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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 2014 σηματοδότησε ένα νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη. Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τις 
προτεραιότητες που περιγράφονται στις πολιτικές κατευθύνσεις του Προέδρου της 
Επιτροπής, κ. Juncker1. Στην επιστολή ανάθεσης αποστολής που απέστειλε στην κ. Margrethe 
Vestager, Επίτροπο αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, ο κ. Juncker αναφέρει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού θα συμβάλει, όπως ενδείκνυται, στο πρόγραμμά μας για την απασχόληση και την 
οικονομική μεγέθυνση, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η ενιαία ψηφιακή αγορά, η ενεργειακή 
πολιτική, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η βιομηχανική πολιτική και η καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής2. Πράγματι, η πολιτική ανταγωνισμού περιελάμβανε όλους αυτούς τους τομείς 
το 2014 και αποτελούσε μια στέρεη βάση για την παροχή περαιτέρω στήριξης όσον αφορά τη 
χάραξη της συνολικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς. Στους τομείς που βασίζονται στη γνώση απαιτείται δυναμικός 
ανταγωνισμός για την τόνωση της καινοτομίας και τη διάδοση των οφελών της τεχνολογικής 
ανάπτυξης στους πολίτες της Ευρώπης. Επιπλέον, η αποτελεσματική επιβολή της 
αντιμονοπωλιακής πολιτικής και της πολιτικής για τις συγκεντρώσεις διευκολύνει την 
ανάπτυξη και την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στις αγορές σε τομείς στους οποίους 
κυριαρχούν τα αποτελέσματα δικτύου. Τέλος, η εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων συμβάλλει στην παροχή ικανοποιητικής 
κάλυψης σε προσιτές τιμές. 

Στον τομέα της ενέργειας, η πολιτική ανταγωνισμού μεριμνά ώστε οι εταιρείες να μην 
διατηρούν ούτε να επαναφέρουν φραγμούς προκειμένου να προστατευτούν από τον 
ανταγωνισμό, παρεμποδίζοντας την εγκαθίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. Η 
επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση δίκαιης και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβασης σε ενεργειακές υποδομές, καταρρίπτει τα εμπόδια στην 
ολοκλήρωση της αγοράς και προωθεί τον ανταγωνισμό μεταξύ και εντός των κρατών μελών. 
Επιπλέον, οι αναθεωρημένοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της ενέργειας 
και του περιβάλλοντος βοηθούν τα κράτη μέλη να διοχετεύουν καλύτερα τη στήριξή τους, για 
παράδειγμα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε επενδύσεις σε υποδομές, στη 
δυναμικότητα παραγωγής ή στην απαλλαγή χρηστών ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 
από τη χρηματοδότηση της στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Η Επιτροπή επαγρυπνεί ιδιαίτερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με κύριο 
στόχο να επαναφέρει έναν σταθερό και δικαιότερο χρηματοπιστωτικό τομέα στη βασική του 
λειτουργία, δηλαδή στον δανεισμό της πραγματικής οικονομίας. Η δημιουργία της 
Τραπεζικής Ένωσης αυξάνει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών 
αγορών στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Δράσεις επιβολής της νομοθεσίας σε συνδυασμό 
με κανονιστικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν επίσης στην αντιμετώπιση 

                                                            
1  Jean-Claude Juncker, «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, 
δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή» Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Εναρκτήριος λόγος στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 15 Ιουλίου 2014: 
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf 
2 Jean-Claude Juncker, Επιστολή ανάθεσης αποστολής προς την Margrethe Vestager, Επίτροπο αρμόδια για 
θέματα ανταγωνισμού, 1η Νοεμβρίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/vestager_en.pdf 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/vestager_en.pdf


 

3 

 

αντιανταγωνιστικών πρακτικών στα χρηματοπιστωτικά παράγωγα και στον τομέα των 
πληρωμών. 

Η βιομηχανική πολιτική επικεντρώνεται σε μια ανταγωνιστική και ανοικτή εσωτερική αγορά, 
η οποία θα αποτελέσει το εφαλτήριο της παγκόσμιας επιτυχίας των επιχειρήσεων της ΕΕ. Ο 
σχεδιασμός του νέου πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις αποσκοπεί στη διοχέτευση της 
κρατικής στήριξης στους τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, το 2014 η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνες και 
επέβαλε ποινές σε αρκετές συμπράξεις οι οποίες αφορούσαν μέσα παραγωγής και ενδιάμεσα 
προϊόντα. Η επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας μειώνει και –χάρη στα αποτρεπτικά 
της αποτελέσματα– προλαμβάνει τη ζημία που προκαλούν οι συμπράξεις σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού εις βάρος της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 

Η νέα Επιτροπή θα συνεχίσει να εστιάζει στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της 
φοροδιαφυγής. Το 2014 οι έλεγχοι της Επιτροπής όσον αφορά τις κρατικές φορολογικές 
ενισχύσεις έγιναν αυστηρότεροι, με τη χρήση των εργαλείων ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ δεν βοηθούν επιλεγμένες πολυεθνικές εταιρείες να 
αποφεύγουν την καταβολή του μεριδίου φόρων που τους αναλογεί. 

Σημαντικό επίτευγμα στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού το 2014 ήταν η έκδοση της 
οδηγίας σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας3. Η πρόταση για την οδηγία υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2013, 
εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ το 2014. Τα κράτη μέλη καλούνται να την εφαρμόσουν έως τις 
27 Δεκεμβρίου 2016. Χάρη στην οδηγία, οι πολίτες και οι εταιρείες της Ευρώπης θα μπορούν 
να λαμβάνουν ευκολότερα πραγματική αποζημίωση για ζημίες που υφίστανται λόγω 
παραβάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, όπως συμπράξεις και καταχρήσεις 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Η οδηγία είναι η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία που 
εκδόθηκε με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού και 
αποτελεί ορόσημο για τον διάλογο περί ανταγωνισμού μεταξύ της Επιτροπής και των λοιπών 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

2. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η ψηφιακή οικονομία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα 
αποτελέσει κινητήριο δύναμη για καινοτομία και ανάπτυξη σε πολλούς άλλους τομείς, όπως 
η ενέργεια, οι μεταφορές, οι δημόσιες υπηρεσίες, η υγεία και η εκπαίδευση4. Μια πραγματική 
ενιαία ψηφιακή αγορά θα παράγει επίσης αναπτυξιακά αποτελέσματα σε νέους τομείς και θα 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Όσο προχωρά η ολοκλήρωση της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς, τόσο αυξάνεται η ανάγκη η ΕΕ, μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού, να 
διασφαλίζει δίκαιους και ισότιμους όρους ανταγωνισμού στον ψηφιακό τομέα σε ολόκληρη 
την επικράτειά της. 

                                                            
3  Οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά 
με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των 
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 349 της 5.12.2014, 
σ. 1, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=EL 
4  Βλ., για παράδειγμα, τη μελέτη «Unlocking the ICT Growth Potential in Europe: Enabling people and 
businesses» (2013), την οποία εκπόνησε η εταιρεία The Conference Board για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-
europe-enabling-people-and-businesses  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=EL
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
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Θέτοντας τα θεμέλια για την ενιαία ψηφιακή αγορά: Προώθηση της ανάπτυξης υποδομών και 
ανταγωνιστικών αγορών για τα ευρυζωνικά δίκτυα και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

Η ψηφιοποίηση της οικονομίας μας απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής 
ταχύτητας («επόμενης γενιάς»). Ο ανταγωνισμός και η καταναλωτική ζήτηση αποτελούν 
σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για τις επενδύσεις, και τα καθεστώτα των κρατών μελών 
ενίσχυσαν τη στήριξη για την ανανέωση και την αναβάθμιση των υποδομών. Δεδομένου ότι 
υφίσταται αδυναμία της αγοράς όσον αφορά την ομοιόμορφη ανάπτυξη ευρυζωνικών 
δικτύων μεταξύ περιοχών, οι κρατικές ενισχύσεις θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα. Τα τρία τελευταία έτη η Επιτροπή ενέκρινε 
κρατικές ενισχύσεις για ευρυζωνικά δίκτυα ύψους άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το σύνολο της κρατικής στήριξης προς τον τομέα, 
καθώς δεν εμπίπτουν όλα τα κρατικά μέτρα στον ορισμό της κρατικής ενίσχυσης δυνάμει του 
άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Πέραν της χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη, 
πρόσθετη χρηματοδότηση παρέχεται από την ΕΕ. 

Ωστόσο, οι δημόσιες αυτές επενδύσεις πρέπει να διοχετεύονται προσεκτικά στους τομείς 
εκείνους που δεν εξυπηρετούνται από την αγορά· διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος 
παραγκωνισμού των ιδιωτικών επενδύσεων. Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να 
διασφαλίζει επίσης την τήρηση της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας, δηλαδή ότι η 
επιλογή της τεχνολογίας δεν προκαθορίζεται με δημόσια παρέμβαση, αλλά πραγματοποιείται 
από τους χρήστες αξιοκρατικά – δηλαδή, μέσω ανταγωνισμού στην αγορά. Οι κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις επανεξετάστηκαν πρόσφατα προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλο 
αναλυτικό πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις περιλαμβάνει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα του 20135, οι οποίες εναρμονίζουν τους 
κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τα ευρυζωνικά δίκτυα με τους στόχους του 
ψηφιακού θεματολογίου, καθώς και τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία6 
(ΓΚΑΚ), ο οποίος εκδόθηκε το 2014 και περιλαμβάνει ορισμένες ενισχύσεις σε υποδομές 
ευρυζωνικών δικτύων. 

Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα και τα δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών παραμένουν ανοικτά και ανταγωνιστικά, γεγονός που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας σφύζουσας ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Κατόπιν 
διεξοδικής έρευνας, η Επιτροπή επέβαλε τον Οκτώβριο πρόστιμο ύψους 39 εκατομμυρίων 
ευρώ περίπου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, στη Slovak Telekom και στη μητρική 
εταιρεία της, Deutsche Telekom, διότι εφάρμοζαν για περισσότερα από πέντε έτη 
καταχρηστική στρατηγική που αποσκοπούσε στον αποκλεισμό ανταγωνιστών από τη 
σλοβακική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, κατά παράβαση των κανόνων της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ7. Ειδικότερα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η Slovak Telekom αρνήθηκε να παράσχει αδεσμοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς 
βρόχους της σε ανταγωνιστές και επέβαλε συμπίεση του περιθωρίου κέρδους σε 
                                                            
5  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των 
κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, EE 2013 C 25 της 26.1.2013, 
σ. 1, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:el:PDF 
6  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ᾽ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης, ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ELL  
7  Υπόθεση AT.39523 Slovak Telekom, απόφαση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014, διατίθεται στη 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:el:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:el:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ELL
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523
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εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης. Στην Deutsche Telekom επιβλήθηκε επίσης πρόσθετο 
πρόστιμο ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα, καθώς και ως κύρωση για την επαναλαμβανόμενη καταχρηστική συμπεριφορά 
της (υποτροπή), καθώς της είχε ήδη επιβληθεί πρόστιμο το 2003 για συμπίεση των 
περιθωρίων κέρδους στις αγορές ευρυζωνικών δικτύων στη Γερμανία8. 

Ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά των κινητών τηλεπικοινωνιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
για τους ευρωπαίους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες σε ελκυστικές τιμές. Το καλοκαίρι του 2014 η Επιτροπή ενέκρινε υπό 
όρους δύο συγκεντρώσεις μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών 
στην Ιρλανδία (Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland)9 και στη Γερμανία (Telefónica 
Deutschland/E-Plus)10, κατόπιν διεξοδικών ερευνών. Τα διορθωτικά μέτρα στις υποθέσεις 
αυτές εξασφάλισαν τη διατήρηση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγόντων της αγοράς, 
τόσο μέσω της εισόδου στην αγορά ή της επέκτασης των λεγόμενων φορέων εκμετάλλευσης 
εικονικών κινητών δικτύων –δηλαδή, φορέων εκμετάλλευσης οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες 
του δικτύου αλλά χρησιμοποιούν το δίκτυο άλλου φορέα εκμετάλλευσης για την παροχή 
υπηρεσιών στους πελάτες τους– όσο και διατηρώντας την πόρτα ανοικτή για την ενδεχόμενη 
είσοδο στην αγορά νέου φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στο μέλλον. 

Συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις: Δράσεις της πολιτικής ανταγωνισμού σχετικά με τις έξυπνες 
συσκευές και τις διαδικτυακές υπηρεσίες 

Οι έξυπνες κινητές συσκευές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην ψηφιακή 
οικονομία. Για πρώτη φορά το 2014 περισσότεροι χρήστες συνδέθηκαν στο διαδίκτυο μέσω 
έξυπνης κινητής συσκευής απ᾽ ό,τι μέσω προσωπικού υπολογιστή. Στον συγκεκριμένο τομέα, 
η Επιτροπή δρομολόγησε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές 
της Google όσον αφορά το λειτουργικό σύστημα κινητών συσκευών Android, κατόπιν 
καταγγελιών για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Το Android της Google είναι το 
κορυφαίο λειτουργικό σύστημα των έξυπνων τηλεφώνων. 

Τον Οκτώβριο η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού περί συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη 
σχεδιαζόμενη εξαγορά της WhatsApp από τη Facebook. Η Facebook (μέσω του Facebook 
Messenger) και η WhatsApp προσφέρουν και οι δύο εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα, μέσω 
των οποίων παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να επικοινωνούν αποστέλλοντας 
γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες, φωνητικά μηνύματα και βιντεομηνύματα. Η συγκέντρωση 
εγκρίθηκε χωρίς όρους, ιδίως λόγω της δυναμικής φύσης της αγοράς, των χαμηλών φραγμών 
στην είσοδο στην αγορά και του επαρκούς εναπομένοντος ανταγωνισμού11. Η Επιτροπή 
επικέντρωσε την έρευνα σε τρεις τομείς: υπηρεσίες οικιακών επικοινωνιών, υπηρεσίες 
κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του τομέα των έξυπνων κινητών συσκευών αφορά τις 
διαδικασίες θέσπισης προτύπων και τη διαλειτουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 

                                                            
8 Αποφάσεις AT.37451, AT.37578, AT.37579 Deutsche Telekom AG, απόφαση της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 
2003, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=OJL_.2003.263.01.0009.01.ELL  
9  Υπόθεση M.6992 Hutchison 3G UK / Telefónica Ireland, απόφαση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2014, 
διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992  
10  Υπόθεση M.7018 Telefónica Deutschland / E-Plus, απόφαση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2014, διατίθεται 
στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7018   
11  Υπόθεση M.7217 Facebook / Whatsapp, απόφαση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2014, διατίθεται στη 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.263.01.0009.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.263.01.0009.01.ELL
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7018
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217
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εξέδωσε τον Απρίλιο δύο σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την επιβολή των τυποποιημένων 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας: μια απόφαση απαγόρευσης κατά της 
Motorola Mobility12 και μια απόφαση δέσμευσης σχετικά με τη Samsung13. Τα τυποποιημένα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας είναι διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία είναι 
ουσιώδη για την εφαρμογή ειδικού βιομηχανικού προτύπου. Είναι τεχνικά αδύνατη η 
δημιουργία προϊόντος που να συμμορφώνεται με το πρότυπο, όπως ένα έξυπνο τηλέφωνο, 
χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας που προστατεύεται από τα τυποποιημένα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας. Ως αντάλλαγμα για την ένταξη των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας τους στα αντίστοιχα πρότυπα, η Motorola και η Samsung δεσμεύτηκαν να τα 
παραχωρούν βάσει άδειας υπό δίκαιους, εύλογους και μη μεροληπτικούς όρους («FRAND»). 
Στόχος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει τη μεγιστοποίηση των οφελών της τυποποίησης, 
διασφαλίζοντας παράλληλα εύλογη αμοιβή για τους κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας. 

Επιβολή αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον τομέα των τυποποιημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
ουσιώδους σημασίας 

Στην απόφαση απαγόρευσης που εξέδωσε κατά της Motorola Mobility, η Επιτροπή έκρινε ότι η Motorola έκανε 
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της επιδιώκοντας την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων κατά της Apple στη 
Γερμανία βάσει τυποποιημένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας, παρότι η Apple ήταν 
διατεθειμένη να αγοράσει άδεια χρήσης, της οποίας οι όροι θα καθορίζονταν από γερμανικό δικαστήριο. 

Σε παρόμοια υπόθεση, η Επιτροπή κατέστησε νομικά υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Samsung για 
την αντιμετώπιση των ανησυχιών περί ανταγωνισμού που είχε διατυπώσει η Επιτροπή σε κοινοποίηση 
αιτιάσεων που της είχε αποστείλει τον Δεκέμβριο του 2012. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών, η Samsung 
δεσμεύεται, για διάστημα πέντε ετών, να μην υποβάλει αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο βάσει οποιουδήποτε εκ των τυποποιημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας, 
παρόντων και μελλοντικών, τα οποία κατέχει και τα οποία αφορούν τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε έξυπνα 
τηλέφωνα και «ταμπλέτες» κατά οποιουδήποτε δυνητικού δικαιοδόχου συμφωνήσει να συμμορφωθεί με 
συγκεκριμένη διαδικασία για τον καθορισμό κατάλληλων τελών για δικαιώματα εκμετάλλευσης υπό όρους 
FRAND από ανεξάρτητο τρίτο. 

Οι αποφάσεις παρέχουν καθοδήγηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την ερμηνεία των κανόνων της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ στον χώρο αλληλεπίδρασης του δίκαιου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
του δικαίου ανταγωνισμού και της τυποποίησης. 

Στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα περιλαμβάνονται οι εικαζόμενες 
καταχρηστικές πρακτικές της Qualcomm, κορυφαίας εταιρείας ανάπτυξης προϊόντων και 
υπηρεσιών ασύρματης τεχνολογίας. Τα προϊόντα που αφορά η έρευνα είναι σύνολα 
μικροκυκλωμάτων (chipsets) επικοινωνίας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κινητές 
χειροσυσκευές και κινητές ευρυζωνικές συσκευές. Η έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε 
προκαταρκτικό στάδιο, ενισχύει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι οι 
συγκεκριμένες αγορές παραμένουν ανταγωνιστικές. 

Στον ολοένα σημαντικότερο τομέα των διαδικτυακών υπηρεσιών, η Επιτροπή συνέχισε την 
έρευνά της σχετικά με ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές της Google14. Η Επιτροπή 

                                                            
12  Υπόθεση AT.39985 Motorola - Επιβολή τυποποιημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας για 
τις υπηρεσίες γενικής πακετικής ραδιοϋπηρεσίας (GPRS), απόφαση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2014, 
διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985  
13 Υπόθεση AT.39939 Samsung - Επιβολή τυποποιημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας στον 
τομέα των κινητών και ασύρματων επικοινωνιών (UMTS), απόφαση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2014, 
διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939  
14 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ουσία και τη διαδικασία της έρευνας που αφορά τη Google, βλ. 
http:// 
ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740   

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939
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ερευνά ανησυχίες σύμφωνα με τις οποίες η Google ενδέχεται να κάνει κατάχρηση της 
δεσπόζουσας θέσης της στις αγορές αναζήτησης στο διαδίκτυο, διαδικτυακής διαφήμισης σε 
μηχανές αναζήτησης και σχετικής διαμεσολάβησης (δηλαδή, την εμφάνιση διαφημίσεων που 
συνδέονται με τη μηχανή αναζήτησης της Google σε δικτυακούς τόπους εταίρων) στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η έρευνα δεν εξετάζει ισχυρισμούς σχετικούς με άλλες πτυχές 
που συνδέονται με τις μηχανές αναζήτησης, όπως η ιδιωτικότητα και η πολυφωνία των 
μέσων, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ζητήματα που αφορούν τον ανταγωνισμό. 

Η ενιαία ψηφιακή αγορά απαιτεί επίσης ασφαλείς και αποτελεσματικές πληρωμές μέσω 
διαδικτύου. Επί του παρόντος, το κύριο μέσο για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω 
διαδικτύου είναι οι κάρτες πληρωμών, παρότι στην αγορά αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή 
τους νέες μέθοδοι. Όσον αφορά τις κάρτες πληρωμών, η Επιτροπή εξακολουθεί να 
καταβάλλει προσπάθειες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού για τη μείωση των 
διατραπεζικών προμηθειών (βλ. κατωτέρω την ενότητα σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες). Εξάλλου, στα τέλη του 2014 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία επί του κανονισμού 
για τις διατραπεζικές προμήθειες, με τον οποίο θεσπίζονται χαμηλότερες διατραπεζικές 
προμήθειες για τις καταναλωτικές κάρτες πληρωμών (και τις πληρωμές μέσω κινητής 
τηλεφωνίας και διαδικτύου που βασίζονται σε καταναλωτικές κάρτες) σε επίπεδα τα οποία 
είχαν συμφωνηθεί επίσης από τα διεθνή συστήματα πληρωμών με κάρτα ως δεσμεύσεις σε 
διαδικασίες επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 

Συνδυασμός ρύθμισης και επιβολής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στη διανοητική 
ιδιοκτησία: Εξελίξεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το ψηφιακό 
περιεχόμενο και τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας 

Η Επιτροπή εξετάζει το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ώστε να διασφαλίσει ότι αυτό παραμένει κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο 
θεσπίστηκε και στην ψηφιακή εποχή. Τα ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
κατέχουν κεντρική θέση στη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς: οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σύστημα δικαιωμάτων, περιορισμού των 
δικαιωμάτων και επιβολής παραμένει κατάλληλο και είναι προσαρμοσμένο στο νέο 
περιβάλλον. Στα θέματα που εξετάζονται συγκαταλέγονται η εδαφικότητα των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και οι ενδεχόμενοι τρόποι υπέρβασης των αρνητικών συνεπειών της 
στην ενιαία αγορά. 

Τον Ιανουάριο του 2014 η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία εναντίον αρκετών 
σημαντικών αμερικανικών κινηματογραφικών εταιρειών και ευρωπαϊκών οργανισμών 
συνδρομητικής τηλεόρασης. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον 
ορισμένες ρήτρες οι οποίες αφορούν την παροχή υπηρεσιών δορυφορικής συνδρομητικής 
τηλεόρασης και διαδικτυακών υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης εμποδίζουν τη 
διασυνοριακή πρόσβαση των καταναλωτών σε περιεχόμενο συνδρομητικής τηλεόρασης15. 

Συμβολή στη διάδοση της καινοτομίας: Νέοι αντιμονοπωλιακοί κανόνες για τις συμφωνίες μεταφοράς 
τεχνολογίας 

Τον Μάρτιο η Επιτροπή θέσπισε νέους κανόνες για την αξιολόγηση των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας 
βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Πρόκειται για τον αναθεωρημένο κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας (ΚΑΚΜΤ), βάσει του οποίου ορισμένες συμφωνίες 
εκμετάλλευσης εξαιρούνται από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, και για τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταφορά 

                                                            
15 Υπόθεση AT.40023 Διασυνοριακή πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικής τηλεόρασης, βλ. IP/14/15 της 
13ης Ιανουαρίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm
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τεχνολογίας, οι οποίες παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων16. Οι νέοι 
κανόνες αντικατέστησαν τον προηγούμενο ΚΑΚΜΤ και τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές από την 
1η Μαΐου 2014. 

Οι συμφωνίες εκμετάλλευσης μπορούν να ωφελήσουν την οικονομία με διάφορους τρόπους, καθώς: i) 
συμβάλλουν στη διάδοση της καινοτομίας, ii) παρέχουν τη δυνατότητα σε εταιρείες να προσφέρουν νέα 
προϊόντα και νέες υπηρεσίες, iii) ενθαρρύνουν τη συνέχιση της καινοτομίας, iv) ενισχύουν τα κίνητρα για 
έρευνα και ανάπτυξη δημιουργώντας πρόσθετες ροές εσόδων για την απόσβεση των εξόδων. Το αναθεωρημένο 
καθεστώς εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι άδειες εκμετάλλευσης προάγουν στις περισσότερες 
περιπτώσεις τον ανταγωνισμό. Οι νέοι κανόνες παρέχουν καλύτερη καθοδήγηση στις επιχειρήσεις σχετικά με 
την παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης κατά τρόπο που τονώνει την καινοτομία και διαφυλάσσει ίσους όρους 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. 

3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η ενέργεια συνιστά βασική εισροή για όλους τους τομείς της οικονομίας και σημαντική 
δαπάνη για τα νοικοκυριά της ΕΕ. Οι ενεργειακές αγορές αντιμετωπίζουν επί του παρόντος 
πολύ σημαντικές προκλήσεις: η ατελής ολοκλήρωση της αγοράς, οι υψηλές τιμές λιανικής, η 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η ασφάλεια του εφοδιασμού είναι μερικές από 
τις σημαντικότερες. Στις πολιτικές κατευθύνσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Juncker 
απηύθυνε έκκληση για τη μεταρρύθμιση και την αναδιοργάνωση της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ σε μια νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, με έμφαση στην ανάγκη για 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της ΕΕ, ενίσχυση του μεριδίου της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης αρκετών χωρών της ΕΕ. Η πολιτική ανταγωνισμού θα συμβάλει στην επίτευξη 
των εν λόγω στόχων. 

Στοχοθέτηση της δημόσιας στήριξης για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας  

Τον Απρίλιο του 2014 η Επιτροπή εξέδωσε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας17, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ τον 
Ιούλιο. 

Διατήρηση των κλιματικών στόχων και των επενδύσεων σε υποδομές: οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενισχύσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος 

Στις νέες κατευθυντήριες γραμμές περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή θα αξιολογεί τα μέτρα 
στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την επίτευξη, μεταξύ άλλων, των κλιματικών και ενεργειακών 
στόχων τους για το 2020, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα στρεβλώσεις της αγοράς που μπορεί να προκύπτουν, 
για παράδειγμα, από επιδοτήσεις που χορηγούνται για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για τον 
σκοπό αυτό, στις κατευθυντήριες γραμμές προωθείται η βαθμιαία μετατόπιση σε στήριξη που βασίζεται στην 
αγορά για την ανανεώσιμη ενέργεια. Παρέχουν επίσης κριτήρια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαλλάξουν ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον διεθνή 
ανταγωνισμό, από τη χρηματοδότηση της στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

                                                            
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 316/2014 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες 
συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας, ΕΕ L 93 της 28.3.2014, σ. 17, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014. 
093.01.0017.01.ELL και ανακοίνωση της Επιτροπής, Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας, ΕΕ C 89 της 
28.3.2014, σ. 3, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ELL  
17 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020), ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1, διατίθεται στη διεύθυνσηhttp://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX: 
52014XC0628(01)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.%20093.01.0017.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.%20093.01.0017.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:%2052014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:%2052014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:%2052014XC0628(01)
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Επιπλέον, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιδοτήσεις 
για ενεργειακές υποδομές ελαχιστοποιούν τις στρεβλώσεις, δίνοντας έμφαση σε έργα τα οποία βελτιώνουν τις 
διασυνοριακές ροές ενέργειας και προωθούν τη δημιουργία υποδομών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 
της Ευρώπης. Ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό είναι ότι επιτρέπονται οι ενισχύσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 
ηλεκτροπαραγωγής, όταν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος ανεπαρκούς δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις της αγοράς. 

Η Επιτροπή απλούστευσε επίσης τις διαδικασίες για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων 
κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνοντας αρκετές κατηγορίες μέτρων για το περιβάλλον και 
την ενέργεια στον αναθεωρημένο γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)18. 
Με τον τρόπο αυτό, οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να εφαρμόζουν ευκολότερα και ταχύτερα 
τα εν λόγω μέτρα, καθώς δεν χρειάζεται να εξασφαλίζουν την προηγούμενη έγκριση της 
Επιτροπής. Ο νέος ΓΚΑΚ περιλαμβάνει μέτρα όπως (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) 
ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές, έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, ενισχύσεις 
λειτουργίας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, απολύμανση μoλυσμένων 
χώρων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στους τομείς της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος δεν περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με τις ενισχύσεις για την πυρηνική 
ενέργεια, οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται άμεσα βάσει των διατάξεων της Συνθήκης που 
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή εξέτασε τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου 
για την επιδότηση της κατασκευής και της λειτουργίας νέου πυρηνικού σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής στο Hinkley Point του Somerset και διαπίστωσε τη συμβατότητά τους με 
τους κανόνες της Συνθήκης που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις19. Κατά τη διάρκεια της 
διεξοδικής έρευνας το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να τροποποιήσει σημαντικά τους 
όρους της χρηματοδότησης του έργου και απέδειξε ότι η στήριξη θα αντιμετωπίσει 
πραγματική αδυναμία της αγοράς. Ως εκ τούτου, η παρεχόμενη κρατική ενίσχυση παραμένει 
αναλογική προς τον επιδιωκόμενο στόχο και ελαχιστοποιεί τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
στην ενιαία αγορά. 

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης βασισμένης σε προσιτές τιμές ενέργειας και 
ασφάλεια του εφοδιασμού 

Οι ενέργειες επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον τομέα της ενέργειας 
συνέβαλαν κυρίως στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, καταπολεμώντας 
τον κατακερματισμό των αγορών και την καταχρηστική συμπεριφορά ή τις αθέμιτες 
συμπράξεις, ιδίως στις αγορές της ανατολικής και της κεντρικής Ευρώπης. Τον Μάρτιο του 
2014 η Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις σχετικά με τα χρηματιστήρια ενέργειας, τα οποία 
είναι οργανωμένες αγορές για τη διαπραγμάτευση ηλεκτρικής ενέργειας και κατέχουν 
κεντρική θέση στην αποτελεσματική λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στην πρώτη υπόθεση, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο σε δύο χρηματιστήρια ηλεκτρικής 
ενέργειας άμεσης παράδοσης, το EPEX Spot και το Nord Pool Spot (NPS), με την αιτιολογία 
ότι είχαν συμφωνήσει να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους όσον αφορά τις υπηρεσίες 
διαπραγμάτευσης άμεσης παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
                                                            
18  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ᾽ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης, ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ELL  
19  Υπόθεση SA.34947 Ηνωμένο Βασίλειο – Στήριξη του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Hinkley Point C, 
βλ. IP/14/1093 της 8ης Οκτωβρίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1093_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ELL
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_en.htm
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Χώρο20. Η διαπραγμάτευση άμεσης παράδοσης αφορά βραχυπρόθεσμη διαπραγμάτευση, π.χ. 
εντός της ίδιας ημέρας ή για την επόμενη ημέρα. Η παραβίαση σημειώθηκε την περίοδο 
2011-2012 και έλαβε τέλος όταν η Επιτροπή και η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ 
πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των εταιρειών. 

Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε το ρουμανικό χρηματιστήριο ενέργειας OPCOM. Η Επιτροπή 
επέβαλε πρόστιμο στο OPCOM, διότι έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του στη 
ρουμανική αγορά, εμποδίζοντας την είσοδο εμπόρων ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένων 
στην ΕΕ εκτός της Ρουμανίας στις αγορές άμεσης παράδοσης του ρουμανικού 
χρηματιστηρίου ενέργειας και δημιουργώντας τεχνητό φραγμό στην είσοδο για περισσότερα 
από πέντε έτη21. 

Στις 12 Αυγούστου η Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση αιτιάσεων στη Bulgarian Energy 
Holding (BEH) για υπόνοια κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στη βουλγαρική χονδρική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας22. Η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες ότι η BEH, η κατεστημένη 
κάθετα ολοκληρωμένη εταιρεία ενέργειας κρατικής ιδιοκτησίας στη Βουλγαρία, ενδέχεται να 
παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό στη μη ρυθμιζόμενη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
της Βουλγαρίας επιβάλλοντας εδαφικούς περιορισμούς όσον αφορά τους τόπους δυνητικής 
μεταπώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύει η ίδια. Μια τέτοια συμπεριφορά, 
εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση της διάθεσης ηλεκτρικής 
ενέργειας εντός της ενιαίας αγοράς, επηρεάζοντας τη ρευστότητα και την 
αποτελεσματικότητα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργώντας τεχνητούς 
φραγμούς στο εμπόριο μεταξύ της Βουλγαρίας και άλλων κρατών μελών. 

Σε χωριστή έρευνα, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η BEH, η θυγατρική της, Bulgargaz, η 
οποία είναι προμηθευτής φυσικού αερίου, και η θυγατρική της, Bulgartransgaz, η οποία 
διαχειρίζεται την υποδομή φυσικού αερίου, ενδέχεται να εμποδίζουν την πρόσβαση 
ανταγωνιστών σε βασικές υποδομές φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, κατά παράβαση των 
κανόνων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ23. 

Η Επιτροπή συνέχισε επίσης την έρευνά της σχετικά με τη Gazprom, όσον αφορά τις 
πρακτικές τιμολόγησης και τον δυνητικό κατακερματισμό των αγορών στην προμήθεια 
φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη24. Μια άλλη τρέχουσα έρευνα εξετάζει 
δυνητικά παράνομες πρακτικές, οι οποίες σχετίζονται με τις τιμές αναφοράς για τα προϊόντα 
πετρελαίου και βιοκαυσίμων που έχει θεσπίσει ο οργανισμός αναφοράς τιμών Platts25. 

                                                            
20  Υπόθεση AT.39952 Χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2014, 
διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952  
21  Υπόθεση AT.39984 OPCOM / Χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας, απόφαση της Επιτροπής 
της 5ης Μαρτίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39984   
22  Υπόθεση AT.39767 BEH Ηλεκτρική ενέργεια, βλ. IP/14/922 της 12ης Αυγούστου 2014, διατίθεται στη 
διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm  
23  Υπόθεση AT.39849 BEH Φυσικό αέριο, βλ. IP/13/656 της 5ης Ιουλίου 2013, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_en.htm 
24  Υπόθεση AT.39816 Προμήθειες φυσικού αερίου από αγορές προηγούμενου σταδίου στην κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη, βλ. IP/12/937 της 4ης Σεπτεμβρίου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm?locale=en 
25  Υπόθεση AT.40054 Αγορές πετρελαίου και βιοκαυσίμων, βλ. MEMO/13/435 της 14ης Μαΐου 2013, διατίθεται 
στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm και MEMO/14/581 της 
9ης Οκτωβρίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm 

http://ec.europa.eu/%20competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952
http://ec.europa.eu/%20competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39984
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm
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Η Επιτροπή παραμένει σε εγρήγορση όσον αφορά τις αγορές ενέργειας χρησιμοποιώντας 
επίσης τα εργαλεία που διαθέτει για τις κρατικές ενισχύσεις και για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων. Ειδικότερα, διασφαλίζει ότι ισχυροί παράγοντες σε αγορές προηγούμενου 
σταδίου δεν επιχειρούν να εισέλθουν σε αγορές επόμενου σταδίου προκειμένου να 
ενισχύσουν τον έλεγχό τους στην αλυσίδα αξίας. Για παράδειγμα, η Επιτροπή ερεύνησε 
διεξοδικά τη σχεδιαζόμενη εξαγορά από τη γαλλική κατεστημένη εταιρεία ηλεκτρικής 
ενέργειας EDF της Dalkia, παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης κτιρίων. Η 
Επιτροπή ενέκρινε χωρίς όρους τη συμφωνία, όταν βεβαιώθηκε ότι η EDF δεν θα 
εκμεταλλευθεί τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για να 
εισέλθει στις αγορές διαχείρισης και συντήρησης κτιρίων26. Στον τομέα των κρατικών 
ενισχύσεων, η Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2014 ένα μέτρο που θέσπισε το Ηνωμένο 
Βασίλειο για τη διασφάλιση επαρκούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μηχανισμού 
δυναμικότητας παραγωγής σε ολόκληρη την αγορά27. 

4. ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 

Η επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
υπήρξε κορυφαία προτεραιότητα της Επιτροπής από την έναρξη της κρίσης. Έχουν 
καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της ρύθμισης και της εποπτείας των 
τραπεζών και για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του τραπεζικού τομέα όσον αφορά 
την παροχή χρηματοδότησης σε οικονομικές δραστηριότητες. Η πολιτική ανταγωνισμού 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για την αύξηση της διαφάνειας και της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Ενίσχυση και βελτίωση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα για τη στήριξη της οικονομικής 
ανάκαμψης 

Για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της αποκατάστασης της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, η Επιτροπή δρομολόγησε το 2012 την Τραπεζική Ένωση. 

Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης 

Το 2014 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Στις 4 Νοεμβρίου 2014 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ενιαίος εποπτικός 
μηχανισμός (ΕΕΜ) για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Ο ΕΕΜ είναι ένα νέο σύστημα εποπτείας των 
τραπεζών για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και για τα κράτη εκείνα τα οποία αποφασίζουν να ενταχθούν 
στην Τραπεζική Ένωση. Καθήκον του ΕΕΜ είναι να ελέγχει ότι οι τράπεζες συμμορφώνονται με τους 
τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ και να αντιμετωπίζει εγκαίρως τα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
εποπτεύει άμεσα τους 120 μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 82% των 
στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Οι εθνικές εποπτικές αρχές εξακολουθούν να 
παρακολουθούν τις υπόλοιπες τράπεζες σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ. Ο ΕΕΜ διενήργησε συνολική 
αξιολόγηση, αποτελούμενη από έλεγχο ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και άσκηση προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων (τον συντονισμό της τελευταίας ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ΕΑΤ), για να 
αποκτήσει πλήρη εικόνα των τραπεζών που εποπτεύει. 

Ο ΕΕΜ είναι ο ένας από τους δύο πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης της ΕΕ· ο δεύτερος είναι ο ενιαίος 
μηχανισμός εξυγίανσης (ΕΜΕ). Ο κανονισμός για τη θέσπιση του δεύτερου πυλώνα εκδόθηκε από το 

                                                            
26 Υπόθεση M.7137 EDF/Dalkia en France, απόφαση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014, διατίθεται στη 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137   
27  Υπόθεση SA.35980 Ηνωμένο Βασίλειο – Αγορά ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας Ηνωμένου Βασιλείου, βλ. 
IP/14/865 της 23ης Ιουλίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/ 
rapid/press-release_IP-14-865_en.htm  

http://ec.europa.eu/%20competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137
http://ec.europa.eu/%20competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137
http://europa.eu/%20rapid/press-release_IP-14-865_en.htm
http://europa.eu/%20rapid/press-release_IP-14-865_en.htm
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2014. Εφαρμόζεται στη ζώνη του ευρώ και σε άλλες χώρες οι οποίες 
επιθυμούν να συμμετάσχουν και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015. Ο ΕΜΕ συμπληρώνει τον ΕΕΜ και 
διασφαλίζει ότι, εάν μια τράπεζα που υπόκειται στον ΕΕΜ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, η εξυγίανσή της 
μπορεί να διεκπεραιωθεί αποτελεσματικά με ελάχιστο κόστος για τους φορολογουμένους και την πραγματική 
οικονομία. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις εξακολουθούν να ισχύουν τόσο εκτός όσο και στο πλαίσιο 
της εξυγίανσης, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των εθνικών ταμείων εξυγίανσης και του μελλοντικού Ενιαίου 
Ταμείου Εξυγίανσης, ώστε να διασφαλίζονται ίση μεταχείριση και ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.  

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων συνεχίστηκε ώστε να διασφαλίζεται συνεπής πολιτική 
απόκριση στις χρηματοοικονομικές προκλήσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό 
των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και μειώνοντας παράλληλα τη 
χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων στο ελάχιστο αναγκαίο. 

Το 2014 η Επιτροπή εξέδωσε σειρά αποφάσεων σχετικά με μεμονωμένες τράπεζες, καθώς 
και σχετικά με καθεστώτα εγγυήσεων και ενίσχυσης ρευστότητας. Επιπλέον, η Επιτροπή 
συνέχισε την αξιολόγηση ορισμένων αναπτυξιακών τραπεζών, των οποίων η σημασία 
αυξήθηκε λόγω των δανειοδοτικών περιορισμών των εμπορικών τραπεζών μετά την κρίση. 
Στόχος των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις είναι να διασφαλίζεται ότι οι αναπτυξιακές 
τράπεζες εκπληρώνουν τον ρόλο τους και συμβάλλουν στο θεματολόγιο για την οικονομική 
μεγέθυνση της ΕΕ χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση της British Business Bank (BBB), η Επιτροπή ενέκρινε μια 
ενοποιημένη οντότητα για τη διαχείριση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε προγράμματα 
χρηματοδότησης στο Ηνωμένο Βασίλειο28. Στην Πορτογαλία, η Επιτροπή ενέκρινε τη 
σύσταση του Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD)29, Χρηματοπιστωτικού 
Ιδρύματος Ανάπτυξης, και το πρώτο στάδιο των εργασιών του. Το IFD θα διαχειρίζεται και 
θα διοχετεύει τα κεφάλαια των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) 
τα οποία διατίθενται στην Πορτογαλία κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθώς 
και τις επιστροφές από προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία. 

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ήταν επίσης ιδιαίτερα σημαντικός στο πλαίσιο των 
οικονομικών και χρηματοοικονομικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, στην 
Κύπρο και στην Πορτογαλία (το πρόγραμμα έληξε για την τελευταία τον Μάιο), καθώς και 
στην Ιρλανδία και στην Ισπανία, οι οποίες λάμβαναν χρηματοοικονομική βοήθεια έως το 
2013. 

Βελτίωση της διαφάνειας στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: δράσεις επιβολής και 
ρυθμιστικές προσπάθειες 

Τον Οκτώβριο η Επιτροπή εξέδωσε δύο σημαντικές αποφάσεις οι οποίες αφορούσαν 
συμπράξεις σε παράγωγα επιτοκίων σε ελβετικό φράγκο. Η πρώτη απόφαση αφορούσε δύο 
τράπεζες, την RBS και την JP Morgan, οι οποίες συμμετείχαν σε παράνομη διμερή σύμπραξη 
με στόχο να επηρεάσουν το επιτόκιο αναφοράς Libor σε ελβετικά φράγκα στο διάστημα από 
τον Μάρτιο του 2008 έως τον Ιούλιο του 200930. Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα που ανήλθαν 
συνολικά σε 62 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Στην άλλη απόφαση, επιβλήθηκαν πρόστιμα 
συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ στις RBS, UBS, JP Morgan και Crédit Suisse για 
                                                            
28  Υπόθεση SA.36061 Ηνωμένο Βασίλειο Business Bank, απόφαση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014, 
διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061 
29  Υπόθεση SA.37824 Πορτογαλία IFD — Instituição Financeira de Desenvolvimento, απόφαση της Επιτροπής 
της 28ης Οκτωβρίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824 
30 Υπόθεση AT.39924 Παράγωγα επιτοκίων σε ελβετικό φράγκο, απόφαση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 
2014, βλ. IP/14/1189, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm
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σύμπραξη σχετικά με τις αποκλίσεις τιμής αγοράς και τιμής πώλησης παραγώγων επιτοκίου 
σε ελβετικό φράγκο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο31. Και στις δύο περιπτώσεις, οι 
τράπεζες προέβησαν σε διακανονισμό με την Επιτροπή. Η Επιτροπή είχε εκδώσει δύο ακόμη 
αποφάσεις οι οποίες αφορούσαν συμπράξεις σχετικά με τη χειραγώγηση 
χρηματοοικονομικών δεικτών αναφοράς το 201332. 

Όσον αφορά τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, τον Μάιο εκδόθηκαν η οδηγία για 
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II)33 και ο κανονισμός για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR)34. Τα εν λόγω μέτρα εντάσσονται στο πρόγραμμα 
ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ, στόχος του οποίου είναι η 
μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ και η υλοποίηση των δεσμεύσεων που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ομάδας G20 για την αντιμετώπιση των λιγότερο ρυθμιζόμενων 
τμημάτων του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι νέες κανόνες επιδιώκουν να καταστήσουν 
τις χρηματοπιστωτικές αγορές πιο αποτελεσματικές, ανθεκτικές και διαφανείς. Θα 
βελτιώσουν επίσης τους όρους του ανταγωνισμού στη διαπραγμάτευση και την εκκαθάριση 
χρηματοπιστωτικών μέσων θεσπίζοντας ένα εναρμονισμένο καθεστώς στην ΕΕ για τη χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε τόπους διαπραγμάτευσης, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και 
τους δείκτες αναφοράς για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης και της εκκαθάρισης. 

Προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα των πληρωμών προς όφελος των ευρωπαίων 
καταναλωτών 

Οι πληρωμές με τη χρήση κάρτας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις συνήθεις, διασυνοριακές 
και διαδικτυακές αγορές. Ποσοστό άνω του 40% των πληρωμών με μέσα πλην μετρητών των 
ευρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πραγματοποιείται με τη χρήση 
καρτών πληρωμών. Επομένως, οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον τομέα των πληρωμών 
μπορούν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να βλάψουν σημαντικά τους 
ευρωπαίους καταναλωτές. Η επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας συνέχισε να 
αντιμετωπίζει αντιανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα σε πολυμερείς 
διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ). Οι ΠΔΠ είναι διατραπεζικές προμήθειες τις οποίες 
καταβάλλουν οι τράπεζες των εμπόρων λιανικής (αποδέκτες) στις τράπεζες των κατόχων των 
καρτών (εκδότες). Οι αποδέκτριες τράπεζες συνήθως μετακυλίουν τις χρεώσεις αυτές στους 
εμπόρους λιανικής και αυτοί με τη σειρά τους τις μετακυλίουν στους πελάτες τους μέσω 
υψηλότερων τιμών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλούν. 

                                                            
31 Υπόθεση AT.39924 Παράγωγα επιτοκίων σε ελβετικό φράγκο, απόφαση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 
2014, βλ. IP/14/1190, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm 
32 Τον Δεκέμβριο του 2013 η Επιτροπή επέβαλε σε 8 τράπεζες πρόστιμο συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίου 
ευρώ για συμμετοχή σε συμπράξεις σε αγορές χρηματοπιστωτικών παραγώγων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διακανονισμού. Η Επιτροπή κίνησε επίσης διαδικασία κατά των Crédit Agricole, HSBC και JPMorgan τον 
Μάρτιο του 2013 για υπόνοιες συμμετοχής σε σύμπραξη που αφορούσε παράγωγα επιτοκίου σε ευρώ. Η εν 
λόγω έρευνα συνεχίζεται για τις τράπεζες αυτές στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας (όχι στο πλαίσιο 
διακανονισμού). Η Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση αιτιάσεων στις τρεις τράπεζες στις 20 Μαΐου 2014. 
33  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, 
ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.ELL  
34  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, 
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ΕΕ L 
173 της 12.6.2014, σ. 84, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0600   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0600
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Τον Φεβρουάριο η Επιτροπή κατέστησε νομικά υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που πρότεινε η 
Visa Europe περί σημαντικής μείωσης των ΠΔΠ της για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα, 
καθώς και περί μεταρρύθμισης των κανόνων της για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού 
ανταγωνισμού35. Το ανώτατο όριο των ΠΔΠ για τις πιστωτικές κάρτες ορίστηκε σε 0,3% για 
όλες τις συναλλαγές με καταναλωτικές πιστωτικές κάρτες, το οποίο συνιστά μείωση μεταξύ 40 
και 60%36. Η Visa Europe δεσμεύτηκε επίσης να εφαρμόζει μειωμένη διασυνοριακή 
διατραπεζική προμήθεια (0,3% για τις πιστωτικές και 0,2% για τις χρεωστικές συναλλαγές), 
όταν οι αποδέκτες παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες. Βάσει του ισχύοντος 
συστήματος οι εν λόγω αποδέκτες πρέπει να εφαρμόζουν τοπικές τιμές στη χώρα στην οποία 
παρέχουν την υπηρεσία, γεγονός το οποίο φαίνεται να κατακερματίζει με τεχνητό τρόπο την 
ενιαία αγορά. Η Επιτροπή συνεχίζει τη διαδικασία κατά της Visa Inc. και της Visa International 
σχετικά με διαπεριφερειακές (διεθνείς) διατραπεζικές προμήθειες, οι οποίες εφαρμόζονται όταν 
κάτοχοι καρτών που βρίσκονται εκτός του εδάφους της Visa Europe χρησιμοποιούν τις 
πιστωτικές κάρτες Visa που διαθέτουν για να προβούν σε αγορά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο. Οι εν λόγω προμήθειες καθορίζονται από τη Visa Inc. και τη Visa International και όχι 
από τη Visa Europe.  

Η Επιτροπή ερευνά επίσης επί του παρόντος τις διαπεριφερειακές (διεθνείς) διατραπεζικές 
προμήθειες της MasterCard και τους κανόνες της όσον αφορά τη διασυνοριακή αποδοχή 
συναλλαγών. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επεξεργάστηκαν νομοθεσία για 
την αποσαφήνιση των προτύπων προμηθειών και των επιχειρηματικών κανόνων και για τη 
διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά οντοτήτων πέραν των τραπεζών με βάση δύο προτάσεις 
της Επιτροπής: μία πρόταση κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις 
πληρωμών με τη χρήση καρτών37 και μία πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες πληρωμών38. Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των εκθέσεών του 
σχετικά με τις δύο αυτές προτάσεις τον Απρίλιο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη γενική προσέγγισή 
του όσον αφορά και τα δύο κείμενα στα τέλη του 2014. 

Νομολογία σχετικά με την επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας: η απόφαση στην υπόθεση 
MasterCard 

Τον Σεπτέμβριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση MasterCard 
(υπόθεση C-382/12P). Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι οι ΠΔΠ συνιστούν περιορισμό του ανταγωνισμού κατά 
παράβαση των κανόνων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ. Η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς επικυρώνει το έργο 20 και πλέον ετών της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού για τη 
δημιουργία μιας εύρυθμης αγοράς καρτών πληρωμών στην ΕΕ, επιβεβαιώνοντας ότι ο καθορισμός των ΠΔΠ 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί ανταγωνισμού. 

                                                            
35  Υπόθεση AT.39398 ΠΔΠ Visa, απόφαση της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2014, διατίθεται στη 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/ 
competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf 
36 Τον Δεκέμβριο του 2010 η Επιτροπή κατέστησε υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Visa Europe 
περί μείωσης των ΠΔΠ της για τις πληρωμές με χρεωστικές κάρτες και θέσπισης διάφορων κανόνων 
διαφάνειας. Οι εν λόγω δεσμεύσεις έληξαν τον Δεκέμβριο του 2014. 
37  Πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών, COM(2013) 550 final, 2013/0265 (COD) 
της 24ης Ιουλίου 2013, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:EL:HTML   
38 Πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, COM(2013) 547 
final της 24ης Ιουλίου 2013, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX: 
52013PC0547 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:%2052013PC0547
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:%2052013PC0547
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1427290049713&uri=CELEX:%2052013PC0547


 

15 

 

5. ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Η πολιτική ανταγωνισμού και η βιομηχανική πολιτική αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος: και οι δύο συμβάλλουν στην αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 
τις προετοιμάζουν για τον εγχώριο και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

Διοχέτευση των δημόσιων πόρων στην αποδέσμευση των δυνατοτήτων οικονομικής μεγέθυνσης 
της ΕΕ: η πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

Τον Ιανουάριο εκδόθηκαν νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, παρέχοντας στις χώρες της ΕΕ καλύτερα 
εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους39. Οι 
νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στα κράτη μέλη περισσότερες ευκαιρίες χορήγησης 
ενισχύσεων, ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικών μέσων και υψηλότερο κατώτατο όριο 
αντίστοιχο προς την πραγματικότητα της αγοράς. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου εντάσσονται στην πρωτοβουλία για τον 
εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις40, η οποία συνίσταται σε μια 
συνολική μεταρρύθμιση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων με σκοπό την προώθηση της 
οικονομικής μεγέθυνσης και τη συμβολή σε άλλους στόχους κοινού ενδιαφέροντος. 

Η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας είναι ένας από τους στόχους αυτούς· ωστόσο, 
τα εξαιρετικά καινοτόμα έργα ενέχουν συχνά υψηλούς κινδύνους και ενδέχεται να μην 
υλοποιηθούν λόγω ελλείμματος χρηματοδότησης. Τον Μάιο η Επιτροπή εξέδωσε νέους 
κανόνες για τη διευκόλυνση της χορήγησης ενισχύσεων για τη στήριξη της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας41. Το νέο πλαίσιο θα συμβάλει στην υπέρβαση τυχόν 
ελλειμμάτων χρηματοδότησης, προάγοντας την ευφυέστερη χρήση των δημόσιων πόρων και 
περιορίζοντας τη γραφειοκρατία μέσω της απαλλαγής κατά κατηγορία σημαντικού μέρους 
των εν λόγω ενισχύσεων. Ομοίως, τα έργα οικολογικής καινοτομίας αντιμετωπίζουν συνήθως 
μια διττή αδυναμία της αγοράς που σχετίζεται με τους υψηλότερους κινδύνους που ενέχει η 
καινοτομία σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική πτυχή του έργου. Οι επενδύσεις αυτές 
μπορεί να λάβουν υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης και οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας τις εφαρμόζουν ειδικότερα σε 
σχέση με τα μέτρα αποδοτικότητας των πόρων. 

Η χρηματοδότηση μεγάλων και ριψοκίνδυνων διασυνοριακών έργων, όπως η κατασκευή 
υποδομών μεγάλης κλίμακας και η υλοποίηση άλλων φιλόδοξων έργων, μπορεί να δώσει νέα 
ώθηση στις επενδύσεις, στην οικονομική μεγέθυνση και στην απασχόληση στην Ευρώπη και 
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τα σημαντικά έργα κοινού 

                                                            
39  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των 
επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΕΕ C 19 της 22.1.2014, σ. 4, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04) 
40 Για πλήρη επισκόπηση, βλ. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html 
41  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την 
καινοτομία, ΕΕ C 198 της 27.6.2014, σ. 1, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.ELL 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.ELL
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ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος42, η οποία δημιουργεί για τα κράτη μέλη νέες δυνατότητες 
χρηματοδότησης έργων όταν η διατομεακή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ κρίνεται απαραίτητη. 

Τον Νοέμβριο ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Juncker ανακοίνωσε τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)43, με στόχο τη βελτίωση των 
επενδύσεων στην Ευρώπη παράγοντας επενδύσεις ύψους 315 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για τη 
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των συγκεκριμένων επενδύσεων, η Επιτροπή θα διατυπώσει, 
για τους σκοπούς της αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, ένα σύνολο βασικών αρχών 
που θα πρέπει να τηρεί ένα σχέδιο προκειμένου να είναι επιλέξιμο για στήριξη από το 
Ταμείο44. Εάν ένα σχέδιο πληροί τα κριτήρια αυτά και λάβει στήριξη από το Ταμείο, κάθε 
εθνική συμπληρωματική ενίσχυση θα αξιολογείται βάσει απλουστευμένης και ταχύτερης 
αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, κατά την οποία το μόνο πρόσθετο ζήτημα που θα 
πρέπει να εξακριβώνει η Επιτροπή θα είναι η αναλογικότητα της δημόσιας στήριξης (απουσία 
υπεραντιστάθμισης). 

Το 2014 η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών 
προβληματικών επιχειρήσεων45. Στόχος των νέων κατευθυντήριων γραμμών είναι να 
διασφαλίζεται ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά και με λιγότερες 
στρεβλώσεις της αγοράς, καθώς οι κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται σε περιπτώσεις στις 
οποίες είναι πραγματικά αναγκαίες. 

Για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των υποσχέσεων των νέων κατευθυντήριων γραμμών, στον 
εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων τονίζονται επίσης οριζόντιες αρχές και πρακτικές. 
Τα κράτη μέλη θα κατανοούν καλύτερα το κόστος και τα οφέλη των παρεμβάσεών τους χάρη 
στη θέσπιση απαίτησης εκ των υστέρων αξιολόγησης για μεγάλα καθεστώτα υπαγόμενα στον 
ΓΚΑΚ σε ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων και για καθεστώτα τα οποία κοινοποιούνται 
βάσει των νέων κατευθυντήριων γραμμών. Τέλος, θεσπίστηκε επίσης απαίτηση για 
μεγαλύτερη διαφάνεια. 

                                                            
42  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των 
κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
ΕΕ C 188 της 20.6.2014, σ. 4, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ELL  
43  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, COM(2014) 903 final, της 
26.11.2014, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1427812242523&uri=CELEX:52014DC0903 και πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, COM(2015) 10 final, 2015/0009 
(COD), της 13.1.2015, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX:52015PC0010  
44  Για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις σε υποδομές και έργα που στηρίζονται στο πλαίσιο της εν λόγω 
πρωτοβουλίας θα συνάδουν με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, τα έργα θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε ανάγκες που δεν έχουν ικανοποιηθεί (π.χ. δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται με υφιστάμενες υποδομές), να 
συντελούν στην προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να αποφεύγουν τον 
παραγκωνισμό έργων που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους. Τα έργα που λαμβάνουν στήριξη πρέπει 
γενικά να είναι ανοικτά σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστικών φορέων, υπό 
δίκαιους, εύλογους και κατάλληλους όρους, ώστε να αποφεύγεται η έγερση φραγμών για τους 
νεοεισερχόμενους. 
45  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και 
αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ C 249 της 31.7.2014, σ. 1, διατίθεται 
στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ELL  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1427812242523&uri=CELEX:52014DC0903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1427812242523&uri=CELEX:52014DC0903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX:52015PC0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1427812320943&uri=CELEX:52015PC0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ELL
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Νέος γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τη στήριξη μέτρων ενίσχυσης που αποσκοπούν 
στην τόνωση της ανάπτυξης 

Ορόσημο της πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελεί ο 
αναθεωρημένος γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ), ο οποίος παρέχει στα κράτη μέλη 
πολύ μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης. Από την 
1η Ιουλίου 2014 τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν ευρύτερο φάσμα μέτρων και υψηλότερα ποσά ενίσχυσης 
χωρίς να χρειάζεται να τα κοινοποιούν στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση. Αναμένεται ότι τρία τέταρτα 
των μέτρων κρατικής ενίσχυσης και περίπου δύο τρίτα των ποσών ενίσχυσης θα καλύπτονται από τον νέο 
ΓΚΑΚ, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί ταχύτερη πρόσβαση στις ενισχύσεις που θεωρούνται συμβιβάσιμες με 
την εσωτερική αγορά. 

Διασφάλιση της πρόσβασης της βιομηχανίας σε εισροές σε λογικές τιμές μέσω της 
καταπολέμησης των συμπράξεων και της πρόληψης επιβλαβών συνεπειών των συγκεντρώσεων 
στον ανταγωνισμό 

Η ορθή στοχοθέτηση της δημόσιας στήριξης μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση των 
αδυναμιών της αγοράς, αλλά η πρόσβαση σε εισροές σε λογικές τιμές είναι εξίσου 
σημαντική, ιδίως στην εποχή του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Οι συμπράξεις αφορούν συχνά 
ενδιάμεσα προϊόντα, τα οποία μπορεί να αποτελούν σημαντικές εισροές για τη βιομηχανία 
και, επομένως, οι συμπράξεις μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το 2014 η επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού αφορούσε 
αρκετές τέτοιες συμπράξεις. 

Στον κλάδο των εξαρτημάτων αυτοκινήτων, η Επιτροπή επέβαλε το 2014 πρόστιμο σε δύο 
συμπράξεις, μετά την υπόθεση των συρμάτινων ιμάντων το 201346. Τον Ιανουάριο η 
Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο σε τέσσερις μεγάλους κατασκευαστές εύκαμπτης αφρώδους 
πολυουρεθάνης για στρώματα, καναπέδες και καθίσματα αυτοκινήτων –Vita, Carpenter, 
Recticel και Eurofoam– συνολικού ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ47. Τον Μάρτιο επέβαλε 
πρόστιμο συνολικού ύψους 953 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο ευρωπαϊκές εταιρείες (SKF και 
Schaeffler) και τέσσερις ιαπωνικές εταιρείες (JTEKT, NSK, NFC και NTN με τη γαλλική 
θυγατρική της NTN-SNR) για σύμπραξη στην αγορά τριβέων αυτοκινήτων48. Οι τριβείς 
αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, φορτηγών και 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων για τη μείωση της τριβής μεταξύ των κινούμενων μερών στο 
εσωτερικό ενός οχήματος. 

Τον Απρίλιο η Επιτροπή έκρινε ότι οι Ervin, Winoa, Metalltechnik Schmidt και Eisenwerk 
Würth συμμετείχαν σε σύμπραξη για τον συντονισμό των τιμών λειαντικών μέσων από 
χάλυβα στην Ευρώπη, και τους επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους άνω των 
30 εκατομμυρίων ευρώ49. Τα λειαντικά μέσα από χάλυβα είναι ελεύθερα σωματίδια χάλυβα 
τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό ή την ενίσχυση μεταλλικών επιφανειών στη 
βιομηχανία χάλυβα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεταλλουργία και τη βιομηχανία 
πετροχημικών προϊόντων. 
                                                            
46 Υπόθεση AT.39748 Συρμάτινοι ιμάντες για τη βιομηχανία αυτοκινήτων, απόφαση της Επιτροπής της 
10ης Ιουλίου 2013, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748  
47 Υπόθεση AT.39801 Αφρώδης πολυουρεθάνη, απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2014, διατίθεται 
στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801  
48  Υπόθεση AT.39922 Τριβείς αυτοκινήτων, απόφαση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2014, διατίθεται στη 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922   
49  Υπόθεση AT.39792 Λειαντικά μέσα από χάλυβα, απόφαση της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2014, διατίθεται 
στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792    

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792
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Η Επιτροπή επέβαλε επίσης πρόστιμα συνολικού ύψους 302 εκατομμυρίων ευρώ περίπου σε 
ένδεκα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή υπόγειων και υποθαλάσσιων 
ηλεκτρικών καλωδίων υψηλής τάσης με την αιτιολογία ότι μοίραζαν τις αγορές και τους 
πελάτες μεταξύ τους50. Τα ηλεκτρικά καλώδια χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και τη 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τοποθετούνται είτε υπόγεια είτε υποθαλάσσια. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της δυναμικότητας παραγωγής (ιδίως της δυναμικότητας 
που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ή για τη 
διασύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας διαφορετικών χωρών. Επομένως, η τιμή των εν 
λόγω καλωδίων ενδιαφέρει άμεσα τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στις Infineon, Philips, Samsung και Renesas 
(κοινοπραξία τότε της Hitachi και της Mitsubishi) για τη συμμετοχή τους σε σύμπραξη σε 
ολόκληρο τον ΕΟΧ η οποία αφορούσε τσιπ έξυπνων καρτών51. Τα τσιπ έξυπνων καρτών 
χρησιμοποιούνται σε κάρτες SIM κινητών τηλεφώνων, σε τραπεζικές κάρτες, σε ταυτότητες 
και διαβατήρια, κάρτες συνδρομητικής τηλεόρασης TV και διάφορες άλλες εφαρμογές. Η 
Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 138 εκατομμυρίων ευρώ. 

Μια σημαντική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τον κλάδο των φορτηγών 
οχημάτων. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι ορισμένοι κατασκευαστές βαρέων και 
μεσαίων φορτηγών οχημάτων μπορεί να έχουν συμφωνήσει ή συντονίσει την τιμολογιακή 
πολιτική τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση 
αιτιάσεων στις εμπλεκόμενες εταιρείες τον Νοέμβριο52. 

Επιπλέον, η επιβολή των κανόνων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ εμποδίζει τις 
επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση να αποκλείουν ανταγωνιστές από την αγορά και 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μικρούς παράγοντες όπως είναι οι ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ 
μπορούν επίσης να επωφελούνται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητές τους και τη σημαντική συμβολή τους στην οικονομική μεγέθυνση και στην 
απασχόληση. Τον Ιούνιο η Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη ανακοίνωση σχετικά με τις 
συμφωνίες ήσσονος σημασίας («ανακοίνωση de minimis»)53, η οποία παρέχει έναν ασφαλή 
λιμένα για τις συμφωνίες ήσσονος σοβαρότητας μεταξύ εταιρειών των οποίων τα μερίδια 
αγοράς δεν υπερβαίνουν ορισμένα όρια. Οι εν λόγω συμφωνίες θεωρούνται ότι δεν έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης από τις 
εταιρείες του κατά πόσον οι συμφωνίες τους επωφελούνται ή όχι του ασφαλούς λιμένα της 
ανακοίνωσης de minimis, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έγγραφο καθοδήγησης. 

Η Επιτροπή επαγρυπνεί επίσης ώστε οι κατασκευαστές σημαντικών βασικών εισροών να μην 
αποκτούν, μέσω συγκεντρώσεων, τη δυνατότητα να αυξάνουν τις τιμές άνω των 
ανταγωνιστικών επιπέδων. Σε συνέχεια διεξοδικής έρευνας η Επιτροπή ενέκρινε τη 
                                                            
50  Υπόθεση AT.39610 Ηλεκτρικά καλώδια, απόφαση της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2014, διατίθεται στη 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610    
51  Υπόθεση AT.39574 Τσιπ έξυπνων καρτών, απόφαση της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2014, διατίθεται 
στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574  
52 Υπόθεση AT.39824 Φορτηγά, βλ. IP/14/2002 της 20ής Νοεμβρίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm  
53  Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ανακοίνωση σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν 
περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανακοίνωση de minimis), ΕΕ C 291 της 30.8.2014, σ. 1, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX: 
52014XC0830(01)  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX:%2052014XC0830(01)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX:%2052014XC0830(01)


 

19 

 

σχεδιαζόμενη κοινοπραξία μεταξύ της Ineos και της Solvay στην αγορά PVC, η οποία 
εμφανίζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, αλλά επέβαλε τον όρο τα μέρη να εκποιήσουν 
σημαντικό μέρος των μέσων παραγωγής σε ανταγωνιστή54. 

6. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Τα φορολογικά έσοδα αντιπροσωπεύουν στην ΕΕ περίπου το 90% των συνολικών κρατικών 
εσόδων55. Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, η συμβολή όλων των φορολογουμένων 
στο μερίδιο που τους αναλογεί είναι σημαντικότερη από κάθε άλλη φορά. Ο θεμιτός 
φορολογικός ανταγωνισμός είναι επίσης απαραίτητος για την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς 
και για τη διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Στις πολιτικές 
κατευθύνσεις, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Juncker αναφέρει ότι «ενώ αναγνωρίζουμε την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά το δικό τους φορολογικό σύστημα, πρέπει να 
εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής 
απάτης, ώστε όλοι να συμβάλλουν κατά το μερίδιο που τους αναλογεί». 

Η ΕΕ δεν διαθέτει άμεση εξουσία επί των εθνικών φορολογικών συστημάτων αλλά η 
Επιτροπή μπορεί να ερευνά κατά πόσον ορισμένα φορολογικά καθεστώτα συνιστούν 
παράνομη κρατική ενίσχυση προς εταιρείες με την παροχή σε αυτές επιλεκτικών 
φορολογικών πλεονεκτημάτων. Βάσει του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή 
διατυπώνει αμφιβολίες σχετικά με το συμβιβάσιμο ορισμένων φορολογικών πρακτικών που 
έχουν υιοθετήσει μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στο πλαίσιο του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού. 

Ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός συνίσταται στην εκμετάλλευση τεχνικών 
λεπτομερειών ενός φορολογικού συστήματος –ή αναντιστοιχιών μεταξύ φορολογικών 
συστημάτων– για τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο επιθετικός φορολογικός 
σχεδιασμός μπορεί να προσλάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
μεμονωμένων φορολογικών αποφάσεων («tax rulings»). Οι φορολογικές αποφάσεις δεν είναι 
από μόνες τους προβληματικές: είναι γραπτές γνωμοδοτήσεις φορολογικών διοικήσεων στις 
οποίες αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστούν οι εταιρικοί φόροι, κατόπιν 
αιτήματος μεμονωμένων εταιρειών. 

Οι φορολογικές αποφάσεις χρησιμοποιούνται ιδίως για την επιβεβαίωση συμφωνιών τιμών 
μεταβίβασης. Οι τιμές μεταβίβασης είναι οι τιμές που χρεώνονται για εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων του ίδιου ομίλου εταιρειών και ειδικότερα οι τιμές που 
καθορίζονται για τα αγαθά που πωλεί ή τις υπηρεσίες που παρέχει μια οντότητα ομίλου 
εταιρειών σε άλλη οντότητα του ίδιου ομίλου. Με τον τρόπο αυτό, οι τιμές μεταβίβασης 
επηρεάζουν την κατανομή των φορολογητέων κερδών μεταξύ των θυγατρικών ενός ομίλου 
που είναι εγκαταστημένες σε διαφορετικές χώρες. 

Φορολογικές αποφάσεις οι οποίες περιορίζονται στην αποσαφήνιση της εφαρμογής γενικών 
κανόνων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν εγείρουν ζητήματα. Ωστόσο, οι φορολογικές 
αποφάσεις μπορεί να συνεπάγονται κρατική ενίσχυση, εάν χρησιμοποιούνται για την παροχή 
επιλεκτικού πλεονεκτήματος σε συγκεκριμένες εταιρείες ή ομίλους. Εάν η αμοιβή που 
εισπράττει μια οντότητα δεν βασίζεται σε αμοιβή με όρους της αγοράς υπό συνθήκες 
                                                            
54  Υπόθεση M.6905 Ineos/Solvay/JV, απόφαση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/ 
competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905  
55 Πηγή: Eurostat 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905
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συνήθους ανταγωνισμού, αυτό μπορεί να συνεπάγεται χαμηλότερα φορολογητέα κέρδη για 
τον όμιλο στο σύνολό του. Άλλες εταιρείες οι οποίες αγοράζουν και πωλούν αγαθά ή 
υπηρεσίες από την αγορά και όχι εντός του ομίλου περιέρχονται σε μειονεκτική θέση. 

Τον Ιούνιο η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας σε τρεις περιπτώσεις: της Apple 
στην Ιρλανδία56, της Starbucks στις Κάτω Χώρες57 και της Fiat Finance & Trade στο 
Λουξεμβούργο58. Τον Οκτώβριο, κίνησε μια άλλη διαδικασία έρευνας σχετικά με την 
Amazon στο Λουξεμβούργο59. Η Επιτροπή διατύπωσε υπόνοιες ότι οι μεμονωμένες 
φορολογικές αποφάσεις συνιστούν κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 
ΣΛΕΕ. Παράλληλα με τις τέσσερις αυτές επίσημες διαδικασίες έρευνας, η Επιτροπή θα 
συνεχίσει την ευρύτερη έρευνά της σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις, η οποία εκτείνεται 
πλέον σε όλα τα κράτη μέλη. 

7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ 

Η προώθηση πνεύματος ανταγωνισμού συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της λειτουργίας των 
αγορών προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή προωθεί τη σύγκλιση και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού στην ΕΕ 
και παγκοσμίως. 

10 έτη εφαρμογής του κανονισμού 1/2003: απολογισμός και μελλοντικές προοπτικές 

Πριν από δέκα έτη, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό 1/200360, μια μεταρρύθμιση-ορόσημο 
η οποία αναδιάρθρωσε εκ βάθρων τις διαδικασίες για την εφαρμογή των κανόνων περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ και ειδικότερα των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Πέραν της 
θέσπισης συστήματος επιβολής το οποίο βασίζεται στην άμεση εφαρμογή των κανόνων περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ στο σύνολό τους, ο κανονισμός 1/2003 εξουσιοδότησε, επιπλέον της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών (ΕΕΑ) και τα εθνικά 
δικαστήρια να εφαρμόζουν όλες τις πτυχές των κανόνων περί ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Τον Ιούλιο η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Μια δεκαετία επιβολής της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δυνάμει του κανονισμού 1/2003: Επιτεύγματα και 
μελλοντικές προοπτικές»61. Στην ανακοίνωση καταγράφεται το ιστορικό επιβολής της 
νομοθεσίας από την Επιτροπή και τις ΕΕΑ και προσδιορίζονται τομείς στους οποίους μπορεί 
να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στη διασφάλιση 
                                                            
56  Υπόθεση SA.38373 Εικαζόμενη ενίσχυση στην Apple, απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση επίσημης 
διαδικασίας έρευνας στις 11 Ιουνίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373   
57  Υπόθεση SA.38374 Εικαζόμενη ενίσχυση στην Starbucks, απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση επίσημης 
διαδικασίας έρευνας στις 11 Ιουνίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374  
58  Υπόθεση SA.38375 Εικαζόμενη ενίσχυση στην FFT, απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση επίσημης 
διαδικασίας έρευνας στις 11 Ιουνίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375    
59  Υπόθεση SA.38944 Εικαζόμενη ενίσχυση στην Amazon – Λουξεμβούργο, απόφαση της Επιτροπής για την 
κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας στις 7 Οκτωβρίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944  
60 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1, διατίθεται στη 
διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:32003R0001  
61  Ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2014, Μια δεκαετία επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας 
δυνάμει του κανονισμού 1/2003: Επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές, COM/2014/0453 διατίθεται στη 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:32003R0001
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/antitrust_enforcement_10_years_en.pdf
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ανεξαρτησίας και επαρκών πόρων για τις ΕΕΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την 
εξασφάλιση ενός πλήρους συνόλου αποτελεσματικών εξουσιών έρευνας και λήψης 
αποφάσεων καθώς και τη θέσπιση σε όλα τα κράτη μέλη εξουσιών επιβολής 
αποτελεσματικών και αναλογικών προστίμων και καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων 
επιεικούς μεταχείρισης. 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του εξορθολογισμού του ελέγχου των συγκεντρώσεων 
στην ΕΕ 

Τον Ιούλιο του 2014 η Επιτροπή προέβη επίσης σε απολογισμό των τελευταίων δέκα ετών 
ελέγχου των συγκεντρώσεων από την τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού περί 
συγκεντρώσεων της ΕΕ του 200462, δρομολογώντας δημόσια διαβούλευση σχετικά με 
προτάσεις για τη βελτίωση του ελέγχου των συγκεντρώσεων σε επίπεδο ΕΕ στη Λευκή Βίβλο 
με τίτλο «Προς έναν αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ»63. Στις 
βασικές προτάσεις της Λευκής Βίβλου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: i) περιορισμένη και 
εξατομικευμένη επανεξέταση της απόκτησης μη ελέγχουσας μειοψηφικής συμμετοχής, 
ii) φιλικότερη προς τις επιχειρήσεις και αποτελεσματικότερη παραπομπή υποθέσεων μεταξύ 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, iii) απλούστευση διαδικασιών, iv) προώθηση της 
συνεκτικότητας και της σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για τη βελτίωση της συνεργασίας και την αποφυγή 
αντιφατικών αποτελεσμάτων. 

Διεθνής συνεργασία κατάλληλη για την παγκοσμιοποίηση 

Οι προσπάθειες της Επιτροπής για διασφάλιση αποφασιστικής επιβολής των κανόνων περί 
ανταγωνισμού και προώθηση πνεύματος ανταγωνισμού εκτείνονται πολύ πέρα από τα 
σύνορα της ΕΕ. Η παγκοσμιοποίηση απαιτεί τη δέσμευση των αρχών ανταγωνισμού ανά τον 
κόσμο για τη δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές. 

Η απότομη αύξηση των καθεστώτων ανταγωνισμού ανά τον κόσμο διευρύνει την 
αναγκαιότητα εξεύρεσης κοινού εδάφους παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, η ικανότητα της 
Επιτροπής να προστατεύει τον ανταγωνισμό και να διασφαλίζει αποτελεσματική επιβολή των 
κανόνων εξαρτάται από τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός κοινού συνόλου αρχών και στόχων. 
Στα διεθνή φόρα με αντικείμενο τον ανταγωνισμό στα οποία συμμετέχει ενεργά η Επιτροπή 
για τον σκοπό αυτό συγκαταλέγονται η Επιτροπή Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, το Διεθνές 
Δίκτυο Ανταγωνισμού και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την 
ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ). 

Επιπλέον, οι υπηρεσίες ανταγωνισμού –συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής– πρέπει να 
αντιδρούν σε αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές και συγκεντρώσεις των οποίων οι συνέπειες 
έχουν ολοένα περισσότερο διασυνοριακό χαρακτήρα. Επί του παρόντος, η Επιτροπή 
συνεργάζεται με υπηρεσίες εκτός της ΕΕ στο 64% των υποθέσεων κατάχρησης δεσπόζουσας 
θέσης που εξετάζει, στο 58% των πολύπλοκων ερευνών για συγκεντρώσεις που διεξάγει και 
στο 78% των αποφάσεων που αφορούν συμπράξεις τις οποίες εκδίδει. Πέραν του 
συντονισμού των προσπαθειών σε μεμονωμένες υποθέσεις, η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
                                                            
62 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»), ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1, 
διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32004R0139  
63  Λευκή Βίβλος «Προς έναν αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ», COM(2014) 449 final, 
διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_merger_control/mergers_white_paper_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32004R0139
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_merger_control/mergers_white_paper_en.pdf
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επεκτείνει και να εντείνει την πολυμερή συνεργασία με αδελφούς οργανισμούς, μεταξύ 
άλλων στις αναδυόμενες αγορές. 

Ανάπτυξη συνεργασίας με αναδυόμενες οικονομίες 

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει υπογράψει μνημόνια συνεννόησης με τις περισσότερες χώρες BRICS και 
έχει αναπτύξει τεχνική συνεργασία με τις εν λόγω χώρες σε διαφορετικούς βαθμούς. Σημαντικό βήμα στον 
συγκεκριμένο τομέα αποτελεί η τεχνική συνεργασία με τις κινεζικές αρχές ανταγωνισμού, η οποία συνεχίζεται 
το 2015 στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος συνεργασίας (εμπορικό σχέδιο ΕΕ-Κίνας II - EUCTP II). 
Όσον αφορά την Ινδία, το 2014 ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας με τις ινδικές αρχές 
ανταγωνισμού, CITD, το οποίο θα συνεχιστεί έως το 2018. 

Η Επιτροπή επικεντρώθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά 
με μια συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (TTIP), η οποία 
θα περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης 
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και σημείωσε πρόοδο κατά τη διάρκεια του 2014. 

Ενίσχυση των σχέσεων με άλλες ευρωπαϊκές χώρες  

Οι προετοιμασίες για την προσχώρηση υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών 
αποδεικνύονται χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση πνεύματος ανταγωνισμού. Μέσω των 
αυστηρών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον τομέα του ανταγωνισμού βάσει των 
συμφωνιών σύνδεσης, οι χώρες της διεύρυνσης προσαρμόζουν σταδιακά το νομικό πλαίσιο 
και τις πρακτικές τους στον τομέα του ανταγωνισμού πολύ πριν από την προσχώρηση. Όσον 
αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι εργασίες συνεχίστηκαν το 2014 με έλεγχο της 
σερβικής νομοθεσίας και παροχή συνδρομής στις αρχές του Μαυροβουνίου. 

Επιπλέον, η συμφωνία συνεργασίας η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας το 
2013 κυρώθηκε τον Οκτώβριο και τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μια 
καινοτόμο συμφωνία δεύτερης γενιάς, η οποία επιτρέπει στις υπηρεσίες ανταγωνισμού των 
δύο μερών να ανταλλάσσουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία συλλέγουν στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων ερευνών τους. 

8. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Διαρθρωμένος διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το 2014 η ΓΔ Ανταγωνισμού συνέχισε να συμμετέχει στον συνεχή διαρθρωμένο διάλογο με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδίως με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής (ECON) του Κοινοβουλίου. Στην ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, 
η Επίτροπος κ.Vestager τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. 

Ο κ. Almunia, πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, επισκέφθηκε την επιτροπή ECON δύο 
φορές –τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο– στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. Στις 11 
Νοεμβρίου η Επίτροπος κ. Vestager πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην 
επιτροπή ECON. 

Αγωγές αποζημίωσης 

Η οδηγία 2014/104/ΕΕ, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για 
παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 5 Δεκεμβρίου 2014. Πρόκειται για την πρώτη 
οδηγία της ΓΔ Ανταγωνισμού που εκδόθηκε βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Ο 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Almunia εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκδοση της 
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οδηγίας χαρακτηρίζοντάς την παράδειγμα στενής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ. 

Συμφωνία με την Ελβετία 

Τον Νοέμβριο του 2010 η ΓΔ Ανταγωνισμού είχε ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την ελβετική αρχή ανταγωνισμού σχετικά με 
συμφωνία συνεργασίας για την εφαρμογή των αντίστοιχων δικαίων περί ανταγωνισμού. Στη 
συνέχεια το Συμβούλιο ζήτησε επίσημα από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία. Το 
Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία στις 5 Φεβρουαρίου 2014 και εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για αυτή τη «συμφωνία δεύτερη γενιάς». Το Κοινοβούλιο διατύπωσε επίσης 
συστάσεις για μελλοντικές συμφωνίες. 

Η ΓΔ Ανταγωνισμού συνεργάστηκε στενά με το Κοινοβούλιο καθ᾽ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 

Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών 

Μετά την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή σχετικά με κανονισμό για τις διατραπεζικές 
προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών στις 27 Ιουλίου 2013, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία στις 17 Δεκεμβρίου 2014. 
Στόχος της νομοθεσίας στην οποία συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την 
ιταλική προεδρία είναι η δημιουργία σαφήνειας όσον αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι οποίες, όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο με την απόφαση που 
εξέδωσε στην υπόθεση MasterCard στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, αντιβαίνουν στους κανόνες 
της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ. 

Συνεχής ενίσχυση της επικοινωνίας της ΓΔ Ανταγωνισμού με την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής (ECON) 

Το τακτικό ενημερωτικό σεμινάριο της ΓΔ Ανταγωνισμού για τους βοηθούς και τους 
πολιτικούς συμβούλους της ECON, το οποίο κάλυψε τα κύρια θέματα της έκθεσης για τον 
ανταγωνισμό του 2013, πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου. Η ΓΔ Ανταγωνισμού 
συνέχισε την πρακτική της τακτικής ενημέρωσης των συναφών κοινοβουλευτικών επιτροπών 
για τις δημόσιες διαβουλεύσεις και την έκδοση νέων κατευθυντήριων γραμμών και εγγράφων 
πολιτικής. 

Η ΓΔ Ανταγωνισμού ήταν αρμόδια για 327 γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και 24 
αναφορές, στις οποίες απάντησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Διάλογος της ΓΔ Ανταγωνισμού με την ΕΟΚΕ και την ΕτΠ 

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 
και την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) για τις σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες και 
έλαβε μέρος σε ομάδες μελέτης και τομεακές συσκέψεις. Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ 
εξέδωσε γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις προσιτές υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ) στις 21 Ιανουαρίου (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας), την αναθεώρηση 
των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σε αερολιμένες και 
αεροπορικές εταιρείες στις 9 Ιουλίου, την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική 
ανταγωνισμού του 2013 στις 15 Οκτωβρίου και τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο 
«Προς έναν αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ» στις 10 Δεκεμβρίου. 
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Η ΕτΠ εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας στις 2 Απριλίου (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας). 


