
Πρόλογος στην ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2015 

από την Margrethe Vestager, Επίτροπο αρμόδια για τον Ανταγωνισμό 

Το περασμένο έτος ήταν το πρώτο μου πλήρες έτος ως Επίτροπος αρμόδια για τον 

ανταγωνισμό από τότε που η Επιτροπή του Προέδρου Juncker ανέλαβε καθήκοντα, την 1η 

Νοεμβρίου 2014. Ήταν για πολλούς λόγους ένα αξιοσημείωτο έτος. Η Επιτροπή ενέκρινε 318 

συγκεντρώσεις, 20 με την ανάληψη δεσμεύσεων, εξέδωσε επτά αποφάσεις που αφορούν 

μονοπώλια και συμπράξεις, και ενέκρινε πάνω από 200 μέτρα κρατικών ενισχύσεων. Οι 

δράσεις μας κάλυψαν όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας της ΕΕ. 

Αλλά, πάνω απ’ όλα, πιστεύω ότι οι προσπάθειες της πολιτικής μας για τον ανταγωνισμό έχουν 

οδηγήσει σε θετικές αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων. Οι κανόνες περί ανταγωνισμού 

διασφαλίζουν ότι η οικονομία και οι αγορές λειτουργούν προς το συμφέρον των πολιτών. Οι 

κανόνες αυτοί εγγυώνται ότι οι επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση τηρούν τους 

κανόνες και δεν κάνουν κατάχρηση της ισχύος τους. Διατηρούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού 

στο πλαίσιο των οποίων όλες οι εταιρείες, μικρές ή μεγάλες, έχουν μια ευκαιρία για επιτυχία. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή εργάζεται τόσο σκληρά για την αντιμετώπιση του 

επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού, για παράδειγμα. Κατά τους τελευταίους έξι μήνες 

αρχίσαμε να παράγουμε αποτελέσματα. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βελγικό σύστημα πλεοναζόντων κερδών είναι παράνομο 

βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Το σύστημα αυτό επέτρεπε σε 

ορισμένους πολυεθνικούς ομίλους να καταβάλλουν φόρο μόνο για ένα μέρος των κερδών τους, 

ενώ αυτόνομες εταιρείες (δηλαδή εταιρείες που δεν ανήκουν σε ομίλους) που αναπτύσσουν 

δραστηριότητα μόνο στο Βέλγιο δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από παρόμοια 

πλεονεκτήματα. Αυτό αποτελούσε όχι μόνο πολύ σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού στην 

ενιαία αγορά της ΕΕ, αφορώντας τουλάχιστον 35 πολυεθνικές εταιρείες σε μεγάλο φάσμα 

οικονομικών τομέων, αλλά και άμεση βλάβη σε αυτούς που κατέβαλαν τους φόρους που τους 

αναλογούσαν. Οι εν λόγω εταιρείες πρέπει τώρα να καταβάλουν τους οφειλόμενους φόρους 

στο Βέλγιο.  

Πριν από το γεγονός αυτό, προηγήθηκαν πέρυσι δύο αποφάσεις για κρατικές ενισχύσεις από 

την Επιτροπή, η οποία έκρινε ότι το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες χορήγησαν παράνομα 

επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα στη Fiat και στη Starbucks, αντίστοιχα. Στόχος της 

Επιτροπής είναι να εξασφαλίζει σαφήνεια και να διασφαλίζει ότι οι φορολογικές συμφωνίες 

τύπου «tax ruling» δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό παρέχοντας σε ορισμένες επιχειρήσεις 

επιλεκτικό πλεονέκτημα. 

Οι προσπάθειες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που 

απορρέουν από τη φορολογική μεταχείριση εταιρειών εκ μέρους των κρατών μελών 

συμπληρώθηκαν από μια φιλόδοξη δέσμη κανονιστικών ρυθμίσεων που παρουσίασε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2016, με σκοπό την καταπολέμηση της εταιρικής 

φοροαποφυγής στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι προτάσεις βασίζονται στην απλή αρχή 

ότι όλες οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, πρέπει να καταβάλλουν φόρους εκεί όπου 

πραγματοποιούν τα κέρδη τους. Η δέσμη προβλέπει επίσης μια συντονισμένη προσέγγιση σε 

επίπεδο ΕΕ για την εφαρμογή ορθών προτύπων φορολογικής διακυβέρνησης σε διεθνές 

επίπεδο. 



Η Επιτροπή έχει επίσης δεσμευτεί για την παροχή της δυνατότητας στους καταναλωτές της ΕΕ 

να αξιοποιούν όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει μια γνήσια ψηφιακή ενιαία αγορά. 

Ένα σημαντικό στοιχείο των εργασιών μας στο θέμα αυτό είναι η έρευνα στον τομέα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, οι αρχικές διαπιστώσεις της οποίας δημοσιεύθηκαν το Μάρτιο του 

2016. 

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι ευρέως διαδεδομένος 

στην ΕΕ και ότι εμποδίζει τους καταναλωτές να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε μονομερείς αποφάσεις εταιρειών να μην πωλούν στο 

εξωτερικό, αλλά επίσης σε συμβατικά εμπόδια που δημιουργούνται από εταιρείες, τα οποία 

επιτρέπουν στους εμπόρους λιανικής πώλησης να πωλούν μόνο σε ορισμένες χώρες, 

αποτρέποντας έτσι τους καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου από άλλες 

χώρες της ΕΕ. Οι συμβάσεις που εμποδίζουν τους εμπόρους λιανικής πώλησης να πωλούν στο 

εξωτερικό αποτελούν πηγή ανησυχίας για μας - κατατέμνουν την ενιαία αγορά σε μια σειρά 

εθνικών αγορών, και αντικαθιστούν τα εμπόδια που καταργούμε εδώ και σχεδόν εξήντα χρόνια 

με νέα, συμβατικά,  εμπόδια. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την έρευνά της και θα αρχίσει έρευνες 

υποθέσεων εάν εντοπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα ανταγωνισμού.  

Η διασφάλιση του ανταγωνισμού χωρίς στρεβλώσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά υπερβαίνει 

κατά πολύ τα όρια του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ύπαρξη ενός ανταγωνιστικού κλάδου 

υπηρεσιών κινητού διαδικτύου αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τους καταναλωτές και 

τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη: τα έξυπνα τηλέφωνα και οι ταμπλέτες αντιπροσωπεύουν πάνω 

από το ήμισυ της παγκόσμιας κίνησης στο διαδίκτυο, και αυτό αναμένεται να αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο στο μέλλον. 

Στον τομέα αυτόν, τον Απρίλιο του 2016 η Επιτροπή απηύθυνε κοινοποίηση αιτιάσεων στην 

Google και τη μητρική της εταιρία Alphabet, σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα και τις 

εφαρμογές Android. Η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής είναι ότι η Google έχει θέσει σε 

εφαρμογή μια στρατηγική για τις κινητές συσκευές με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της 

δεσπόζουσας θέσης στις υπηρεσίες γενικής διαδικτυακής αναζήτησης. Πρώτον, οι πρακτικές 

αυτές είχαν ως αποτέλεσμα το Google Search να είναι προεγκατεστημένο ως η προεπιλεγμένη 

ή αποκλειστική υπηρεσία αναζήτησης στην πλειονότητα των συσκευών Android που πωλούνται 

στην Ευρώπη. Δεύτερον, οι συγκεκριμένες πρακτικές φαίνεται ότι εμποδίζουν τις 

ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης να έχουν πρόσβαση στην αγορά μέσω ανταγωνιστικών 

φυλλομετρητών ιστού κινητής τηλεφωνίας και λειτουργικών συστημάτων. Οι κανόνες αυτοί 

ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.  

Ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της Google, ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης, 

λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας και φυλλομετρητές είχαν ενδεχομένως 

αποκλειστεί από ορισμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αντί να μπορούν να ανταγωνίζονται με 

τις δικές τους δυνάμεις. Αυτό στερεί από τους καταναλωτές ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών 

και υπηρεσιών για κινητές συσκευές και εμποδίζει την ανάπτυξη καινοτομιών στον ευρύτερο 

χώρο των κινητών επικοινωνιών. Η Google έχει τώρα την ευκαιρία να απαντήσει στις ανησυχίες 

της Επιτροπής. 

Προϋπόθεση για μια δυναμική ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένας ανταγωνιστικός τομέας 

κινητών τηλεπικοινωνιών, πράγμα που μεταφράζεται σε δίκαιες τιμές, καινοτόμες κινητές 



υπηρεσίες και υψηλή ποιότητα δικτύου. Το Μάιο του 2016, η Επιτροπή έλαβε μια σημαντική 

απόφαση σχετικά με το θέμα αυτό, εμποδίζοντας βάσει του κανονισμού περί συγκεντρώσεων 

της ΕΕ την προτεινόμενη εξαγορά της O2 από την Hutchison, πράγμα που θα δημιουργούσε νέα 

ηγετική θέση στην αγορά κινητής τηλεφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχαμε σοβαρές 

ανησυχίες ότι μετά την εξαγορά αυτή, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου 

θα είχαν λιγότερες επιλογές όσον αφορά την εξεύρεση δέσμης κινητής τηλεφωνίας που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και θα κατέβαλλαν υψηλότερες τιμές. Επίσης, θα 

παρεμπόδιζε την καινοτομία και την ανάπτυξη δικτύων υποδομών στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

πράγμα το οποία αποτελεί σοβαρή πηγή ανησυχίας, ιδίως για αγορές που κινούνται με ταχείς 

ρυθμούς. Τα διορθωτικά μέτρα που προτάθηκαν από τη Hutchison δεν ήταν επαρκή για την 

αποτροπή αυτού του φαινομένου. 

Μία από τις κύριες προτεραιότητές μου είναι να παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα 

να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων πλατφορμών, διαδικτυακών προϊόντων και 

υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών. Ωστόσο, με απασχολεί επίσης η εξασφάλιση ανόθευτου 

ανταγωνισμού σε πιο παραδοσιακές αγορές. Ένα παράδειγμα των εργασιών σε αυτόν τον 

τομέα είναι η συνεχιζόμενη τομεακή έρευνα σχετικά με τους μηχανισμούς δυναμικότητας 

ηλεκτροπαραγωγής. 

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές και οι εταιρείες δεν θα πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με 

διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, και οι μηχανισμοί δυναμικότητας μπορούν να 

βοηθήσουν στη μείωση αυτού του κινδύνου. Ταυτόχρονα, οι περιττοί και κακοσχεδιασμένοι 

μηχανισμοί δυναμικότητας μπορούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, να εμποδίζουν τις ροές 

ηλεκτρικής ενέργειας σε διασυνοριακό επίπεδο και να αναγκάσουν τους καταναλωτές να 

πληρώνουν υπερβολικά ποσά για την ηλεκτρική ενέργεια. Τον Απρίλιο του 2015, η Επιτροπή 

δημοσίευσε ενδιάμεση έκθεση από την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 

για να βελτιώσουν τα κράτη μέλη τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν κατά πόσον είναι 

αναγκαίοι οι μηχανισμοί δυναμικότητας και πώς πρέπει να σχεδιάζονται. Οι καλά σχεδιασμένοι 

μηχανισμοί δυναμικότητας πρέπει να είναι ανοικτοί και να λαμβάνουν υπόψη ότι η ηλεκτρική 

ενέργεια μπορεί να παρέχεται διαμέσου των συνόρων της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη 

δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης στην Ευρώπη. 

Αυτά είναι λίγα μόνο παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο το έργο μας διαμορφώνει 

αγορές που λειτουργούν καλύτερα, προς όφελος των ατόμων/πολιτών σε όλη την Ευρώπη στην 

καθημερινή τους ζωή και της ΕΕ στο σύνολό της. 

Προσβλέπω στη συνέχιση της καλής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού. Οι εργασίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού 

αποφέρουν πραγματικά οφέλη και, το επόμενο έτος, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ώστε 

να δώσουμε τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να καταστούν ακόμη πιο 

αποτελεσματικοί φορείς επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ.  
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