αρµ�σθ�ύν κατά τρ�π� µη µερ�ληπτικ�·

Η Επιτρ�πή ε�ακ�λ�υθεί να ε�αρµ�!ει τ�υς
καν�νες για τις κρατικές ενισ�ύσεις κατά τ�
δυνατ�ν �µ�ι�µ�ρ�α σε �λες τις υπ�ψή�ιες �ώρες.
Στις περιπτώσεις π�υ τα καθεστώτα κρατικών
ενισ�ύσεων κρίθηκαν ασυµ"ί"αστα µε τ�
κ�ιν�τικ� κεκτηµέν�, !ητήθηκε απ� �λες τις
υπ�ψή�ιες �ώρες να τα ε�αλείψ�υν ή να τα
καταργήσ�υν πρ��δευτικά.

19. �αιρετί!ει τ�ν πρ�τειν�µεν� εκσυγ�ρ�νισµ� τ�υ
καν�νισµ�ύ 17 τ�υ 1962 για την ε�αρµ�γή των
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, επαναλαµ"άνει
�µως �τι � εκσυγ�ρ�νισµ�ς αυτ�ς δεν πρέπει να
�δηγεί στην επανεθνικ�π�ίηση της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ·

) νέ�ς καν�νισµ�ς για την ε�αρµ�γή των άρθρων 81
και 82 της συνθήκης ΕΚ υπ�"άλλει �λες τις
συµ�ωνίες στ�υς ίδι�υς καν�νες, υπ��ρεών�ντας τις
εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και τα εθνικά
δικαστήρια να ε�αρµ�!�υν τ� κ�ιν�τικ� δίκαι�
ανταγωνισµ�ύ. Aταν αυτά τα �ργανα ε�αρµ�!�υν
επιπλέ�ν και την εθνική ν�µ�θεσία, � καν�νισµ�ς
πρ�"λέπει �τι δεν µπ�ρ�ύν να απαγ�ρεύ�υν τις
συµ�ωνίες π�υ είναι ν�µιµες δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81.
Επιπρ�σθέτως, � καν�νισµ�ς πρ�"λέπει τη
δηµι�υργία δικτύ�υ στ� �π�ί� η Επιτρ�πή και �ι
εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ θα εργά!�νται απ�
κ�ιν�ύ. Μια απ� τις λειτ�υργίες τ�υ δικτύ�υ είναι η
πρ�ώθηση της συνεκτικής ε�αρµ�γής των καν�νων. 
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21. συµµερί!εται τις ανησυ�ίες π�υ έ��υν εκ�ρασθεί
�σ�ν α��ρά την ανάγκη δια�ωρισµ�ύ των
ε��υσιών της Επιτρ�πής και !ητεί µια ευρεία και
λεπτ�µερή ανάλυση και ε�έταση των δια��ρων
δυνατ�τήτων για την αντιµετώπιση των
πρ�"ληµάτων αυτών·

Η ικαν�τητα της Επιτρ�πής να ε�ασ�αλί!ει η ίδια
την τήρηση των καν�νων είναι �υσιώδης για τη
συνεκτική ε�αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ στην εσωτερική αγ�ρά στ� πλαίσι�
τ�υ µελλ�ντικ�ύ νέ�υ συστήµατ�ς. Η ε��υσία
λήψης απ��άσεων της Επιτρ�πής είναι αυτή π�υ
της επιτρέπει να απ�τελεί τ�ν κεντρικ� κ�µ"� τ�υ
δικτύ�υ των αρ�ών των επι��ρτισµένων µε την
τήρηση των καν�νων ανταγωνισµ�ύ. Συνεπώς, �
δια�ωρισµ�ς των ε��υσιών θα ε�ασθένι!ε την
ικαν�τητα της Επιτρ�πής να απ��εύγει τις µη
συνεκτικές απ��άσεις. Απ� την άλλη πλευρά, η
απ�κέντρωση επιτρέπει στα δικαστήρια και τις
αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των κρατών µελών να
επιλαµ"άν�νται υπ�θέσεων τις �π�ίες
ενδε��µένως θα παραµέρι!ε η Επιτρ�πή και έτσι
δηµι�υργεί πραγµατικ� αντί"αρ� στην περίπτωση
π�υ αυτή θα επεδείκνυε επιείκεια κατά την
ε�αρµ�γή των καν�νων.
Aσ�ν α��ρά τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων,
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ε�αρµ�!�νται �ι παρατηρήσεις π�υ διατυπώθηκαν
για την παράγρα�� 6 τ�υ ψη�ίσµατ�ς. 

26. καλεί την Επιτρ�πή να ερευνήσει τις
δραστηρι�τητες ε�αγ�ρών εκ µέρ�υς
επι�ειρήσεων τ�υ τ�µέα τ�υ ηλεκτρισµ�ύ και
τ�ν �ρισµ� των τιµών τ�υ ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς,
σε σ�έση µε τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες �σ�ν
α��ρά τις παράν�µες κρατικές ενισ�ύσεις·

 Στις 16 )κτω"ρί�υ 2002, η Επιτρ�πή πρ�τεινε τα
κατάλληλα µέτρα "άσει τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα��ς
1 της συνθήκης ΕΚ και κίνησε επίσηµη διαδικασία
"άσει τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης
ΕΚ έναντι σειράς κρατικών µέτρων υπέρ της EDF,
τα �π�ία µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιήθηκαν για τη
�ρηµατ�δ�τηση µέρ�υς των ε�αγ�ρών της εν λ�γω
επι�είρησης στ� ε�ωτερικ�. 

27. επαναλαµ"άνει τ� αίτηµά τ�υ, στ� πλαίσι� της
νέας αναθεώρησης της Συνθήκης τ� 2004, να
ε�αρµ�σθεί η διαδικασία της συναπ��ασης για
τη µελλ�ντική ν�µ�θεσία σ�ετικά µε την
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ, �π�υ τ� Συµ"�ύλι�
απ��ασί!ει µε ειδική πλει�ψη�ία·

Η Επιτρ�πή παραπέµπει στην ανακ�ίνωσή της «Ένα
�ραµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» [COM(2002) 247]
της 22ας Mαΐ�υ 2002, η �π�ία απ�τελεί τη συµ"�λή
της στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για τ�
µέλλ�ν της Ένωσης. 

28. �αιρετί!ει τη συνε�ι!�µενη υπ�στήρι�η π�υ
παρέ�ει η Επιτρ�πή στην ευρωπαϊκή ηµέρα
ανταγωνισµ�ύ, η �π�ία δι�ργανώνεται στ�
κράτ�ς µέλ�ς π�υ ασκεί την πρ�εδρία τ�υ
Συµ"�υλί�υ, και καλεί την Επιτρ�πή να
συνε�ίσει τις πρ�σπάθειες ώστε �ι ευρωπαί�ι
π�λίτες να συνειδητ�π�ιήσ�υν πλήρως τα
πραγµατικά πλε�νεκτήµατα µιας
απ�τελεσµατικής π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ και
να αυ�ηθεί έτσι η καταν�ηση και η λαϊκή
υπ�στήρι�η της π�λιτικής αυτής·

Η Επιτρ�πή συµµερί!εται την άπ�ψη �τι πρέπει να
"ελτιωθεί η ενηµέρωση των π�λιτών σ�ετικά µε τα
��έλη π�υ απ�ρρέ�υν απ� τ�ν ανταγωνισµ� και
πρ�σπαθεί να εντείνει τις πρ�σπάθειές της στ�ν
τ�µέα αυτ�. Εκτ�ς απ� την υπ�στήρι�η π�υ
παρέ�ει στην ευρωπαϊκή ηµέρα ανταγωνισµ�ύ, η
Επιτρ�πή υπ�γραµµί!ει �λ� και περισσ�τερ� την
πτυ�ή αυτή στις δηµ�σιεύσεις και δηλώσεις της
και δηµ�σιεύει �υλλάδια για τ� ευρύ κ�ιν� σ�ετικά
µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ. 
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29. �αιρετί!ει την πρ��δ� π�υ έ�ει σηµειωθεί
�σ�ν α��ρά την αναθεώρηση της συν�λικής
ε�αίρεσης π�υ ισ�ύει για τη διαν�µή στ�ν
τ�µέα των ��ηµάτων µε κινητήρα, !ητεί �µως
την περαιτέρω δραστηρι�π�ίηση για την
αντιµετώπιση των υπερ"�λικών δια��ρών
τιµ�λ�γησης µετα�ύ των δια��ρων κρατών
µελών·

Μ�λ�ν�τι η Επιτρ�πή δεν έ�ει την ε��υσία να
αναγκάσει άµεσα τ�υς ��ρείς να µειώσ�υν τις
δια��ρές τιµών µετα�ύ κρατών µελών, µπ�ρεί να
λά"ει µέτρα για την ε�ασ�άλιση της �ρθής
λειτ�υργίας της ενιαίας αγ�ράς και µε αυτ� τ�ν
τρ�π� να ασκήσει πίεση σ�ετικά µε τις δια��ρές
τιµών. Απ� την αρ�ή της δεκαετίας τ�υ ’90, η
Επιτρ�πή δηµ�σιεύει ε�αµηνιαία έκθεση µε
λεπτ�µερή στ�ι�εία για τις δια��ρές των τιµών των
αυτ�κινήτων στην Ευρώπη, και θα ε�ακ�λ�υθήσει
να τ� πράττει τώρα π�υ άρ�ισε να ισ�ύει η νέα
απαλλαγή κατά κατηγ�ρία.
Η νέα απαλλαγή κατά κατηγ�ρία περιλαµ"άνει
�ρισµένα µέτρα π�υ απ�"λέπ�υν στην ενίσ�υση
της ενιαίας αγ�ράς στ�ν τ�µέα αυτ� και στην
αύ�ηση τ�υ εµπ�ρί�υ νέων µη�αν�κίνητων
��ηµάτων µετα�ύ κρατών µελών. Τα µέτρα αυτά
αναλύ�νται σε επε�ηγηµατικ� �υλλάδι� π�υ �ρί!ει
σα�ώς τις υπ��ρεώσεις και τα δικαιώµατα των
��ρέων της αγ�ράς, συµπεριλαµ"αν�µένων και
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002
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Γνωµ�δ	τηση της Ευρωπαϊκής )ικ�ν�µικής και Κ�ινωνικής Επιτρ�πής σ�ετικά µε 
την %%%Ιη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ — 2001 [SEC(2002) 462 τελικ	] 
και απάντηση της Επιτρ�πής

Στις 29 Απριλί�υ 2002 η Επιτρ�πή απ��άσισε, σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 262 της ΣΕΚ να !ητήσει τη
γνωµ�δ�τηση της Ε)ΚΕ για την :::Ιη Έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ — 2001
[SEC(2002) 462 τελικ�].

Τ� ειδικευµέν� τµήµα «Ενιαία αγ�ρά, παραγωγή και κατανάλωση», π�υ επι��ρτίσθηκε µε την
πρ�ετ�ιµασία των σ�ετικών εργασιών, υι�θέτησε τη γνωµ�δ�τησή τ�υ στις 19 ∆εκεµ"ρί�υ 2002, µε
"άση την εισηγητική έκθεση τ�υ κ. Barros Vale.

Κατά την 396η σύν�δ� �λ�µέλειας της 22ας και 23ης Ιαν�υαρί�υ 2003 (συνεδρίαση της
22ας Ιαν�υαρί�υ 2003), η Ε)ΚΕ υι�θέτησε την ακ�λ�υθη γνωµ�δ�τηση µε 120 ψή��υς υπέρ,
εννέα ψή��υς κατά και πέντε απ��ές.

των καταναλωτών. 
30. υπ�στηρί!ει τις συνε�ι!�µενες πρ�σπάθειες

της Επιτρ�πής για την περαιτέρω µείωση των
κρατικών ενισ�ύσεων·

Η Επιτρ�πή έ�ει ήδη αρ�ίσει να ε�ετά!ει πι�
εµπεριστατωµένα την απ�τελεσµατικ�τητα και
απ�δ�τικ�τητα των ενισ�ύσεων. Ωστ�σ�, τα κράτη
µέλη είναι πρωτίστως υπεύθυνα γι’ αυτή την πτυ�ή
της π�λιτικής κρατικών ενισ�ύσεων. Τα
συµπεράσµατα των Συµ"�υλίων της Στ�κ��λµης
και της Βαρκελ�νης καλ�ύν τα κράτη µέλη να
αναπτύ��υν περαιτέρω τις α�ι�λ�γήσεις των
καθεστώτων ενισ�ύσεων, µε σκ�π� την
απ�τελεσµατικ�τερη ε�ισ�ρρ�πησή τ�υς. Η
Επιτρ�πή πρ�τίθεται να διευκ�λύνει τις
διαδικασίες αυτές και να δηµι�υργήσει ��ρ�υµ για
τις ανταλλαγές εµπειριών και τις δράσεις
α�ι�λ�γησης.  
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XXXIη !κθεση επ� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� — 2001 — 
SEC(2002) 462 τελικ� — ΕΟΚΕ 69/2003 — Ιανου�ριο� 2003 — 

Γ∆ Ανταγωνισµ�� — M. Monti

Κυρι�τερα σηµε�α τη� γνωµοδ�τηση� τη� ΕΟΚΕ Θ�ση τη� Επιτροπ��

4.11.Η ΕΟΚΕ επιθυµε� η ετ�σια �κθεση να
αναφερθε� επ�ση� στο θ�µα των περιορισµ�ν που
επιβ�λλονται στον ανταγωνισµ� απ� τα ελε�θερα
επαγγ�λµατα και τι� οργαν�σει� του�.
Λαµβανοµ�νων υπ�ψη των δυνητικ�ν επιπτ�σεων,
η ΕΟΚΕ θεωρε� �τι το θ�µα αυτ� θα απαιτο�σε
ιδια�τερη προσοχ� και, εφ�σον ε�ναι απαρα�τητο,
την παρ�µβαση τη� Επιτροπ��.

Η Επιτροπ� συµµερ�ζεται την �ποψη τη� ΕΟΚΕ
�τι και τα ελε�θερα επαγγ�λµατα υπ�κεινται
καταρχ�ν στου� καν�νε� του ευρωπαϊκο� δικα�ου
ανταγωνισµο�. Η Επιτροπ� οργαν�νει δηµ�σια
συζ�τηση για το κατ� π�σον οι καν�νε� και οι
ρυθµ�σει� που ισχ�ουν σ�µερα προκαλο�ν
περισσ�τερε� δαπ�νε� απ� �,τι οφ�λη και για τι�
πιθαν�� εναλλακτικ�� λ�σει�.

4.26.1. Η ΕΟΚΕ θεωρε� �τι η πρ�σβαση στο
µητρ�ο κρατικ�ν ενισχ�σεων ε�ναι δ�σκολη για το
κοιν�, ε�τε δι�τι µεγ�λο µ�ρο� των πληροφορι�ν
δεν διατ�θεται σε περισσ�τερε� απ� µ�α γλ�σσα
ε�τε λ�γω του τρ�που δι�ρθρωση� των
πληροφορι�ν. Η ΕΟΚΕ προτε�νει να ενηµερωθε� η

Η Επιτροπ� βελτι�νει συνεχ�� το περιεχ�µενο και
τη δι�ρθρωση των πληροφορι�ν που διαθ�τει στο
∆ιαδ�κτυο.   
ÃÃÃππË ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2002

σελ�δα που περιλαµβ�νει τι� πληροφορ�ε� αυτ��
�τσι �στε να καταστε� σαφ�στερη και πιο διαφαν��
και να προστεθε� µια µηχαν� αναζ�τηση�.
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