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Εισαγωγή 

1. Για τον εορτασµό της 40ής επετείου της έκθεσης επί της πολιτικής ανταγωνισµού, η 
παρούσα έκδοση ξεκινά µε την επισκόπηση των σηµαντικότερων εξελίξεων στην 
πολιτική ανταγωνισµού και στην εφαρµογή της οικείας νοµοθεσίας κατά την 
τελευταία τεσσαρακονταετία. Οι διατάξεις της Συνθήκης οι οποίες ορίζουν τις 
εξουσίες και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής στον τοµέα των πολιτικών 
ανταγωνισµού παρέµειναν αξιοσηµείωτα σταθερές κατά τα τελευταία 40 χρόνια, ενώ 
το οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον γνώρισε εντυπωσιακές µεταβολές. Έτσι, οι 
κανόνες και οι διαδικασίες της πολιτικής ανταγωνισµού υποβλήθηκαν σε µια συνεχή 
διαδικασία προσαρµογής µε σκοπό να συµβάλουν στην επίτευξη των σηµαντικών 
στόχων της ΕΕ: την οικοδόµηση της ενιαίας αγοράς, την αποτελεσµατικότητά της 
για τους καταναλωτές, και την επίτευξη µιας ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονοµίας 
της αγοράς. Η αναδροµή στην εξέλιξη αυτή παρέχει τη βάση για την αξιολόγηση 
των βασικών προκλήσεων που αντιµετώπισε η πολιτική ανταγωνισµού στο 
παρελθόν και εκείνων που αποµένουν να αντιµετωπισθούν.  

2. Στο πρώτο τµήµα της παρούσας έκθεσης γίνεται επισκόπηση του τρόπου µε τον 
οποίο αναπτύχθηκαν περαιτέρω και εφαρµόσθηκαν τα εργαλεία της πολιτικής 
ανταγωνισµού, και ιδίως οι αντιµονοπωλιακοί κανόνες και οι κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει επίσης 
επικαιροποίηση σχετικά µε τη χρήση των προσωρινών κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, οι οποίοι θεσπίσθηκαν ως απόκριση στη χρηµατοπιστωτική και 
οικονοµική κρίση. Στο δεύτερο τµήµα εξετάζεται µε ποιον τρόπο τα εργαλεία της 
πολιτικής ανταγωνισµού χρησιµοποιήθηκαν σε ορισµένους συγκεκριµένους τοµείς. 
Το τρίτο τµήµα αφορά τη συνεργασία εντός του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Ανταγωνισµού (Ε∆Α) και µε τα εθνικά δικαστήρια, ενώ στο τέταρτο τµήµα 
εξετάζονται οι διεθνείς δραστηριότητες. Στο πέµπτο τµήµα παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τους καταναλωτές και ο διάλογος 
µε τους ενδιαφεροµένους φορείς. Τέλος, στο έκτο τµήµα περιγράφεται συνοπτικά η 
διοργανική συνεργασία. Εν αντιθέσει προς την έκθεση του προηγούµενου έτους, η 
παρούσα έκθεση δεν περιλαµβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο που αναλύει ένα θέµα που 
θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό για την πολιτική ανταγωνισµού. 

3. Η παρούσα έκθεση αποτελεί µη εξαντλητική σύνοψη των δραστηριοτήτων της 
Επιτροπής στον τοµέα της πολιτικής ανταγωνισµού κατά τη διάρκεια του 2010. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε εκτενές έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής και στον δικτυακό τόπο της Γ∆ Ανταγωνισµού1.  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/competition/index_en.html  

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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40Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  

Συνέχεια και εξέλιξη της πολιτικής ανταγωνισµού της ΕΕ 

4. Εδώ και 40 έτη, η Επιτροπή τεκµηριώνει µε ποιον τρόπο εφαρµόζει και διαµορφώνει 
την πολιτική ανταγωνισµού της ΕΕ. Για τον εορτασµό της επετείου αυτής, η φετινή 
έκθεση αφήνει κατά µέρος τα επείγοντα τρέχοντα ζητήµατα και προβαίνει σε µια 
αναδροµή στην εξέλιξη της πολιτικής ανταγωνισµού.  

5. Η πρώτη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού δηµοσιεύθηκε το 1971 ως 
απόκριση σε αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λίγο αργότερα, η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική Κοινότητα βρέθηκε αντιµέτωπη µε µια σοβαρή οικονοµική κρίση, την 
οποία προκάλεσε η απότοµη αύξηση της τιµής του πετρελαίου το 1973, µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία πληθωριστικών πιέσεων. Στις πρώτες εκθέσεις 
περιγράφεται µε ποιον τρόπο η Επιτροπή χρησιµοποίησε την πολιτική ανταγωνισµού 
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου µείγµατος πολιτικής για την αντιµετώπιση της 
οικονοµικής κρίσης. Εποµένως, η χρήση της πολιτικής ανταγωνισµού στο πλαίσιο 
µιας συντονισµένης πολιτικής απάντησης για την αντιµετώπιση σηµαντικών 
οικονοµικών προκλήσεων δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόµενο. 

6. Οµοίως, ενώ το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η πολιτική ανταγωνισµού της ΕΕ 
έχει γνωρίσει βαθιές µεταβολές, όπως την ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη, τη 
διεύρυνση ή την παγκοσµιοποίηση, οι αρχικές διατάξεις της Συνθήκης του 1957, οι 
οποίες απαγορεύουν ορισµένες συµφωνίες που αντίκεινται στον ανταγωνισµό και τις 
καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης, καθώς και οι διατάξεις σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις παρέµειναν αξιοσηµείωτα αµετάβλητες µε την πάροδο του χρόνου, 
αποδεικνύοντας την εγγενή ικανότητά τους να εφαρµόζονται σε διαφορετικές 
συνθήκες. 

7. Οι κανονισµοί του Συµβουλίου, οι οποίοι περιγράφουν αναλυτικότερα τις 
συγκεκριµένες εξουσίες εφαρµογής της νοµοθεσίας και τις υποχρεώσεις της 
Επιτροπής, χαρακτηρίζονται επίσης από σηµαντική συνέχεια και ανθεκτικότητα. 
Στον τοµέα της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, ο κανονισµός του Συµβουλίου του 
1962, ο οποίος προσδιορίζει τις εξουσίες εφαρµογής της νοµοθεσίας της Επιτροπής 
δεν τροποποιήθηκε παρά µόνον το 2004. Όσον αφορά τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων, ο αντίστοιχος κανονισµός θεσπίσθηκε το 1989 και τροποποιήθηκε 
µόνον µία φορά έκτοτε. Το 1999 εγκρίθηκε ένας κανονισµός, ο οποίος θεσπίζει τους 
λεπτοµερείς διαδικαστικούς κανόνες στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων.  

1966 1971 1971
Υπόθεση Consten και Grundig Απόφαση GEMA Υπόθεση Deutsche Grammophon

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο θεσπίζει την αρχή ότι οι 
συµφωνίες που απαγορεύουν τις εξαγωγές εντός της 
κοινής αγοράς περιορίζουν τον ανταγωνισµό.

Πρώτη εφαρµογή του άρθρου 82 ΕΚ (νυν 102 της ΣΛΕΕ) 
καταδικάζοντας την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
γερµανικής εταιρείας συλλογικής διαχείρισης, η οποία 
αρνήθηκε τη συµµετοχή υπηκόων άλλων κρατών µελών.

Το ∆ικαστήριο απαγορεύει στον κάτοχο δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας να τα χρησιµοποιεί για να 
εµποδίσει την εισαγωγή των προϊόντων του, θέτοντας έτσι 
τη βάση για την αρχή της εξάντλησης των δικαιωµάτων 
και επιβεβαιώνοντας τη σηµασία του παράλληλου 
εµπορίου.  
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8. Λαµβάνοντας υπόψη τις αποκλειστικές εξουσίες της στον τοµέα της πολιτικής 
ανταγωνισµού, οι οποίες επιβεβαιώνονται στη συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να θεσπίζει λεπτοµερέστερους κανόνες σχετικά µε τον τρόπο 
εφαρµογής των κύριων εργαλείων της, δηλαδή των αντιµονοπωλιακών διατάξεων 
της Συνθήκης και των διατάξεων για τις συγκεντρώσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. 
Αυτή η διακριτική ευχέρεια στον σχεδιασµό και στην εφαρµογή των εν λόγω 
κανόνων επιβεβαιώθηκε επανειληµµένως από τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών 
δικαστηρίων στο Λουξεµβούργο, των οποίων η νοµολογία διαδραµάτισε 
καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση της συνέπειας και της 
αποτελεσµατικότητας της πολιτικής ανταγωνισµού. 

9. Αυτή η διακριτική ευχέρεια διευκόλυνε επίσης την Επιτροπή στη διαµόρφωση και 
στην επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες 
προκλήσεις κατά την οικοδόµηση της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, σε ολόκληρη την ιστορία 
της πολιτικής ανταγωνισµού της ΕΕ, διακρίνονται σαφώς δύο κατευθυντήριες 
τάσεις: η συµβολή της στην οικοδόµηση και στη διατήρηση της εσωτερικής αγοράς 
και η συµβολή της στην ευηµερία των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, η πολιτική 
ανταγωνισµού στήριξε τους κύριους στόχους της Ένωσης, όπως περιγράφονται στις 
Συνθήκες: ανταγωνιστική αγορά, οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και 
βιώσιµη ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1973 1976 1980
Επιτροπή κατά Γερµανίας Υπόθεση Suiker Unie (καρτέλ ζάχαρης) Philip Morris

Το ∆ικαστήριο καθιερώνει το δικαίωµα της Επιτροπής 
να ζητεί την επιστροφή των µη κοινοποιηθεισών 
ασυµβίβαστων ενισχύσεων. 

Αποφαινόµενο ότι δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι 
υπάρχει πραγµατικό σχέδιο, το ∆ικαστήριο καταδικάζει 
διάφορους παραγωγούς ζάχαρης οι οποίοι είχαν λάβει µέρος 
σε εναρµονισµένες πρακτικές για την προστασία της θέσης 
δύο παραγωγών των Κάτω Χωρών στην εγχώρια αγορά τους. 

Η εταιρεία αµφισβητεί το σύνολο της νοµικής βάσης του 
ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων µετά την άρνηση της 
Επιτροπής να εγκρίνει επενδυτική ενίσχυση προς αυτήν. 
Το ∆ικαστήριο επιβεβαιώνει τις γενικές εξουσίες, τη 
διακριτική ευχέρεια και πολλούς από τους προτιµώµενους 
τρόπους ανάλυσης της Επιτροπής.  
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Συµβολή στην οικοδόµηση της εσωτερικής αγοράς 

10. Βασική προτεραιότητα κατά τις πρώτες δεκαετίες της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητας ήταν η σταδιακή άρση των επιβεβληµένων από τα κράτη 
φραγµών µεταξύ των κρατών µελών. Οι κανόνες για τον ανταγωνισµό της συνθήκης 
ΕΟΚ –και ιδίως οι αντιµονοπωλιακοί κανόνες– συνόδευσαν και στήριξαν τη 
σταδιακή αυτή κατάργηση των φραγµών στο εµπόριο. Πράγµατι, όπως αναφέρεται 
στην πρώτη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού, η πολιτική της Κοινότητας 
πρέπει, καταρχάς, να εµποδίζει την αντικατάσταση των κρατικών περιορισµών και 
φραγµών –οι οποίοι καταργήθηκαν– από παρόµοια µέτρα ιδιωτικής φύσης2. Ως εκ 
τούτου, οι αντιµονοπωλιακοί κανόνες εφαρµόσθηκαν µε σθένος, προκειµένου να 
εµποδισθούν οι εταιρείες να διαιρούν µε τεχνητό τρόπο την εσωτερική αγορά µέσω 
πρακτικών, όπως ο καταµερισµός και η στεγανοποίηση της αγοράς, οι διακρίσεις 
των τιµών ή η δηµιουργία εµποδίων στο παράλληλο εµπόριο. Οι πρώτες περιπτώσεις 
εφαρµογής της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, οι οποίες στόχευαν τα εµπόδια στις 
παράλληλες εισαγωγές που συµφωνήθηκαν µεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
χρονολογούνται στη δεκαετία του 1960, και ειδικότερα στην πρωτοποριακή 
απόφαση του 1964 κατά της συµφωνίας Grundig-Consten3, η οποία είχε ως 
αποτέλεσµα στεγανοποίηση της αγοράς και σηµαντικές διαφορές τιµών µεταξύ της 
Γαλλίας και της Γερµανίας για τα ίδια προϊόντα. Εκτενείς δραστηριότητες 
εφαρµογής της νοµοθεσίας στον συγκεκριµένο τοµέα συνεχίσθηκαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και αργότερα, στοχεύοντας πρακτικές που 
αντέβαιναν στον ανταγωνισµό, όπως οι συµπράξεις για τον καταµερισµό της 
αγοράς4. 

11. Η θέσπιση του ελέγχου των συγκεντρώσεων το 1989 –ένα από τα σηµαντικότερα 
ορόσηµα της τελευταίας τεσσαρακονταετίας– πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσµα του 
ποιοτικού άλµατος που έκανε η εσωτερική αγορά ενόψει της επίσηµης ίδρυσής της, 
στις 31 ∆εκεµβρίου 1992, µετά τη θέση σε ισχύ το 1987 της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 
Πράξης. Η πολιτική ανταγωνισµού έλαβε υπόψη τη νέα πραγµατικότητα της αγοράς 
και τις αυξηµένες ευκαιρίες συγχώνευσης και εξαγοράς στοιχείων ενεργητικού εκτός 
των εθνικών συνόρων που δηµιουργούνταν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ήταν 
αναγκαίο να γίνει µια σηµαντική αλλαγή, και ο κανονισµός για τις συγκεντρώσεις 
του 1989 ήταν το επιστέγασµα µιας εκστρατείας που η Επιτροπή είχε ήδη ξεκινήσει 
το 1973, η οποία θέσπισε µια µονοαπευθυντική διαδικασία για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων και των εξαγορών µε ευρωπαϊκή διάσταση5. 

Μεγαλύτερο βάρος στην ευηµερία των καταναλωτών 

12. Στη συνέχεια, κατά την τελευταία εικοσαετία, η πολιτική και η εφαρµογή της 
νοµοθεσίας κατά των µονοπωλίων και η πολιτική και η εφαρµογή της νοµοθεσίας 
για τις συγκεντρώσεις έδωσαν µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα έµφαση στην 
ευηµερία των καταναλωτών, ιδίως µέσω ολοένα και πιο εξειδικευµένης οικονοµικής 
ανάλυσης. Το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τον κανονισµό για τις συγκεντρώσεις 

                                                 
2 Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού του 1971, σ. 13 
3 Υποθέσεις C-56/64 και C-58/64 Grunding-Consten, Συλλογή 1966, σ. 299. 
4 Όπως το καρτέλ ζάχαρης – βλέπε Suiker Unie κ.ά. κατά Επιτροπής, απόφαση της 16.12.1975. 
5 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 257, 21.9.1990, σ. 13). 
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υπήρξε πρωτοποριακό, καταργώντας τους κινδύνους πρόκλησης ζηµίας στους 
καταναλωτές από τη δηµιουργία και την ενίσχυση δεσποζουσών θέσεων µέσω των 
συγκεντρώσεων. 

13. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η 
αντιµονοπωλιακή πολιτική της Επιτροπής άρχισε να κάνει σηµαντικά βήµατα προς 
την κατεύθυνση µιας προσέγγισης βασισµένης στα αποτελέσµατα, ιδίως µέσω της 
θέσπισης της πρώτης γενιάς κανόνων σχετικά µε τις συµφωνίες µεταξύ 
ανταγωνιστών (οριζόντιες συµφωνίες) και τις συµφωνίες µεταξύ των διάφορων 
επιπέδων στην αλυσίδα διανοµής (κάθετες συµφωνίες). Η νέα αυτή γενιά 
αντιµονοπωλιακών κανόνων επέτρεψε στην Επιτροπή, κατά τη στάθµιση των 
πτυχών διάφορων συµφωνιών που ευνοούν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, να 
επικεντρωθεί σε εκείνες που αφορούν εταιρείες µε ισχύ στην αγορά, δηλαδή 
συµφωνίες από τις οποίες θα µπορούσε δυνητικά να προκύψει ζηµία για τους 
καταναλωτές. 

14. Αυτό επέτρεψε επίσης στην Επιτροπή να επικεντρώσει καλύτερα τους 
περιορισµένους πόρους της στις πλέον επιζήµιες συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, 
όπως οι συµπράξεις, οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικά καµία ευνοϊκή συνέπεια για τον 
ανταγωνισµό και, εποµένως, απαγορεύονται πάντοτε στην πράξη. Όπως και στην 
περίπτωση άλλων παραβιάσεων της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας από 
επιχειρήσεις, η Επιτροπή µπορεί να επιβάλει πρόστιµα µε στόχο την αποτροπή 
τέτοιας συµπεριφοράς. Παρότι η καταπολέµηση συµπράξεων ιδιαίτερης 
σοβαρότητας αναγνωρίζεται πλήρως σήµερα ως θεµελιώδης πυλώνας της πολιτικής 
ανταγωνισµού, αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε, και η Επιτροπή είχε προχωρήσει αρχικά 
σταδιακά, λόγω της εν πολλοίς απουσίας εθνικών νόµων και εφαρµογής των εν λόγω 
νόµων κατά των συµπράξεων. Σύµφωνα µε µια περιγραφή, στόχος ήταν, σύµφωνα µε 
[τον τότε αρµόδιο για θέµατα ανταγωνισµού Επίτροπο] η κίνηση έρευνας σχετικά µε 
µερικές µεγάλες συµπράξεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερα επιζήµιες για την εγκαθίδρυση 
της Κοινότητας6. Για άλλη µία φορά, αναφέρεται ο σύνδεσµος µε τη σταδιακή 
εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. 

 

 

 

 

1983 1985 1988
Υπόθεση Leeuwarder Papierwarenfabriek Απαλλαγές κατά κατηγορία Απόφαση Renault

Ακυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής λόγω 
αδυναµιών στην ανάλυσή της, το ∆ικαστήριο θέτει 
πρότυπα για την οικονοµική ανάλυση που απαιτείται από 
την Επιτροπή για την αιτιολόγηση των αποφάσεών της σε 
υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων.

Στη δεκαετία του 1980, η Επιτροπή στρέφεται ολοένα και 
περισσότερο στη νοµοθεσία για τη θέσπιση κανόνων του 
δικαίου του ανταγωνισµού, από άτυπες και γενικές 
ανακοινώσεις έως επίσηµες και δεσµευτικές απαλλαγές 
κατά κατηγορία.

Ύστερα από µακρές διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή 
εγκρίνει τη γαλλική κρατική ενίσχυση υπό ορισµένους 
όρους. Η υπόθεση αυτή συµβολίζει τη βούληση της 
Επιτροπής να ασκήσει αποτελεσµατικότερο έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων στη βιοµηχανία.

 

                                                 
6 The European Commission – History and Memories (Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ιστορία και 

αναµνήσεις), σ. 306. 
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15. Το 2002 αποτέλεσε ορόσηµο για την πολιτική ανταγωνισµού, µε τη σχεδόν 
διαδοχική ακύρωση από το Πρωτοδικείο τριών αποφάσεων της Επιτροπής περί 
απαγόρευσης συγκεντρώσεων λόγω έλλειψης επαρκούς οικονοµικής ανάλυσης και 
σφαλµάτων εκτίµησης. Ωστόσο, από τις αποφάσεις αυτές προέκυψαν 
µακροπρόθεσµα οφέλη, καθώς η Επιτροπή αποφάσισε να αναβαθµίσει ταχέως την 
ικανότητά της να διενεργεί πιο εξειδικευµένες οικονοµικές αναλύσεις, ιδίως µέσω 
της σύστασης µιας οµάδας εξειδικευµένων οικονοµολόγων υπό την ευθύνη ενός 
προϊσταµένου οικονοµολόγου ήδη από το 2003. 

16. Αυτός ο ενισχυµένος οικονοµικός προσανατολισµός προωθήθηκε περαιτέρω τα 
επόµενα χρόνια, ιδίως µε τη θέσπιση ενός εξειδικευµένου ουσιαστικού κριτηρίου 
ελέγχου7, το οποίο έδωσε σθεναρά έµφαση στο κατά πόσον η πράξη είναι πιθανό να 
θέτει σηµαντικά εµπόδια στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως λαµβάνοντας 
πλήρως υπόψη τις δυνητικές στατικές και δυναµικές µορφές βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας. Το νέο αυτό κριτήριο ελέγχου επέτρεψε την επέκταση του 
ελέγχου της Επιτροπής, πέρα από το κατά πόσον η πράξη θα φέρει µια επιχείρηση σε 
δεσπόζουσα θέση, στην εξέταση άλλων καταστάσεων µονοµερούς χρήσης της 
ισχύος της στην αγορά κατά τρόπο που αντίκειται στον ανταγωνισµό. Το ίδιο έτος, η 
Επιτροπή θέσπισε κατευθυντήριες γραµµές για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις 
παρέχοντας ένα σαφές πλαίσιο για την ανάλυση τέτοιων µονοµερών συνεπειών8. 

17. Με την έγκριση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις προτεραιότητες της 
Επιτροπής όσον αφορά καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν 
δεσπόζουσες επιχειρήσεις9, η οικονοµική προσέγγιση µε στόχο τη µεγιστοποίηση 
της ευηµερίας των καταναλωτών ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο εφαρµογής της 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. Στο ως άνω αναφερόµενο έγγραφο αναγνωρίζεται 
ότι οι δεσπόζουσες επιχειρήσεις δικαιούνται να ανταγωνίζονται σθεναρά άλλες 
επιχειρήσεις σε αξιοκρατική βάση, και ότι, ως γενική αρχή, η Επιτροπή δεν θα 
επικεντρώνεται σε συµπεριφορές οι οποίες οδηγούν στην αποχώρηση από την αγορά 
των αναποτελεσµατικών ή των λιγότερο αποτελεσµατικών ανταγωνιστών, υπό τον 
όρο ότι η αποχώρηση αυτή είναι αποτέλεσµα ανταγωνισµού σε αξιοκρατική βάση, 
όπως η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. 

 

 

1989 1991 1995-1998
Κανονισµός συγκεντρώσεων Απόφαση De Havilland Credit Lyonnais

Ο κανονισµός συγκεντρώσεων προβλέπει ότι οι 
συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν κοινοτική διάσταση 
υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Κοινότητας και 
εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών 
ανταγωνισµού.

Για πρώτη φορά η Επιτροπή απαγορεύει συγκέντρωση, 
και συγκεκριµένα αυτήν µεταξύ καναδικής εταιρείας και 
γαλλοϊταλικής κοινοπραξίας.

Η Επιτροπή εγκρίνει το υψηλό ποσό κρατικής ενίσχυσης 
µόνον υπό τον όρο ότι η γαλλική κυβέρνηση θα δεσµευθεί 
να ιδιωτικοποιήσει την Crédit Lyonnais στο πλαίσιο 
ανοικτής, διαφανούς και µη µεροληπτικής διαδικασίας.

 
                                                 
7 Θεσπίσθηκε το 2004 µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 

2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (κοινοτικός κανονισµός 
συγκεντρώσεων) (ΕΕ L 24, 29.1.2004, σ. 1-22). 

8 Όπως στις υποθέσεις Korsnas/Assidoman Cartonboard ή T-Mobile Austria/Tele.ring. 
9 Κατευθύνσεις σχετικά µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής του 

άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν 
δεσπόζουσες επιχειρήσεις (ΕΕ C 45, 24.2.2009, σ. 7-20). 
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18. Η διευρυµένη επικέντρωση η οποία περιλαµβάνει την ευηµερία των καταναλωτών –
διασφαλίζοντας ότι οι αγορές µπορούν να αποδώσουν τα καλύτερα αποτελέσµατα 
για τους καταναλωτές από την άποψη των τιµών, της παραγωγής, της καινοτοµίας 
και της ποιότητας και της ποικιλίας προϊόντων και υπηρεσιών– δεν σηµαίνει ότι η 
εσωτερική αγορά δεν έχει πλέον σηµασία. Αντιθέτως, από νοµική άποψη, ο 
σύνδεσµος µεταξύ πολιτικής ανταγωνισµού και εσωτερικής αγοράς επιβεβαιώθηκε 
από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Επιπλέον, όπως κατέδειξε η κρίση, η ακεραιότητα 
της εσωτερικής αγοράς δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδοµένη. Η Επιτροπή πρέπει 
να είναι έτοιµη να κάνει χρήση όλων των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, κάθε 
φορά που βάλλεται το βασικό αυτό πλεονέκτηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
πολιτική ανταγωνισµού της ΕΕ –και ειδικότερα οι κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις– αποδείχθηκαν κρίσιµης σηµασίας για τη διαφύλαξη της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως διατηρώντας ίσους όρους ανταγωνισµού στη χρηµατοπιστωτική και 
στη βιοµηχανική αγορά. 

Η εξέλιξη του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων από το διστακτικό ξεκίνηµά του έως το τρέχον 
καθεστώς του ως ακρογωνιαίου λίθου της εσωτερικής αγοράς 

19. Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων κατέστη βασικός πυλώνας της ενιαίας αγοράς 
διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες µπορούν να ανταγωνίζονται µεταξύ τους µε ίσους 
όρους ανεξάρτητα από το πού είναι εγκαταστηµένες και παρέχοντας εγγυήσεις κατά 
του συναγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών για την αµοιβαία χορήγηση 
επιδοτήσεων, που αποβαίνει εις βάρος τόσο των ίδιων όσο και του γενικού 
ευρωπαϊκού συµφέροντος. Ένας τέτοιος ανταγωνισµός επιδοτήσεων όχι µόνον θα 
οδηγούσε σε κατασπατάληση σπάνιων πόρων, αλλά θα απέβαινε επίσης εις βάρος 
της συνοχής της ΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 1999 2001
Ανακοίνωση περί επιεικούς µεταχείρισης ∆ιαδικαστικός κανονισµός για τις κρατικές ενισχύσεις Υπόθεση GE/Honeywell

Οι εταιρείες οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε 
σύµπραξη προτού η Επιτροπή κινήσει έρευνα µπορούν να 
επωφεληθούν µερικής ή πλήρους απαλλαγής από 
πρόστιµα. Η πείρα δείχνει ότι η πρακτική αυτή είχε ως 
αποτέλεσµα σηµαντική αύξηση του αριθµού των 
συµπράξεων που αποκαλύφθηκαν και τιµωρήθηκαν.

Ο κανονισµός του Συµβουλίου κωδικοποιεί την πρακτική 
της Επιτροπής και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, 
παρέχοντας για πρώτη φορά ένα σαφές και διαφανές 
σύνολο διαδικαστικών κανόνων και αποσαφηνίζοντας τις 
διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται από την Επιτροπή 
και τα κράτη µέλη όσον αφορά τη διαδικασία κρατικών 
ενισχύσεων.

Η συγκέντρωση εγκρίνεται στις ΗΠΑ, αλλά απαγορεύεται 
από την Επιτροπή λόγω των συνεπειών της στην αγορά 
της ΕΕ. Ωστόσο, είναι ένα από τα σπάνια παραδείγµατα 
διαφωνίας µεταξύ των αρχών ανταγωνισµού της ΕΕ και 
των ΗΠΑ, µετά την απόφαση της Επιτροπής στην 
υπόθεση Boeing / McDonnell Douglas το 1997.
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20. Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ –ένα ιστορικά µοναδικό πείραµα10– 
αναπτύχθηκε σταδιακά και εκ του µηδενός· πράγµατι, µια πρώτη έρευνα της 
Επιτροπής βρέθηκε αντιµέτωπη µε έναν λαβύρινθο εθνικών καθεστώτων, πολλά εκ 
των οποίων ήταν παλαιά, πολύπλοκα και µεταβάλλονταν συνεχώς11. Στην 
πραγµατικότητα, µόλις το 1973 το ∆ικαστήριο αναγνώρισε ότι η Επιτροπή µπορούσε 
να απαιτήσει νόµιµα από τα κράτη µέλη να δώσουν εντολή στις επιχειρήσεις να 
επιστρέψουν τις κρατικές ενισχύσεις που τους χορηγήθηκαν παράνοµα και οι οποίες 
δεν συµβιβάζονταν µε τη Συνθήκη12. Χρειάστηκε να περάσουν άλλα δέκα χρόνια 
έως ότου αποφασίσει η Επιτροπή να εφαρµόζει την εν λόγω αρχή ως ζήτηµα 
πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού 
του 1989 η Επιτροπή ένιωσε την ανάγκη να αναφέρει το προφανές γεγονός ότι 
ακόµη και αν έγινε ανεκτή ή αποδεκτή στο παρελθόν, η συµβατότητα [κρατικών 
ενισχύσεων] µε την κοινή αγορά πρέπει να επανεξετασθεί13.  

21. Πράγµατι, ο αριθµός υπαλλήλων που ασχολούνται µε τον έλεγχο των κρατικών 
ενισχύσεων παρέµεινε επίσης συγκριτικά χαµηλός έως τα τέλη της δεκαετίας του 
1990. Παρ’ όλα αυτά, εκδόθηκαν αποφάσεις-ορόσηµα, οι οποίες καταδεικνύουν την 
αποφασιστικότητα της Επιτροπής να αντιµετωπίσει τις µη αποδοτικές κρατικές 
επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούνται µεγάλες επιδοτήσεις, πρώτα σε µεγάλους 
βιοµηχανικούς κλάδους και έπειτα στους κλάδους των υπηρεσιών. Για παράδειγµα, 
συνάφθηκαν σηµαντικές συµφωνίες µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών 
προκειµένου να τεθεί τέλος σε ιστορικές απεριόριστες εγγυήσεις σε δηµόσιες 
επιχειρήσεις14. 

∆ιακυβέρνηση: ενσωµάτωση της πολιτικής ανταγωνισµού σε ολόκληρη την ΕΕ και προβολή της 
εκτός των συνόρων της ΕΕ 

22. Καθώς η παιδεία ανταγωνισµού εξελισσόταν, µε την εδραίωση της εσωτερικής 
αγοράς και την ανάπτυξη πολιτικών ανταγωνισµού από την Επιτροπή και, ολοένα 
και περισσότερο, από τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού (ΕΑΑ), ήρθε το πλήρωµα του 
χρόνου για τη ριζική µεταρρύθµιση της διακυβέρνησης της πολιτικής ανταγωνισµού 
της ΕΕ. Επρόκειτο για τον λεγόµενο εκσυγχρονισµό των αντιµονοπωλιακών 
κανόνων της ΕΕ15· στην πραγµατικότητα, ο εκσυγχρονισµός της αντιµονοπωλιακής 
νοµοθεσίας και η διεύρυνση τέθηκαν σε ισχύ την ίδια ακριβώς ηµέρα: την 1η Μαΐου 
2004. 

                                                 
10 Οι βάσεις για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης τέθηκαν ήδη από το 1961 στην υπόθεση 30-59 De 

Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg κατά Ανωτάτης Αρχής Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα 
και Χάλυβα, Συλλογή 1961, σ. 3. 

11 The European Commission, 1958-1972 – History and memories, σ. 312. 
12 Υπόθεση C-70/72 Επιτροπή κατά Γερµανίας, Συλλογή 1973, σ. 813. 
13 Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού του 1989, σ. 14. 
14 Ειδικότερα, η συµφωνία Andreatta / Van Miert του Ιουλίου του 1993 σχετικά µε ορισµένες δηµόσιες 

επιχειρήσεις στην Ιταλία (βλέπε IP/93/734, 8.9.1993) και η συµφωνία Monti / Koch-Weser του Ιουλίου 
του 2001 σχετικά µε το γερµανικό σύστηµα κρατικών εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύµατα δηµόσιου 
δικαίου (βλέπε IP/01/1007, 17.7.2001). 

15 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των 
κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1-
25). 
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23. Παράλληλα, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές προς τα κράτη µέλη 
σχετικά µε τον τρόπο αξιολόγησης της στήριξης σε συγκεκριµένους στόχους 
πολιτικής κοινού ευρωπαϊκού συµφέροντος, όπως η Ε&Α, η περιφερειακή 
ανάπτυξη, το περιβάλλον ή η αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων. Το 
2005, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων κατείχε κεντρική θέση στην πολιτική 
ανταγωνισµού της ΕΕ, όπως καταδεικνύεται από το καθεστώς του σχεδίου δράσης 
στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων ως µιας από τις δύο βασικές προτεραιότητες 
της πολιτικής ανταγωνισµού της ΕΕ για τη συγκεκριµένη εντολή, µαζί µε την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά των συµπράξεων. Μεταξύ άλλων, η αυξηµένη 
επικέντρωση στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων συνέβαλε στην εξέλιξη προς 
«λιγότερες αλλά καλύτερα στοχευµένες ενισχύσεις», όπως προκύπτει τόσο από το 
µειούµενο σχετικό ύψος των ενισχύσεων που χορήγησαν τα κράτη µέλη (από 1,2 % 
του ΑΕΠ της ΕΕ το 1992 σε 0,62 % το 2009, µη συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων 
για την αντιµετώπιση της κρίσης) όσο και από το αυξανόµενο ποσοστό των 
ενισχύσεων που προορίζονται για στόχους κοινού συµφέροντος (από 50 % στα µέσα 
της δεκαετίας του 1990 σε 84 % το 2009)16. Το σχέδιο δράσης στον τοµέα των 
κρατικών ενισχύσεων πρότεινε επίσης µια πιο οικονοµική προσέγγιση βασισµένη 
στο λεγόµενο «κριτήριο ισορροπίας» των ενδεχόµενων αρνητικών και θετικών 
συνεπειών της ενίσχυσης, το οποίο πρέπει να χρησιµοποιείται κυρίως για διεξοδικές 
αξιολογήσεις τύπων ενισχύσεων που προκαλούν συνήθως τις σοβαρότερες 
στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 2001-2003 2002-2003

Courage κατά Crehan

Αναθεώρηση της εντολής του συµβούλου ακροάσεων 
και δηµιουργία της θέσης του επικεφαλής 
οικονοµολόγου

Υπόθεση Airtours, υπόθεση Schneider Electric και 
υπόθεση Tetra Laval

Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι κάθε πρόσωπο το οποίο 
υπέστη ζηµία λόγω παραβίασης κανόνων ανταγωνισµού 
της ΕΚ πρέπει να δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση.

Στόχος των αποφάσεων αυτών είναι η βελτίωση της 
αντικειµενικότητας και της ποιότητας της διαδικασίας 
ανταγωνισµού της Επιτροπής και των επακόλουθων 
αποφάσεων. 

Ανατρέποντας τρεις αποφάσεις απαγόρευσης 
συγκεντρώσεων, το ∆ικαστήριο καλεί την Επιτροπή να 
παρέχει κατάλληλη αιτιολόγηση των αποφάσεών της, 
βασισµένη σε ακριβή και πειστικά στοιχεία. 

 

                                                 
16 Πίνακας αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις – Επικαιροποίηση φθινοπώρου 2010 (COM(2010) 

701). 
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24. Βάσει των µεταρρυθµίσεων του εκσυγχρονισµού, οι ΕΑΑ και τα εθνικά δικαστήρια 
απέκτησαν την εξουσία και την υποχρέωση να εφαρµόζουν άµεσα και πλήρως το 
σύνολο των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ σε περιπτώσεις που επηρεάζουν το 
εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, τοποθετώντας τις ΕΑΑ σε ισότιµη θέση µε την 
Επιτροπή, όσον αφορά την εφαρµογή της νοµοθεσίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
∆ικτύου Ανταγωνισµού (Ε∆Α), και τονίζοντας τον ρόλο των δικαστηρίων στις 
προσφυγές ιδιωτών για την εφαρµογή της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας µετά την 
απόφαση στην υπόθεση Courage κατά Crehan17, η οποία ανέδειξε την αναγκαιότητα 
ενός αποτελεσµατικού συστήµατος αγωγών αποζηµίωσης στο πλαίσιο της συνολικής 
αρχιτεκτονικής εφαρµογής της νοµοθεσίας18. Αυτή η αλλαγή του καθεστώτος 
στηριζόταν στην αίσθηση ότι, ύστερα από σχεδόν πενήντα χρόνια αντιµονοπωλιακής 
πολιτικής, η παιδεία ανταγωνισµού των κρατών µελών είχε φτάσει σε επαρκώς 
προηγµένο επίπεδο ώστε να δικαιολογείται ένας σηµαντικός βαθµός αποκέντρωσης 
στην εφαρµογή της. Η επικείµενη διεύρυνση, η µεγαλύτερη στην ιστορία της ΕΕ, 
καθιστούσε πιο επείγουσα τη διαδικασία µεταρρύθµισης. 

25. Ο εκσυγχρονισµός συνέβαλε σηµαντικά στην επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισµού για 
τις επιχειρήσεις µε διασυνοριακή δραστηριότητα, επιτρέποντάς τους να σχεδιάζουν 
τις επιχειρηµατικές στρατηγικές τους σύµφωνα µε ένα αντί 27 σύνολα κανόνων19. 
Το Ε∆Α προώθησε τη στενή συνεργασία µεταξύ των ΕΑΑ και της Επιτροπής, µε 
αποτέλεσµα βελτιωµένη και πιο συνεπή εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων 
της ΕΕ. Επιπλέον, καταργώντας την υποχρέωση κοινοποίησης συµφωνιών, η 
µεταρρύθµιση επέτρεψε τόσο στην Επιτροπή όσο και στις ΕΑΑ να επικεντρώσουν 
τις δραστηριότητές τους εφαρµογής της νοµοθεσίας στις παραβιάσεις οι οποίες είναι 
περισσότερο επιζήµιες για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Η Επιτροπή επιδιώκει 
επίσης την αύξηση της σύγκλισης του ελέγχου των συγκεντρώσεων µεταξύ επιπέδου 
ΕΕ και εθνικού επιπέδου, αξιοποιώντας την πείρα από τον εκσυγχρονισµό της 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. 

 

 

 

2003 2004 2004

Υπόθεση Altmark
Κανονισµός 1/2003 του Συµβουλίου ("κανονισµός 
εκσυγχρονισµού") Υπόθεση Microsoft

Το ∆ικαστήριο αποσαφηνίζει ότι οι υποχρεώσεις 
δηµόσιας υπηρεσίας δεν υπόκεινται στον έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων µόνον εφόσον η επιχείρηση 
στην οποία έχει ανατεθεί η δηµόσια υπηρεσία είναι 
αποδοτική επιχείρηση. Αυτό ενισχύει τις εξουσίες 
ελέγχου της Επιτροπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.

Το σύστηµα κοινοποίησης δυνητικά 
αντιανταγωνιστικών συµφωνιών αντικαθίσταται από 
ένα σύστηµα αυτοαξιολόγησης. Θεσπίζεται ένα νέο 
πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των εθνικών αρχών 
ανταγωνισµού και της Επιτροπής.

Η Microsoft έκανε κατάχρηση της ισχύος της στην αγορά 
περιορίζοντας σκόπιµα τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των δικών 
της υπολογιστών και των διακοµιστών οµάδων εργαζοµένων και 
εκτός Microsoft και συνδέοντας το Windows Media Player µε το 
δεσπόζον λειτουργικό σύστηµα Windows. Επιβάλλοντας 
πρόσθετα πρόστιµα για έλλειψη συνεργασίας, η Επιτροπή δείχνει 
αποφασιστικότητα στην εφαρµογή των αποφάσεών της.

 

                                                 
17 Υπόθεση C-453/99 Courage κατά Crehan, Συλλογή 2001, σ. I-6297. 
18 Λευκή Βίβλος σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας 

της ΕΚ (COM(2008) 165 τελικό). 
19 Έκθεση για τη λειτουργία του κανονισµού 1/2003 (COM(2009) 206 τελικό). 
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26. Η συνεχής ολοκλήρωση των οικονοµιών των κρατών µελών σε ένα συνεκτικό 
πλαίσιο ανταγωνισµού αντικατοπτρίζεται στις προσπάθειες της Επιτροπής να 
προωθήσει κοινές αρχές ανταγωνισµού διεθνώς. Σε µια ολοένα και πιο 
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού στην 
παγκόσµια σκηνή είναι πλέον βασικός στόχος της πολιτικής ανταγωνισµού. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε την Επιτροπή, από τη δεκαετία του 1990, να επιδιώξει να 
ενθαρρύνει την εφαρµογή παρόµοιων πολιτικών από τους κύριους εµπορικούς 
εταίρους της Κοινότητας µέσω διµερών συµφωνιών ή µέσω πολυµερών 
διαπραγµατεύσεων20. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιδίωξε µια διττή στρατηγική: 
ανέπτυξε και ενίσχυσε τις άµεσες διµερείς σχέσεις µε τους κύριους εµπορικούς 
εταίρους, και επένδυσε ουσιαστικά σε πολυµερείς φορείς, όπως ο ΟΟΣΑ ή το 
∆ιεθνές ∆ίκτυο Ανταγωνισµού (∆∆Α). 

27. Η πρώτη συµφωνία συνεργασίας µε τις ΗΠΑ υπογράφηκε ήδη από το 1991 και 
έθεσε τις βάσεις για την ιδιαίτερα επιτυχηµένη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής 
και των αρχών ανταγωνισµού των ΗΠΑ. Παρόµοιες συµφωνίες συνάφθηκαν µε τον 
Καναδά (1999), την Ιαπωνία (2003) και τη Νότια Κορέα (2009) και αποδείχθηκαν 
καθοριστικές για τον χειρισµό διεθνών υποθέσεων αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. 
Οι διµερείς αυτές προσπάθειες συµπληρώθηκαν σε πολυµερές επίπεδο, ιδίως στον 
ΟΟΣΑ και στο ∆∆Α, όπου η Επιτροπή έχει ενεργό ανάµειξη ως ιδρυτικό µέλος, 
φορείς οι οποίοι αποτελούν σηµαντικά φόρα για τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, 
την προώθηση της σύγκλισης και τη διευκόλυνση της συνεργασίας. 

28. Η σηµασία της διεθνούς διάστασης αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο, όπως 
προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση του πρώην Επιτρόπου Ανταγωνισµού Mario 
Monti µε θέµα «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»21. Στην έκθεση 
απαριθµούνται αρκετές βασικές προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τη 
διάσταση της εσωτερικής αγοράς του ανταγωνισµού της ΕΕ, όπως η εµβάθυνση της 
συνοχής στην εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων στα κράτη µέλη και ο 
συντονισµός µεταξύ της Επιτροπής και των ΕΑΑ, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση 
των συγκεντρώσεων ή τις πολιτικές επιβολής προστίµων, αλλά τονίζεται επίσης η 
αναγκαιότητα µεγαλύτερης σύγκλισης όσον αφορά τις αρχές της πολιτικής 
ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο, ιδίως µε τους σηµαντικότερους εµπορικούς 
εταίρους της ΕΕ. Πράγµατι, η Επιτροπή εµβάθυνε πρόσφατα τη διµερή συνεργασία 
της µε τις υπηρεσίες ανταγωνισµού σηµαντικών οικονοµικών δυνάµεων, όπως η 
Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. Η ανάπτυξη αποτελεσµατικής πολιτικής ανταγωνισµού 
και παιδείας ανταγωνισµού αποτελεί σηµαντική πρόκληση, η οποία απαιτεί χρόνο, 
όπως αποδεικνύεται από την εµπειρία της ίδιας της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες 
ανταγωνισµού και η νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό έχουν γίνει µέρος της συνήθους 
οικονοµικής διακυβέρνησης, όπως προκύπτει από τη γεωµετρική αύξηση, κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, του αριθµού των υπηρεσιών ανταγωνισµού που συµµετέχουν 
στο ∆∆Α (επί του παρόντος περισσότερες από 100 υπηρεσίες). 

                                                 
20 Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού του 1992, σ. 15. 
21 Έκθεση του καθηγητή M. Monti προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Μια νέα στρατηγική 

για την ενιαία αγορά» της 9.5.2010. 
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Η πολιτική ανταγωνισµού ως εργαλείο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας σύµφωνα µε τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020 

29. Είναι σαφές από τις πρώτες ετήσιες εκθέσεις ότι η συµβολή και η στήριξη της 
πολιτικής ανταγωνισµού σε άλλους στόχους πολιτικής υπερέβη την απλή χρήση της 
ως εργαλείου για την αντιµετώπιση κρίσεων. Καθώς η ΕΕ εξέρχεται από την 
παρούσα κρίση εν µέσω έντονου παγκόσµιου ανταγωνισµού, σηµαντική πρόκληση 
για την πολιτική ανταγωνισµού τα επόµενα έτη θα είναι να στηρίξει όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσµατικά τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009
Υπόθεση Intel

Η Intel προκάλεσε ζηµία σε εκατοµµύρια ευρωπαίους 
καταναλωτές ενεργώντας σκόπιµα έτσι ώστε να κρατήσει 
τους ανταγωνιστές της εκτός της αγοράς των κυκλωµάτων 
υπολογιστών για πολλά χρόνια, περιορίζοντας µε τον 
τρόπο αυτό τις επιλογές των καταναλωτών και 
αυξάνοντας τις τιµές µε τεχνητό τρόπο (εκκρεµεί 
προσφυγή κατά της απόφασης)

Η Επιτροπή τροποποιεί προσωρινά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και στην 
πραγµατική οικονοµία, προκειµένου να επιτραπεί η χορήγηση πρόσθετης κρατικής στήριξης προς τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και να µετριασθούν οι συνέπειες της κρίσης στην πραγµατική οικονοµία. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την 
ευελιξία των κανόνων ανταγωνισµού και τον προστατευτικό ρόλο τους όσον αφορά τον συντονισµό των δράσεων των 
κρατών µελών και τη διαφύλαξη της ενιαίας αγοράς.

2008-2010
Προσωρινά µέτρα κρατικών ενισχύσεων
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30. Η πολιτική ανταγωνισµού είναι κατάλληλη για να συµβάλει στον στόχο αυτό, καθώς 
αποτελεί βασικό παράγοντα βελτίωσης της λειτουργίας των αγορών µέσω της 
αποδοτικής κατανοµής πόρων και της αύξησης της παραγωγικότητας και της 
καινοτοµίας. Στηρίζει, εποµένως, την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της ΕΕ, η 
σηµασία της οποίας είναι µεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε για τη διατήρηση 
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Εποµένως, η πολιτική 
ανταγωνισµού και οι µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του ανταγωνισµού πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της οικονοµικής διακυβέρνησης. 

31. Οι κανόνες για τον ανταγωνισµό αναγνωρίζουν επίσης την αναγκαιότητα να 
παρασχεθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη να προωθήσουν τους στόχους της Ένωσης 
για οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις διευκολύνουν την επίτευξη της εδαφικής συνοχής της 
Ένωσης προωθώντας την ανάπτυξη των φτωχότερων περιφερειών. Οι διάφοροι 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις προβλέπουν επίσης ενισχύσεις για την 
κατάρτιση και την προώθηση της πρόσβασης µειονεκτούντων ατόµων και 
εργαζόµενων µε αναπηρία στην απασχόληση. 

32. Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας στον οποίο η πολιτική ανταγωνισµού εξελίχθηκε 
ώστε να λάβει υπόψη µια µακροχρόνια πρόκληση για την Ένωση είναι η προστασία 
του περιβάλλοντος και η προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης. Μέσω, αφενός, των 
δραστηριοτήτων εφαρµογής της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας στον τοµέα της 
ενέργειας, η οποία βελτιώνει τη ρευστότητα και την ασφάλεια του εφοδιασµού στην 
εσωτερική αγορά, και, αφετέρου, της θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών για τις 
περιβαλλοντικές κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες διευκολύνουν τις ενισχύσεις για την 
αντιµετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς στον συγκεκριµένο τοµέα, η Επιτροπή 
εξασφάλισε τη στήριξη της πολιτικής ανταγωνισµού στην προσπάθεια µετάβασης 
προς µια πιο βιώσιµη οικονοµία. 

Συµπέρασµα: ανθεκτικότητα και προσαρµοστικότητα της πολιτικής ανταγωνισµού της ΕΕ 

33. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται µια περίοδο ταχύτατων και δραστικών αλλαγών. 
Ορισµένες προκλήσεις και προβλήµατα µπορούν να προβλεφθούν µε κάποιον βαθµό 
βεβαιότητας – η έξοδος από την κρίση, ο παγκόσµιος ανταγωνισµός και η βιώσιµη 
ανάπτυξη συγκαταλέγονται στα σηµαντικότερα εξ αυτών. Όµως, η ΕΕ θα 
αντιµετωπίσει αναπόφευκτα και άλλες προκλήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν ακόµη. Παρ’ όλα αυτά, είναι σαφές ότι, καθ’ όλη την ύπαρξή της, η 
πολιτική ανταγωνισµού µπόρεσε, µε φόντο το σταθερό πλαίσιο της Συνθήκης, να 
αντιµετωπίσει τις σηµαντικές εξελίξεις στο περιβάλλον της. Λαµβάνοντας υπόψη 
την ανθεκτικότητα και την προσαρµοστικότητά της, η πολιτική ανταγωνισµού της 
ΕΕ θα παραµείνει ένα από τα πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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1. ΜΕΣΑ 

1.1. Παρακολούθηση της εφαρµογής του προσωρινού πλαισίου για την κρίση όσον 
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις 

1.1.1. Στήριξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε σχέση µε την κρίση 

34. Από την αρχή της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης το φθινόπωρο του 2008, η 
Επιτροπή παρέσχε λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα κριτήρια για 
τη συµβατότητα των προσωρινών µέτρων στήριξης που σχετίζονται µε την κρίση για 
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), υπό µορφή 
κρατικών εγγυήσεων22, ανακεφαλαιοποιήσεων23 ή µέτρων αρωγής για αποµειωµένα 
περιουσιακά στοιχεία24, και σχετικά µε τα αναγκαία µέτρα αναδιάρθρωσης τραπεζών 
που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες25. Μέσω της εφαρµογής των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή διασφάλισε ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού 
στην εσωτερική αγορά περιορίσθηκαν στο ελάχιστο, παρά τα σηµαντικά ποσά των 
κρατικών ενισχύσεων, και ότι οι δικαιούχοι τράπεζες αναδιαρθρώθηκαν όπου ήταν 
αναγκαίο. 

35. Από την 1η Οκτωβρίου 2008 έως την 1η Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή εξέδωσε 
περισσότερες από 200 αποφάσεις σχετικά µε µέτρα κρατικών ενισχύσεων για τον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα µε στόχο την αντιµετώπιση σοβαρών διαταραχών στις 
οικονοµίες των κρατών µελών. Εγκρίθηκαν, τροποποιήθηκαν ή παρατάθηκαν 
περισσότερα από 40 καθεστώτα ενισχύσεων, και οι επιµέρους αποφάσεις αφορούσαν 
περισσότερα από 40 χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Το 2009, το ονοµαστικό ποσό των 
ενισχύσεων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα που χρησιµοποίησαν τα κράτη µέλη 
ανερχόταν σε 1 107 δισεκατοµµύρια ευρώ (9,3 % του ΑΕΠ της ΕΕ), ενώ το ποσό για 
το 2008 ήταν 1 236 δισεκατοµµύρια ευρώ26. 

36. Η διαθεσιµότητα κρατικών εγγυήσεων αποδείχθηκε αποτελεσµατικό εργαλείο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κρίσης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για 
τις τράπεζες και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης της αγοράς. Η χρήση 
καθεστώτων ανακεφαλαιοποίησης περιορίσθηκε το 2010, ενώ το ίδιο έτος 
πραγµατοποιήθηκαν µερικές ad hoc παρεµβάσεις. Ωστόσο, η κατάσταση έδειξε 
µείωση της χρήσης κρατικών εισφορών κεφαλαίου το 2010 σε σύγκριση µε το 2009· 
επιπλέον, οι τράπεζες που επωφελήθηκαν µέτρων αρωγής για αποµειωµένα 

                                                 
22 Ανακοίνωση σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα µέτρα που 

λήφθηκαν για τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσµιας 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης (ΕΕ C 270, 25.10.2008, σ. 8). 

23 Ανακοίνωση σχετικά µε την ανακεφαλαιοποίηση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών στο πλαίσιο της 
τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης: περιορισµός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και 
διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού (ΕΕ C 10, 15.1.2009, σ. 2). 

24 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την αντιµετώπιση των αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων 
στον κοινοτικό τραπεζικό τοµέα (ΕΕ C 72, 26.3.2009, σ. 1). 

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί της αποκατάστασης της βιωσιµότητας και αξιολόγησης των µέτρων 
αναδιάρθρωσης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων 
περί κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ C 195, 19.8.2009, σ. 9). 

26 Πίνακας αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις – Επικαιροποίηση φθινοπώρου 2010 (COM(2010) 
701). 
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περιουσιακά στοιχεία ή µέτρων στήριξης της κεφαλαιοποίησης το 2009 ή το 2010 
υποβλήθηκαν σε υποχρεώσεις αναδιάρθρωσης. 

37. Η αναδιάρθρωση ορισµένων ευρωπαϊκών τραπεζών περιλαµβανόταν στις κύριες 
προκλήσεις του 2010 και ακολούθησε τρεις βασικές αρχές: (i) επάνοδο σε 
µακροχρόνια βιωσιµότητα χωρίς κρατικές ενισχύσεις, βάσει χρηστού σχεδίου 
αναδιάρθρωσης, (ii) επιµερισµός του βάρους µεταξύ των τραπεζών/των 
ενδιαφεροµένων και του κράτους, και (iii) περιορισµός των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισµού, συνήθως µέσω διαρθρωτικών µέτρων (εκχωρήσεις δραστηριοτήτων) 
και µέτρων συµπεριφοράς (απαγορεύσεις εξαγορών ή περιορισµοί στην επιθετική 
εµπορική συµπεριφορά). Το 2010, η Επιτροπή ενέκρινε την αναδιάρθρωση ή τη 
ρευστοποίηση 14 τραπεζών. Οι κύριες περιπτώσεις αφορούσαν τις Aegon, Dexia, 
Ethias, Parex και Sparkasse Köln/Bonn27· εγκρίθηκαν όλες από την Επιτροπή και 
περιελάµβαναν δεσµευτικά µέτρα συµπεριφοράς και διαρθρωτικά µέτρα. Η 
Επιτροπή εξέδωσε αρνητική απόφαση στην περίπτωση της Banco Privado Português 
και η τράπεζα τελεί επί του παρόντος υπό ρευστοποίηση28. 

38. Ως αποτέλεσµα της πολιτικής παρέµβασης, η σοβαρή έλλειψη χρηµατοδότησης των 
τραπεζών, η οποία εκδηλώθηκε το φθινόπωρο του 2008, ξεπεράσθηκε σχετικά 
γρήγορα. Ωστόσο, η κρίση του δηµόσιου χρέους, η οποία εκδηλώθηκε κατά το 
πρώτο εξάµηνο του 2010, κατέδειξε σαφώς ότι, παρά τη βελτίωση σε σχέση µε την 
κορύφωση της κρίσης στα τέλη του 2008, το επίπεδο δυσχέρειας στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές εξακολουθούσε να απαιτεί στοχευµένη στήριξη σε σχέση 
µε τη κρίση και µετά το 2010. Την 1η ∆εκεµβρίου 2010, η Επιτροπή παρέτεινε την 
ισχύ των κανόνων για τα µέτρα που σχετίζονται µε την κρίση για τον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα έως το τέλος του 201129. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία οι τράπεζες αντιµετώπιζαν λιγότερες δυσκολίες 
άντλησης κεφαλαίων στις αγορές, η Επιτροπή θέσπισε, από την 1η Ιανουαρίου 2011, 
απαίτηση υποβολής σχεδίου αναδιάρθρωσης για κάθε δικαιούχο µέτρου 
ανακεφαλαιοποίησης ή αρωγής για αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία, ανεξάρτητα 
από το κατά πόσον η τράπεζα θεωρείται κατά βάση υγιής ή προβληµατική. 

1.1.2. Εφαρµογή του προσωρινού πλαισίου για την πραγµατική οικονοµία 

39. Το 2008, η Επιτροπή ενέκρινε το προσωρινό πλαίσιο (ΠΠ)30 µε στόχο τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των εταιρειών σε χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της 
κρίσης. Από τη θέσπισή του έως την 1η Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε 73 
καθεστώτα και τέσσερα µέτρα ad-hoc ενισχύσεων. Ο όγκος των ενισχύσεων που 
εγκρίθηκαν το 2009 ανήλθε σε 82,5 δισεκατοµµύρια ευρώ (0,7 % του ΑΕΠ της ΕΕ). 

                                                 
27 Υποθέσεις N372/2009 Σχέδιο βιωσιµότητας για την Aegon, C9/2009 Αναδιάρθρωση της Dexia, 

N256/2009 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Ethias, C26/2009 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την 
Parex και C32/29 Αναδιάρθρωση της Sparkasse Köln/Bonn. 

28 Υπόθεση C33/2009 Αναδιάρθρωση της BPP. 
29 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή, από την 1η Ιανουαρίου 2011, των κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων στα µέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
(ΕΕ C 329, 7.12.2010, σ. 7). 

30 Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής 
κρίσης (ενοποιηµένη έκδοση) (ΕΕ C 83, 7.4.2009, σ. 1). 
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40. Τα κύρια µέτρα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το περιορισµένο συµβατό ποσό 
ενίσχυσης, οι επιδοτούµενες εγγυήσεις και τα επιδοτούµενα δάνεια. Η χαλάρωση 
των προϋποθέσεων για κατ’ εξαίρεση αποδοχή κρατικών ασφαλίσεων εξαγωγικών 
πιστώσεων εντός της Κοινότητας συνέβαλε στη διατήρηση των συναλλαγών. Η 
προσαρµογή των επιχειρηµατικών κεφαλαίων έγινε επίσης θετικά αντιληπτή ως 
σηµαντικό µήνυµα για τους ιδιώτες επενδυτές. Τα επιδοτούµενα δάνεια για την 
παραγωγή πράσινων προϊόντων χρησιµοποιήθηκαν από µικρότερο αριθµό κρατών 
µελών και κοινοποιήθηκαν από πέντε εξ αυτών31.  

41. Λόγω του εύθραυστου χαρακτήρα της ανάκαµψης, η Επιτροπή θεώρησε πρόωρη την 
πλήρη λήξη του ΠΠ στο τέλος του 2010. Η σταδιακή κατάργησή του θεωρήθηκε 
καταλληλότερη απόκριση στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Η Επιτροπή 
ενέκρινε, την 1η ∆εκεµβρίου 2010, παράταση του προσωρινού πλαισίου32 έως το 
τέλος του 2011, µε επικέντρωση στις ΜΜΕ και περιορισµένο φάσµα µέτρων. Τα 
µέτρα που αφορούν τις εναποµένουσες ανεπάρκειες της αγοράς, και ειδικότερα τα 
προβλήµατα που παραµένουν όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηµατοδότηση, διατηρήθηκαν, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής αυστηρότερων 
προϋποθέσεων ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σταδιακή µετάβαση στο κανονικό 
καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. 

1.1.3. Συµβολή της πολιτικής ανταγωνισµού στα προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής της 
Ελλάδας και της Ιρλανδίας 

42. Το 2010, η Ελλάδα περιήλθε σε δυσχερή δηµοσιονοµική θέση. Για τη στήριξη των 
προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης να επαναφέρει την οικονοµία της χώρας σε 
βιώσιµη πορεία, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) ενέκριναν, στις 2 Μαΐου 2010, ένα τριετές πρόγραµµα 
οικονοµικής προσαρµογής33, το οποίο χρηµατοδοτείται από τα κράτη µέλη της 
ευρωζώνης µε διµερή δάνεια συνολικού ύψους 80 δισεκατοµµυρίων ευρώ και 
υποστηρίζεται από το ∆ΝΤ µε µια συµφωνία stand-by ύψους 30 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ. Οι ελληνικές αρχές συµφώνησαν σε ένα πολυετές πρόγραµµα δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε σκοπό την επαναφορά της 
ελληνικής οικονοµίας σε βιώσιµη πορεία, την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις 
αγορές δηµόσιου χρέους, και τη διατήρηση της σταθερότητας της ευρωζώνης. Για 
την ενίσχυση του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η Επιτροπή ενέκρινε 
τη χορήγηση πρόσθετων κρατικών εγγυήσεων34, ιδρύθηκε ένα ανεξάρτητο ταµείο 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας για την παροχή κεφαλαιακής στήριξης στις 
τράπεζες35 και υποβλήθηκαν σχέδια αναδιάρθρωσης για έξι από τις 
ανακεφαλαιοποιηµένες τράπεζες σύµφωνα µε τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις της ΕΕ. Επιπλέον, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις του προγράµµατος 

                                                 
31 Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία. 
32 Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η 

πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής 
κρίσης (ΕΕ C 6, 11.1.2011, σ. 5). 

33 The Economic Adjustment Programme for Greece (Το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την 
Ελλάδα), European Economy, Occasional Papers 61, Μάιος 2010. 

34 Υπόθεση N260/2010 Τρίτη παράταση του καθεστώτος στήριξης των ελληνικών τραπεζών (ΕΕ C 238, 
3.9.2010, σ. 3). 

35 Υπόθεση N328/2010 Ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ταµείου 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας (ΕΕ C 316, 20.11.2010, σ. 7). 
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οικονοµικής προσαρµογής περιελάµβαναν µια ενότητα σχετική µε τον ανταγωνισµό. 
Έτσι, η Ελλάδα συνεργάσθηκε µε την Επιτροπή σχετικά µε τον νέο επενδυτικό νόµο 
της, τις µεταρρυθµίσεις της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού και την 
ελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων. 

43. Όσον αφορά την Ιρλανδία, η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα τεταµένη τόσο για τις 
τράπεζες όσο και για το δηµόσιο χρέος κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Ο 
συνδυασµός της σοβαρής οικονοµικής κρίσης και ενός διογκωµένου τραπεζικού 
τοµέα µε τεράστιες ζηµίες προκάλεσε έντονες πιέσεις στο δηµόσιο χρέος της 
Ιρλανδίας. Στις 28 Νοεµβρίου 2010, συµφωνήθηκε ένα πρόγραµµα µεταξύ της 
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του ∆ΝΤ και των 
ιρλανδικών αρχών36. Το πρόγραµµα προβλέπει δάνειο ύψους 85 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ στην Ιρλανδία, εκ των οποίων 35 δισεκατοµµύρια ευρώ θα διατεθούν για την 
αποκατάσταση της βιωσιµότητας των τραπεζών. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, 
δύο εγχώριες τράπεζες θα τεθούν υπό εκκαθάριση (Anglo Irish Bank και INBS), ενώ 
άλλες θα κεφαλαιοποιηθούν και θα αναδιαρθρωθούν σύµφωνα µε τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ. Όσον αφορά τις διαρθρωτικές ρυθµίσεις που 
σχετίζονται µε τον ανταγωνισµό, θα ληφθούν διάφορα µέτρα πολιτικής για την 
τόνωση του ανταγωνισµού στις αγορές προϊόντων και ενέργειας και σε άλλους 
κλάδους δικτύων. Σε αυτά περιλαµβάνονται η θέσπιση νοµοθετικών αλλαγών για 
την άρση των περιορισµών στο εµπόριο και στον ανταγωνισµό σε προστατευµένους 
τοµείς, η αντιµετώπιση της παρούσας εξαίρεσης ορισµένων τοµέων από το πεδίο 
εφαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας για τον ανταγωνισµό, και η ενίσχυση των 
µέτρων για την αποτροπή αντιανταγωνιστικών συµπεριφορών. 

1.2. Εφαρµογή της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας 

1.2.1. ∆ιαµόρφωση των κανόνων: Αναθεώρηση κανονισµών απαλλαγής κατά κατηγορία 

 Κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κάθετες συµφωνίες 

44. Στις 20 Απριλίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρηµένο κανονισµό απαλλαγής 
κατά κατηγορία37 και κατευθυντήριες γραµµές38 σχετικά µε τις κάθετες συµφωνίες, 
δηλαδή τις συµφωνίες µεταξύ προµηθευτών και αγοραστών που δραστηριοποιούνται 
σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής και διανοµής για την προµήθεια και τη 
διανοµή προϊόντων και υπηρεσιών. 

45. Βασική αρχή των αναθεωρηµένων κανόνων παραµένει ότι οι εταιρείες µε 
περιορισµένη ισχύ στην αγορά µπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα µε ποιον τρόπο 
διανέµονται τα προϊόντα τους, υπό τον όρο ότι οι συµφωνίες τους δεν περιέχουν 
καθορισµό τιµών ή άλλους περιορισµούς ιδιαίτερης σοβαρότητας. Ωστόσο, οι 
κανόνες αναθεωρήθηκαν, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η δυνητική ισχύς στην 
αγορά τόσο των αγοραστών όσο και των πωλητών, ώστε όλα τα µέρη της συµφωνίας 
να έχουν µερίδιο αγοράς κάτω του 30 % για µια απαλλαγή κατά κατηγορία. 

                                                 
36 MEMO/10/624. 
37 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρµογή του 

άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες 
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών (ΕΕ L 102, 23.4.2010, σ. 1-7). 

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς (ΕΕ C 130, 
19.5.2010, σ. 1-46). 
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46. Ο κανονισµός και οι συνοδευτικές κατευθυντήριες γραµµές λαµβάνουν επίσης 
υπόψη την ταχεία ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου ως παράγοντα ώθησης των 
επιγραµµικών πωλήσεων και του διασυνοριακού εµπορίου, ο οποίος αυξάνει τις 
επιλογές των καταναλωτών και τον ανταγωνισµό των τιµών. Μέσω της πρόσθετης 
σαφήνειας και της αυξηµένης προβλεψιµότητας των νέων κανόνων, οι διανοµείς 
έχουν σαφή κίνητρα να αναπτύξουν επιγραµµικές δραστηριότητες ώστε να 
προσεγγίσουν και να προσεγγισθούν από πελάτες σε ολόκληρη την ΕΕ, 
διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη υλοποίηση της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς. 

 Κανονισµοί απαλλαγής κατά κατηγορία για τις συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας 

47. Στις 14 ∆εκεµβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες και κατευθυντήριες 
γραµµές για την αξιολόγηση των συµφωνιών οριζόντιας συνεργασίας, δηλαδή των 
συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ίδιο 
επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασµού, όπως συµφωνίες συνεργασίας όσον αφορά την 
έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, την αγορά, την εµπορία, την τυποποίηση και 
την ανταλλαγή πληροφοριών. Το νέο αυτό καθεστώς περιλαµβάνει δύο κανονισµούς 
απαλλαγής κατά κατηγορία, οι οποίοι αφορούν, αφενός, τις συµφωνίες έρευνας και 
ανάπτυξης και, αφετέρου, τις συµφωνίες εξειδίκευσης και από κοινού παραγωγής39, 
καθώς και συνοδευτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις οριζόντιες συνεργασίες40. 

48. Η προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία κατοχυρώνεται στους νέους κανόνες, 
αναγνωρίζει στις εταιρείες τη µέγιστη δυνατή ελευθερία συνεργασίας, 
προστατεύοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισµό από συνεργασίες οι οποίες 
αντίκεινται στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, λόγου χάρη επειδή είναι επιζήµιες για τους 
καταναλωτές. Η άποψη της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ 
ανταγωνιστών δεν µεταβλήθηκε ουσιωδώς από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι 
προηγούµενοι κανόνες το 2000. Παρ’ όλα αυτά, οι νέοι κανόνες για τις συµφωνίες 
οριζόντιας συνεργασίας είναι πολύ πιο λεπτοµερείς, εύχρηστοι και σαφείς από τους 
προηγούµενους. ∆ύο βασικά χαρακτηριστικά της µεταρρύθµισης είναι η 
συµπερίληψη ενός νέου κεφαλαίου σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών και η 
σηµαντική αναθεώρηση του κεφαλαίου για τις συµφωνίες τυποποίησης. Το 
τελευταίο αυτό κεφάλαιο αποσαφηνίζει, ειδικότερα, τις βασικές προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση ανταγωνιστικών διαδικασιών θέσπισης προτύπων και συµβάλλει στον 
στόχο της ανάπτυξης ενός αποδοτικότερου συστήµατος προτύπων για την Ευρώπη, 
όπως προβλέπεται στην εµβληµατική πρωτοβουλία «Ολοκληρωµένη βιοµηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης» της στρατηγικής Ευρώπη 202041. 

                                                 
39 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1217/2010 της Επιτροπής, της 14ης ∆εκεµβρίου 2010, για την εφαρµογή του 

άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες 
κατηγορίες συµφωνιών έρευνας και ανάπτυξης (ΕΕ L 335, 18.12.2010, σ. 36) και κανονισµός (ΕΕ) 
αριθ. 1218/2010 της Επιτροπής, της 14ης ∆εκεµβρίου 2010, για την εφαρµογή του άρθρου 101 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες κατηγορίες 
συµφωνιών εξειδίκευσης (ΕΕ L 335, 18.12.2010, σ. 43). 

40 Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας (ΕΕ C 11, 14.1.2011, σ. 1). 

41 Ολοκληρωµένη βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης: Η ανταγωνιστικότητα και 
η βιωσιµότητα τίθενται στο επίκεντρο (COM(2010) 614). 
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Τοµεακοί κανονισµοί απαλλαγής κατά κατηγορία 

49. Ο νέος κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία στον τοµέα των ασφαλίσεων42 
εγκρίθηκε στις 24 Μαρτίου 2010. Στις 27 Μαΐου, η Επιτροπή ενέκρινε νέους 
κανόνες ανταγωνισµού για τις συµφωνίες µεταξύ κατασκευαστών οχηµάτων και των 
εξουσιοδοτηµένων εµπόρων, επισκευαστών και διανοµέων ανταλλακτικών τους43. 
Οι νέοι κανόνες εναρµονίζουν ευρέως την πολιτική ανταγωνισµού στην αγορά 
αυτοκινήτου µε το γενικό καθεστώς που εφαρµόζεται σε άλλους τοµείς. 

1.2.2. Προσφυγές ιδιωτών για την εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ 

50. Οι προσφυγές ιδιωτών για την εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ 
αποτελούν σηµαντικό συµπλήρωµα της ισχυρής δηµόσιας εφαρµογής από την 
Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού. Στη Λευκή Βίβλο του 2008 σχετικά 
µε τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας44, η 
Επιτροπή πρότεινε διάφορα µέτρα, όπως συλλογική προσφυγή και ποσοτικοποίηση 
των ζηµιών σε υποθέσεις παραβίασης της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, για τη 
βελτίωση της δυνατότητας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων να 
εξασφαλίζουν αποζηµίωση για τη ζηµία που υπέστησαν λόγω παραβιάσεων της 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. 

51. Οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τη συλλογική προσφυγή πυροδότησαν ευρύ 
δηµόσιο διάλογο, ο οποίος υπερβαίνει τα όρια της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας και 
επικεντρώνεται στον ρόλο της συλλογικής προσφυγής, όταν µια µεµονωµένη 
παραβίαση των κανόνων της ΕΕ ζηµιώνει µεγάλη οµάδα θυµάτων. Η Επιτροπή 
αποφάσισε να προετοιµάσει δηµόσια διαβούλευση, η οποία αναµένεται να συµβάλει 
στον προσδιορισµό ενός συνόλου κοινών αρχών για τυχόν µελλοντικές νοµοθετικές 
προτάσεις σχετικά µε τη συλλογική προσφυγή. Η έγκριση ανακοίνωσης η οποία θα 
παρουσιάζει τις αρχές αυτές έχει προγραµµατισθεί για το 2011. 

1.2.3. Εφαρµογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ: συµπράξεις 

52. Το 2010 η Επιτροπή εξέδωσε επτά αποφάσεις σχετικά µε συµπράξεις45 επιβάλλοντας 
πρόστιµα συνολικού ύψους άνω των 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε 70 επιχειρήσεις 
και διατηρώντας την ισχυρή επικέντρωσή της στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για 
την καταπολέµηση των συµπράξεων.  

                                                 
42 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 267/2010 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2010, για την εφαρµογή του 

άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες 
κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων (ΕΕ L 83, 
30.3.2010, σ. 1). 

43 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2010, σχετικά µε την εφαρµογή του 
άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες 
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας (ΕΕ L 129, 28.5.2010, σ. 52). 

44 Λευκή Βίβλος σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας 
της ΕΚ (COM(2008) 165 τελικό). 

45 Υποθέσεις COMP/38511 DRAM, COMP/39092 Είδη υγιεινής για λουτρά, COMP/38344 
Προεντεταµένος χάλυβας, COMP/38866 Φωσφορικά άλατα για ζωοτροφές, COMP/36212 
Αυτοαντιγραφικό χαρτί (επανέκδοση απόφασης για την Bolloré), COMP/39258 Αεροµεταφερόµενο 
φορτίο και COMP/39309 Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 
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53. Η Επιτροπή επικεντρώθηκε στην επίτευξη µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας µέσω 
της εφαρµογής της διαδικασίας διευθέτησης. Το 2010, η Επιτροπή εξέδωσε τις δύο 
πρώτες αποφάσεις της βάσει διευθέτησης: µια απόφαση πλήρους διευθέτησης στην 
υπόθεση των DRAM (δυναµικές µνήµες τυχαίας προσπέλασης) και µια υβριδική 
απόφαση διευθέτησης στην υπόθεση των φωσφορικών αλάτων για ζωοτροφές. Η 
υπόθεση των DRAM αποτέλεσε ορόσηµο στην πρακτική της ΕΕ στον τοµέα των 
συµπράξεων, καθώς η διευθέτησή της περιελάµβανε και τις δέκα εµπλεκόµενες 
επιχειρήσεις και δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά της απόφασης.  

54. Στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης, οι επτά αποφάσεις µε αντικείµενο συµπράξεις 
που εκδόθηκαν το 2010 είχαν ως αποτέλεσµα 32 αιτήσεις µείωσης του προστίµου 
λόγω «αδυναµίας της επιχείρησης να πληρώσει»46, εννέα εκ των οποίων έγιναν 
δεκτές κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης της οικονοµικής κατάστασης των αιτούντων. 

1.2.4. Εφαρµογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ: άλλες συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές 

55. Το 2010, η Επιτροπή έθεσε τέλος σε µια σηµαντική υπόθεση παραβίασης της 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, βάσει του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, στον τοµέα των 
αεροπορικών µεταφορών καθιστώντας νοµικά δεσµευτικές τις δεσµεύσεις που 
πρόσφεραν οι British Airways, American Airlines και Iberia47. Η εν λόγω απόφαση 
θα επιφέρει σηµαντικά οφέλη για τους ευρωπαίους καταναλωτές διασφαλίζοντας τη 
διατήρηση επαρκούς ανταγωνισµού στις διατλαντικές πτήσεις, ιδίως από το 
Λονδίνο. 

56. Στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή κατέστησε δεσµευτικές 
τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Visa σχετικά µε τις πολυµερείς διατραπεζικές 
προµήθειες για τις συναλλαγές µε κάρτες άµεσης χρέωσης, οι οποίες εφαρµόζονται 
σε διασυνοριακές συναλλαγές στον ΕΟΧ και σε εγχώριες συναλλαγές σε εννέα 
χώρες του ΕΟΧ48, εναρµονίζοντάς τες µε τις µονοµερείς δεσµεύσεις που ανέλαβε η 
MasterCard την 1η Απριλίου 200949 και µε τη «µέθοδο του αδιάφορου εµπόρου» 
στους τρόπους πληρωµής. 

57. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης την πρώτη αντιµονοπωλιακή απόφασή της στην αγορά 
των υγειονοµικών υπηρεσιών. Επέβαλε πρόστιµο ύψους 5 εκατοµµυρίων ευρώ στον 
γαλλικό φαρµακευτικό σύλλογο50 καταδικάζοντας τη συµπεριφορά του στη γαλλική 
αγορά κλινικών εργαστηριακών δοκιµών. 

1.2.5. Εφαρµογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ: κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 

58. Η Επιτροπή συνέχισε τις δραστηριότητες εφαρµογής του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, 
ιδίως στον τοµέα της ενέργειας, όπου εξέδωσε τέσσερις αποφάσεις, και στον τοµέα 
των ΤΠΕ, όπου κίνησε αρκετές διαδικασίες. 

                                                 
46 Βλέπε σηµείο 35 των κατευθυντήριων γραµµών για τη µέθοδο υπολογισµού των προστίµων που 

επιβάλλονται κατ' εφαρµογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 σηµείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1/2003 (ΕΕ C 210, 1.9.2006, σ. 2-5). 

47 Υπόθεση COMP/39596 BA/AA/IB. Βλέπε IP/10/936 και MEMO/10/330, 14.7.2010. 
48 Υπόθεση COMP/39398 Visa MIF. Βλέπε IP/10/1684, 8.12.2010. 
49 Υπόθεση COMP/34579 MasterCard. Βλέπε IP/09/515, 1.4.2009. 
50 Υπόθεση COMP/39510 ONP. Βλέπε IP/10/1683, 8.12.2010. 
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59. Στον τοµέα της ενέργειας, η Επιτροπή έδωσε συνέχεια στην έρευνα που είχε κινήσει 
στον συγκεκριµένο τοµέα το 2007, εκδίδοντας τέσσερις σηµαντικές 
αντιµονοπωλιακές αποφάσεις, καθιστώντας δεσµευτικές τις δεσµεύσεις που 
πρότειναν οι επιχειρήσεις, προκειµένου να τεθεί τέλος σε δυνητική παραβίαση της 
νοµοθεσίας. Οι αποφάσεις αφορούν κατεστηµένους φορείς στη Γαλλία, στη 
Σουηδία, στη Γερµανία και στην Ιταλία, οι οποίοι εµπόδιζαν την πρόσβαση στις 
αγορές ενέργειας µε διάφορα µέσα, όπως µακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας µε 
περιορισµούς στη µεταπώληση ή περιορισµός των διαθέσιµων ικανοτήτων 
µεταφοράς ή εξαγωγής σε ενεργειακά δίκτυα51. 

60. Στις αγορές ΤΠΕ, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες κατά της IBM σχετικά µε δυνητική 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά µακροϋπολογιστών και κατά της Google 
Inc. σχετικά µε δυνητική κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην επιγραµµική 
αναζήτηση, την επιγραµµική διαφήµιση και την επιγραµµική διαµεσολάβηση για 
διαφηµίσεις. Η Επιτροπή κίνησε δύο προκαταρκτικές έρευνες σχετικά µε τις 
επιχειρηµατικές πρακτικές της Apple σε σχέση µε το iPhone. Αµφότερες 
περατώθηκαν όταν η Apple πρότεινε να αλλάξει τις πρακτικές αυτές52. 

Αριθµός αποφάσεων εφαρµογής της νοµοθεσίας κατά των µονοπωλίων και των συµπράξεων 
ανά έτος και τύπο, 2005-2010 

2
1

4

1 1 1

2 4

2

1

4
6

1
1

4

5

7
8

7

6

5

1
11

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Λοιπές, συµπράξεις*

∆ιευθέτηση
σύµπραξης
Υβριδική για
σύµπραξη
Απαγόρευση
σύµπραξης
Αντιτράστ, λοιπές**

∆έσµευση, αντιτράστ

Απαγόρευση,
αντιτράστ

10

14

11

1414

13

* Απόρριψη καταγγελίας   ** Απόρριψη καταγγελίας, διαδικαστική παράβαση, πληρωµή προστίµου
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµός

 

1.3. Έλεγχος των συγκεντρώσεων 

61. Το 2010, ο αριθµός των κοινοποιηθεισών συγκεντρώσεων ήταν χαµηλός λόγω της 
οικονοµικής κρίσης. Συνολικά, το συγκεκριµένο έτος, κοινοποιήθηκαν στην 
Επιτροπή 274 πράξεις, 16 αποφάσεις εκδόθηκαν υπό όρους, και δεν αποφασίσθηκε 
καµία απαγόρευση. Η µεγάλη πλειονότητα των κοινοποιηθεισών συγχωνεύσεων 

                                                 
51 Βλέπε ενότητα 2.2. κατωτέρω. 
52 Βλέπε ενότητα 2.4. κατωτέρω. 
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εγκρίθηκε χωρίς όρους βάσει τόσο της κανονικής διαδικασίας όσο και της 
απλουστευµένης διαδικασίας, η οποία αντιπροσώπευε το 55 % των κοινοποιήσεων. 

62. Η Επιτροπή εξέδωσε τρεις αποφάσεις το 2010 µετά τη διεξοδική ανάλυση της 
έρευνας σε δεύτερο στάδιο για τις συγκεντρώσεις Oracle / Sun Microsystems53 
(βλέπε ενότητα 2.4. κατωτέρω), Monsanto / Syngenta54 και Unilever / Sara Lee 
Body55. 

63. Στις 17 Νοεµβρίου 2010, κατόπιν διεξοδικής έρευνας, η Επιτροπή ενέκρινε την 
εξαγορά της παγκόσµιας δραστηριότητας ηλιόσπορου της αµερικανικής εταιρείας 
Monsanto από την ελβετική Syngenta, υπό τον όρο της εκχώρησης των υβριδίων 
ηλιοτροπίου της Monsanto, τα οποία αποτελούν αντικείµενο εµπορίας ή τελούν υπό 
επίσηµη δοκιµή στην Ισπανία και στην Ουγγαρία, καθώς και των µητρικών σειρών 
που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των εν λόγω υβριδίων ή που τελούν υπό 
ανάπτυξη επί του παρόντος για τη δηµιουργία υβριδίων για την Ισπανία και την 
Ουγγαρία. 

64. Την ίδια ηµεροµηνία, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη σχεδιαζόµενη εξαγορά από την 
αγγλοολλανδική εταιρεία καταναλωτικών ειδών Unilever της δραστηριότητας των 
ειδών προσωπικής φροντίδας και πλυντηρίου της αµερικανικής Sara Lee Corp., υπό 
όρους. Η διεξοδική έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι η συγκέντρωση θα παρείχε 
στη Unilever πολύ ισχυρή ηγετική θέση σε αρκετές αγορές αποσµητικών 
συνδυάζοντας τις µάρκες των µερών, και ιδίως τη Sanex µε τη Dove και τη Rexona, 
οι οποίες είναι επί του παρόντος ανταγωνιστικές. Για την αντιµετώπιση των 
ανησυχιών αυτών, τα µέρη της συγκέντρωσης πρόσφεραν να εκχωρήσουν τη µάρκα 
Sanex της Sara Lee και τη σχετική δραστηριότητα στην Ευρώπη. 

                                                 
53 Υπόθεση COMP/M.5529 Oracle / Sun Microsystems (ΕΕ C 91, 9.4.2010, σ. 7). 
54 Υπόθεση COMP/M.5675 Syngenta / Monsanto's sunflower seed business. Βλέπε IP/10/1515, 

17.11.2010. 
55 Υπόθεση COMP/M.5658 Unilever / Sara Lee Bodycare. Βλέπε IP/10/1514, 17.11.2010. 
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Αριθµός οριστικών αποφάσεων συγκεντρώσεων ανά έτος και τύπο, 2005-2010 
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1.4. Έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων 

65. Οι περισσότερες ενισχύσεις που εγκρίθηκαν το 2010 αφορούσαν οριζόντιους 
στόχους ευρωπαϊκού κοινού συµφέροντος, όπως τον πολιτισµό και τη διατήρηση της 
κληρονοµιάς, την περιφερειακή συνοχή, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
έρευνα και ανάπτυξη και την καιτονοµία, και αποζηµιώσεις ζηµιών που 
προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, ανεξάρτητα από τις ενισχύσεις που 
σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. Τα κράτη µέλη έκαναν 
ευρεία χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά 
κατηγορία56, βάσει του οποίου τα µέτρα που πληρούν τα κριτήριά του µπορούν να 
χορηγηθούν χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση στην Επιτροπή. Το 2010, η Επιτροπή 
ενηµερώθηκε για τη θέσπιση 414 τέτοιων νέων µέτρων από τα κράτη µέλη. 

66. Όσον αφορά το ύψος των εγκριθεισών ενισχύσεων, τα στοιχεία συγκεντρώνονται µε 
καθυστέρηση ενός έτους στους εξαµηνιαίους πίνακες αποτελεσµάτων για τις 
κρατικές ενισχύσεις. Οι συνολικές ενισχύσεις, µη συµπεριλαµβανοµένων των 
µέτρων που σχετίζονται µε την κρίση, ανήλθαν το 2009 σε 0,62 % του ΑΕΠ, ή 73,2 
δισεκατοµµύρια ευρώ, σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο από ό,τι το 2008 (0,58 % του 
ΑΕΠ). Κατά µέσο όρο, 84 % των ενισχύσεων στη βιοµηχανία και στις υπηρεσίες 
προορίζονταν για την επίτευξη οριζόντιων στόχων κοινού συµφέροντος57. 

                                                 
56 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισµένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης (γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία) (ΕΕ L 214, 9.8.2008, σ. 3). 

57 Πίνακας αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις – Επικαιροποίηση φθινοπώρου 2010 (COM(2010) 
701). 
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67. Το 2010 ήταν το πρώτο πλήρες έτος εφαρµογής της δέσµης µέτρων απλούστευσης. 
Η εν λόγω δέσµη µέτρων περιλαµβάνει τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών58 και µια 
ανακοίνωση σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία59. Στόχος αµφοτέρων είναι η 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της προβλεψιµότητας των 
σχετικών µε τις κρατικές ενισχύσεις διαδικασιών. Τα πρώτα αποτελέσµατα του 
κώδικα βέλτιστων πρακτικών είναι ενθαρρυντικά, ιδίως όσον αφορά τον χειρισµό 
των καταγγελιών, καθώς αυξάνεται ο αριθµός των καταγγελλόντων που 
ενηµερώνονται για το καθεστώς των καταγγελιών τους. 

Εξέλιξη των συνολικών κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν από τα κράτη µέλη ως % 
του ΑΕΠ στην ΕΕ, 2004-200960 

0,62% 0,58% 0,77%
0,53% 0,58% 0,62%
0,01%

1,93%

3,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Χορηγηθείσες ενισχύσεις
για την αντιµετώπιση της
οικονοµικής και
χρηµατοπιστωτικής
κρίσης

Χορηγηθείσες ενισχύσεις
εκτός των µέτρων για την
αντιµετώπιση της κρίσης

3,62%

0,54%

2,51%

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµός, Eurostat

 

                                                 
58 Κώδικας βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών 

ενισχύσεων (ΕΕ C 136, 16.6.2009, σ. 13-20). 
59 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε απλοποιηµένη διαδικασία για την εξέταση ορισµένων 

κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ C 136, 16.6.2009, σ. 3-12). 
60 Το σύνολο περιλαµβάνει ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης, στις υπηρεσίες, στον τοµέα του 

άνθρακα, στη γεωργία, στην αλιεία και σε τµήµα του τοµέα των µεταφορών, αλλά δεν περιλαµβάνει, 
λόγω έλλειψης συγκρίσιµων δεδοµένων, τις ενισχύσεις στον σιδηροδροµικό τοµέα και τις ενισχύσεις 
για την αποζηµίωση για υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Τα ποσά των ενισχύσεων 
αφορούν το στοιχείο ενίσχυσης (ή ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης, σε περίπτωση εγγυήσεων ή 
δανείων), το οποίο περιέχεται σε ένα µέτρο κρατικής ενίσχυσης, σε αντίθεση προς τα στοιχεία στην 
παράγραφο 35, τα οποία αφορούν τα ποσά των ενισχύσεων που χρησιµοποίησαν τα κράτη µέλη. Για 
περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε την εξέλιξη των συνολικών κρατικών ενισχύσεων που 
χορήγησαν τα κράτη µέλη, βλέπε τον πίνακα αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις – 
επικαιροποίηση φθινοπώρου 2010 (COM(2010) 701). 
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1.4.1. Οριζόντιες κρατικές ενισχύσεις 

 Περιφερειακές ενισχύσεις 

68. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις εθνικές περιφερειακές 
ενισχύσεις για την περίοδο 2007-201361, η Επιτροπή διενήργησε την αναθεώρηση 
του χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης και του ανώτατου ορίου ενίσχυσης των 
περιφερειών στατιστικού αντικτύπου, οι οποίες χαρακτηρίζονταν παραδοσιακά 
ενισχυόµενες περιοχές δυνάµει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) έως το 
τέλος του 2010. Οµοίως, η Επιτροπή δέχθηκε αλλαγές στους εθνικούς χάρτες 
περιφερειακών ενισχύσεων που κοινοποίησαν τρία κράτη µέλη (Γαλλία, Ιρλανδία 
και Ιταλία) για ορισµένες περιοχές επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις βάσει 
του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ). 

69. Η Επιτροπή ενέκρινε το 2010 περιφερειακές ενισχύσεις σε έξι µεγάλα επενδυτικά 
σχέδια. Τέσσερα από τα σχέδια αυτά ανήκουν στον τοµέα των φωτοβολταϊκών, τρία 
στη Γερµανία και ένα στην Ισπανία62, ενώ τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια ανήκουν 
στον κλάδο της µηχανικής, στη Γερµανία και στην Ιταλία63. Επιπλέον, εγκρίθηκαν 
πέντε ad hoc µέτρα ενίσχυσης υπέρ µεµονωµένων επιχειρήσεων για επενδύσεις σε 
τοµείς που υπάγονται στους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων 2007-2013, καθώς 
και δέκα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων, εκ των οποίων πέντε σε εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες. Η Επιτροπή περάτωσε το 2010 τρεις επίσηµες έρευνες µε 
µία θετική64 και δύο αρνητικές αποφάσεις όσον αφορά µια παράνοµη πριµοδότηση 
ΜΜΕ υπέρ της Sovello AG65 και ένα ασυµβίβαστο µέτρο ενίσχυσης υπέρ της Fri-el 
Acerra66, λόγω απουσίας χαρακτήρα κινήτρου και ανεπαρκούς περιφερειακής 
συνεισφοράς. 

Περιβαλλοντικές ενισχύσεις 

70. Η Επιτροπή ενέκρινε µερικά µέτρα για τη στήριξη της εξοικονόµησης ενέργειας και 
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στο πλαίσιο των κατευθυντήριων 
γραµµών για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις67. Ολοένα και περισσότερες τέτοιες 
κοινοποιήσεις αφορούσαν σχετικά µεγάλες µεµονωµένες ενισχύσεις (επενδυτική 
ενίσχυση άνω των 7,5 εκατοµµυρίων ευρώ ανά επιχείρηση) και υποβλήθηκαν σε 
λεπτοµερή οικονοµική αξιολόγηση στο πλαίσιο της πιο οικονοµικής προσέγγισης 
της ανάλυσης των κρατικών ενισχύσεων. Τα εγκεκριµένα καθεστώτα αφορούσαν ως 
επί το πλείστον ενισχύσεις για σχέδια ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και σχέδια 
δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. 

                                                 
61 Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις 2007-2013 (ΕΕ C 54, 

4.3.2006, σ. 13-44). 
62 Υποθέσεις N641/2009 Solibro GmbH, N221/2009 Wacker Chemie AG, N237/2010 Sovello3 και 

N285/2009 Silicio Solar. 
63 Υποθέσεις N261/2009 Liebherr MCCtec Rostock GmbH και N27/2010 Fiat Powertrain Technologies 

in Verrone. 
64 Υπόθεση C34/2008 Deutsche Solar AG. 
65 Υπόθεση C27/2008 Πριµοδότηση ΜΜΕ στη Sovello AG (πρώην EverQ) (ΕΕ L 167, 1.7.2010, σ. 21-38). 
66 Υπόθεση C8/2009 Fri-el Acerra s.r.l. 
67 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος (ΕΕ C 82, 1.4.2008, σ. 1). 
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 Έρευνα & ανάπτυξη & καινοτοµία 

71. Η καινοτοµία κατέχει κεντρική θέση στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και η 
εµβληµατική πρωτοβουλία σχετικά µε την Ένωση καινοτοµίας68 περιγράφει την 
αναγκαιότητα βελτίωσης της χρηµατοδότησης της καινοτοµίας στην Ευρώπη για τη 
αναβάθµιση των επιδόσεών της. Το κοινοτικό πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη 
και την καινοτοµία69 στηρίζει τον στόχο αυτό διευκολύνοντας τα κράτη µέλη να 
στοχοθετήσουν καλύτερα τις κρατικές ενισχύσεις µε βάση τις σχετικές ανεπάρκειες 
της αγοράς. Το 2010, η Επιτροπή ενέκρινε δώδεκα καθεστώτα ενισχύσεων, µε 
συνολικό προϋπολογισµό άνω των 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, βάσει του 
συγκεκριµένου πλαισίου, και αποφάσισε να κινήσει επίσηµη διαδικασία έρευνας 
σχετικά µε µία ακόµη υπόθεση, η οποία ακολούθως αποσύρθηκε. Από τα µέτρα 
αυτά, πέντε ήταν αµιγή καθεστώτα Ε&Α, τέσσερα ήταν καθεστώτα 
προσανατολισµένα στην καινοτοµία και τέσσερα ήταν µικτά καθεστώτα. Επιπλέον, 
κατόπιν διεξοδικής οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφάσισε να µην εγείρει 
αντιρρήσεις σε δέκα µεµονωµένα κοινοποιήσιµες ενισχύσεις σε µεγάλα σχέδια Ε&Α 
που αφορούσαν νέες διεργασίες για την παραγωγή βιοµεθανίου, τη χρήση σύνθετων 
υλικών για την κατασκευή συγκεκριµένων εξαρτηµάτων αεροδοµών, και τη 
λιθογραφία για διατάξεις ηµιαγωγών. Επιπλέον, η Επιτροπή παρακολούθησε τις 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν σχετικά µε ενισχύσεις σε 52 άλλα σχέδια Ε&Α που 
υπερέβαιναν τα 3 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να εµπίπτουν στην υποχρέωση 
µεµονωµένης κοινοποίησης. 

72. Επιπλέον, υποβλήθηκαν βάσει του γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία 
40 καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων για βασική έρευνα, 91 για βιοµηχανική 
έρευνα και 86 για πειραµατική ανάπτυξη. Τα κράτη µέλη χρησιµοποίησαν επίσης 
τον γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία για µέτρα σχετικά µε καινοτοµία, 
42 εκ των οποίων αφορούσαν δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ, 21 
νέες καινοτόµους επιχειρήσεις, 24 υπηρεσίες συµβουλών και στήριξης στην 
καινοτοµία, και ένδεκα τον δανεισµό προσωπικού µε υψηλά προσόντα. 

Ενισχύσεις για την προώθηση επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων 

73. Στον τοµέα της χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών κεφαλαίων για ΜΜΕ, η Επιτροπή 
ενέκρινε επτά µέτρα στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών για τα 
επιχειρηµατικά κεφάλαια70 συνολικού προϋπολογισµού 380 εκατοµµυρίων ευρώ. 
Από τα µέτρα αυτά, τρία δεν ήταν σύµφωνα προς τις διατάξεις για τα όρια 
ασφάλειας (safe harbour) και υποβλήθηκαν σε λεπτοµερή αξιολόγηση. Επιπλέον, 
ένδεκα επιπλέον καθεστώτα ενισχύσεων εφαρµόσθηκαν το 2010 βάσει του γενικού 
κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία, τον οποίο µερικά κράτη µέλη 
χρησιµοποίησαν ολοένα και περισσότερο για σκοπούς επιχειρηµατικών κεφαλαίων. 

                                                 
68 Βλέπε την ανακοίνωση σχετικά µε την Ένωση καινοτοµίας (COM(2010) 546 τελικό).  
69 Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την 

Καινοτοµία (ΕΕ C 323, 30.12.2006, σ. 1-26). 
70 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση 

των επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ C 194, 18.8.2006, σ. 2) 
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1.4.2. Ενισχύσεις στους τοµείς του άνθρακα και της γεωργίας 

74. Σε συνέχεια πρότασης της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2010, το Συµβούλιο εξέδωσε 
απόφαση σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση 
λειτουργίας µη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων71 στις 10 ∆εκεµβρίου 2010, ενόψει 
της λήξης του ισχύοντος κανονισµού στο τέλος του 201072. Τα κράτη µέλη θα 
µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για τη στήριξη της παραγωγής άνθρακα, εάν 
υπάρχει σχέδιο παύσης της λειτουργίας του οποίου η προθεσµία δεν εκτείνεται 
πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 και για την κάλυψη έκτακτων δαπανών 
(κοινωνικές παροχές, αποκατάσταση περιοχών ή αποχέτευση λυµάτων) που 
σχετίζονται µε την παύση της λειτουργίας ορυχείων έως το 2027.  

75. Η Επιτροπή αξιολογεί τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη γεωργία και στη 
δασοκοµία βάσει των κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον 
τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας για την περίοδο από το 2007 έως το 201373. 
Το 2010, καταχωρίσθηκαν 214 νέες περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων και 
εκδόθηκαν 161 αποφάσεις. 

1.4.3. Εφαρµογή της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια 

76. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη74, ολοένα και περισσότερες υποθέσεις υποβάλλονται 
στα εθνικά δικαστήρια. Το 2010, η Επιτροπή συνέχισε τις προσπάθειες για τη 
βελτίωση του συστήµατος ιδιωτικών προσφυγών για την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
για τις κρατικές ενισχύσεις σε εθνικό επίπεδο, δίνοντας έµφαση στη βελτίωση της 
επικοινωνίας µε τους εθνικούς δικαστές. Τον Οκτώβριο του 2010, δηµοσίευσε 
εγχειρίδιο µε τίτλο «Enforcement of EU State aid law by national courts» (Εφαρµογή 
της νοµοθεσίας της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις από τα εθνικά δικαστήρια)75 µε 
σκοπό να βοηθήσει τους εθνικούς δικαστές στον χειρισµό υποθέσεων κρατικών 
ενισχύσεων. 

1.4.4. Εκ των υστέρων παρακολούθηση των µέτρων κρατικών ενισχύσεων 

77. Προκειµένου να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή ξεκίνησε τακτική εκ των υστέρων παρακολούθηση 
από το 2006 των µη κοινοποιηθέντων µέτρων ενισχύσεων τα οποία χορηγήθηκαν 
στο πλαίσιο του γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία ή βάσει 
εγκεκριµένων καθεστώτων. Το 2010, η εκ των υστέρων παρακολούθηση 
περιελάµβανε µέτρα τα οποία καλύπτονται από τον γενικό κανονισµό απαλλαγής 
κατά κατηγορία, καθώς και ενισχύσεις υπό µορφή επιχειρηµατικών κεφαλαίων, 

                                                 
71 Απόφαση του Συµβουλίου της 10ής ∆εκεµβρίου 2010 σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που 

διευκολύνουν την παύση λειτουργίας µη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (ΕΕ L 336, 21.12.2010, 
σ. 24-29) 

72 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα (ΕΕ L 205, 2.8.2002, σ. 1-8) 

73 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και 
δασοκοµίας 2007-2013 (ΕΕ C 319, 27.12.2006, σ. 1). 

74 2009 Study on the enforcement of State aid law at national level (Μελέτη του 2009 σχετικά µε την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις σε εθνικό επίπεδο), διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/enforcement_study_2009.pdf 

75 ∆ιατίθεται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/competition/publications/state_aid/national_courts_booklet_en.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/enforcement_study_2009.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/state_aid/national_courts_booklet_en.pdf
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ενισχύσεις στον τοµέα των µεταφορών, ενισχύσεις στον τοµέα της ευρυζωνικότητας, 
πολιτιστικές ενισχύσεις και ενισχύσεις στον κλάδο της ναυπηγικής. Τα 
αποτελέσµατα των πρώτων παρακολουθήσεων δείχνουν ότι τα καθεστώτα και οι 
κανονισµοί απαλλαγής κατά κατηγορία λειτουργούν ικανοποιητικά. Σε λιγοστές 
περιπτώσεις εντοπίσθηκαν ουσιαστικά προβλήµατα ή διαδικαστικά ζητήµατα. 

1.4.5. Πολιτική ανάκτησης 

78. Όταν παράνοµες ενισχύσεις κρίνονται ασυµβίβαστες, η Επιτροπή δικαιούται να 
ζητήσει την ανάκτησή τους από το κράτος µέλος που τις χορήγησε, προκειµένου να 
αποκατασταθεί η προηγούµενη κατάσταση της αγοράς. Το ύψος των παράνοµων και 
ασυµβίβαστων ενισχύσεων που ανακτήθηκαν αυξήθηκε από 2,3 δισεκατοµµύρια 
ευρώ τον ∆εκέµβριο του 2004 σε 10,9 δισεκατοµµύρια ευρώ τον ∆εκέµβριο του 
201076. Το ποσοστό παράνοµων και ασυµβίβαστων ενισχύσεων που δεν έχουν 
ανακτηθεί ακόµη µειώθηκε αντίστοιχα από 75 % σε 14 %. 

79. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη εφαρµογή των αποφάσεών της, το 2010 η 
Επιτροπή άσκησε προσφυγή βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 277 σε τρεις 
περιπτώσεις και βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 278 σε µία περίπτωση, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν 26 υποθέσεις υπό δικαστική κρίση. Στο τέλος του 2010, 
εκκρεµούσαν 41 ενεργές υποθέσεις ανάκτησης. 

2. ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

2.1. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

80. Η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση συνέχισε να πλήττει τον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα της ΕΕ το 2010. Το προσωρινό κανονιστικό πλαίσιο, το 
οποίο θεσπίσθηκε το 2008, επεκτάθηκε περαιτέρω έως το 2011 υπό αυστηρότερες 
προϋποθέσεις. Η εφαρµογή του αποτέλεσε το κύριο σηµείο επικέντρωσης της 
εφαρµογής της νοµοθεσίας για τον ανταγωνισµό κατά τη διάρκεια του έτους, ιδίως 
στον τοµέα της αναδιάρθρωσης υποστηριζόµενων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων79. 

81. Ωστόσο, η Επιτροπή συνέχισε να επαγρυπνεί όσον αφορά τις λοιπές προκλήσεις 
στον τοµέα της πολιτικής ανταγωνισµού που επηρεάζουν τον κλάδο. Η Επιτροπή 
κατέστησε νοµικά δεσµευτικές τις δεσµεύσεις που πρότεινε η Visa Europe τον 
Απρίλιο του 2010 όσον αφορά τις πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες για τις 
συναλλαγές µε κάρτες άµεσης χρέωσης, οι οποίες εφαρµόζονται σε διασυνοριακές 
συναλλαγές στον ΕΟΧ και σε εγχώριες συναλλαγές σε εννέα χώρες του ΕΟΧ80, και 

                                                 
76 Οι αριθµοί αυτοί δεν περιλαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους τοµείς της γεωργίας, 

της αλιείας και των µεταφορών. 
77 Οι προσφυγές βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 2 στοχεύουν στην καταδίκη ενός κράτους µέλους για 

µη συµµόρφωση µε απόφαση ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 
78 Οι προσφυγές βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 είναι προσφυγές επί παραβάσει και στοχεύουν 

στην καταδίκη ενός κράτους µέλους για µη συµµόρφωση µε απόφαση του ∆ικαστηρίου και µπορεί να 
περιλαµβάνουν την καταβολή προστίµων. 

79 Βλέπε ενότητα 1.1. κατωτέρω. 
80 Στις χώρες του ΕΟΧ όπου τα εγχώρια ποσοστά πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών εφαρµόζονται 

απουσία άλλων πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών ή καθορίζονται άµεσα από τη Visa Europe. 



 

EL 30   EL 

ορισµένα µέτρα διαφάνειας81. Ο µέγιστος σταθµισµένος µέσος όρος των πολυµερών 
διατραπεζικών προµηθειών της Visa Europe για τις πράξεις αυτές θα µειωθεί σε 
0,2%, σύµφωνα µε τις µονοµερείς δεσµεύσεις που προσέφερε προηγουµένως η 
MasterCard82. Οι δεσµεύσεις αξιολογήθηκαν βάσει της «µεθόδου του αδιάφορου 
εµπόρου», η οποία επιδιώκει τον καθορισµό των πολυµερών διατραπεζικών 
προµηθειών σε ένα επίπεδο στο οποίο οι έµποροι αδιαφορούν για το κατά πόσον η 
πληρωµή πραγµατοποιείται µε κάρτα άµεσης χρέωσης ή τοις µετρητοίς. Η Επιτροπή 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το ποσοστό πολυµερούς διατραπεζικής προµήθειας 
που πρότεινε η Visa Europe πρέπει να καταστεί δεσµευτικό και περάτωσε τη 
διαδικασία όσον αφορά τις συγκεκριµένες πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες που 
αφορούν οι δεσµεύσεις, ενώ το υπόλοιπο µέρος της υπόθεσης 
(συµπεριλαµβανοµένων των πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών για τις 
πιστωτικές κάρτες) βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη. 

82. Ο ενιαίος χώρος πληρωµών σε ευρώ (ΕΧΠΕ) παρέµεινε σηµαντικό σηµείο εστίασης 
της καταπολέµησης των συµπράξεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών το 2010, ιδίως µέσω του ανεπίσηµου διαλόγου µε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Πληρωµών. Για παράδειγµα, αποσαφηνίσθηκε ότι τα καθεστώτα καρτών 
που είναι σύµφωνα µε τον ΕΧΠΕ δεν χρειάζεται να καλύπτουν το σύνολο των 32 
κρατών της επικράτειας του ΕΧΠΕ, παρέχοντας µια πραγµατική ευκαιρία εισόδου 
στην αγορά σε νέα καθεστώτα. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε στις 16 ∆εκεµβρίου 
2010 πρόταση σχετικά µε την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις µεταφορές 
πίστωσης και τις άµεσες χρεώσεις σε ευρώ83, η οποία περιλαµβάνει διατάξεις για την 
απαγόρευση πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών ανά συναλλαγή για άµεσες 
χρεώσεις στον ΕΧΠΕ ύστερα από µια µεταβατική περίοδο, επιτρέποντας ωστόσο τις 
πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες για απορριφθείσες συναλλαγές υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις. 

83. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2010, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση κανονισµού για τα 
εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους και τα 
αρχεία καταγραφής συναλλαγών, η οποία περιλαµβάνει αρκετά µέτρα µε στόχο να 
καταστούν ασφαλέστερες οι αγορές εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων και να 
βελτιωθεί η χρηµατοπιστωτική εποπτεία84. Η πρόταση προβλέπει ένα κοινό πλαίσιο 
για τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους στην ΕΕ και καθορίζει τις προϋποθέσεις 
για τη θέσπιση ρυθµίσεων διαλειτουργικότητας µεταξύ κεντρικών 
αντισυµβαλλοµένων για άµεσα ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα. Οι ρυθµίσεις 
διαλειτουργικότητας πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες από την άποψη του 
ανταγωνισµού, καθώς παρέχουν επιλογές στους πελάτες και επιτρέπουν στους 
κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους να συγκεντρώσουν τον όγκο της εκκαθάρισης σε 
µία και µοναδική οντότητα.  

                                                 
81 Υπόθεση COMP/39398 Πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες Visa. Βλέπε IP/10/1684, 8.12.2010. 
82 Υπόθεση COMP/34579 MasterCard. Βλέπε IP/09/515, 1.4.2009. 
83 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την καθιέρωση 

τεχνικών απαιτήσεων για τις µεταφορές πίστωσης και τις άµεσες χρεώσεις σε ευρώ και µε την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (COM(2010) 775 τελικό, 2010/373 COD). 

84 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα εξωχρηµατιστηριακά 
παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (COM(2010) 
484/5, 2010/0250 COD). 
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84. Κατόπιν επανεξέτασης, η οποία διήρκησε δυόµισι χρόνια, µε τη συµµετοχή όλων 
των ενδιαφερόµενων παραγόντων της αγοράς και των εθνικών αρχών ανταγωνισµού, 
η Επιτροπή ενέκρινε στις 24 Μαρτίου 2010 τον νέο κανονισµό απαλλαγής κατά 
κατηγορία στον τοµέα των ασφαλίσεων85 σχετικά µε συµφωνίες που αφορούν 
συλλογές στοιχείων, πίνακες ή µελέτες που έχουν καταρτιστεί από κοινού και την 
κοινή κάλυψη ορισµένων ειδών κινδύνων (όµιλοι) στον τοµέα των ασφαλίσεων. 
Στον νέο κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία, η Επιτροπή αποφάσισε να µην 
ανανεώσει δύο από τους τέσσερις τύπους συνεργασίας που καλύπτονταν από τον 
προηγούµενο κανονισµό, και συγκεκριµένα τις συµφωνίες που αφορούν 
τυποποιηµένους όρους ασφάλισης και τον εξοπλισµό ασφαλείας, οι οποίες 
εξετάζονται πλέον στις νέες οριζόντιες κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες 
εγκρίθηκαν το 2010. 

85. Η µειωµένη δραστηριότητα συγχωνεύσεων συνεχίσθηκε το 2010 στον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η Επιτροπή εξέτασε υποθέσεις στους τοµείς των 
υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής86, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων87 και της 
διανοµής υπηρεσιών αµοιβαίων κεφαλαίων88. Ορισµένες υποθέσεις προέκυψαν από 
αποφάσεις αναδιάρθρωσης λόγω κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης89.  

2.2. Ενέργεια και περιβάλλον 

86. Η Επιτροπή παρουσίασε τον Νοέµβριο του 2010 την ενεργειακή στρατηγική της για 
την επόµενη δεκαετία στο πλαίσιο της εµβληµατικής πρωτοβουλίας της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 µε τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους 
πόρους»90. Η ανοικτή και ανταγωνιστική ενιαία αγορά στον τοµέα της ενέργειας 
αναµένεται να συµβάλει στον διαρκή και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασµό σε 
ανταγωνιστικές τιµές, ενθαρρύνοντας την ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και προωθώντας την ανάπτυξη νέων φιλικών προς το περιβάλλον 
τεχνολογιών. 

87. Το 2010, η Επιτροπή έδωσε συνέχεια στην έρευνα του 2007 στον τοµέα της 
ενέργειας, εκδίδοντας τέσσερις σηµαντικές αντιµονοπωλιακές αποφάσεις, στις 
οποίες η Επιτροπή κατέστησε δεσµευτικές τις δεσµεύσεις που πρότειναν 
επιχειρήσεις προκειµένου να τεθεί τέλος σε παράβαση της νοµοθεσίας. Οι εν λόγω 
δεσµεύσεις αναµένεται να έχουν σηµαντικό διαρθρωτικό αντίκτυπο στον 
ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά ενέργειας. 

                                                 
85 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 267/2010 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2010, για την εφαρµογή του 

άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες 
κατηγορίες συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων (ΕΕ L 83, 
30.3.2010, σ. 1-7). 

86 Υποθέσεις COMP/M.5948 Santander / Rainbow και COMP/M.5960 Crédit Agricole / Cassa di 
Risparmio della Spezia / Agences Intesa Sanpaolo. 

87 Υπόθεση COMP/M.5580 Blackrock / Barclays Global Investors UK Holdings. 
88 Υποθέσεις COMP/M.5728 Credit Agricole / Société Générale Asset Management και COMP/M.5726 

Deutsche Bank / Sal. Oppenheim. 
89 Υποθέσεις COMP/M.5948 Santander / Rainbow και COMP/M.5968 Advent / Bain capital / RBS 

Worldpay. 
90 Βλέπε ανακοινώσεις της Επιτροπής µε θέµα «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους 

πόρους» (COM(2011) 21 τελικό) και µε θέµα «Ενέργεια 2020 - Μια στρατηγική για ανταγωνιστική, 
αειφόρο και ασφαλή ενέργεια» (COM(2010) 639 τελικό). 
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88. Στην υπόθεση αποκλεισµού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες που 
αφορούσε την EDF91, η Επιτροπή ανησυχούσε ότι η EDF µπορεί να έκανε 
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στη Γαλλία συνάπτοντας συµβάσεις 
προµήθειας οι οποίες απέκλειαν τους ανταγωνιστές από την αγορά, δεδοµένου του 
πεδίου, της διάρκειας και της αποκλειστικής φύσης τους, και περιλαµβάνοντας 
περιορισµούς στη µεταπώληση στις συµβάσεις προµήθειας. Η EDF πρότεινε να 
διασφαλίσει ότι, για διάστηµα δέκα ετών, άλλοι προµηθευτές θα µπορούν να την 
ανταγωνισθούν σε 65 % κατά µέσο όρο των συµβάσεων ηλεκτρισµού που συνάπτει 
η EDF µε µεγάλους βιοµηχανικούς χρήστες στη Γαλλία κάθε έτος, καθώς και να 
περιορίσει τη διάρκεια κάθε νέας σύµβασης που συνάπτει µε µεγάλους 
βιοµηχανικούς χρήστες σε πέντε έτη. Επιπλέον, η EDF δεσµεύθηκε να καταργήσει 
όλους τους περιορισµούς στη µεταπώληση στις συµβάσεις προµήθειας και να βοηθά 
τους πελάτες που επιθυµούν να µεταπωλήσουν ηλεκτρισµό. Οι εν λόγω δεσµεύσεις, 
οι οποίες είχαν προγραµµατισθεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2010, 
αναβλήθηκαν για την 1η Ιανουαρίου 2011. 

89. Στην υπόθεση Svenska Kraftnät (SvK)92, η Επιτροπή ανησυχούσε ότι η SvK µπορεί 
να έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στη σουηδική αγορά µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζοντας τη διαθέσιµη εξαγωγική ικανότητα των 
διασυνδέσεων, προκειµένου να µειώσει την εσωτερική συµφόρηση στο δίκτυό της 
και να κρατήσει εγχώρια ηλεκτρική ενέργεια για εγχώρια κατανάλωση. Η SvK 
πρότεινε τη λειτουργία της σουηδικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βάσει 
περισσότερων ευέλικτων ζωνών προσφοράς από την 1η Νοεµβρίου 2011. Αυτό θα 
επιτρέψει την προσαρµογή της εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στη διαθέσιµη 
µεταφορική δυναµικότητα µέσω των τιµών της αγοράς αντί µέσω αυθαίρετων 
µέτρων. 

90. Στην υπόθεση E.ON Gas93, η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι η E.ON είχε κρατήσει, 
σε µακροπρόθεσµη βάση, το µεγαλύτερο µέρος της διαθέσιµης µεταφορικής 
δυναµικότητας στα σηµεία εισόδου στα δίκτυα µεταφοράς αερίου, εµποδίζοντας έτσι 
δυνητικά την πρόσβαση άλλων προµηθευτών αερίου στη γερµανική αγορά αερίου. Η 
Επιτροπή κατέληξε στην προκαταρκτική άποψη ότι οι µακροπρόθεσµες κρατήσεις 
µπορεί να παραβίασαν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά µε την κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά. Η E.ON δεσµεύθηκε να απελευθερώσει περίπου 15% 
δυναµικότητας αγωγών στα σηµεία εισόδου στα δίκτυα αερίου έως τον Οκτώβριο 
του 2010. Από τον Οκτώβριο του 2015, η E.ON θα µειώσει περαιτέρω τις κρατήσεις 
δυναµικότητας εισόδου στο δίκτυο της NetConnect Germany σε 50% και στο δίκτυο 
της E.ON για αέριο χαµηλής θερµογόνου δύναµης σε 64% της δυναµικότητας των 
αγωγών. 

91. Στην υπόθεση ENI94, η Επιτροπή ανησυχούσε ότι η ENI µπορεί να έκανε κατάχρηση 
της δεσπόζουσας θέσης της στις αγορές µεταφοράς αερίου αρνούµενη να παράσχει 
στους ανταγωνιστές της πρόσβαση σε διαθέσιµη δυναµικότητα στο δίκτυο 
µεταφοράς, παρέχοντας πρόσβαση µε µη πρακτικό τρόπο και περιορίζοντας 
στρατηγικά τις επενδύσεις στο διεθνές σύστηµα αγωγών µεταφοράς της ENI. Η ENI 

                                                 
91 Υπόθεση COMP/39386 Μακροπρόθεσµες συµβάσεις ηλεκτρισµού στη Γαλλία (ΕΕ C 133, 22.5.2010, 

σ. 5-6). 
92 Υπόθεση COMP/39351 Σουηδικό σύστηµα διασυνδέσεων (ΕΕ C 142, 1.6.2010, σ. 28-29). 
93 Υπόθεση COMP/39317 E.On (αποκλεισµός αγοράς αερίου). Βλέπε IP/10/494, 4.5.2010. 
94 Υπόθεση COMP/39315 ENI. Βλέπε IP/10/1197, 29.9.2010. 
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µπορεί επίσης να είχε κίνητρο να αποκλείσει την είσοδο ανταγωνιστών στην αγορά 
για να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους της στις αγορές προµήθειας αερίου 
επόµενων σταδίων. Η ENI δεσµεύθηκε να προβεί σε διαρθρωτική εκχώρηση των 
διεθνών µεταφορικών δραστηριοτήτων της για την εισαγωγή αερίου στην Ιταλία από 
τη Ρωσία και τη βόρεια Ευρώπη. 

92. Στο πλαίσιο των ανοικτών ερευνών, η Επιτροπή εξετάζει ακόµη την ενίσχυση που 
χορηγήθηκε υπό µορφή ρυθµιζόµενων τιµολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία 
και στην Ισπανία. Τα ρυθµιζόµενα τιµολόγια ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα 
αδικαιολόγητα πλεονεκτήµατα τιµών για τους τελικούς χρήστες ηλεκτρικής 
ενέργειας και να οδηγήσουν σε αποκλεισµό από την αγορά. Στα περισσότερα κράτη 
µέλη, τα ρυθµιζόµενα τιµολόγια υπέρ µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων έχουν 
καταργηθεί ή τελούν υπό σταδιακή κατάργηση. Η Γαλλία θα καταργήσει σταδιακά 
τα ρυθµιζόµενα τιµολόγια για µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις το 2015, στο πλαίσιο 
µεταρρύθµισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (νόµος Nome), η οποία 
προβλέπεται να εφαρµοσθεί από το 2011. Η Ισπανία κατάργησε τα εν λόγω 
τιµολόγια το 2009. 

93. Η Επιτροπή ενέκρινε διάφορα µέτρα για τη στήριξη της εξοικονόµησης ενέργειας, 
της παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας και της αποκατάστασης µολυσµένων χώρων 
βάσει των κατευθυντήριων γραµµών για τις οριζόντιες περιβαλλοντικές ενισχύσεις95. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικές ενισχύσεις για την εφαρµογή 
καινοτόµου διεργασίας παραγωγής σε γερµανό παραγωγό χάλυβα και επενδυτικές 
ενισχύσεις σε άλλον γερµανό παραγωγό χάλυβα για την εφαρµογή µιας διαδικασίας 
ανακύκλωσης των αερίων που εκλύονται κατά τη διαδικασία παραγωγής χάλυβα96. 
Η Επιτροπή ενέκρινε τις επενδυτικές ενισχύσεις για την κατασκευή ενός λέβητα 
βιοµάζας στη Γαλλία97και για την κατασκευή µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρισµού 
και θερµότητας υψηλής αποδοτικότητας στην Αυστρία98. Η Επιτροπή ενέκρινε 
επίσης ενισχύσεις για την αποκατάσταση δύο µολυσµένων χώρων στην Αυστρία99. 

94. Η Επιτροπή εξέτασε δύο µεµονωµένα µέτρα στήριξης για σχέδια επίδειξης 
δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα βιοµηχανικής κλίµακας. Η Επιτροπή ενέκρινε 
επενδυτική ενίσχυση για ένα σχέδιο επίδειξης δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα 
στο Ρότερνταµ, όπου το CO2 από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεσµεύεται 
και αποθηκεύεται σε εξαντληθέν κοίτασµα αερίου100. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης 
επενδυτική ενίσχυση σε ολλανδική µονάδα ηλεκτροπαραγωγής για ένα σχέδιο στο 

                                                 
95 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος (ΕΕ C 82, 1.4.2008, σ. 1). 
96 Υπόθεση N450/2009 Σχέδιο Top Gas Recycling (TGR) – Ενίσχυση προς την Arcelor Mittal 

Eisenhüttenstadt GmbH (ΕΕ C 94, 14.4.2010, p. 9). 
97 Υπόθεση N650/2009 Ενίσχυση για την κατασκευή θερµολέβητα βιοµάζας (ξύλου). 
98 Υπόθεση N295/2008 Επενδυτική ενίσχυση σε µονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Mellach (ΕΕ C 154, 

12.6.2010, σ. 1). 
99 Υποθέσεις N135/2000 Ενίσχυση για την αποκατάσταση µολυσµένου χώρου στο Linz (ΕΕ C 312, 

17.11.2010, σ. 5-6) και N197/2010 Μεµονωµένη ενίσχυση για την αποκατάσταση του µολυσµένου χώρου 
στο Unterkärnten (ΕΕ C 265, 30.9.2010, σ. 1). 

100 Υπόθεση N381/2010 Σχέδιο δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα στην περιοχή του λιµένα του 
Ρότερνταµ. 
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οποίο η τεχνολογία δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα δοκιµάζεται σε διαδικασία 
αεριοποίησης άνθρακα101. 

95. Στον τοµέα της ασφάλειας του εφοδιασµού ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή 
ενέκρινε ενίσχυση για την κατασκευή θερµοηλεκτρικής µονάδας 400 MW στη 
Λεττονία102 βάσει διάφορων ειδικών παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων της 
αποµόνωσης της αγοράς ενέργειας της Λεττονίας, της αυξανόµενης εξάρτησης της 
Λεττονίας από το αέριο και της παύσης λειτουργίας της πυρηνικής µονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ignalina στη Λιθουανία στα τέλη του 2009. Η 
Επιτροπή ενέκρινε επίσης ένα ολλανδικό καθεστώς, το οποίο χρησιµοποιεί 
φορολογικές εκπτώσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην εξερεύνηση και 
στην εκµετάλλευση µικρών κοιτασµάτων αερίου στην ολλανδική υφαλοκρηπίδα στη 
Βόρεια Θάλασσα103. Ενέκρινε επίσης ένα ισπανικό καθεστώς ενίσχυσης µε σκοπό 
την αποζηµίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιούν άνθρακα 
εγχώριας προέλευσης για µέρος της παραγωγής τους ως υποχρέωση δηµόσιας 
υπηρεσίας104. Παρότι η οδηγία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας105 επιτρέπει στα 
κράτη µέλη να λαµβάνουν τέτοια µέτρα για λόγους ασφάλειας του εφοδιασµού, τα 
εν λόγω µέτρα υπόκεινται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, και ειδικότερα 
στο κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την 
παροχή δηµόσιας υπηρεσίας106. Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε κανένα πρόδηλο 
σφάλµα εκτίµησης στην αιτιολογία που παρουσίασε η Ισπανία όσον αφορά τον 
ορισµό της υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας και έλεγξε την εκπλήρωση όλων των 
απαιτήσεων του πλαισίου. Επιπλέον, καθώς το καθεστώς έχει µεταβατικό 
χαρακτήρα, η Ισπανία δεσµεύθηκε να µην το επεκτείνει πέραν του 2014· δεσµεύθηκε 
επίσης να διασφαλίσει τη συνέπειά του προς τους ισχύοντες και τους µελλοντικούς 
κανόνες της ΕΕ σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στη βιοµηχανία άνθρακα. 

2.3. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

96. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η Επιτροπή δροµολόγησε στις 
26 Αυγούστου 2010 το «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη»107, το οποίο 
περιγράφει τις προτεραιότητες της Επιτροπής στον τοµέα της ψηφιακής οικονοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, περιγράφει τον στόχο της Επιτροπής να µηδενίσει 
σχεδόν τη διαφορά µεταξύ της περιαγωγής και των εθνικών τιµολογίων έως το 2015. 
Θεσπίζονται επίσης φιλόδοξοι στόχοι για ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο στην Ευρώπη. 

                                                 
101 Υπόθεση N190/2009 Πιλοτικό σχέδιο δέσµευσης CO2 στη µονάδα Nuon Buggenum (ΕΕ C 238, 

3.9.2010, σ. 1). 
102 Υπόθεση N675/2009 Προκήρυξη διαγωνισµού για ενίσχυση για νέα δυναµικότητα ηλεκτροπαραγωγής 

(ΕΕ C 213, 6.8.2010, σ. 1). 
103 Υπόθεση N718/2009 Ανάπτυξη περιθωριακών θαλάσσιων κοιτασµάτων αερίου (ΕΕ C 270, 6.10.2010, 

σ. 1). 
104 Υπόθεση N178/2010 Μηχανισµός προσφυγής κατά προτεραιότητα για τις µονάδες που χρησιµοποιούν 

άνθρακα εγχώριας προέλευσης (ΕΕ C 312, 17.11.2010, σ. 6). 
105 Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, 

σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση 
της οδηγίας 96/92/ΕΚ (ΕΕ L 176, 15.7.2003, σ. 37). 

106 Κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας 
υπηρεσίας (ΕΕ C 297, 29.11.2005, σ. 4).  

107 Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη (COM(2010) 245 τελικό/2). 
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97. Το 2010, ο αποτελεσµατικότερος ανταγωνισµός, λόγω της εφαρµογής της 
νοµοθεσίας για τον ανταγωνισµό, της ρύθµισης τοµέων, των τεχνολογικών 
εξελίξεων και των νέων επιχειρηµατικών προτύπων, είχε ως αποτέλεσµα 
χαµηλότερες τιµές για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και την προσφορά 
καινοτόµων υπηρεσιών. Έκθεση της Επιτροπής, η οποία δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο 
του 2010108, αναφέρει ότι οι αγορές τηλεπικοινωνιών της ΕΕ καθίστανται πιο 
ανταγωνιστικές χάρη στην καθοδήγηση της Επιτροπής κατά τη διαδικασία 
διαβούλευσης και εξέτασης βάσει του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

98. Στην υπόθεση Telekomunikacja Polska109, η Επιτροπή απέστειλε την 1η Μαρτίου 
2010 ανακοίνωση αιτιάσεων στον πολωνό κατεστηµένο φορέα, καταλήγοντας στο 
προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι είχε παραβιάσει το άρθρο 102 κάνοντας κατάχρηση 
της δεσπόζουσας θέσης του αρνούµενος να παράσχει πρόσβαση επ’ αµοιβή στις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες χονδρικής που προσέφερε. 

99. Η συγχώνευση των θυγατρικών στο Ηνωµένο Βασίλειο της France Télécom και της 
Deutsche Telekom110, η οποία εγκρίθηκε την 1η Μαρτίου 2010, ανέδειξε τη σηµασία 
της ιδιοκτησίας φάσµατος στην ανάπτυξη δικτύων τέταρτης γενιάς. Η έρευνα 
κατέδειξε ότι το συνδυασµένο συνεχόµενο φάσµα των µερών µπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσµα να είναι η νέα οντότητα ο µοναδικός φορέας κινητού δικτύου στο 
Ηνωµένο Βασίλειο ο οποίος θα µπορεί να προσφέρει κινητές υπηρεσίες δεδοµένων 
επόµενης γενιάς µέσω τεχνολογίας µακροπρόθεσµης εξέλιξης στις βέλτιστες δυνατές 
ταχύτητες µεσοπρόθεσµα. Η απόφαση έγκρισης εκδόθηκε, εποµένως, υπό τον όρο, 
µεταξύ άλλων, της εκχώρησης ενός τετάρτου από το συνδυασµένο φάσµα των 
µερών στη ζώνη των 1800 MHz. 

100. Προκειµένου να επιτύχει τους στόχους ταχείας ευρυζωνικής κάλυψης για το σύνολο 
των ευρωπαίων πολιτών και υπερταχειών ευρυζωνικών συνδροµών για τουλάχιστον 
50 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έως το 2020, η Επιτροπή αξιολόγησε και 
ενέκρινε τη χρήση κρατικών ενισχύσεων και άλλων µορφών δηµόσιας 
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών για τα ευρυζωνικά 
δίκτυα111 ύψους περίπου 1,8 δισεκατοµµυρίου ευρώ, οι οποίες παρήγαγαν συνολικές 
επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα ύψους άνω των 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.  

2.4. Τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

101. Τα αποτελεσµατικά προϊόντα και οι αποτελεσµατικές υπηρεσίες ΤΠΕ είναι 
καθοριστικής σηµασίας για την έξυπνη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί σηµαντικό 
στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Η διατήρηση ευκαιριών εισόδου νέων 
επιχειρήσεων στην αγορά και αµφισβήτησης των κατεστηµένων φορέων είναι 
καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη των συνολικών δυνατοτήτων της ψηφιακής 
οικονοµίας. Ο ανταγωνισµός µπορεί να προωθηθεί από τη διαλειτουργικότητα και τα 

                                                 
108 Ανασκοπήσεις της αγοράς µε βάση το πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων της ΕΕ – Περαιτέρω βήµατα 

προς την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2010) 271 τελικό). 
109 Υπόθεση COMP/39525 Telekomunikacja Polska. Βλέπε IP/10/213, 1.3.2010. 
110 Υπόθεση COMP/M.5650 T-Mobile / Orange (ΕΕ C 108, 28.4.2010, σ. 4) 
111 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον 

αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (ΕΕ C 235, 30.9.2009, σ. 7-25) 
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αποτελεσµατικά πρότυπα, καθώς αυτά ευνοούν συνήθως την είσοδο στην αγορά 
µεγαλύτερου αριθµού παραγόντων και µειώνουν το κόστος της καινοτοµίας. 

102. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιδίωξε να παράσχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά 
µε τις συµφωνίες τυποποίησης στις κατευθυντήριες γραµµές για τις συµφωνίες 
συνεργασίας που ενέκρινε στις 14 ∆εκεµβρίου 2010. Προκειµένου να πραγµατωθούν 
πλήρως τα θετικά αποτελέσµατα της τυποποίησης, η διαδικασία θέσπισης προτύπων 
πρέπει να είναι διάφανη και προσιτή σε όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες. 
Επιπλέον, οι κάτοχοι δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας παροτρύνονται να 
δεσµευθούν να χορηγούν άδειες εκµετάλλευσης υπό δίκαιους και εύλογους όρους 
χωρίς διακρίσεις («δέσµευση FRAND»), τους οποίους θα τηρούν προκειµένου να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στο πρότυπο. 

103. Την άνοιξη του 2010, η Επιτροπή κίνησε δύο παράλληλες προκαταρκτικές έρευνες 
σχετικές µε τις επιχειρηµατικές πρακτικές της Apple όσον αφορά το iPhone112. Η 
Apple παρείχε υπηρεσίες επισκευής στο πλαίσιο εγγύησης µόνον στη χώρα αγοράς 
του iPhone, πράγµα που µπορούσε ενδεχοµένως να οδηγήσει στον κατακερµατισµό 
της αγοράς του ΕΟΧ. Η Apple είχε περιορίσει επίσης τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της συµφωνίας χορήγησης άδειας σε ανεξάρτητους σχεδιαστές 
εφαρµογών απαιτώντας τη χρήση των µητρικών εργαλείων προγραµµατισµού και 
των εγκεκριµένων γλωσσών λογισµικού της Apple εις βάρος του λογισµικού τρίτων. 
Αυτό µπορούσε να έχει τελικά ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση του ανταγωνισµού 
από εφαρµογές που σχεδιάζονται για λειτουργία σε άλλες κινητές πλατφόρµες. 
Καθώς η Apple αποφάσισε τον Σεπτέµβριο του 2010 να θεσπίσει διασυνοριακές 
υπηρεσίες επισκευής στο πλαίσιο εγγύησης για το iPhone στον ΕΟΧ και να 
χαλαρώσει τους περιορισµούς στα εργαλεία σχεδιασµού των εφαρµογών του iPhone, 
η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει αµφότερες τις έρευνες. 

104. Στις 26 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή κίνησε επίσηµη έρευνα για παραβίαση της 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας κατά της IBM Corporation βάσει δύο διαφορετικών 
εικαζόµενων παραβιάσεων των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ όσον αφορά την 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά µακροϋπολογιστών113. Η έρευνα 
επικεντρώνεται στην εικαζόµενη σύνδεση από την IBM του υλισµικού 
µακροϋπολογιστών στο λειτουργικό σύστηµα µακροϋπολογιστή της και στις 
εικαζόµενες πρακτικές αποκλεισµού που εφαρµόζει η IBM έναντι ανταγωνιστικών 
προµηθευτών υπηρεσιών συντήρησης µακροϋπολογιστών. 

105. Στις 30 Νοεµβρίου 2010, η Επιτροπή κίνησε επίσηµη διαδικασία κατά της Google114 
µε σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση των ισχυρισµών ότι η Google καταχράσθηκε τη 
δεσπόζουσα θέση της στην αγορά όσον αφορά την επιγραµµική αναζήτηση, την 
επιγραµµική διαφήµιση και την επιγραµµική διαµεσολάβηση για διαφηµίσεις, 
ύστερα από καταγγελίες αρκετών παρόχων υπηρεσιών αναζήτησης. 

106. Η Microsoft διαβίβασε στην Επιτροπή τις δύο πρώτες εκθέσεις σχετικά µε την 
εφαρµογή του λογισµικού Choice Screen, το οποίο η Microsoft συµφώνησε να 

                                                 
112 Βλέπε IP/10/1175, 25.9.2010. 
113 Υποθέσεις COMP/39511 IBM Corporation, COMP/39790 TurboHercules/IBM και COMP/39692 

Υπηρεσίες συντήρησης IBM. Βλέπε IP/10/1006, 26.7.2010. 
114 Υποθέσεις COMP/39740 Foundem/Google, COMP/39775 Ejustice/Google και COMP/39768 

Ciao/Google. Βλέπε IP/10/1624, 30.11.2010. 
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διανέµει στους χρήστες του Windows στον ΕΟΧ, προκειµένου να παρέχει 
αµερόληπτη επιλογή µεταξύ των πλέον διαδεδοµένων φυλλοµετρητών του 
Παγκόσµιου Ιστού115. Έως τα τέλη του Νοεµβρίου του 2010, το Choice Screen είχε 
προβληθεί περισσότερες από 270 εκατοµµύρια φορές και περισσότεροι από 84 
εκατοµµύρια φυλλοµετρητές είχαν µεταφορτωθεί µέσω αυτού. 

107. Στις 21 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε τη σχεδιαζόµενη εξαγορά της Sun 
Microsystems από την Oracle Corporation, τον κορυφαίο πωλητή ιδιόκτητου 
λογισµικού βάσης δεδοµένων116. Η εξαγορά έθεσε το ζήτηµα των ανταγωνιστικών 
συνεπειών των προϊόντων λογισµικού ανοικτής πηγής, όπως η βάση δεδοµένων 
MySQL της Sun. Σε συνέχεια έρευνας σε δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή ενέκρινε την 
εξαγορά χωρίς όρους. 

108. Η Επιτροπή ενέκρινε υπό όρους την εξαγορά της Tandberg από τη Cisco117, καθώς η 
έρευνα ανέδειξε ανησυχίες όσον αφορά την αγορά προϊόντων βιντεοδιάσκεψης 
υψηλού επιπέδου λόγω ζητηµάτων διαλειτουργικότητας. Οι όροι περιελάµβαναν την 
εκχώρηση σε ανεξάρτητο φορέα του κλάδου του πρωτοκόλλου διαλειτουργικότητας 
τηλεπαρουσίας που ανέπτυξε η Cisco, προκειµένου να διασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα και να επιτραπεί σε άλλους πωλητές να συµµετάσχουν στην 
ανάπτυξή του. 

2.5. Μέσα ενηµέρωσης 

109. Στο πλαίσιο της µετάβασης στην ψηφιακή ραδιοτηλεόραση, η Επιτροπή απέστειλε 
τον Νοέµβριο του 2010 επίσηµη προειδοποιητική επιστολή στις γαλλικές αρχές 
σχετικά µε τον γαλλικό νόµο του 2007, ο οποίος παρέχει στους υφιστάµενους 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς αναλογικής τηλεόρασης τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
ένα επιπλέον εθνικό τηλεοπτικό κανάλι κατά τη µετάβαση στην ψηφιακή 
τηλεόραση. Απουσία πειστικών αποδείξεων ότι οι εν λόγω ραδιοτηλεοπτικοί φορείς 
απέκτησαν τα επιπλέον κανάλια βάσει αντικειµενικών, διάφανων, µη µεροληπτικών 
και αναλογικών κριτηρίων, η Επιτροπή έκρινε ότι ο εν λόγω νόµος φαίνεται να 
παραβιάζει τη νοµοθεσία της ΕΕ118. 

110. Τον Σεπτέµβριο του 2010, στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης διαδικασίας επί 
παραβάσει σχετικά µε την ιταλική νοµοθεσία περί ραδιοτηλεόρασης, η ιταλική αρχή 
επικοινωνιών θέσπισε κριτήρια και κανόνες µε στόχο να διασφαλίσει ότι ανατίθενται 
περισσότερες συχνότητες που προκύπτουν από το «ψηφιακό µέρισµα» σε 
νεοεισερχόµενες και µικρότερες υφιστάµενες εταιρείες. Ο διαγωνισµός για τις εν 
λόγω συχνότητες αναµένεται να προκηρυχθεί το 2011.  

111. Τον ∆εκέµβριο του 2010, η Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά από τη News 
Corporation του βρετανικού φορέα συνδροµητικής τηλεόρασης British Sky 
Broadcasting (BSkyB)119. Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η πράξη δεν θα 
προκαλέσει σηµαντικά εµπόδια στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, µε την 

                                                 
115 Υπόθεση COMP/39530 Microsoft (δέσµευση) (ΕΕ C 36, 13.2.2010, p. 7). 
116 Υπόθεση COMP/M.5529 Oracle / Sun Microsystems (ΕΕ C 91, 9.4.2010, σ. 7) 
117 Υπόθεση COMP/M.5669 Cisco / Tandberg. Βλέπε IP/10/377, 29.3.2010. 
118 Οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε τον ανταγωνισµό στις 

αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 249, 17.9.2002, σ. 21-26). 
119 Υπόθεση COMP/M.5932 News Corp / BSkyB. Βλέπε IP/10/1767, 21.12.2010. 
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επιφύλαξη της έρευνας από τις αρµόδιες αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου σχετικά µε 
το κατά πόσον η πράξη είναι συµβατή µε το συµφέρον του Ηνωµένου Βασιλείου στη 
πολυφωνία των µέσων ενηµέρωσης. 

112. Η Επιτροπή συνέχισε να εγκρίνει κρατική χρηµατοδότηση για δηµόσιους 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, όταν τόσο το αντικείµενο της δηµόσιας υπηρεσίας όσο 
και η χρηµατοδότηση καθορίζονται µε απόλυτη διαφάνεια και όταν η κρατική 
χρηµατοδότηση δεν υπερβαίνει την αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής 
δηµόσιας υπηρεσίας. Στις 20 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή περάτωσε µε θετική 
απόφαση τις επίσηµες έρευνες σχετικά µε το νέο σύστηµα χρηµατοδότησης για τους 
δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στη Γαλλία και στην Ισπανία, εν όψει της 
σταδιακής κατάργησης των διαφηµίσεων από τα εν λόγω κανάλια120, και περάτωσε 
την έρευνα σχετικά µε το ισχύον χρηµατοδοτικό καθεστώς για τους ολλανδούς 
δηµόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, κατόπιν τροποποιήσεων και επίσηµων 
δεσµεύσεων από τις Κάτω Χώρες121. 

2.6. Φαρµακευτική βιοµηχανία 

113. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας στον φαρµακευτικό κλάδο το 2009122, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε την αναθεώρηση της λεγόµενης «οδηγίας για τη διαφάνεια», η 
οποία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για τον καθορισµό των τιµών και τις διαδικασίες 
επιστροφής123. Η αναθεώρηση θα εξετάσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας των 
εν λόγω µέτρων και αποφυγής των σχετικών καθυστερήσεων εισόδου στην αγορά, 
ιδίως για τα γενόσηµα φάρµακα. Ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. Ισπανία, Ιταλία ή 
Αυστρία) έλαβαν επίσης συστάσεις από την έρευνα του κλάδου σχετικά µε τη 
βελτίωση της εισόδου των γενόσηµων φαρµάκων στην αγορά. 

114. Η έρευνα του κλάδου ενίσχυσε επίσης την ώθηση προς την κατεύθυνση της 
θέσπισης του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και ενός ενιαίου και 
εξειδικευµένου συστήµατος επίλυσης των διαφορών σχετικά µε τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη, όπως υποστήριξε και πρότεινε η Επιτροπή. Στις 
10 ∆εκεµβρίου 2010, το Συµβούλιο ανέφερε ότι η ενισχυµένη συνεργασία είναι η 
µόνη δυνατότητα προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός ενιαίου συστήµατος 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ. Η Επιτροπή υπέβαλε σχετική πρόταση στις 
14 ∆εκεµβρίου 2010124. 

                                                 
120 Υποθέσεις C27/2009 Πολυετής επιδότηση προς την France Télévisions και C38/2009 Νέο σύστηµα 

χρηµατοδότησης βασισµένο σε φόρο για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση στην Ισπανία (ΕΕ L 1, 4.1.2011, 
σ. 9-19) 

121 Υπόθεση E5/2005 Ετήσια χρηµατοδότηση ολλανδικών δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων (ΕΕ C 74, 
24.3.2010, σ. 4). 

122 Περίληψη της έκθεσης για την έρευνα στον φαρµακευτικό κλάδο, 8.7.2009. 
123 Οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 σχετικά µε τη διαφάνεια των µέτρων 

που ρυθµίζουν τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση και τη κάλυψη του 
κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστηµάτων υγείας (ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 8-
11). 

124 Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για εξουσιοδότηση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα της 
δηµιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών (COM(2010) 790 τελικό, 2010/0384 
NLE). 
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115. Η Επιτροπή άρχισε επίσης να παρακολουθεί τους διακανονισµούς όσον αφορά 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ125. Το ποσοστό διακανονισµών όσον αφορά 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στον φαρµακευτικό κλάδο, οι οποίοι είναι δυνητικά 
προβληµατικοί, µειώθηκε σε 10 % κατά την περίοδο από τον Ιούλιο του 2008 έως 
τον ∆εκέµβριο του 2009 σε σύγκριση µε 22 % κατά την περίοδο που καλύπτει η 
έρευνα του κλάδου (Ιανουάριος 2000-Ιούνιος 2008). Η ταυτόχρονη αύξηση του 
συνολικού αριθµού διακανονισµών όσον αφορά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας έδειξε ότι 
οι εταιρείες δεν εµποδίζονται να συνάπτουν διακανονισµούς από τη συνεχιζόµενη 
δράση εφαρµογής του νόµου της Επιτροπής. 

116. ∆ιαφορετικές δράσεις εφαρµογής του νόµου βρίσκονται σε εξέλιξη ως άµεση 
συνέχεια της έρευνας του κλάδου. H Επιτροπή ερευνά συµφωνίες διακανονισµού 
όσον αφορά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τις οποίες σύναψαν η Servier και ορισµένοι 
φορείς εκµετάλλευσης γενόσηµων φαρµάκων για το φάρµακο κατά της υπέρτασης 
perindopril126. Σε παρόµοια θέµατα, η Επιτροπή κίνησε επίσης επίσηµη διαδικασία 
κατά της δανικής φαρµακευτικής επιχείρησης Lundbeck σχετικά µε το 
αντικαταθλιπτικό φάρµακό της citalopram127.  

117. Ο φαρµακευτικός κλάδος αποτέλεσε επίσης προτεραιότητα για ορισµένες εθνικές 
αρχές ανταγωνισµού (ΕΑΑ). Για παράδειγµα, στο Ηνωµένο Βασίλειο, η βρετανική 
Επιτροπή Ανταγωνισµού (Office of Fair Trading, OFT) εξέδωσε, τον Φεβρουάριο 
του 2010, ανακοίνωση αιτιάσεων προς την Reckitt Benckiser, η οποία αναγνώρισε 
την παράβαση και συµφώνησε να καταβάλει πρόστιµο 10,2 εκατοµµυρίων GBP128. 
Η ιταλική ΕΑΑ κίνησε επίσης έρευνα κατά της εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων 
σκευασµάτων Pfizer σχετικά µε δυνητική κατάχρηση του συστήµατος ευρεσιτεχνιών 
µέσω της τεχνητής παράτασης της προστασίας µέσω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας του 
φαρµάκου latanoprost. 

118. Η τάση ενοποίησης στον φαρµακευτικό κλάδο συνεχίσθηκε τόσο στο τµήµα της 
αγοράς των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων όσο και στο τµήµα των 
εταιρειών παραγωγής γενοσήµων. Οι κύριες υποθέσεις που εξετάσθηκαν ήταν οι 
Abbott / Solvay Pharmaceuticals, Teva / Ratiopharm και Novartis / Alcon129. Οι 
υποθέσεις αυτές έλαβαν έγκριση κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας µε την παροχή 
δεσµεύσεων. Καθώς οι φαρµακευτικές εταιρείες δραστηριοποιούνται συχνά 
παγκοσµίως, οι διαδικασίες περιελάµβαναν συνεργασία µε άλλες αρχές 
ανταγωνισµού ανά τον κόσµο.  

2.7. Υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

119. Η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη αντιµονοπωλιακή απόφασή της στην αγορά των 
υπηρεσιών υγείας επιβάλλοντας πρόστιµο ύψους 5 εκατοµµυρίων ευρώ στον 
γαλλικό φαρµακευτικό σύλλογο (ONP)130. Η Επιτροπή καταδίκασε τη συµπεριφορά 
του ONP στη γαλλική αγορά κλινικών εργαστηριακών δοκιµών. Ειδικότερα, έκρινε 

                                                 
125 ∆ιατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry . 
126 Υπόθεση COMP/39612 Servier (perindopril). 
127 Υπόθεση COMP/39226 Lundbeck. 
128 ∆ιατίθεται στη διεύθυνση: http://www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/today?prid=749499  
129 Υποθέσεις COMP/M.5661 Abbott / Solvay Pharmaceuticals (ΕΕ C 89, 7.4.2010, σ. 1) και 

COMP/M.5778 Novartis / Alcon. 
130 Υπόθεση COMP/39510 ONP. Βλέπε IP/10/1683, 8.12.2010. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry
http://www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/today?prid=749499
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ότι ο ONP περιόριζε τις ενδεχόµενες µειώσεις τιµών για κλινικές δοκιµές και 
περιόριζε την ανάπτυξη ορισµένων οµάδων εργαστηρίων µε σκοπό την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων της πλειονότητας των µελών του. 

120. Το 2010, η Επιτροπή εξέτασε ορισµένες καταγγελίες οι οποίες υποβλήθηκαν από 
ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας κατά της εικαζόµενης άδικης µεταχείρισής 
τους ή κατά ενδεχόµενων υπερβολικών αποζηµιώσεων δηµόσιων νοσοκοµείων. Οι 
καταγγελίες αυτές προέρχονταν συνήθως από φορείς εκµετάλλευσης κρατών µελών 
στα οποία οι αγορές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης είναι πιο ανοικτές στον 
ανταγωνισµό (π.χ. Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία και Κάτω Χώρες). 

2.8. Μεταφορές 

121. Η ύφεση της οικονοµίας το 2009 είχε σηµαντικό αντίκτυπο σε όλους σχεδόν τους 
κλάδους µεταφορών, αλλά το 2010 υπήρξε έτος σταδιακής ανάκαµψης. Έως τα τέλη 
του 2010, οι τιµές στις αεροπορικές και στις θαλάσσιες µεταφορές είχαν επανέλθει 
σε µεγάλο βαθµό στα προ της κρίσης επίπεδα. 

2.8.1. Αεροπορικές µεταφορές 

122. Στις 14 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή έθεσε τέλος σε µια σηµαντική υπόθεση 
παραβίασης της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, βάσει του άρθρου 101, στον τοµέα 
των αεροπορικών µεταφορών καθιστώντας νοµικά δεσµευτικές τις δεσµεύσεις που 
πρόσφεραν οι British Airways, American Airlines και Iberia131, ως απόκριση στις 
ανησυχίες για τον ανταγωνισµό, οι οποίες προέκυψαν από τη συµφωνία τους να 
συντονίσουν τιµές, δυναµικότητα, δροµολόγια, µάρκετινγκ και πωλήσεις και να 
µοιρασθούν τα έσοδα σε διατλαντικές γραµµές. Για την αντιµετώπιση των 
ανησυχιών για τον ανταγωνισµό που εντοπίσθηκαν, οι τρεις αεροπορικές εταιρείες 
δεσµεύθηκαν να ελευθερώσουν επτά ζεύγη διαθέσιµου χρόνου πτήσης στους 
αερολιµένες Heathrow του Λονδίνου ή Gatwick του Λονδίνου σε τέσσερις γραµµές, 
να προσφέρουν τη δυνατότητα συνδυασµού ναύλων και συµφωνίες ειδικής 
ποσόστωσης και να παράσχουν πρόσβαση στους ανταγωνιστές τους στα 
προγράµµατα τακτικών επιβατών των µερών. Η απόφαση αυτή θα επιφέρει 
σηµαντικά οφέλη για τους ευρωπαίους καταναλωτές διασφαλίζοντας ότι διατηρείται 
επαρκής ανταγωνισµός στις διατλαντικές πτήσεις, ιδίως από το Λονδίνο. 

123. Το 2010, οι συγκεντρώσεις στις αεροπορικές µεταφορές αποτέλεσαν σηµαντικό 
σηµείο εστίασης του ελέγχου των συγκεντρώσεων, αντικατοπτρίζοντας τη 
συνεχιζόµενη ενοποίηση του κλάδου. Στις 14 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε τη 
συγχώνευση µεταξύ της British Airways και της Iberia κατόπιν έρευνας της αγοράς, 
η οποία κατέδειξε ότι η συγχωνευµένη οντότητα θα εξακολουθήσει να αντιµετωπίζει 
επαρκή ανταγωνισµό στις αεροπορικές µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων 
καθώς και στην επίγεια εξυπηρέτηση132. Στις 27 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε 
τη συγχώνευση της United Airlines και της Continental Airlines, αµφότερες 
αµερικανικές αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν προγραµµατισµένες πτήσεις 
επιβατών και εµπορευµάτων µεταξύ του ΕΟΧ και των Ηνωµένων Πολιτειών133. Η 
έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε τη συµπληρωµατική φύση των διατλαντικών 

                                                 
131 Υπόθεση COMP/39596 BA/AA/IB. Βλέπε IP/10/936 και MEMO/10/330, 14.7.2010. 
132 Υπόθεση COMP/M.5747 British Airways / Iberia (ΕΕ C 241, 8.9.2010, σ. 1). 
133 Υπόθεση COMP/M.5889 United Airlines / Continental Airlines (ΕΕ C 225, 20.8.2010, σ. 1). 
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δικτύων τους. Στις 30 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή κίνησε διεξοδική έρευνα σχετικά µε 
τη σχεδιαζόµενη συγχώνευση µεταξύ της Olympic Air και της Aegean Airlines µετά 
τις αρχικές ενδείξεις ότι η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα είχε ως αποτέλεσµα πολύ 
υψηλά µερίδια αγοράς σε ορισµένες γραµµές134. 

124. Η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajökull στην Ισλανδία τον Απρίλιο του 2010 
προκάλεσε ένα νέφος ηφαιστειακής στάχτης, το οποίο κάλυψε το µεγαλύτερο µέρος 
της Ευρώπης, εκτός του εναέριου χώρου της περιοχής της Μεσογείου. Στις 4 Μαΐου 
2010, στα συµπεράσµατά του σχετικά µε την απόκριση της ΕΕ στις συνέπειες του 
νέφους ηφαιστειακής στάχτης στις αεροπορικές µεταφορές, το Συµβούλιο 
συµφώνησε να ανακαλέσει το ισχύον νοµικό πλαίσιο που εφαρµόζεται σε δυνητικά 
µέτρα στήριξης από τα κράτη µέλη (άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
ΣΛΕΕ). Ωστόσο, κανένα κράτος µέλος δεν δήλωσε την πρόθεσή του 2010 να 
χορηγήσει κρατική ενίσχυση στον κλάδο των αεροπορικών µεταφορών στο 
προαναφερθέν πλαίσιο. 

125. Αρκετές κρατικές ενισχύσεις για επενδύσεις σε υποδοµές αερολιµένων εγκρίθηκαν 
ως συµβατές µε την εσωτερική αγορά για αερολιµένες στο Ηνωµένο Βασίλειο 
(αερολιµένας Derry), στη Φινλανδία (αερολιµένας Vaasa και αερολιµένας Oulu) και 
στη Λεττονία (αερολιµένας Ρίγας)135. Η Επιτροπή περάτωσε επίσης την επίσηµη 
διαδικασία έρευνας σχετικά µε τη συµφωνία που συνάφθηκε έως το 2016 µεταξύ του 
αερολιµένα της Μπρατισλάβας και της Ryanair καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι 
δεν χορηγήθηκε κανένα πλεονέκτηµα στη Ryanair136.  

126. Επιπλέον, η Επιτροπή κίνησε επίσηµες διαδικασίες έρευνας τον Φεβρουάριο του 
2010 σχετικά µε τις πτυχές κρατικής ενίσχυσης του δανείου που χορηγήθηκε στη 
ČSA-Czech Airlines από κρατική οντότητα (Osinek) καθώς και την επακόλουθη 
απελευθέρωση των εξασφαλίσεων του δανείου137, καθώς και σχετικά µε αρκετά 
µέτρα που χορηγήθηκαν από τις ουγγρικές αρχές για τη στήριξη της Malév, του 
εθνικού αεροµεταφορέα της χώρας, στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης και της 
επακόλουθης επανεθνικοποίησής της138 τον ∆εκέµβριο του 2010. Τέλος, η Επιτροπή 
ενέκρινε τον Νοέµβριο του 2010 ενίσχυση διάσωσης υπό µορφή δανείου ύψους 52 
εκατοµµυρίων ευρώ προς τον εθνικό αεροµεταφορέα της Μάλτας139 για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων ρευστότητας της Air Malta έως ότου υποβληθεί 
στην Επιτροπή ένα χρηστό σχέδιο αναδιάρθρωσης. 

2.8.2. Σιδηροδροµικές και χερσαίες µεταφορές 

127. Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναδιατύπωση της πρώτης δέσµης µέτρων για 
τους σιδηροδρόµους στις 17 Σεπτεµβρίου 2010140. Στόχος της πρότασης είναι η 

                                                 
134 Υπόθεση COMP/M.5830 Olympic Air / Aegean Airlines, (ΕΕ C 174, 1.7.2010, σ. 16). 
135 Υποθέσεις NN65/2009 Αερολιµένας Derry (ΕΕ C 144, 3.6.2010, σ. 27), N397/2009 Αερολιµένας Vaasa 

(ΕΕ C 29, 5.2.2010), N286/2010 Αερολιµένας Oulu και N41/2010 Αερολιµένας Ρίγας (ΕΕ C 143, 
2.6.2010). 

136 Υπόθεση C12/2008 (πρώην NN74/2007) Συµφωνία µεταξύ αερολιµένα Μπρατισλάβας και Ryanair. 
137 Υπόθεση C6/2010 Ενδεχόµενες συνέπειες κρατικής ενίσχυσης δανείου χορηγηθέντος από τη Osinek a.s. 

Βλέπε IP/10/179, 24.2.2010. 
138 Υπόθεση C38/2010 Malév Hungarian Airlines. Βλέπε IP/10/1753, 21.12.2010. 
139 Υπόθεση N504/2010 Air Malta plc. Βλέπε IP/10/1509, 15.11.2010. 
140 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη δηµιουργία ενιαίου 

ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (COM(2010) 475 τελικό, COD 2010/0253). 
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αύξηση του ανταγωνισµού στην αγορά σιδηροδροµικών µεταφορών βελτιώνοντας 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες σχετικές µε τους σιδηροδρόµους, όπως οι τερµατικοί 
σταθµοί και οι εγκαταστάσεις συντήρησης, και ενισχύοντας τις εξουσίες των 
εθνικών σιδηροδροµικών ρυθµιστικών φορέων. 

128. Στον τοµέα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή εξέδωσε τον 
Φεβρουάριο του 2010 την πρώτη απόφασή της εφαρµόζοντας τον νέο κανονισµό για 
τις δηµόσιες επιβατικές µεταφορές, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 3 ∆εκεµβρίου 
2009141. Έτσι, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την επίσηµη διαδικασία έρευνας, η οποία 
ξεκίνησε το 2008, σχετικά µε τις συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίες της δανικής 
σιδηροδροµικής εταιρείας Danske Statsbaner (DSB)142. Η Επιτροπή έκρινε ότι η 
αποζηµίωση που καταβάλλει η δανική κυβέρνηση κάθε έτος στη DSB για τα έξοδα 
που πραγµατοποιεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της παροχής δηµόσιας 
υπηρεσίας περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία για την κάλυψη των εν λόγω 
εξόδων. Η Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Μαΐου 2010 το σχέδιο της Société nationale 
des chemins de fer belges (SNCB) για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων 
µεταφοράς εµπορευµάτων143, και ενέκρινε τον ∆εκέµβριο του 2010 ενίσχυση 
διάσωσης ύψους περίπου 128 εκατοµµυρίων ευρώ για την BDZ EAD, την κρατική 
βουλγαρική σιδηροδροµική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά 
µεταφοράς εµπορευµάτων όσο και στην αγορά µεταφοράς επιβατών144. 

129. Στον τοµέα του ελέγχου των συγκεντρώσεων, η Επιτροπή ενέκρινε αρκετές εξαγορές 
υπό τον όρο της εκχώρησης δραστηριοτήτων σε ορισµένες γεωγραφικές αγορές, 
όπως η σχεδιαζόµενη εξαγορά του βρετανικού φορέα εκµετάλλευσης σιδηροδρόµων 
και λεωφορείων Arriva plc από τη Deutsche Bahn145, ή της ανάληψης δεσµεύσεων 
για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής πρόσβασης νέων επιχειρήσεων στην αγορά, 
όπως στην περίπτωση της κοινής επιχείρησης «New Eurostar» µεταξύ της SNCF και 
της London Continental Railways146. 

2.8.3. Θαλάσσιες µεταφορές 

130. Η Επιτροπή συνέχισε το 2010 τις προσπάθειες προάσπισης του ανταγωνισµού έναντι 
τρίτων χωρών στον τοµέα της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας στις θαλάσσιες 
µεταφορές. Η συνεπής θέση της στηρίζεται στην προάσπιση της εξαίρεσης από τους 
αντιµονοπωλιακούς κανόνες ορισµένων κοινοπραξιών –επιχειρησιακές συνεργασίες 
µεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραµµών για κοινή υπηρεσία µεταφοράς 
εµπορευµάτων– απαγορεύοντας ταυτόχρονα όλες τις µορφές συµφωνιών 
καθορισµού των τιµών και καθορισµού της δυναµικότητας. 

                                                 
141 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές και την 
κατάργηση των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 
(ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 1-13). 

142 Υπόθεση C41/2008 Συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας µεταξύ της δανικής κυβέρνησης και της Dankse 
Statbaner. Βλέπε IP/10/178, 24.2.2010. 

143 Υπόθεση N726/2009 Ενίσχυση στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων µεταφοράς εµπορευµάτων της 
ανώνυµης εταιρείας δηµόσιου δικαίου SNCB. Βλέπε IP/10/615, 26.5.2010. 

144 Υπόθεση N402/2010 Ενίσχυση διάσωσης για την κρατική βουλγαρική εταιρεία σιδηροδρόµων EAD 
(BDZ). Βλέπε IP/10/1733. 

145 Υπόθεση COMP/M.5855 Deutsche Bahn / Arriva plc (ΕΕ C 276, 13.10.2010, σ. 1). 
146 Υπόθεση COMP/M.5655 SNCF / LCR / Eurostar (ΕΕ C 272, 8.10.2010, σ. 2). 
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131. Τον Ιανουάριο του 2010, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία κατά του καθεστώτος 
«Baltic Max Feeder», βάσει του οποίου οι ιδιοκτήτες σκαφών µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων σκόπευαν να καλύψουν από κοινού τα έξοδα απόσυρσης των 
σκαφών από την υπηρεσία147. Το σχεδιαζόµενο καθεστώς εγκαταλείφθηκε στη 
συνέχεια και η υπόθεση περατώθηκε. 

132. Επίσης τον Ιανουάριο, η Επιτροπή ενέκρινε για πρώτη φορά ενίσχυση για τη 
δροµολόγηση ενός σχεδίου «θαλάσσιας αρτηρίας» βάσει τόσο των κατευθυντήριων 
γραµµών για τις θαλάσσιες µεταφορές όσο και των κατευθυντήριων γραµµών για τις 
συµπληρωµατικές ενισχύσεις148. Το σχέδιο αφορά την εγκαθίδρυση θαλάσσιας 
σύνδεσης µεταξύ του γαλλικού λιµένα της Nantes-Saint Nazaire και του ισπανικού 
λιµένα της Gijón149 και στοχεύει να αναλάβει από 3 % έως 5 % της οδικής 
κυκλοφορίας, η οποία διέρχεται επί του παρόντος από τα δυτικά των Πυρηναίων. 

133. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη χρηµατοδότηση λιµενικών υποδοµών, η 
Επιτροπή αποφάσισε να δροµολογήσει µελέτη για τη συλλογή πληροφοριών, 
προκειµένου να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία των λιµένων και τη δηµόσια 
χρηµατοδότηση των υποδοµών τους. Βάσει των αποτελεσµάτων της µελέτης, η 
Επιτροπή θα µπορέσει να καθορίσει µια αξιόπιστη προσέγγιση για να προχωρήσει 
στον συγκεκριµένο τοµέα. 

2.9. Ταχυδροµικές υπηρεσίες 

134. Βάσει της τρίτης οδηγίας για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες150, τα περισσότερα κράτη 
µέλη πρέπει επιτύχουν πλήρες άνοιγµα της αγοράς καταργώντας κάθε εναποµένοντα 
αποκλειστικό τοµέα έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010, ενώ προβλέφθηκε παράταση δύο 
ετών για ένδεκα κράτη µέλη151. Η διαδικασία ελευθέρωσης προχωρά ταχέως και 
ορισµένα κράτη µέλη (Γερµανία, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, 
Σουηδία και Φινλανδία) έχουν ήδη ανοίξει πλήρως τις αγορές ταχυδροµικών 
υπηρεσιών πριν από τη λήξη της προθεσµίας. Παρά την έως τώρα πρόοδο, ο 
πραγµατικός ανταγωνισµός, ιδίως στο τµήµα της αλληλογραφίας, αρχίζει µόλις να 
κάνει την εµφάνισή του. Είναι σηµαντικό να διασφαλισθεί ότι η τυχόν αποζηµίωση η 
οποία χορηγείται στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για την παροχή 
δηµόσιας υπηρεσίας είναι συνεπής προς το πραγµατικό κόστος των υπηρεσιών και 
δεν συνιστά αθέµιτο πλεονέκτηµα, προκειµένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι 
ανταγωνισµού µεταξύ ανταγωνιστών και να προωθηθεί ο ανταγωνισµός στις 
ταχυδροµικές υπηρεσίες. 

                                                 
147 Υπόθεση COMP/39699 Baltic Max Feeder. Βλέπε IP/10/374, 26.3.2010. 
148 Οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις συµπληρωµατικές προς την κοινοτική χρηµατοδότηση µε σκοπό την 

προώθηση των θαλάσσιων αρτηριών (ΕΕ C 317, 12.12.2008,σ. 10). 
149 Υποθέσεις N573/2009 και N647/2009 Ενίσχυση για την υλοποίηση και την εκµετάλλευση της θαλάσσιας 

αρτηρίας µεταξύ του λιµένα της Nantes-Saint-Nazaire (Γαλλία) και του λιµένα της Gijon (Ισπανία) από 
την GLD Atlantique (ΕΕ C 74, 24.3.2010, σ. 5). 

150 Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών (ΕΕ L 52, 27.2.2008, σ. 3). 

151 Ελλάδα, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία, 
Σλοβακία και Τσεχική ∆ηµοκρατία. 
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135. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνέχισε το 2010 την έρευνα που κίνησε το 2007 
σχετικά µε την εικαζόµενη υπερβολική αποζηµίωση της Deutsche Post AG152 για 
την εκτέλεση υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας από το 1989 έως το 2007. 
Μετά την επιβεβαίωση της ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής του 2002 από το 
∆ικαστήριο153, η συνεχιζόµενη έρευνα εφαρµόζει, όπως ζήτησε το ∆ικαστήριο, µια 
συνολική προσέγγιση, η οποία περιλαµβάνει όλες τις καθολικές υπηρεσίες που 
παρέχει η Deutsche Post.  

136. Το 2010, η Επιτροπή συνέχισε την επίσηµη διαδικασία έρευνας που κίνησε το 2009, 
προκειµένου να εξετάσει κατά πόσον ορισµένα µέτρα υπέρ του βελγικού φορέα 
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών De Post - La Poste είναι σύµφωνα µε τους 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις154. Η τρέχουσα έρευνα της Επιτροπής, η 
οποία ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου 2009, προχωρά γρήγορα µε την ενεργό συνεργασία 
των βελγικών αρχών και αφορά διάφορα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων της 
αποζηµίωσης που χορηγείται από το Βέλγιο για καθήκοντα δηµόσιας υπηρεσίας, των 
εισφορών κεφαλαίου, της απαλλαγής από συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις, της 
µεταβίβασης κτιρίων και φορολογικών απαλλαγών. 

137. Με την οριστική απόφασή της, η οποία εκδόθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2010155, η 
Επιτροπή περάτωσε την επίσηµη διαδικασία έρευνας, στην οποία εξέτασε 
εικαζόµενη κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε υπέρ της γαλλικής La Poste υπό 
µορφή απεριόριστης κρατικής εγγύησης λόγω του καθεστώτος δηµοσίου δικαίου της 
επιχείρησης. Η Επιτροπή δεν αµφισβήτησε την αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας της 
La Poste ούτε το γεγονός ότι ανήκει και ελέγχεται από το κράτος, εν όψει της 
ουδετερότητας των ευρωπαϊκών κανόνων όσον αφορά τα καθεστώτα ιδιοκτησίας 
που ισχύουν στα κράτη µέλη. Ωστόσο, έκρινε ότι η κρατική εγγύηση που προκύπτει 
από το ειδικό καθεστώς της La Poste αποτελεί ασυµβίβαστη κρατική ενίσχυση και 
πρέπει να καταργηθεί, πράγµα το οποίο επιτεύχθηκε µέσω της µετατροπής της La 
Poste σε ανώνυµη εταιρεία την 1η Μαρτίου 2010156. 

2.10. Αυτοκινητοβιοµηχανία 

138. Το 2010, η αυτοκινητοβιοµηχανία άρχισε να εξέρχεται από την κρίση, η οποία την 
έπληξε σοβαρά το 2008 και το 2009. Εκτός από τη διατήρηση της ανάκαµψης, στις 
µελλοντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κλάδος περιλαµβάνονται η θέση σε 
κυκλοφορία οχηµάτων αποδοτικότερων όσον αφορά τη χρήση πόρων και η 
προσαρµογή των δικτύων διανοµής στα επίπεδα της ζήτησης και στον αυξανόµενο 
διεθνή ανταγωνισµό. Τα δυνητικά ζητήµατα ανταγωνισµού περιλαµβάνουν τη 
διαχείριση της αναγκαίας αναδιάρθρωσης του κλάδου και την προώθηση της 
ανάπτυξης πιο «πράσινων» οχηµάτων, διατηρώντας παράλληλα ίσους όρους 
ανταγωνισµού. 

                                                 
152 Υπόθεση C36/2007 Καταγγελία κατά της Γερµανίας για παράνοµη κρατική ενίσχυση προς τη Deutsche 

Post (ΕΕ C 245, 19.10.2007 σ. 21). 
153 Υπόθεση C-399/08 P Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Deutsche Post AG. 
154 Υπόθεση C20/2009 (πρώην N763/2002) Μέτρα υπέρ της La Poste (ΕΕ C 176, 29.7.2009, σ. 17). 
155 Υπόθεση C56/2007 Απεριόριστη κρατική εγγύηση - La Poste (Γαλλία) (ΕΕ L 274, 19.10.2010, σ. 1). 
156 Νόµος αριθ. 2010-123 της 9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά µε τη δηµόσια επιχείρηση La Poste και τις 

ταχυδροµικές δραστηριότητες. 
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139. Στις 27 Μαΐου 2010, η Επιτροπή θέσπισε νέους κανόνες ανταγωνισµού για τις 
συµφωνίες µεταξύ κατασκευαστών οχηµάτων και των εγκεκριµένων πωλητών, 
επισκευαστών και διανοµέων ανταλλακτικών τους. Το νέο πλαίσιο εφαρµόζει τον 
γενικό κανονισµό γενικής απαλλαγής των κάθετων συµφωνιών, ο οποίος εγκρίθηκε 
στις 20 Απριλίου 2010, στις εν λόγω συµφωνίες από το 2010 όσον αφορά τις 
δευτερογενείς αγορές, και από το 2013 όσον αφορά τις αγορές πώλησης νέων 
οχηµάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε τον κανονισµό 461/2010157, ο οποίος 
καθορίζει τρεις συµπληρωµατικούς περιορισµούς ιδιαίτερης σοβαρότητας σχετικά 
µε τη διανοµή ανταλλακτικών και ένα λεπτοµερές σύνολο συµπληρωµατικών 
κατευθυντήριων γραµµών για την αξιολόγηση των κάθετων συµφωνιών στον 
κλάδο158. Οι νέοι κανόνες αποτελούν ευέλικτη και αναλογική απόκριση στις 
διαφορετικές εντάσεις του ανταγωνισµού στην πρωτογενή αγορά και στις 
δευτερογενείς αγορές, και εναρµονίζει γενικά τους κανόνες που εφαρµόζονται σε 
συµφωνίες µεταξύ κατασκευαστών οχηµάτων και των εξουσιοδοτηµένων πωλητών, 
επισκευαστών και διανοµέων ανταλλακτικών τους µε το γενικό καθεστώς. 

140. Το 2010, κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή 15 συγχωνεύσεις στην 
αυτοκινητοβιοµηχανία και όλες εγκρίθηκαν κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας χωρίς 
δεσµεύσεις. Η εξαγορά της Volvo Cars από τις κινεζικές εταιρείες Geely και 
Daqing159 ήταν η µόνη υπόθεση η οποία αφορούσε κατασκευαστές οχηµάτων. 

141. Η αυτοκινητοβιοµηχανία είχε την ευκαιρία να κάνει χρήση εξαιρετικών µέτρων 
στήριξης, τα οποία περιέχονταν στο προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, 
εφόσον τα εγκεκριµένα καθεστώτα δεν περιορίζονταν στη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα αλλά ήταν ανοικτά σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε τον Φεβρουάριο του 2010 τα σχέδια που 
κοινοποίησε η Σουηδία για την παροχή εγγύησης η οποία θα επιτρέψει στη Saab 
Automobile AB160 να εξασφαλίσει δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) για ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, το οποίο αφορά 
µεταξύ άλλων την απόδοση των καυσίµων και την ασφάλεια των οχηµάτων. Στις 
16 ∆εκεµβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε ανάλογη εγγύηση από τη Σουηδία, 
προκειµένου να επιτρέψει στη Volvo Cars Corporation να εξασφαλίσει δάνειο ύψους 
500 εκατοµµυρίων ευρώ από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων 
ερευνών και µηχανικής σχετικών µε την απόδοση των καυσίµων και την οδική 
ασφάλεια161. 

                                                 
157 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2010, σχετικά µε την εφαρµογή του 

άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισµένες 
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας (ΕΕ L 129, 28.5.2010, σ. 52-57). 

158 Συµπληρωµατικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τους κάθετους περιορισµούς σε συµφωνίες για 
την πώληση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και για τη διανοµή ανταλλακτικών αυτοκινήτων 
οχηµάτων (ΕΕ C 138, 28.5.2010, σ. 16). 

159 Υπόθεση COMP/M.5789 Geely / Daqing / Volvo Cars (ΕΕ C 187, 10.7.2010, σ. 3). 
160 Υπόθεση N541/2009 Κρατική εγγύηση υπέρ της SAAB. 
161 Υπόθεση N520/2010 Κρατικές εγγυήσεις υπέρ της Volvo Personvagnar AB (Volvo Cars Corporation). 
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2.11. ∆ιατροφική αλυσίδα 

142. Τον Ιούλιο του 2010, η Επιτροπή συνέστησε το φόρουµ υψηλού επιπέδου για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων 162. Το φόρουµ θα 
ασχολείται ειδικότερα µε αθέµιτες εµπορικές πρακτικές οι οποίες προκύπτουν από 
συµβατικές ανισορροπίες και διαφορές στη διαπραγµατευτική ισχύ µεταξύ 
προµηθευτών και αγοραστών. Οι εν λόγω πρακτικές, οι οποίες πρέπει να 
διακρίνονται από τις πρακτικές που αντίκεινται στον ανταγωνισµό υπάγονται 
κανονικά στο εθνικό ενοχικό ή εµπορικό δίκαιο. 

143. Αρκετές δυνητικές προκλήσεις σε θέµατα ανταγωνισµού επηρεάζουν παρ’ όλα αυτά 
τη διατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη. Η υποοµάδα τροφίµων του Ε∆Α παρέµεινε το 
επιχειρησιακό πλαίσιο για συζήτηση και συντονισµό µεταξύ των εθνικών αρχών 
ανταγωνισµού (ΕΑΑ) σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά. Σηµαντικός αριθµός ΕΑΑ 
έχουν ξεκινήσει ενεργά έρευνες στους τοµείς των τροφίµων και των λιανικών 
πωλήσεων. 

144. Ειδική έµφαση δόθηκε στον γαλακτοκοµικό τοµέα λόγω των δυσκολιών που 
αντιµετώπισαν οι παραγωγοί γαλακτοκοµικών προϊόντων κατά την πρόσφατη κρίση 
του γάλακτος. Ακολουθώντας τις συστάσεις της οµάδας υψηλού επιπέδου για το 
γάλα, η Επιτροπή ενέκρινε νοµοθετική πρόταση163 τον ∆εκέµβριο του 2010 σχετικά 
µε τις συµβατικές σχέσεις στον τοµέα του γάλακτος. Η πρόταση επιτρέπει τις 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις από οργανώσεις παραγωγών γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, µε την επιφύλαξη ορισµένων ορίων βάσει του µεριδίου τους στους 
ενωσιακούς και εθνικούς όγκους παραγωγής γάλακτος. Η πρόταση προβλέπει επίσης 
µια «ρήτρα ασφαλείας», η οποία επιτρέπει στην αρµόδια ΕΑΑ ή στην Επιτροπή να 
αποφασίσει ότι οι διαπραγµατεύσεις µιας οργάνωσης παραγωγών µπορούν να µην 
πραγµατοποιηθούν, εάν περιορίζουν σοβαρά τον ανταγωνισµό ή εάν προκαλούν 
σοβαρή ζηµία σε επιχειρήσεις µεταποίησης νωπού γάλακτος, και ιδίως ΜΜΕ. 

3. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

145. Το 2010, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ανταγωνισµού (Ε∆Α) συνέχισε να αποτελεί ένα 
πολύ ενεργό φόρουµ για συζητήσεις και ανταλλαγές ορθών πρακτικών σχετικά µε 
την εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ στα 27 κράτη µέλη. Η 
Επιτροπή ενηµερώθηκε, βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισµού 
1/2003164, για 158 νέες έρευνες υποθέσεων που κινήθηκαν από εθνικές αρχές 
ανταγωνισµού (ΕΑΑ) το 2010, µεταξύ άλλων στους τοµείς των µεταφορών, της 
ενέργειας, της µεταποίησης, των µέσων ενηµέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. 
Επιπλέον, ο αριθµός των αποφάσεων εφαρµογής της νοµοθεσίας που αναφέρθηκαν 

                                                 
162 Απόφαση της Επιτροπής της 30.7.2010 (ΕΕ C 210, 3.8.2010, σ. 4), βλέπε επίσης Βελτίωση της 

λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων στην Ευρώπη (COM(2009) 591 τελικό). 
163 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 2010, 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τις 
συµβατικές σχέσεις στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (COM(2010) 728). 

164 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των 
κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1-
25). 
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από τις ΕΑΑ και εξετάσθηκαν από την Επιτροπή αυξήθηκε κατά 36 % σε σύγκριση 
µε το 2009. Όπως και τα προηγούµενα έτη, η Επιτροπή δεν κίνησε το 2010 καµία 
διαδικασία µε σκοπό τη διασφάλιση συνοχής στη λήψη αποφάσεων. 

146. Η Επιτροπή απάντησε σε δύο αιτήµατα εθνικών δικαστηρίων (Ισπανία και Βέλγιο), 
βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισµού 1/2003, το οποίο επιτρέπει 
στους εθνικούς δικαστές να ζητούν από την Επιτροπή να τους διαβιβάσει 
πληροφορίες που κατέχει ή τη γνώµη της επί ζητηµάτων που άπτονται της 
εφαρµογής της νοµοθεσίας ανταγωνισµού της ΕΕ. 

147. Η Επιτροπή υπέβαλε γραπτές παρατηρήσεις σε τρεις υποθέσεις, βάσει του άρθρου 
15 παράγραφος 3 του κανονισµού 1/2003. Οι παρατηρήσεις υποβλήθηκαν στο High 
Court της Ιρλανδίας σχετικά µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 της 
ΣΛΕΕ, µε ιδιαίτερη έµφαση στις συµφωνίες αναδιάρθρωσης µείωσης της 
δυναµικότητας, στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας σε σχέση µε 
την εφαρµογή της οικονοµικής συνέχειας επιχειρήσεων και την αποτελεσµατικότητα 
των προστίµων, και στο Ανώτατο ∆ικαστήριο των Κάτω Χωρών σε σχέση µε τη µη 
δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης των προστίµων. 

148. Οι οµάδες εργασίας για τις οριζόντιες συµφωνίες και τους κάθετους περιορισµούς 
υπήρξαν ιδιαίτερα δραστήριες το 2010 στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
αντίστοιχων κανονισµών απαλλαγής κατά κατηγορία και των συνοδευτικών 
κατευθυντήριων γραµµών. Συστάθηκε επίσης οµάδα εργασίας για τις 
συγκεντρώσεις. 

149. Το 2010, το Ε∆Α ξεκίνησε την έκδοση του ECN Brief, το οποίο απευθύνεται σε 
νοµικούς και επιχειρήσεις καθώς και σε οργανώσεις καταναλωτών και 
ακαδηµαϊκούς, µε στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού στις 
δραστηριότητες του Ε∆Α. 

4. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

150. Η Επιτροπή συνέχισε να διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο 
Ανταγωνισµού (∆∆Α), ιδίως µέσω της συµµετοχής στο «σχέδιο της δεύτερης 
δεκαετίας» της συντονιστικής οµάδας, το οποίο εξετάζει το µέλλον του ∆∆Α στην 
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Η Επιτροπή συνέβαλε στο έργο της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού του ΟΟΣΑ και έλαβε µέρος στις τρεις συνεδρίες που 
πραγµατοποιήθηκαν το 2010. Έλαβε επίσης µέρος στην έκτη διάσκεψη 
αναθεώρησης της διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το εµπόριο και την 
ανάπτυξη. 

151. Όπως και τα προηγούµενα έτη, η συνεργασία µε τις αµερικανικές αρχές ήταν 
εντατική και ο αρµόδιος για θέµατα ανταγωνισµού Επίτροπος είχε τακτικές 
συσκέψεις µε τους αµερικανούς οµολόγους του, τον πρόεδρο της FTC 
(οµοσπονδιακή επιτροπή εµπορίου), Jon Leibowitz, και την αναπληρωτή υπουργό 
∆ικαιοσύνης, Christine Varney. Αρκετές σηµαντικές υποθέσεις που αφορούσαν τη 
νοµοθεσία για τα µονοπώλια και τις συγχωνεύσεις και ερευνήθηκαν το 2010 
επηρέαζαν την αγορά τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ. Το σύστηµα βέλτιστων 
πρακτικών που θεσπίσθηκε µεταξύ των αρχών της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τη 
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συνεργασία για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων αποδείχθηκε ένα χρήσιµο πλαίσιο, 
για παράδειγµα στις υποθέσεις Cisco / Tandberg και Novartis / Alcon. 

152. Τον ∆εκέµβριο του 2010, το Συµβούλιο έδωσε εντολή στην Επιτροπή να 
διαπραγµατευθεί συµφωνία συνεργασίας σε θέµατα ανταγωνισµού µε την Ελβετική 
Συνοµοσπονδία. Η συµφωνία αυτή πρέπει να βασίζεται στις συµφωνίες που έχουν 
συναφθεί έως τώρα µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την 
Κορέα και µπορεί να περιλαµβάνει επιπλέον διατάξεις για την ανταλλαγή 
εµπιστευτικών πληροφοριών. 

153. Η συνεργασία µε την Κίνα παρέµεινε προτεραιότητα το 2010. Επιπλέον των 
τακτικών συζητήσεων που αφορούν τον νόµο κατά των µονοπωλίων και τη 
νοµοθεσία εφαρµογής του, συζητήθηκαν ζητήµατα που αφορούσαν συγκεκριµένες 
υποθέσεις κατά τις επισκέψεις υψηλού επιπέδου στο Πεκίνο και στις Βρυξέλλες 
αντίστοιχα. 

154. Η στενή τεχνική συνεργασία µεταξύ της Γ∆ Ανταγωνισµού και της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού της Ινδίας συνεχίσθηκε το 2010, ιδίως στους τοµείς των 
περιοριστικών συµφωνιών, της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και του ελέγχου των 
συγκεντρώσεων. 

155. Η Γ∆ Ανταγωνισµού διαδραµάτισε ενεργό ρόλο στις συνεχιζόµενες 
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και άλλες διµερείς 
συµφωνίες µε µεγάλο αριθµό επιµέρους τρίτων χωρών ή οµάδες τρίτων χωρών. 
Ειδικότερα, το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε στις 16 Σεπτεµβρίου 
2010 την υπογραφή της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας, η οποία 
είναι η πρώτη του είδους της που περιέχει την απαγόρευση ορισµένων τύπων 
επιδοτήσεων. Η ΕΕ ολοκλήρωσε επίσης τις διαπραγµατεύσεις για συµφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών που περιέχουν ένα κεφάλαιο για τον ανταγωνισµό µε τις 
χώρες των Άνδεων (Κολοµβία και Περού) καθώς και µε την Κεντρική Αµερική. 

156. Σηµαντική πρόοδος επιτεύχθηκε τόσο από την Κροατία όσο και από την Τουρκία 
όσον αφορά την εκπλήρωση των αρχικών κριτηρίων αναφοράς του κεφαλαίου για 
τον ανταγωνισµό των απαιτήσεων για την ένταξη στην ΕΕ. Τον Ιούνιο, το 
Συµβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις για το 
κεφάλαιο του ανταγωνισµού µε την Κροατία, ενώ το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε 
νόµο για τις κρατικές ενισχύσεις τον Οκτώβριο του 2010. 

5. ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

157. Το 2010 ζητήθηκε η γνώµη της υποοµάδας για τον ανταγωνισµό της ευρωπαϊκής 
συµβουλευτικής οµάδας καταναλωτών (ECCG), η οποία απαρτίζεται από έναν 
εκπρόσωπο εθνικών οργανώσεων καταναλωτών για κάθε κράτος µέλος και έναν 
εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ), σχετικά µε 
σηµαντικά ζητήµατα όπως οι κάθετοι περιορισµοί και τα ένδικα µέσα. Η υποοµάδα 
εξέδωσε γνώµη σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης165, η οποία εγκρίθηκε από την 
ολοµέλεια της ECCG. 

                                                 
165 ∆ιατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/eccg_en.htm  

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/eccg_en.htm
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158. Η περιοχή για τους καταναλωτές στον δικτυακό τόπο της Γ∆ Ανταγωνισµού 
αναπτύχθηκε περαιτέρω και είναι διαθέσιµη σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ 
από τα µέσα του 2010. Στον δικτυακό τόπο παρουσιάζονται µε απλή γλώσσα ο 
ρόλος της πολιτικής ανταγωνισµού και οι κύριες υποθέσεις ανταγωνισµού. 

159. Η Γ∆ Ανταγωνισµού δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα της πρώτης συνολικής έρευνας 
ενδιαφεροµένων για τις απόψεις τους όσον αφορά τη θεωρούµενη ποιότητα των 
δράσεων της Γ∆ Ανταγωνισµού166. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο µέρη από δύο 
ανεξάρτητους οργανισµούς ερευνών αγοράς στους επαγγελµατίες ενδιαφεροµένους 
και στους πολίτες σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ167. Στη µελέτη η Γ∆ Ανταγωνισµού 
εγκωµιάζεται ιδιαίτερα για την αποτελεσµατικότητα του έργου της και για την 
ακεραιότητα του προσωπικού της. Η έρευνα περιείχε επίσης εποικοδοµητικές 
κριτικές σε αρκετούς τοµείς καθώς και προτάσεις για βελτίωση. 

6. ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

160. Μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009, και την έναρξη της νέας 
θητείας της Επιτροπής το 2010, εγκρίθηκε, τον Οκτώβριο του 2010, η νέα 
συµφωνία-πλαίσιο µεταξύ των δύο θεσµικών οργάνων168. 

161. Το 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσµατα σχετικά µε την έκθεση επί της 
πολιτικής ανταγωνισµού του 2008, σχετικά µε τον κανονισµό απαλλαγής κατά 
κατηγορία των αυτοκινήτων οχηµάτων, σχετικά µε τις οριζόντιες συµφωνίες και 
σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου για τις κρατικές ενισχύσεις που 
διευκολύνουν την παύση λειτουργίας µη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων. 
Επιπλέον του τακτικού διαλόγου µεταξύ του Επιτρόπου και της Επιτροπής 
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής (ECON) του ΕΚ τον Ιούνιο και τον 
Νοέµβριο, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Almunia ανακοίνωσε τον Οκτώβριο 
στους βουλευτές της Επιτροπής ECON την παράταση των προσωρινών κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις που θεσπίσθηκαν ως απόκριση στη χρηµατοπιστωτική και 
οικονοµική κρίση. 

162. Η Επιτροπή συνεργάσθηκε στενά µε το Συµβούλιο ενηµερώνοντάς το για 
σηµαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής στον τοµέα του ανταγωνισµού, και ιδίως για τα 
προσωρινά µέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής και 
οικονοµικής κρίσης. Σηµαντικό θέµα υπήρξε επίσης η απόφαση του Συµβουλίου για 
τις κρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας µη 
ανταγωνιστικών ορυχείων. 

163. Κατόπιν ενηµέρωσης από την Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή εξέδωσε γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την έκθεση επί της πολιτικής 
ανταγωνισµού του 2008, σχετικά µε τα µη ανταγωνιστικά ορυχεία και σχετικά µε 

                                                 
166 ∆ιατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/surveys_en.html  
167 Έρευνα Ευρωβαρόµετρου Flash µε θέµα «EU citizens' perceptions about competition policy» 

(Αντιλήψεις των πολιτών της ΕΕ σχετικά µε την πολιτική ανταγωνισµού) από τη Gallup Ουγγαρίας και 
ποιοτική µελέτη Ευρωβαρόµετρου µε θέµα «DG Competition stakeholder Study» (Μελέτη 
ενδιαφεροµένων Γ∆ Ανταγωνισµού) από την TNS qual+. 

168 Συµφωνία-πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/surveys_en.html
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τον κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχηµάτων, 
συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στους διαλόγους πολιτικής στον τοµέα της 
πολιτικής ανταγωνισµού. 
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