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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2015 

I. Εισαγωγή 

Η εφαρμογή μιας ισχυρής και αποτελεσματικής πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ αποτελούσε 

ανέκαθεν ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Τώρα που η διατήρηση της 

ανάκαμψης και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης συγκαταλέγονται μεταξύ των 

κορυφαίων προτεραιοτήτων του προγράμματος της ΕΕ, η πολιτική ανταγωνισμού είναι 

σημαντικότερη από ποτέ. 

Η πολιτική ανταγωνισμού διατηρεί τον αποδοτικό και ανοιχτό χαρακτήρα των αγορών. Για 

τους ευρωπαίους καταναλωτές, αυτό σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο αγοράς, 

όπως χαμηλότερες τιμές, προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερο εύρος 

επιλογών. Επιπλέον, ο υγιής ανταγωνισμός παρέχει στις εταιρείες επαρκείς δυνατότητες να 

δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και να επιτύχουν τους εμπορικούς στόχους τους, στοιχείο 

που με τη σειρά του ευνοεί την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευημερία. 

Εάν οι εταιρείες είναι σε θέση να ανταγωνιστούν στηριζόμενες στις δυνάμεις τους, οι 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά επωφελούνται από ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών καλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Ο αυξημένος ανταγωνισμός ωθεί 

επίσης τις εταιρείες να πραγματοποιούν επενδύσεις και να γίνουν αποδοτικότερες. Αυτή η 

αύξηση της αποδοτικότητας μεταφέρεται στη συνέχεια στην ευρύτερη οικονομία. Ο 

απώτερος στόχος της πολιτικής ανταγωνισμού είναι η καλύτερη λειτουργία των αγορών – 

προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. 

Κατά την έναρξη της θητείας του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude 

Juncker, δήλωσε ότι η Επιτροπή υπό την προεδρία του θα εστιάσει στις βασικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία και η οικονομία. Η πολιτική ανταγωνισμού θα 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το έργο που 

επιτελέστηκε στο πεδίο του ανταγωνισμού το 2015 συνέβαλε σημαντικά σε αρκετές βασικές 

πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής, κυρίως την προώθηση της απασχόλησης, της 

ανάπτυξης και των επενδύσεων και τη δημιουργία μιας συνδεδεμένης ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς, μιας ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης και μιας βαθύτερης και περισσότερο δίκαιης 

ενιαίας αγοράς. 

Η Επιτροπή δεσμεύεται επίσης να προαγάγει μια νοοτροπία ανταγωνισμού –τόσο στην ΕΕ 

όσο και πέραν αυτής– προωθώντας τον εντατικότερο διάλογο με τα κράτη μέλη
1
 και με τα 

άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και την εκτενή διεθνή συνεργασία. 

Οι αρχές που διέπουν την επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού είναι η διασφάλιση της 

αμεροληψίας, η επιβολή του κράτους δικαίου και η εξυπηρέτηση του κοινού ευρωπαϊκού 

συμφέροντος. Η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ επικεντρώνεται επίσης στις αξίες της 

                                                            
1 Βλέπε, για παράδειγμα, Συνοπτική Ενημέρωση για την Πολιτική Ανταγωνισμού, τεύχος 2015-05, Improving 

competition in the Member States to boost growth (Βελτίωση του ανταγωνισμού στα κράτη μέλη για την 

προώθηση της ανάπτυξης). 
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δικαιοσύνης, της πολιτικής ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της τήρησης της νομιμότητας 

των διαδικασιών. 

II. Η πολιτική ανταγωνισμού τονώνει την καινοτομία και τις επενδύσεις σε 

ολόκληρη την ΕΕ 

Η ευρωπαϊκή οικονομία σημειώνει σταδιακά ανάκαμψη μετά την πρόσφατη οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση. Προκειμένου να οικοδομήσει μια υγιή βάση για βιώσιμη ανάπτυξη 

και για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η ΕΕ πρέπει να αποκαταστήσει τα επίπεδα 

των επενδύσεών της, ιδίως σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη και 

η καινοτομία. Ειδικότερα, το μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να βασιστεί στην καινοτομία. Η 

πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού δημιουργώντας 

ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την καινοτομία. 

Η άσκηση ανταγωνιστικής πίεσης παρέχει στις εταιρείες κίνητρα για επενδύσεις, ώστε να 

καταστούν αποδοτικότερες, να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν καλύτερα 

προϊόντα. Όταν καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικότερος ανταγωνισμός, προωθούνται οι 

επενδύσεις καθώς διατηρείται ο ανοιχτός χαρακτήρας των αγορών, και διασφαλίζεται η 

ανάληψη δράσης σε περίπτωση που ένας παράγοντας με ηγετική θέση στην αγορά προβαίνει 

σε κατάχρηση της θέσης του με σκοπό να αποτρέψει την ανάπτυξη και την καινοτομία των 

ανταγωνιστών του. Προσομοιώσεις του οικονομετρικού μοντέλου καταδεικνύουν ότι οι 

αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τις συμπράξεις οδήγησαν σε 

αύξηση των επενδύσεων κατά 0,7 % μετά την πάροδο πέντε ετών
2
. Επιπλέον, με βάση τους 

κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις οι δημόσιοι πόροι διοχετεύονται προς την 

υλοποίηση νέων επενδύσεων, διασφαλίζοντας ότι η δημόσια χρηματοδότηση παρέχει κίνητρα 

για ιδιωτικές επενδύσεις που δεν θα είχαν επιτευχθεί διαφορετικά. 

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
3
 δρομολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 με στόχο την 

προώθηση των επενδύσεων. Βασικό μέρος του σχεδίου αποτελεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων
4
 (ΕΤΣΕ), το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2015. Με τη 

βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το ΕΤΣΕ παρέχει χρηματοδότηση 

υποστηριζόμενη από εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθιστώντας έτσι εφικτές 

στρατηγικές επενδύσεις που οι αγορές δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν από μόνες 

τους. 

Η υποστηριζόμενη μέσω του ΕΤΣΕ χρηματοδότηση έργων που χορηγείται από την ΕΤΕπ δεν 

εμπίπτει στους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, τα έργα μπορούν επίσης 

να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη («συγχρηματοδότηση») από τα κράτη μέλη (μεταξύ 

άλλων, από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία) η οποία υπόκειται στους 

κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να εγκριθεί από την 

Επιτροπή εκτός εάν παρέχεται με όρους της αγοράς. Προς υποστήριξη του ΕΤΣΕ, η Επιτροπή 

αξιολογεί τη συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη κατά προτεραιότητα. Οι κανόνες για τις 

κρατικές ενισχύσεις συμβαδίζουν με τον στόχο του Επενδυτικού Σχεδίου για την 

αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Ο 

έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων διασφαλίζει ότι τα έργα δημόσιων επενδύσεων καλύπτουν 

                                                            
2 Dierx A., Ilzkovitz, F., Pataracchia, B., Ratto, M., Thum-Thysen, A.,Varga, J., ‘Distributional macroeconomic 

effects of EU competition policy – a general equilibrium analysis’, Competition Policy and Shared Prosperity 

(υπό έκδοση), Παγκόσμια Τράπεζα. 
3 Βλέπε http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el.  
4 Βλέπε http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el.  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_el
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πραγματικές ανάγκες, διατηρούν το κόστος υπό έλεγχο και εγγυώνται την αναγκαιότητα των 

κρατικών κονδυλίων προκειμένου να αρχίσουν να υλοποιούνται τα έργα. 

Ανανεωμένοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό την ενθάρρυνση μέτρων ενίσχυσης 

της ανάπτυξης 

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις υποβλήθηκαν σε επανεξέταση στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων (State aid modernisation, 

SAM)
5
. Η πρωτοβουλία βοηθά τα κράτη μέλη να στοχεύσουν καλύτερα τα μέτρα ενίσχυσης 

προς την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή. 

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή ενισχύει τη 

συνεργασία της με τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των νέων κανόνων, με τα κράτη 

μέλη να διαθέτουν πλέον ενισχυμένες αρμοδιότητες όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων 

χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή. 

Στόχος αυτής της προσέγγισης ενισχυμένης συνεργασίας είναι να διασφαλισθεί ότι η 

μεγαλύτερη ευελιξία που διαθέτουν πλέον τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χορήγηση 

ενισχύσεων εξισορροπείται με τη βελτίωση της συνεργασίας, τους ενδελεχείς εθνικούς 

ελέγχους και την αύξηση της διαφάνειας. Η Επιτροπή θα στηρίξει τις στρατηγικές επενδύσεις 

συνεργαζόμενη με τα κράτη μέλη σχετικά με τρόπους σχεδιασμού μέτρων ενίσχυσης που θα 

συμβάλουν σε αύξηση της ανάπτυξης και θα προωθήσουν μια ισχυρή, ολοκληρωμένη και 

δυναμική ενιαία αγορά. 

Το νέο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις θα διασφαλίσει ότι η δημόσια χρηματοδότηση θα 

βοηθήσει στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα συμβάλουν στην επίτευξη 

σημαντικών στόχων κοινού συμφέροντος, χωρίς να προκληθεί στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. Εν προκειμένω, πέραν των κανόνων του διευρυμένου γενικού κανονισμού 

απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) που εγκρίθηκε το 2014
6
, τρεις τομείς έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το 

πλαίσιο για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία (Ε&Α&Κ)
7
 διευκολύνει τη 

χορήγηση μέτρων ενίσχυσης για δραστηριότητες που εμπίπτουν στους τομείς της έρευνας, 

της ανάπτυξης και της καινοτομίας, συμπληρώνοντας την ιδιωτική χρηματοδότηση. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου
8
 επιτρέπουν την ταχύτερη και περισσότερο γενναιόδωρη χορήγηση ενισχύσεων 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου προς καινοτόμες και προσανατολισμένες στην 

ανάπτυξη μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα
9
 υποστηρίζουν τα κράτη μέλη κατά την 

                                                            
5 Βλέπε http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html.  
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, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN  
7 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την 

καινοτομία, ΕΕ C 198 της 27.6.2014, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri= 

CELEX:52014XC0627(01)&from=EN 
8 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, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=EN. 
9 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, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=EN
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αντιμετώπιση των κενών στη χρηματοδότηση και των αδυναμιών της αγοράς όσον αφορά την 

παροχή επαρκούς ευρυζωνικής κάλυψης, ιδίως σε αγροτικές περιοχές. 

Μέτρα ενίσχυσης που επιτρέπουν την πρωτοποριακή έρευνα 

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις βοηθούν στην ενθάρρυνση και τη διάδοση της καινοτομίας στην ΕΕ, 

υποστηρίζοντας έργα αιχμής στα πλέον προηγμένα πεδία της τεχνολογίας. 

Για παράδειγμα, τον Απρίλιο, η Επιτροπή υπέβαλε σε εκτίμηση μια επιχορήγηση 50 εκατ. GBP (περίπου 71 

εκατ. EUR) την οποία σκόπευαν να χορηγήσουν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για τον σχεδιασμό ενός 

κινητήρα διαστημικού εκτοξευτή SABRE, και έκρινε ότι ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις 

κρατικές ενισχύσεις. Το έργο έρευνας και ανάπτυξης SABRE εκτελέστηκε από τη βρετανική εταιρεία Reaction 

Engines Limited, με στόχο την ανάπτυξη ενός κινητήρα που θα μείωνε σημαντικά το κόστος της εκτόξευσης 

δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά. Η Επιτροπή υπέβαλε το έργο σε εκτίμηση με βάση το πλαίσιό της για τις 

κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της Ε&Α&Κ, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση από πηγές 

ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δεν θα επαρκούσε για την ολοκλήρωση του έργου. Η έρευνα στον εν λόγω 

τομέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα προς όφελος των καταναλωτών που 

κάνουν χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που απορρέουν από δορυφόρους χαμηλής γήινης τροχιάς, όπως οι 

κινητές επικοινωνίες. 

III.  Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες για την ψηφιακή ενιαία αγορά 

Η υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έχει αποτελέσει προτεραιότητα της Επιτροπής 

από την αρχή της θητείας της. Η επέκταση της ψηφιακής οικονομίας, πέραν της συμβολής 

της στον μετασχηματισμό του κόσμου μας και του τρόπου ζωής μας, αποτελεί επίσης έναν 

από τους βασικούς παράγοντες προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης. Μια ακμάζουσα 

ψηφιακή ενιαία αγορά θα τροφοδοτήσει την καινοτομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας και θα παράσχει επίσης νέες ευκαιρίες σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να επεκταθούν σε μια αγορά που απαρτίζεται από 

περισσότερα από 500 εκατομμύρια άτομα. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι η δημιουργία της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ μέσω της κατάργησης των κανονιστικών φραγμών, καθώς 

και η μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία ενιαία αγορά, θα μπορούσε να συνεισφέρει 415 

δισ. EUR ετησίως στην οικονομία μας και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις 

εργασίας
10

. 

Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της για την ψηφιακή ενιαία αγορά
11

. 

Η στρατηγική περιλαμβάνει μια σειρά από 16 στοχευμένες δράσεις που δομούνται γύρω από 

τρεις πυλώνες: 1) βελτίωση της πρόσβασης για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στα 

ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη· 2) δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και 

ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων 

υπηρεσιών· 3) μεγιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας. 

Οι ψηφιακές αγορές αποτελούν επίσης βασική προτεραιότητα στο πεδίο της πολιτικής 

ανταγωνισμού. Οι ανοιχτές και δίκαιες ψηφιακές αγορές θα προωθήσουν την καινοτομία και 

θα επιφέρουν οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ψηφιακή 

                                                                                                                                                                                          
διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:el:PDF. 
10 Βλέπε http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_el.  
11 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Στρατηγική για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης, COM (2015) 192 final, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN. . 

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://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52015DC0192
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52015DC0192
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ενιαία αγορά πρέπει να αποτελεί έναν τόπο όπου όλοι οι συμμετέχοντες –μεγάλοι και μικροί– 

θα μπορούν να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και να ανταγωνίζονται στηριζόμενες στις 

δυνάμεις τους. Επιπλέον, η πολιτική ανταγωνισμού αντιμετωπίζει τους υφιστάμενους 

ηλεκτρονικούς φραγμούς που περιορίζουν τους επενδυτικούς ορίζοντες των διαδικτυακών 

και νεοφυών εταιρειών και εμποδίζουν τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις κυβερνήσεις να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ψηφιακά εργαλεία. 

Διασφάλιση ανταγωνισμού χωρίς στρεβλώσεις στο διαδίκτυο: αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών 

φραγμών και εμποδίων στην καινοτομία 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία δημιουργούν αρκετές προκλήσεις για τους 

φορείς χάραξης πολιτικής, χωρίς να απαιτούν συνολική αναθεώρηση του δικαίου 

ανταγωνισμού και των σχετικών εργαλείων: τα μέσα της πολιτικής ανταγωνισμού 

προσαρμόζονται ταχέως στα ειδικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών αγορών
12

. 

Η έρευνα σχετικά με τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου – εμβαθύνοντας τη γνώση σχετικά με την 

αγορά με σκοπό την αντιμετώπιση των διασυνοριακών φραγμών 

Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή δρομολόγησε τομεακή έρευνα σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία 

στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ. Το 2014, περίπου το ήμισυ του συνόλου των καταναλωτών 

της ΕΕ πραγματοποιούσαν αγορές μέσω διαδικτύου, αλλά μόλις περίπου 15 % εξ αυτών πραγματοποιούσαν 

ηλεκτρονικές αγορές από πωλητή με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Αυτό υποδηλώνει ότι εξακολουθούν 

να υπάρχουν σημαντικοί διασυνοριακοί φραγμοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της ΕΕ. Η τομεακή έρευνα 

θα επικεντρωθεί κυρίως στους πιθανούς φραγμούς που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στις πλέον διαδεδομένες 

διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικών προϊόντων, ειδών ένδυσης 

και υπόδησης καθώς και ψηφιακού περιεχομένου. 

Η τομεακή έρευνα θα στηρίξει τα μέτρα που λαμβάνουν η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού των 

χωρών της ΕΕ κατά των περιορισμών στις διαδικτυακές πωλήσεις. Η γνώση που θα αποκτηθεί από την τομεακή 

έρευνα θα συμβάλει στην καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στον τομέα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού είναι να 

ενθαρρυνθούν όλοι οι συμμετέχοντες στον κλάδο να καινοτομήσουν, είτε πρόκειται για 

νεοφυείς επιχειρήσεις είτε κατέχουν κυρίαρχο μερίδιο στην αγορά. Το ζητούμενο είναι να 

διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές διαθέτουν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα 

επιλογών όσον αφορά τα καινοτόμα προϊόντα. Για παράδειγμα, στην αγορά διαδικτυακών 

αναζητήσεων, η Επιτροπή διενεργεί έρευνα στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας 

σχετικά με τις πρακτικές της Google.  

Τον Απρίλιο, η Επιτροπή απηύθυνε κοινοποίηση αιτιάσεων στην Google, ισχυριζόμενη ότι η 

εν λόγω εταιρεία έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά υπηρεσιών 

διαδικτυακής αναζήτησης στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο με τη συστηματική ευνοϊκή 

μεταχείριση της δικής της υπηρεσίας σύγκρισης τιμών στα οικεία αποτελέσματα γενικής 

αναζήτησης
13

. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι τα αποτελέσματα των αναζητήσεων τα 

οποία λαμβάνουν οι χρήστες δεν είναι πάντοτε τα πλέον συναφή με τα ερωτήματά τους. Η 

αρχική θέση της Επιτροπής είναι ότι η συμπεριφορά της Google καταστρατηγεί τους 

αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ διότι καταπνίγει τον ανταγωνισμό και, συνεπώς, είναι 

επιζήμια για τους καταναλωτές. 

                                                            
12 Βλέπε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διεύθυνση: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU%282015%29542235_EN.pdf  
13 Υπόθεση AT.39740 Αναζήτηση Google, βλέπε IP/15/4780, της 15ης Απριλίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_el.htm.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_el.htm
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Η Επιτροπή έχει επισημάνει στο παρελθόν τέσσερα ζητήματα που εγείρουν ανησυχίες 

σχετικά με τη συμπεριφορά της Google, και στην κοινοποίηση αιτιάσεων που 

προαναφέρθηκε γίνεται αναφορά στο πρώτο από αυτά τα ζητήματα (σύγκριση τιμών). Η 

Επιτροπή διερευνά επίσης ενεργά τη συμπεριφορά της Google σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία 

ζητήματα: την αντιγραφή του διαδικτυακού περιεχομένου ανταγωνιστών, τη διαφημιστική 

αποκλειστικότητα και τους άσκοπους περιορισμούς που επιβάλλονται στους διαφημιστές. Η 

κοινοποίηση αιτιάσεων όσον αφορά τη σύγκριση τιμών δεν προδικάζει σε καμία περίπτωση 

την έκβαση της έρευνας της Επιτροπής σχετικά με τα τρία άλλα ζητήματα. 

Μια άλλη έρευνα στον ψηφιακό κλάδο αφορά την Amazon. Τον Ιούνιο, η Επιτροπή 

δρομολόγησε επίσημη έρευνα στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σχετικά με 

ορισμένες από τις επιχειρηματικές πρακτικές της Amazon όσον αφορά τη διανομή 

ηλεκτρονικών βιβλίων
14

. Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει σε ρήτρες που φαίνεται να 

προστατεύουν την Amazon από τον ανταγωνισμό άλλων διανομέων ηλεκτρονικών βιβλίων, 

όπως για παράδειγμα ρήτρες που της παρέχουν το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με 

ευνοϊκότερους ή εναλλακτικούς όρους που προσφέρονται στους ανταγωνιστές της, και/ή το 

δικαίωμα να εξασφαλίζει όρους και προϋποθέσεις τουλάχιστον εξίσου καλούς με εκείνους 

που προσφέρονται στους ανταγωνιστές της. 

Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι τέτοιου είδους ρήτρες ενδέχεται να διαταράξουν τις 

συνθήκες ανταγωνισμού και να μειώσουν ενδεχομένως τον ανταγωνισμό στην αγορά εις 

βάρος των καταναλωτών, δυσκολεύοντας τους άλλους διανομείς ηλεκτρονικών βιβλίων στην 

προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν την Amazon μέσω της δημιουργίας νέων και καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Τέτοιου είδους συμπεριφορά, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα 

συνιστούσε παραβίαση των κανόνων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ που 

απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και τις περιοριστικές 

επιχειρηματικές πρακτικές. Σκοπός της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την ύπαρξη υγιούς 

ανταγωνισμού μεταξύ πλατφορμών και να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν 

καταχρώνται τη θέση τους με σκοπό να εξασφαλίσουν συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις 

που ενδέχεται να λειτουργούν ως εμπόδιο για την καινοτομία στην αγορά. 

Προώθηση ευρύτερου φάσματος επιλογών ως προς την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης για 

τους πολίτες της ΕΕ 

Η αυστηρή και ταχεία επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού αποτελεί βασικό εργαλείο για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν στους νέους και ταχέως 

εξελισσόμενους κλάδους της ψηφιακής οικονομίας. Ωστόσο, η διασφάλιση υγιούς 

ανταγωνισμού σε περισσότερο παραδοσιακές αγορές, όπως οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, είναι 

εξίσου σημαντική για τους ευρωπαίους πολίτες. Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι 

καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ τηλεοπτικών διανομέων που 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε δίκαιη και ισότιμη βάση
15

. 

  

                                                            
14 Υπόθεση AT.40153 Μεταχείριση ΜΕΚ σε σχέση με τα ηλεκτρονικά βιβλία και συναφή ζητήματα, βλέπε 

IP/15/5166 της 11ης Ιουνίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

5166_en.htm.  
15 Βλέπε υποθέσεις M.7194 Liberty Global / Corelio / W&W / De Vijver Media, απόφαση της Επιτροπής, της 

24ης Φεβρουαρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7194, και M.7499 Altice / PT 

Portugal, απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7499. . 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7194
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7499
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Προστασία των κινήτρων για καινοτομία στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 

Τον Φεβρουάριο του 2015, η Επιτροπή έκρινε νόμιμη, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την 

εξαγορά από τη Liberty Global μεριδίου στη βελγική εταιρεία μέσων ενημέρωσης De Vijver Media NV («De 

Vijver»), έναντι δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Η απόφαση της Επιτροπής ελήφθη κατόπιν ενδελεχούς 

έρευνας. 

Η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι, μετά τη συναλλαγή, η De Vijver θα αρνούνταν να παράσχει άδεια 

χρήσης των καναλιών της σε τηλεοπτικούς διανομείς που αποτελούν ανταγωνιστές της Telenet, μιας 

καλωδιακής εταιρείας ελεγχόμενης από τη Liberty Global. Οι δεσμεύσεις διασκεδάζουν αυτές τις ανησυχίες 

υποχρεώνοντας την De Vijver να παράσχει άδεια χρήσης των καναλιών της –Vier, Vijf και κάθε άλλο παρόμοιο 

κανάλι που ενδέχεται να θέσει σε λειτουργία– σε τηλεοπτικούς διανομείς στο Βέλγιο υπό δίκαιους, εύλογους και 

μη διακριτικούς όρους. Χωρίς τις εν λόγω δεσμεύσεις, η συναλλαγή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μείωση 

του ανταγωνισμού στην αγορά τηλεοπτικής διανομής και, εντέλει, σε υψηλότερες τιμές και λιγότερη καινοτομία 

για τους καταναλωτές. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε τον Απρίλιο την προτεινόμενη εξαγορά του πορτογαλικού τηλεπικοινωνιακού 

φορέα PT Portugal από την πολυεθνική εταιρεία καλωδιακής τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών Altice. Η 

απόφαση θέτει ως προϋπόθεση τη δέσμευση της Altice να προβεί σε πώληση των δύο θυγατρικών της στην 

Πορτογαλία. 

Η PT Portugal αποτελεί φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων με δραστηριότητες που 

εκτείνονται σε όλα τα τμήματα του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Πορτογαλία. Η Επιτροπή εξέφρασε την 

ανησυχία ότι η συγκέντρωση, όπως είχε αρχικά κοινοποιηθεί, θα μείωνε τον ανταγωνισμό σε αρκετές αγορές 

τηλεπικοινωνιών στην Πορτογαλία. Η συγκέντρωση θα είχε ως συνέπεια την απομάκρυνση ενός ισχυρού 

ανταγωνιστή από τις εν λόγω αγορές, και κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές και λιγότερο 

ανταγωνισμό για τους πορτογάλους καταναλωτές. Προκειμένου να εξαλειφθούν αυτές οι ανησυχίες, η Altice 

πρότεινε την κατάργηση των κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ της Altice και της PT Portugal μέσω της πώλησης 

των πορτογαλικών επιχειρήσεων της πρώτης, Cabovisão και ONI. Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με την 

πορτογαλική αρχή ανταγωνισμού κατά την εκτίμηση της προτεινόμενης συναλλαγής. 

Μια ακόμη έρευνα στον τομέα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας αφορά τη διασυνοριακή 

παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. 

Τον Ιούλιο, η Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση αιτιάσεων στον τηλεοπτικό σταθμό Sky UK 

και σε έξι μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο των ΗΠΑ: Disney, NBC Universal, Paramount 

Pictures, Sony, Twentieth Century Fox και Warner Bros
16

. Κατά την έρευνα της Επιτροπής, η 

οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014, εντοπίστηκαν ρήτρες στις συμφωνίες παροχής 

άδειας χρήσης μεταξύ των έξι κινηματογραφικών στούντιο και του Sky UK που 

υποχρεώνουν τον Sky UK να απαγορεύει την πρόσβαση σε ταινίες μέσω των διαδικτυακών 

του υπηρεσιών παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης ή μέσω των δορυφορικών του 

υπηρεσιών παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης σε καταναλωτές που βρίσκονται εκτός της 

επικράτειας για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης (δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο και 

την Ιρλανδία). Ορισμένες συμφωνίες περιέχουν επίσης ρήτρες που υποχρεώνουν τα 

κινηματογραφικά στούντιο να διασφαλίζουν ότι, στις συμφωνίες παροχής άδειας χρήσης που 

συνάπτουν με τηλεοπτικούς σταθμούς εκτός του Sky UK, οι εν λόγω τηλεοπτικοί σταθμοί 

δεν επιτρέπεται να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους που αφορούν τη συνδρομητική τηλεόραση 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. 

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει τους ευρωπαίους καταναλωτές που επιθυμούν να 

παρακολουθούν τα κανάλια συνδρομητικής τηλεόρασης της επιλογής τους, ανεξαρτήτως του 

τόπου κατοικίας ή τυχόν ταξιδίων τους στην ΕΕ. Η αρχική άποψη της Επιτροπής είναι ότι, 

                                                            
16 Υπόθεση AT.40023 Διασυνοριακή πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομητικής τηλεόρασης, βλέπε IP/15/5432 της 

23ης Ιουλίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5432_en.htm. . 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5432_en.htm
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ελλείψει πειστικής αιτιολόγησης, τέτοιου είδους ρήτρες συνιστούν παραβίαση των κανόνων 

της ΕΕ που απαγορεύουν τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες. 

Βελτίωση της λειτουργίας των καινοτόμων αγορών – κινητές συσκευές 

Κινητές συσκευές, όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές-ταμπλέτες, 

αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας για την πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών. 

Το 2015 αποτέλεσε ορόσημο για τους ευρωπαίους χρήστες υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών 

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120
17

, 

ο οποίος θα θέσει τέρμα στα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ από τις 15 Ιουνίου 2017. Ο στόχος της 

επιβολής των αντιμονοπωλιακών κανόνων, από κοινού με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, 

είναι η προστασία του ανταγωνισμού στον τομέα των κινητών συσκευών προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συνέχιση της καινοτομίας προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών.  

Σε συνέχεια της έναρξης δύο διαφορετικών ερευνών στον τομέα της αντιμονοπωλιακής 

νομοθεσίας τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή απέστειλε δύο κοινοποιήσεις αιτιάσεων στην 

Qualcomm, τον μεγαλύτερο προμηθευτή τσιπ βασικής ζώνης παγκοσμίως που 

χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές. Τα τσιπ βασικής ζώνης 

επεξεργάζονται τις λειτουργίες επικοινωνίας σε έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες και άλλες 

κινητές ευρυζωνικές συσκευές. Χρησιμοποιούνται τόσο για τη μετάδοση φωνής όσο και για 

τη μετάδοση δεδομένων. 

Η αρχική άποψη της Επιτροπής είναι ότι η εταιρεία καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της 

στις παγκόσμιες αγορές τσιπ βασικής ζώνης 3G (UMTS) και 4G (LTE), κατά παράβαση των 

κανόνων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ
18

. Η πρώτη έρευνα εξετάζει αν η 

Qualcomm καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά προσφέροντας οικονομικά 

κίνητρα σε μεγάλο κατασκευαστή έξυπνων τηλεφώνων και ταμπλετών υπό τον όρο να 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα τσιπ βασικής ζώνης της Qualcomm στα έξυπνα τηλέφωνα και 

στις ταμπλέτες του. Τέτοιου είδους συμπεριφορά θα συνεπαγόταν μείωση των κινήτρων του 

κατασκευαστή για την προμήθεια τσιπ από ανταγωνιστές της Qualcomm, με αποτέλεσμα τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού και την επιβλαβή επίδραση όσον αφορά την καινοτομία στις 

αγορές για τα τσιπ βασικής ζώνης τύπου UMTS και LTE. Η δεύτερη έρευνα εξετάζει αν η 

Qualcomm συμμετείχε σε πρακτικές εξοντωτικής τιμολόγησης επιβάλλοντας τιμές κάτω του 

κόστους με σκοπό να εκτοπίσει τους ανταγωνιστές της από την αγορά. 

Ωστόσο, η αγορά προμήθειας υλισμικού δεν αποτελεί παρά μόνο τη μία όψη του νομίσματος 

– το λογισμικό που χρησιμοποιείται στα έξυπνα τηλέφωνα και στις ταμπλέτες πρέπει επίσης 

να υπόκειται σε ανταγωνισμό χωρίς στρεβλώσεις. Οι κινητές εφαρμογές και υπηρεσίες στα 

έξυπνα τηλέφωνα, στις ταμπλέτες και σε άλλες κινητές συσκευές βασίζονται στο λειτουργικό 

σύστημα της συσκευής. Το Google Android έχει αναχθεί στο κορυφαίο λειτουργικό σύστημα 

για τις έξυπνες κινητές συσκευές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιείται πλέον στην πλειονότητα των έξυπνων κινητών συσκευών στην Ευρώπη. 

                                                            
17 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 

για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 

2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα 

κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης, ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1-18, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2120&from=EN.  
18 Υποθέσεις AT.40220 Qualcomm (πληρωμές βάσει αποκλειστικότητας) και AT.39711 Qualcomm (εξοντωτική 

τιμολόγηση), βλέπε IP/15/6271 της 8ης Δεκεμβρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-6271_en.htm.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2120&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2120&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_en.htm
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Τον Απρίλιο, η Επιτροπή κίνησε επίσημες διαδικασίες κατά της Google με σκοπό να 

διερευνήσει κατά πόσον η συμπεριφορά της εταιρείας αναφορικά με το Android ενδέχεται να 

συνιστά παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ
19

. Το Android αποτελεί 

λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα για κινητές συσκευές και έχει αναπτυχθεί κατά κύριο 

λόγο από την Google. Κατά βάση, καθένας μπορεί να το χρησιμοποιεί ελεύθερα και να το 

αναπτύσσει περαιτέρω. Ωστόσο, η πλειονότητα των κατασκευαστών έξυπνων τηλεφώνων και 

ταμπλετών χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android σε συνδυασμό με διάφορες 

εφαρμογές και υπηρεσίες που ανήκουν στην Google και, συνεπώς, υποχρεούνται να 

συνάπτουν συγκεκριμένες συμφωνίες με τη Google. 

Η Επιτροπή εκτιμά αν, μέσω της σύναψης αντιανταγωνιστικών συμφωνιών και/ή της 

κατάχρησης τυχόν δεσπόζουσας θέσης, η Google έχει εμποδίσει παράνομα την ανάπτυξη και 

την πρόσβαση στην αγορά αντίπαλων λειτουργικών συστημάτων κινητών συσκευών ή 

εφαρμογών και υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η 

έρευνα αυτή είναι διακριτή και χωριστή από την έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τη 

συμπεριφορά της Google αναφορικά με τις διαδικτυακές αναζητήσεις. 

Αποτελεσματικός έλεγχος των συγκεντρώσεων για τη διασφάλιση των επενδύσεων στον κλάδο 

των τηλεπικοινωνιών 

Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών αποτελεί βασικό μοχλό 

έλξης επενδύσεων και καλύτερων αποτελεσμάτων στις αγορές για καταναλωτές και 

επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός αποτελεί την κινητήριο δύναμη που θα προσελκύσει 

επενδύσεις για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας που έχουν ανάγκη 

οι Ευρωπαίοι. Οι καταναλωτές δεν επωφελούνται από τις επενδύσεις αυτές καθαυτές – 

επωφελούνται από τον αντίκτυπο των επενδύσεων σε παραμέτρους του ανταγωνισμού, όπως 

η ποικιλία επιλογών, η ποιότητα και η τιμή. 

Πέραν της διατήρησης του ανοιχτού και ανταγωνιστικού χαρακτήρα της αγοράς 

τηλεπικοινωνιών, η επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού παραμένει βασικό εργαλείο για την 

καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς στην ΕΕ
20

. Η πολιτική ανταγωνισμού 

λειτουργεί επίσης συμπληρωματικά στην επανεξέταση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

τηλεπικοινωνιών, ένα από τα βασικά μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής 

για την ψηφιακή ενιαία αγορά. 

Επιπλέον, ο έλεγχος των συγκεντρώσεων στον εν λόγω τομέα διαδραματίζει καίριο ρόλο, 

μέσω της εκτίμησης του αν μια προτεινόμενη συγκέντρωση θα οδηγήσει σε αύξηση των 

επενδύσεων προς όφελος των καταναλωτών, για παράδειγμα από την άποψη της αύξησης της 

κάλυψης του δικτύου. 

Τον Μάιο η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την 

προτεινόμενη εξαγορά της Jazztel –μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών η οποία είναι μεν 

εγγεγραμμένη στο σχετικό μητρώο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δραστηριοποιείται κατά 

κύριο λόγο στην Ισπανία– από τη γαλλική ανταγωνίστρια εταιρεία Orange SA
21

. Η έγκριση 

εξαρτάται από την προϋπόθεση της πλήρους υλοποίησης από την Orange μιας σειράς 

                                                            
19 Υπόθεση AT.40099 Google Android, βλέπε MEMO/15/4782 της 15ης Απριλίου 2015, διατίθεται στη 

διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4782_en.htm. . 
20 Βλέπε, για παράδειγμα, απόφαση για τη Slovak Telecom (υπόθεση AT.39523) της 15ης Οκτωβρίου 2014, 

διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523. . 
21 Υπόθεση M.7421 Orange / Jazztel, απόφαση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7421. . 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4782_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7421
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δεσμεύσεων που θα διασφαλίσουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά υπηρεσιών 

σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο μετά την εξαγορά. 

Η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες ότι η εξαγορά, όπως είχε κοινοποιηθεί αρχικά, θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τις υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο για 

τους καταναλωτές στην Ισπανία. Προκειμένου να διασκεδάσει αυτές τις ανησυχίες, η Orange 

ανέλαβε δεσμεύσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι ένας νέος συμμετέχων μπορεί να 

εισέλθει στην αγορά υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο και να είναι εξίσου 

ανταγωνιστικός με την Orange και την Jazztel. Με τις δεσμεύσεις αυτές εξαλείφονται οι 

αρχικές ανησυχίες της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή έχει κινήσει επίσης δύο εις βάθος έρευνες σχετικά με συγκεντρώσεις στον κλάδο 

των τηλεπικοινωνιών. Καταρχάς, εξετάζει την προτεινόμενη εξαγορά της Telefónica UK από 

την Hutchison
22

, προκειμένου να εκτιμήσει αν η συναλλαγή θα μπορούσε να βλάψει τον 

ανταγωνισμό. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι η συναλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

υψηλότερες τιμές, μικρότερο εύρος επιλογών και περιορισμό της καινοτομίας για τους 

πελάτες υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή 

διενήργησε επίσης εις βάθος έρευνα σχετικά με την εξαγορά της BASE Belgium από την 

Liberty Global
23

 για να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές στο Βέλγιο δεν θίγονται από 

υψηλότερες τιμές και μειωμένο φάσμα επιλογών εξαιτίας της προτεινόμενης συναλλαγής. 

Επιπλέον, η Επιτροπή επανεξέτασε την προτεινόμενη συγκέντρωση των δανικών 

επιχειρήσεων Telenor και TeliaSonera
24

. Η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες ότι η συγκέντρωση 

θα οδηγούσε στη δημιουργία του μεγαλύτερου φορέα εκμετάλλευσης δικτύου κινητών 

επικοινωνιών στη Δανία και θα είχε ως συνέπεια μια διάρθρωση της αγοράς με ιδιαίτερα 

υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών για τους πελάτες και τη 

μείωση των κινήτρων για επενδύσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2015, κατόπιν υποβολής δύο 

δεσμών διορθωτικών μέτρων που δεν φάνηκε να είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουν τις 

ανησυχίες αναφορικά με τον ανταγωνισμό, τα μέρη εγκατέλειψαν τη συναλλαγή. 

IV. Οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης και φιλικής προς το κλίμα ευρωπαϊκής 

Ενεργειακής Ένωσης 

Η δημιουργία μιας Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια ολοκληρωμένη, 

διασυνδεδεμένη και ανθεκτική ενεργειακή αγορά, προς όφελος των καταναλωτών, των 

εταιρειών και του περιβάλλοντος. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που βρίσκονται στον πυρήνα 

της Ενεργειακής Ένωσης, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν προσιτές και 

ανταγωνιστικές τιμές. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ βασίζεται στους τρεις 

πυλώνες της βιωσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η 

δημιουργία μιας ισχυρής Ενεργειακής Ένωσης με μια φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα θα 

απαιτήσει τον εκ βάθρων μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης. Το 

2015 η Επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες σχετικά με αυτή τη βασική προτεραιότητα. 

                                                            
22 Υπόθεση M.7612 Hutchison 3G UK / Telefónica UK, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612. 
23 Υπόθεση M.7637 Liberty Global / BASE Belgium, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637. 

24 Υπόθεση M.7419 TeliaSonera / Telenor / JV, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7419. . 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7419
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Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή αποκάλυψε τη στρατηγική-πλαίσιο την οποία κατάρτισε για μια 

ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή
25

. Στη 

στρατηγική-πλαίσιο ορίζονται, στο πλαίσιο πέντε διασυνδεδεμένων διαστάσεων πολιτικής 

(«ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη», «πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή 

αγορά ενέργειας», «ενεργειακή απόδοση που συμβάλλει στον μετριασμό της ζήτησης», 

«απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές» και «έρευνα, καινοτομία και 

ανταγωνιστικότητα»), οι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης – και οι ενέργειες στις οποίες θα 

προβεί η Επιτροπή για να τους επιτύχει. 

Η ΕΕ πρέπει να απομακρυνθεί από μια οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και 

εξαρτάται από παλαιές τεχνολογίες και απαρχαιωμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Το ισχύον 

κατακερματισμένο σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μη συντονισμένες μεταξύ τους 

εθνικές πολιτικές, φραγμούς στην αγορά και ενεργειακά απομονωμένες περιοχές, πρέπει να 

ξεπεραστεί. Καίρια σημασία έχει επίσης η ενδυνάμωση των καταναλωτών, μέσω της παροχής 

σε αυτούς πληροφόρησης και επιλογών. 

Η ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας αποτελεί βασικό στόχο της Ενεργειακής Ένωσης. Εάν 

το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός κυκλοφορούσαν ελεύθερα στην ΕΕ, αυτή θα ήταν μια 

αγορά περισσότερο βιώσιμη από οικονομική άποψη, φιλική προς το περιβάλλον και 

απαλλαγμένη από κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

Επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί ο ασφαλέστερος, 

προσιτός και βιώσιμος χαρακτήρας της ενέργειας 

Η επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της 

ολοκλήρωσης των αγορών στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης μέσω της καταπολέμησης 

των στρεβλώσεων στις αγορές που προκαλούνται εξαιτίας της συμπεριφοράς των κυρίαρχων 

παραγόντων της αγοράς. Η έρευνα από την πτυχή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσον 

αφορά τη συμπεριφορά της Gazprom στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα
26

. 

Διασφαλίζοντας ότι οι βασικοί προμηθευτές φυσικού αερίου τηρούν τους κανόνες – η έρευνα για την 

Gazprom 

Τον Απρίλιο, η Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση αιτιάσεων στην Gazprom υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από 

τις επιχειρηματικές πρακτικές της στις αγορές φυσικού αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά κατά παράβαση των 

αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Το φυσικό αέριο αποτελεί απαραίτητο βασικό αγαθό για την καθημερινή 

ζωή των περισσότερων πολιτών της ΕΕ και η αρχική θέση της Επιτροπής είναι ότι η Gazprom ενδέχεται να 

παρακωλύει τον ανταγωνισμό στις αγορές προμήθειας φυσικού αερίου σε οκτώ κράτη μέλη της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και 

Σλοβακία). Η Gazprom αποτελεί τον βασικό προμηθευτή φυσικού αερίου στις χώρες αυτές, με το μερίδιό της 

στην αγορά να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του 50 % στις περισσότερες εξ αυτών και σε ορισμένες περιπτώσεις 

μάλιστα να ανέρχεται έως και στο 100 %. 

                                                            
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την 

κλιματική αλλαγή, COM(2015) 080 final, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN. . 
26 Υπόθεση AT.39816 Προμήθειες φυσικού αερίου από αγορές προηγούμενου σταδίου στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη, βλέπε IP/15/4828 της 22ας Απριλίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_el.htm.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_el.htm
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Με βάση την έρευνά της, η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής είναι ότι η Gazprom ενδεχομένως παραβιάζει 

την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ ακολουθώντας συνολική στρατηγική διαχωρισμού των αγορών 

φυσικού αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς, για παράδειγμα, περιορίζει τη δυνατότητα 

διασυνοριακής μεταπώλησης του φυσικού αερίου από τους πελάτες της. Με τον τρόπο αυτό, η Gazprom είχε 

ενδεχομένως τη δυνατότητα να χρεώνει δυσανάλογες τιμές σε ορισμένα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Gazprom 

ενδεχομένως να έχει εκμεταλλευτεί καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά, καθώς εξαρτά τον 

εφοδιασμό με φυσικό αέριο από την ανάληψη εκ μέρους των χονδρεμπόρων άσχετων με τον εφοδιασμό 

δεσμεύσεων όσον αφορά την υποδομή μεταφοράς φυσικού αερίου. 

Η επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στηρίζει τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς 

ενέργειας, μεταξύ άλλων καταπολεμώντας τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες διαμοιρασμού 

της αγοράς27 και διατηρώντας τη δυνατότητα πρόσβασης στις υποδομές. Η πρόσβαση στις 

υποδομές είναι σημαντική για την αποτροπή του αποκλεισμού από την αγορά και για τη 

διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις. Μεταξύ των σημαντικών ενεργειών που έχουν 

πραγματοποιηθεί στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνεται η κοινοποίηση αιτιάσεων που 

απεστάλη τον Μάρτιο στην Bulgarian Energy Holding (BEH), στη θυγατρική της για την 

προμήθεια φυσικού αερίου, Bulgargaz, και στη θυγατρική της για την κατασκευή υποδομών 

φυσικού αερίου, Bulgartransgaz
28

.  

Η BEH είναι η κατεστημένη κρατική εταιρεία ενέργειας στη Βουλγαρία. Παρουσιάζει κάθετη 

ολοκλήρωση, κάτι που σημαίνει ότι η BEH αποτελεί τον προμηθευτή φυσικού αερίου και οι 

θυγατρικές της έχουν στην κατοχή τους ή υπό τον έλεγχό τους το εγχώριο δίκτυο μεταφοράς 

φυσικού αερίου της Βουλγαρίας, τη μοναδική εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου 

στη Βουλγαρία και τη μεταφορική ικανότητα του βασικού αγωγού εισαγωγής φυσικού αερίου 

στη Βουλγαρία. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι η BEH και οι θυγατρικές της ενδέχεται 

να εκμεταλλεύονται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση τους στη βουλγαρική αγορά φυσικού 

αερίου, μην επιτρέποντας στους ανταγωνιστές τους να αποκτήσουν πρόσβαση στις υποδομές 

που χρειάζονται προκειμένου να ανταγωνιστούν με επιτυχία στην αγορά προμήθειας φυσικού 

αερίου της χώρας. Τέτοιου είδους συμπεριφορά φαίνεται να παραβιάζει τους 

αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ και να οδηγεί σε μικρότερο ανταγωνισμό στην αγορά και 

σε χειρότερα αποτελέσματα στην αγορά για τους θιγόμενους καταναλωτές. 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης χωριστή έρευνα στον τομέα της αντιμονοπωλιακής 

νομοθεσίας αναφορικά με τη συμπεριφορά της BEH στη μη ρυθμιζόμενη χονδρική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία
29

. Η Επιτροπή είχε εκφράσει ανησυχίες ότι η BEH είχε 

εγείρει τεχνητούς φραγμούς μεταξύ των εθνικών αγορών. Ειδικότερα, η BEH προέβαινε σε 

πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε εμπόρους χρησιμοποιώντας συμβάσεις οι οποίες τους 

απαγόρευαν να προβούν σε μεταπώληση της ηλεκτρικής ενέργειας εκτός της Βουλγαρίας. Η 

BEH προσφέρθηκε να διασκεδάσει τις ανησυχίες της Επιτροπής δημιουργώντας ένα 

ανεξάρτητο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία, μέσω του οποίου θα είναι 

δυνατή η ανώνυμη διαπραγμάτευση με αντικείμενο την ηλεκτρική ενέργεια χωρίς 

δυνατότητα ελέγχου του τόπου μεταπώλησής της. Στις 10 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή 

έδωσε νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα στις δεσμεύσεις τις οποίες πρότεινε να αναλάβει η 

BEH. 

                                                            
27 Βλέπε, για παράδειγμα, υπόθεση AT.39952 Χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, απόφαση της Επιτροπής της 

5ης Μαρτίου 2014, βλέπε IP/14/215, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-

215_en.htm  
28 Υπόθεση AT.39849 BEH Φυσικό αέριο, βλέπε IP/15/4651, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_en.htm.  
29 Υπόθεση AT.39767 BEH Ηλεκτρισμός, βλέπε IP/15/6289 της 10ης Δεκεμβρίου 2015, διατίθεται στη 

διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6289_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-215_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-215_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6289_en.htm
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Έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί μια φιλική προς το κλίμα και 

ανθεκτική αγορά ενέργειας χωρίς άσκοπες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 

Για την υποβοήθηση της μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία, ένα ακόμα σημαντικό 

σημείο εστίασης της πολιτικής ανταγωνισμού είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των 

αγορών και η αποφυγή ανισορροπιών εξαιτίας της κυβερνητικής στήριξης – 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς διευκόλυνση της πορείας προς την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Μέσω των κατευθυντήριων γραμμών της για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 

περιβάλλοντος και της ενέργειας
30

, η Επιτροπή προωθεί την ένταξη της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην αγορά προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις στον 

ανταγωνισμό. Από το 2016, οι παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οφείλουν να 

πωλούν τον ηλεκτρισμό που παράγουν απευθείας στην αγορά. Δημόσια στήριξη μπορεί να 

παρασχεθεί μόνον υπό μορφή προσαύξησης επιπλέον της αγοραίας τιμής. Επίσης, από το 

2017, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν ενισχύσεις λειτουργίας κατόπιν ανταγωνιστικής 

διαδικασίας υποβολής προσφορών.  

Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να συμβάλουν στην 

εισαγωγή καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην 

αγορά, που θα επιτρέπουν τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε περιπτώσεις όπου 

παρατηρούνται ανεπάρκειες της αγοράς. Οι κατευθυντήριες γραμμές ενθαρρύνουν επίσης τα 

κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λάβουν υπόψη την προμήθεια 

ηλεκτρισμού από άλλα κράτη μέλη.  

Επιπροσθέτως, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων συντελεί στη δημιουργία μιας 

συνδεδεμένης, ολοκληρωμένης και ασφαλούς αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη μέσω της 

αξιολόγησης των εθνικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της παροχής 

ηλεκτρισμού (των επονομαζόμενων «μηχανισμών δυναμικότητας»). 

Η τομεακή έρευνα για τους μηχανισμούς δυναμικότητας – επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης 

Τον Απρίλιο, η Επιτροπή δρομολόγησε τομεακή έρευνα στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων με σκοπό τη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους υπάρχοντες ή τους προβλεπόμενους μηχανισμούς δυναμικότητας, 

δηλαδή μέτρα που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο εφοδιασμός με 

ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να καλύψει τη ζήτηση σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στόχος της 

τομεακής έρευνας είναι να εξεταστεί, ειδικότερα κατά πόσον τέτοιου είδους μέτρα εγγυώνται την ασφάλεια του 

εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρισμού 

και χωρίς παρεμπόδιση του διασυνοριακού εμπορίου. 

Η εν λόγω τομεακή έρευνα είναι η πρώτη στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και 

καλύπτει αντιπροσωπευτικό δείγμα κρατών μελών που διαθέτουν μηχανισμούς δυναμικότητας ή εξετάζουν το 

ενδεχόμενο να θεσπίσουν τέτοιους μηχανισμούς, ειδικότερα: το Βέλγιο, την Κροατία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Παρότι οι 

κυβερνήσεις διαθέτουν έννομο συμφέρον να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής παροχή ηλεκτρισμού ώστε να 

αποφεύγονται τυχόν διακοπές, η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα δημόσια μέτρα 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην προμήθεια ηλεκτρισμού, είναι συνεπή προς τα μέσα πολιτικής που στοχεύουν 

στην προώθηση της απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και δεν ευνοούν παράτυπα 

συγκεκριμένους παραγωγούς ή συγκεκριμένες τεχνολογίες. 

                                                            
30 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, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628%2801%29.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
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Διατήρηση της ελκυστικότητας της Ευρώπης όσον αφορά τις επενδύσεις – έλεγχος των 

συγκεντρώσεων στον τομέα της ενέργειας 

Για τις βιομηχανίες δικτύου, όπως είναι ο τομέας της ενέργειας, έχει ουσιώδη σημασία η 

πρόληψη της δημιουργίας δομών της αγοράς που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό, μειώνοντας έτσι τα κίνητρα για επενδύσεις και καινοτομία. Ο 

έλεγχος των συγκεντρώσεων από την ΕΕ συνέχισε να συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο για 

τη διατήρηση του ανοιχτού χαρακτήρα της αγοράς ενέργειας της ΕΕ και τη διασφάλιση ότι οι 

επενδύσεις θα μεταφραστούν σε καλύτερα αποτελέσματα στην αγορά για τις επιχειρήσεις και 

τα νοικοκυριά της ΕΕ. 

Σε συνέχεια ενδελεχούς έρευνας και στενότατης συνεργασίας με την Αντιμονοπωλιακή 

Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Επιτροπή ενέκρινε, στο πλαίσιο του 

κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την προτεινόμενη εξαγορά των επιχειρήσεων του τομέα 

ενέργειας της γαλλικής Alstom από την αμερικανική General Electric (GE)
31

. Η συναλλαγή 

αυτή αποτελεί καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία της ΕΕ μπορεί να 

σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. 

Η έγκριση δίδεται υπό την προϋπόθεση της εκποίησης κεντρικών μερών της επιχείρησης 

αεριοστρόβιλων βαριάς χρήσης της Alstom, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, στην ιταλική Ansaldo. Η 

Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες ότι η συναλλαγή θα απέκλειε έναν από τους βασικούς 

παγκόσμιους ανταγωνιστές της GE από την αγορά αεριοστρόβιλων βαριάς χρήσης, στην 

οποία η GE αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή παγκοσμίως και η Alstom έναν από τους 

κορυφαίους παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα λιγότερη 

καινοτομία και υψηλότερες τιμές. Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η GE συμβάλλουν στην 

αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών. Επιπλέον, η προηγμένη τεχνολογία αεριοστρόβιλων 

βαριάς χρήσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υλοποίηση των στόχων που σχετίζονται με 

την αλλαγή του κλίματος και τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ. 

V. Προς μια βαθύτερη και περισσότερο δίκαιη ενιαία αγορά της ΕΕ 

Σε εποχές αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, μια βαθύτερη και περισσότερο δίκαιη ενιαία 

αγορά αποτελεί καίριο εφόδιο για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης οικονομίας για την ΕΕ 

που θα προωθήσει την απασχόληση και την ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

προαγωγή της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς παραμένει στην κορυφή του προγράμματος 

της Επιτροπής. Στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις που θα επιτρέψουν την περισσότερο ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, 

των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου εντός των ορίων της ενιαίας αγοράς. 

Ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και διασφάλιση δίκαιης φορολογικής επιβάρυνσης για 

όλους 

Μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά απαιτεί από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά –

μεγάλους και μικρούς, σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο– να καταβάλλουν το μερίδιο 

φορολογίας που τους αναλογεί. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια καταπολέμησης της 

φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της 

                                                            
31 Υπόθεση M.7278 General Electric / Alstom (Thermal power – Renewable power & Grid Business), απόφαση 

της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
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Επιτροπής Juncker και μία από τις πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της 

ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς της ΕΕ 

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια
32

, η οποία 

επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα διαθέτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται 

για να προστατεύουν τις φορολογικές τους βάσεις και να εντοπίζουν με αποτελεσματικό 

τρόπο τις εταιρείες που προσπαθούν να αποφεύγουν την καταβολή των φόρων που τους 

αναλογούν. Τον Ιούνιο, τη δέσμη μέτρων ακολούθησε το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για 

δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση
33

. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μια σειρά 

πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, την εξασφάλιση διατηρήσιμων 

εσόδων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις. Συλλογικά, τα μέτρα αυτά 

θα βελτιώσουν σημαντικά τη φορολογία των εταιρειών στην ΕΕ, καθιστώντας την πιο δίκαιη, 

πιο αποδοτική και πιο φιλική προς την ανάπτυξη. 

Η πολιτική ανταγωνισμού διαδραματίζει καίριο ρόλο για την αντιμετώπιση αυτής της 

πρόκλησης. Σε συνέχεια ενδελεχών ερευνών που δρομολογήθηκαν τον Ιούνιο του 2014, η 

Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες παρείχαν 

επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα (τα οποία είναι παράνομα δυνάμει των κανόνων της 

ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις) στις εταιρείες Fiat Finance and Trade
34

 και Starbucks
35

. Και 

για τις δύο αυτές εταιρείες, οι αντίστοιχες εθνικές φορολογικές αρχές εξέδωσαν φορολογικές 

αποφάσεις με τις οποίες μειώθηκε τεχνητά ο φόρος τον οποίο έπρεπε να καταβάλουν οι 

εταιρείες
36

. Δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, οι φορολογικές 

αποφάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες, ασχέτως του πόσο πολύπλοκες 

είναι, για τον καθορισμό τιμών μεταβίβασης που δεν δικαιολογούνται από οικονομική άποψη 

και που μετατοπίζουν αθέμιτα τα κέρδη με σκοπό να μειώσουν τους φόρους τους οποίους 

καταβάλλουν οι εταιρείες. Οι πρακτικές αυτές παρέχουν στις εμπλεκόμενες εταιρείες αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες εταιρείες, συνήθως ΜΜΕ, οι οποίες 

φορολογούνται επί των πραγματικών κερδών τους, επειδή καταβάλλουν τιμές αγοράς για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. 

Καταπολέμηση των αθέμιτων φορολογικών πλεονεκτημάτων – Οι αποφάσεις στις υποθέσεις Starbucks 

και Fiat Finance & Trade 

Οι φορολογικές αποφάσεις αυτές καθαυτές είναι απολύτως νόμιμες. Ωστόσο, στις υποθέσεις Starbucks και Fiat 

Finance & Trade, οι δύο φορολογικές αποφάσεις υπό διερεύνηση υποστήριζαν τεχνητές και σύνθετες μεθόδους 

προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών για τις εταιρείες. Τέτοιου είδους μέθοδοι καθόριζαν τιμές για τα 

αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλούνταν μεταξύ εταιρειών των ομίλων Fiat και Starbucks (τις επονομαζόμενες 

«τιμές μεταβίβασης») που δεν αντιστοιχούσαν στους όρους της αγοράς και, συνεπώς, δεν αντικατόπτριζαν την 

οικονομική πραγματικότητα. 

Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις απαιτούν την ανάκτηση των μη συμβιβάσιμων κρατικών 

ενισχύσεων προκειμένου να μειωθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκαλείται μέσω της ενίσχυσης. Και 

                                                            
32 Βλέπε IP/15/4610 της 18ης Μαρτίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

15-4610_el.htm. 
33 Βλέπε IP/15/5188 της 17ης Ιουνίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

15-5188_el.htm. 
34 Υπόθεση SA.38375 Εικαζόμενη ενίσχυση στην FFT- Luxembourg, απόφαση της Επιτροπής της 21ης 

Οκτωβρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375.  
35 Υπόθεση SA.38374 Εικαζόμενη ενίσχυση στην Starbucks, απόφαση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015, 

διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374.  
36 Βλέπε IP/15/5880 της 21ης Οκτωβρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-5880_el.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_el.htm
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_38374
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στις δύο αποφάσεις της, η Επιτροπή ανέπτυξε τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αξίας του αθέμιτου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που απολάμβαναν η Fiat και η Starbucks, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ του 

ποσού που κατέβαλαν οι εταιρείες και του ποσού που θα κατέβαλλαν χωρίς τη φορολογική απόφαση. Το ποσό 

αυτό ανέρχεται σε 20-30 εκατ. EUR για τη Fiat και τη Starbucks αντίστοιχα, αλλά τα ακριβή ποσά του ΦΠΑ 

που πρέπει να ανακτηθεί θα προσδιοριστούν από τις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου και των Κάτω 

Χωρών με βάση τη μεθοδολογία που έχει θεσπιστεί στις αποφάσεις της Επιτροπής. Επιπλέον, οι εταιρείες δεν θα 

απολαμβάνουν πλέον την προνομιακή φορολογική μεταχείριση που παρέχεται μέσω αυτών των φορολογικών 

αποφάσεων. 

Τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή δρομολόγησε επίσημη έρευνα σχετικά με τη φορολογική 

μεταχείριση της McDonald’s από το Λουξεμβούργο
37

. Η προκαταρκτική άποψη της 

Επιτροπής είναι ότι μια φορολογική απόφαση την οποία εξέδωσε το Λουξεμβούργο μπορεί 

να παρεξέκλινε επιλεκτικά από τις διατάξεις της εθνικής φορολογικής του νομοθεσίας και τη 

σύμβαση Λουξεμβούργου-ΗΠΑ περί αποφυγής διπλής φορολόγησης, παρέχοντας με τον 

τρόπο αυτόν στη McDonald’s πλεονέκτημα το οποίο δεν είχαν άλλες εταιρείες σε ανάλογη 

πραγματική και νομική κατάσταση. 

Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης ανησυχίες ότι οι φορολογικές αποφάσεις ενδέχεται να 

περιλαμβάνουν ζητήματα σχετικά με κρατικές ενισχύσεις και όσον αφορά τις υποθέσεις της 

Apple στην Ιρλανδία
38

 και της Amazon στο Λουξεμβούργο
39

. Μια πρόσθετη ενδελεχής 

έρευνα του βελγικού συστήματος λήψης αποφάσεων σχετικά με τα «πλεονάζοντα κέρδη» 

δρομολογήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015
40

. Στις 11 Ιανουαρίου 2016 η Επιτροπή εξέδωσε 

αρνητική απόφαση και εντολή ανάκτησης, όπου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επιλεκτικά 

φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγήθηκαν από το Βέλγιο βάσει του φορολογικού 

καθεστώτος του για τα «πλεονάζοντα κέρδη» είναι παράνομα και διέταξε την επιστροφή 

τους
41

. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή συνεχίζει την έρευνά της σχετικά με πρακτικές φορολογικών 

αποφάσεων που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
42

.  

Παροχή της δυνατότητας στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ να καταστούν 

αποτελεσματικότεροι φορείς επιβολής 

Μια άλλη ουσιώδης πτυχή της δημιουργίας πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού για τις 

εταιρείες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά αφορά τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν 

να βασίζονται στη συνεπή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, ανεξαρτήτως του 

κράτους μέλους στο οποίο δραστηριοποιούνται. Εν προκειμένω, ο ρόλος των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού έχει καίρια σημασία. Η έναρξη ισχύος του κανονισμού 1/2003
43

 το 2004 

μεταμόρφωσε το τοπίο επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού, αναθέτοντας στις εθνικές αρχές 

                                                            
37 Υπόθεση SA.38945 Εικαζόμενη ενίσχυση στη Mc Donald's – Λουξεμβούργο, απόφαση της Επιτροπής για την 

κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας της 3ης Δεκεμβρίου 2015, βλέπε IP/15/6221, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_el.htm.  
38 Υπόθεση SA.38373 Εικαζόμενη ενίσχυση στην Apple, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373.  
39 Υπόθεση SA.38944 Εικαζόμενη ενίσχυση στην Amazon, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944.  
40 Υπόθεση SA.37667 Φοροαπαλλαγή πλεοναζόντων κερδών στο Βέλγιο, απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση 

επίσημης διαδικασίας έρευνας της 3ης Φεβρουαρίου 2015, βλέπε IP/15/4080, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm.  
41 Βλέπε IP/16/42 της 11ης Ιανουαρίου 2016, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-42_el.htm. 
42 Βλέπε IP/14/2742 της 17ης Δεκεμβρίου 2014, διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-2742_en.htm. 
43 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, διατίθεται στη 

διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_el.htm
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_38944
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN
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ανταγωνισμού και στα εθνικά δικαστήρια καίριο ρόλο κατά την επιβολή των 

αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ στο πλευρό της Επιτροπής. Οι κανόνες ανταγωνισμού 

της ΕΕ εφαρμόζονται πλέον σε τέτοια κλίμακα που δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί μόνον 

από την Επιτροπή, και με περισσότερο ενδελεχή και αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι θα ήταν 

δυνατό σε διαφορετική περίπτωση. 

Με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2014 για τη δεκαετία ύπαρξης του κανονισμού 

1/2003
44

 προσδιορίστηκαν συγκεκριμένοι τομείς δράσης για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων 

επιβολής των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και την αύξηση της σύγκλισης μεταξύ των 

εθνικών συστημάτων. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος κατά πόσον είναι δυνατή η 

περαιτέρω βελτίωση της δέσμης εργαλείων που είναι διαθέσιμα στις εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού. Τον Νοέμβριο του 2015 η Επιτροπή δρομολόγησε ειδικά στοχευμένη δημόσια 

διαβούλευση, καλώντας το ευρύ κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους και να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με πιθανές νομοθετικές δράσεις σε 

επίπεδο ΕΕ με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των εργαλείων επιβολής και κυρώσεων που 

τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού. 

Ενδυνάμωση των καταναλωτών της ΕΕ μέσω της διάλυσης των συμπράξεων 

Η διατήρηση του δίκαιου, διαφανούς και ανοιχτού χαρακτήρα της ενιαίας αγοράς είναι θετική 

για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και τις οικονομίες των κρατών μελών, αλλά ωφελεί σημαντικά 

κατά πρώτο και κύριο λόγο τους ευρωπαίους πολίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι εργασίες της Επιτροπής για την επιβολή της νομοθεσίας κατά των συμπράξεων. 

Σε μια ενιαία αγορά που λειτουργεί εύρυθμα, οι εταιρείες ενθαρρύνονται να είναι 

περισσότερο αποδοτικές και εφευρετικές από τους ανταγωνιστές τους, και αυτό εντέλει έχει 

ως αποτέλεσμα οφέλη για τους καταναλωτές της ΕΕ μέσω της προσφοράς καλύτερων 

προϊόντων και χαμηλότερων τιμών. Οι συμπράξεις ζημιώνουν τους καταναλωτές και την 

οικονομία στο σύνολό της, όταν οι τιμές καθορίζονται από τις εταιρείες και όχι από την 

αγορά. 

Τον Ιούνιο, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο σε οκτώ κατασκευαστές και δύο διανομείς δίσκων 

συσκευασίας τροφίμων λιανικής πώλησης, συνολικού ύψους άνω των 115 εκατ. EUR, διότι 

συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα από πέντε διαφορετικά καρτέλ
45

. Οι οκτώ κατασκευαστές 

ήταν η φινλανδική Huhtamäki, οι γαλλικές Nespak και Vitembal, η γερμανική Silver Plastics, 

οι ιταλικές Coopbox, Magic Pack και Sirap-Gema και η βρετανική Linpac. Οι δύο διανομείς 

ήταν η πορτογαλική Ovarpack και η βρετανική Propack. 

Αντί να συναγωνιστούν στηριζόμενες στις δυνάμεις τους, οι εταιρείες καθόρισαν τις τιμές και 

κατένειμαν τους πελάτες δίσκων από αφρό πολυστερίνης ή άκαμπτο πολυπροπυλένιο, κατά 

παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, με επιζήμιες επιπτώσεις για εκατομμύρια 

καταναλωτές που αγοράζουν τρόφιμα. Οι δίσκοι από αφρό πολυστερίνης και άκαμπτο 

πολυπροπυλένιο χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία τροφίμων που πωλούνται σε 

καταστήματα ή σουπερμάρκετ, για προϊόντα όπως τυρί, κρέας, ψάρια ή γλυκά. 

                                                            
44 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2014, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Μια 

δεκαετία επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δυνάμει του κανονισμού 1/2003: Επιτεύγματα και 

μελλοντικές προοπτικές, COM(2014) 453, διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN. 
45 Υπόθεση AT.39563 Συσκευασίες τροφίμων λιανικής πώλησης, απόφαση της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2015, 

διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563
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Η Επιτροπή επέβαλε επίσης πρόστιμο σε οκτώ προμηθευτές οδηγών οπτικών δίσκων, 

συνολικού ύψους 116 εκατ. EUR, για τον συντονισμό της συμπεριφοράς τους σε σχέση με 

διαγωνισμούς για προμήθειες που διοργανώθηκαν από δύο εταιρείες κατασκευής 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, την Dell και τη Hewlett Packard
46

. Οι προμηθευτές στους 

οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο ήταν η Philips, η Lite-On, η μεταξύ αυτών κοινοπραξία Philips 

& Lite-On Digital Solutions, η Hitachi-LG Data Storage, η Toshiba Samsung Storage 

Technology, η Sony, η Sony Optiarc και η Quanta Storage. Μολονότι οι επαφές της 

σύμπραξης έλαβαν χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τα 

αποτελέσματά της επηρέασαν όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του ΕΟΧ. 

Οι οδηγοί οπτικών δίσκων χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σε προσωπικούς υπολογιστές, 

συσκευές αναπαραγωγής CD και DVD και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών για την ανάγνωση ή 

την εγγραφή δεδομένων αποθηκευμένων σε οπτικούς δίσκους, όπως CD και DVD ή δίσκους 

Blu-ray. Η σύμπραξη αφορούσε οδηγούς οπτικών δίσκων για επιτραπέζιους και φορητούς 

υπολογιστές. Η εγγύηση ότι αυτά τα είδη αγορών θα παραμείνουν ανταγωνιστικά έχει 

ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να διασφαλισθούν δίκαιες τιμές για τους σημερινούς 

καταναλωτές και καινοτόμα προϊόντα για τους καταναλωτές του μέλλοντος. 

Η διάλυση των συμπράξεων μοιάζει με την κατάργηση ενός κρυφού φόρου που εκατομμύρια 

ανυποψίαστοι καταναλωτές στην Ευρώπη υποχρεώθηκαν να πληρώσουν. Επιπλέον, οι 

συμπράξεις καταργούν τα κίνητρα των επιχειρήσεων για να αναπτύξουν καινοτομία, 

παρακωλύοντας σε μεγάλο βαθμό τον δυναμισμό και τη μελλοντική ανάπτυξη της ΕΕ. 

Βελτίωση της λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών – εξελίξεις στο πεδίο της 

πολιτικής ανταγωνισμού στους τομείς των χρηματοπιστωτικών πράξεων και των πληρωμών 

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης απόφαση σχετικά με τις συμπράξεις στον χρηματοπιστωτικό 

κλάδο, έναν από τους τομείς προτεραιότητας της Επιτροπής όσον αφορά την επίτευξη μιας 

δικαιότερης και περισσότερο ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς. Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή 

επέβαλε πρόστιμο στη χρηματιστηριακή εταιρεία ICAP με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ύψους 

περίπου 15 εκατ. EUR για παράβαση των κανόνων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της 

ΕΕ, διότι διευκόλυνε αρκετές συμπράξεις στον τομέα των παραγώγων επιτοκίου σε γιεν (yen 

interest rate derivatives, YIRD)
47

. Εν προκειμένω, τον Δεκέμβριο του 2013, επιβλήθηκαν 

πρόστιμα σε αρκετές μεγάλες τράπεζες σε συνέχεια της έγκρισης απόφασης διευθέτησης. 

Η έρευνα σχετικά με την υπόθεση YIRD δεν αποτελεί παρά μόνον ένα παράδειγμα των 

προσπαθειών που καταβάλλει η Επιτροπή για την καταπολέμηση των αντιανταγωνιστικών 

πρακτικών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο τομέας των πληρωμών προσφέρει ένα ακόμα 

σχετικό παράδειγμα. Τον Ιούλιο του 2015 η Επιτροπή απέστειλε κοινοποίηση αιτιάσεων στη 

MasterCard, για εικαζόμενη αύξηση του κόστους των πληρωμών μέσω κάρτας, που είχε ως 

αποτέλεσμα να επηρεαστούν δυσμενώς οι καταναλωτές και οι έμποροι λιανικής στην ΕΕ
48

. 

Οι πληρωμές μέσω κάρτας διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά, τόσο 

για τις εγχώριες όσο και για τις διασυνοριακές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών αγοραπωλησιών. Ποσοστό άνω του 40 % των ετήσιων πληρωμών με μέσα 

                                                            
46 Υπόθεση AT.39639 Οδηγοί οπτικών δίσκων, απόφαση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015, διατίθεται 

στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39639.  
47 Υπόθεση AT.39861 Παράγωγα επιτοκίου σε γιεν (YIRD), απόφαση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2013, 

διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39861.  
48 Υπόθεση AT.40049, Mastercard II, βλέπε IP/15/5323 της 9ης Ιουλίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_el.htm. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39639
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39861
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_el.htm
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πλην μετρητών των ευρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

πραγματοποιείται με τη χρήση καρτών πληρωμών. 

Στην κοινοποίηση αιτιάσεων διατυπώνεται η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής ότι οι 

κανόνες της MasterCard εμποδίζουν τις τράπεζες να προσφέρουν χαμηλότερες διατραπεζικές 

προμήθειες σε εμπόρους λιανικής εγκατεστημένους σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, όπου οι διατραπεζικές προμήθειες μπορεί να είναι υψηλότερες. Ως εκ 

τούτου, οι έμποροι λιανικής δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες προμήθειες 

που ισχύουν αλλού και ενδέχεται να περιορίζεται ο διασυνοριακός ανταγωνισμός μεταξύ 

τραπεζών, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών αντιμονοπωλιακών κανόνων. Στην κοινοποίηση 

αιτιάσεων διατυπώνεται επίσης ο ισχυρισμός ότι οι διατραπεζικές προμήθειες που επιβάλλει 

η MasterCard για συναλλαγές εντός της ΕΕ με χρήση καρτών MasterCard που έχουν εκδοθεί 

σε άλλες περιοχές του κόσμου παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς αντιμονοπωλιακούς κανόνες, 

καθώς καθορίζουν τεχνητά υψηλή ελάχιστη τιμή για τη διεκπεραίωση αυτών των 

συναλλαγών. 

Ένα από τα δύο ζητήματα στο πλαίσιο της τρέχουσας έρευνας αφορά τις διαπεριφερειακές 

συναλλαγές, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον κανονισμό για τις διατραπεζικές 

προμήθειες
49

 που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2015. Με βάση τη νομολογία που έχει 

συγκεντρωθεί επί μία σχεδόν δεκαετία στον τομέα της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, ο 

κανονισμός έχει θέσει ανώτατο όριο στις διατραπεζικές προμήθειες για κάρτες που 

εκδίδονται και χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, προς όφελος των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και την καινοτομία. Καθώς οι κάρτες 

αποτελούν την πλέον διαδεδομένη μέθοδο διαδικτυακών πληρωμών, ο κανονισμός αποτελεί 

επίσης σημαντικό δομικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 

Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τραπεζικό κλάδο – στήριξη της οικονομικής 

ανάκαμψης και ελαχιστοποίηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

Στον τραπεζικό κλάδο, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων συνέχισε να περιορίζει τις 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, μειώνοντας 

ταυτόχρονα τη χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών στο ελάχιστο αναγκαίο 

επίπεδο. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2015 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για την ανάκαμψη και 

εξυγίανση των τραπεζών (Bank Resolution and Recovery Directive, BRRD)
50

, με την οποία 

καθορίζονται οι κανόνες για την εξυγίανση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων 

επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Κρατικές ενισχύσεις προς προβληματικές τράπεζες που 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 μπορούν να χορηγούνται μόνον 

εφόσον η τράπεζα τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της BRRD, 

παράλληλα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή έκρινε ότι τα σχέδια εξυγίανσης των Banca delle Marche,
 
Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio,
 
Cassa di Risparmio di Ferrara και Cassa di Risparmio della 

Provincia di Chieti (που κατέχουν συνδυαστικά μερίδιο αγοράς της τάξης του 1 % στην 

                                                            
49 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, 

σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, ΕΕ L 123 της 19.5.2015, διατίθεται 

στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0751&from=EN.  
50 Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη 

θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, 

ΕΕ L 173 της 12.6.2014, διατίθεται στη διεύθυνση  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0751&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN
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Ιταλία) είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις
51

. Οι τέσσερις 

τράπεζες, που τελούσαν όλες ήδη υπό ειδική διαχείριση, τέθηκαν σε διαδικασία εξυγίανσης 

από την Τράπεζα της Ιταλίας σύμφωνα με τις διατάξεις της BRRD. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα 

σχέδια της Ιταλίας να χρησιμοποιήσει το εθνικό ταμείο εξυγίανσης ελαχιστοποίησαν τη 

χρήση δημόσιων κονδυλίων καθώς και τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που θα 

μπορούσαν να προκληθούν από τα μέτρα, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα. 

Επιπλέον, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις διαδραμάτισαν καίριο ρόλο για την 

υποστήριξη των προσπαθειών των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών να 

αντιμετωπίσουν τις υστερήσεις κεφαλαίων που διαπιστώθηκαν από την Τραπεζική Εποπτεία 

της ΕΚΤ
52

. Μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα κρατικών 

ενισχύσεων για τις ανακεφαλαιοποιήσεις της Τράπεζας Πειραιώς
53

 και της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδος
54

. Οι τράπεζες υπέβαλαν σχέδια αναδιάρθρωσης με στόχο τη διασφάλιση της 

μακροχρόνιας βιωσιμότητάς τους, που θα τους επέτρεπε να εστιάσουν εκ νέου στον δανεισμό 

προς ελληνικές επιχειρήσεις και να στηρίξουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 

Η Επιτροπή διασφαλίζει επίσης τη συνεπή εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές 

ενισχύσεις στον τραπεζικό κλάδο στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής 

στην Κύπρο. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή έκρινε ότι εισφορά κεφαλαίου 

ύψους 175 εκατ. EUR υπέρ της κυπριακής Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (Cooperative 

Central Bank Ltd) και των θυγατρικών της ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις 

κρατικές ενισχύσεις
55

. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα αναδιάρθρωσης 

τα οποία δεσμεύτηκε να εφαρμόσει η τράπεζα θα ελαχιστοποιούσαν τις στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η τράπεζα θα καταστεί βιώσιμη 

μακροπρόθεσμα. 

Κατά την περίοδο μετά την εφαρμογή του προγράμματος στην Πορτογαλία,
56

 η Επιτροπή 

ενέκρινε βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις την παράταση των 

                                                            
51 Υποθέσεις SA.39543 Εξυγίανση της Banca delle Marche S.p.A, απόφαση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 

2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39543· SA.41134 Εξυγίανση της 

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio - Soc. Coop., απόφαση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2015, 

διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41134· SA.41925 Εξυγίανση της 

Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A, απόφαση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 2015, διατίθεται στη 

διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41925· και SA.43547 

Εξυγίανση της Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., απόφαση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 

2015, διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 

SA_43547. 
52 Βλέπε https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151031.el.html.  
53 Υπόθεση SA.43364 Πρόσθετη ενίσχυση αναδιάρθρωσης στην Τράπεζα Πειραιώς του 2015, απόφαση της 

Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43364.  
54 Υπόθεση SA.43365 Πρόσθετη ενίσχυση αναδιάρθρωσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) του 2015, 

απόφαση της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43365.  
55 Υπόθεση SA.43367 Πρόσθετη ενίσχυση αναδιάρθρωσης στην Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα του 2015, 

απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_. 
SA_43367. 

 

56 Η Πορτογαλία εξήλθε με επιτυχία από το τριετές πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της τον Ιούνιο του 

2014. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39543
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41134
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41925
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43547
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43547
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151031.el.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43364
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43365
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43367
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43367
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43367
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εγγυήσεων του πορτογαλικού κράτους για ομόλογα που είχαν εκδοθεί από τη Novo Banco
57

, 

και μέτρα κρατικών ενισχύσεων για την κάλυψη του κενού χρηματοδότησης κατά την 

εξυγίανση της Banif
58

. Στόχος των προτεινόμενων μέτρων ενίσχυσης ήταν, αντίστοιχα, να 

διασφαλίσουν τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για τη Novo Banco και να επιτρέψουν 

την εύρυθμη έξοδο της Banif από την αγορά, συμβάλλοντας στη στήριξη της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του πορτογαλικού τραπεζικού κλάδου. 

VI. Προώθηση της γόνιμης διεθνούς συνεργασίας και ενός εποικοδομητικού 

διοργανικού διαλόγου στον τομέα του ανταγωνισμού 

Η Επιτροπή, και ειδικότερα η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Margrethe Vestager, 

δεσμεύεται στο έπακρο για μια ανοιχτή και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 

ζητήματα που άπτονται του ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και σε συνεργασία με άλλα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με παραδοσιακούς και αναδυόμενους οικονομικούς 

παράγοντες 

Η προοδευτική ενοποίηση των παγκόσμιων οικονομιών έχει σημαντικές συνέπειες για το 

έργο των φορέων επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού – η παγκοσμιοποίηση συνίσταται 

κυρίως σε αλληλεξάρτηση. Τα τελευταία 25 έτη, ο αριθμός των καθεστώτων στον τομέα του 

ανταγωνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο έχει σημειώσει τεράστια αύξηση από περίπου 20 στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 σε περίπου 130 το 2015, καλύπτοντας περίπου το 85 % του 

παγκόσμιου πληθυσμού. Μολονότι η αύξηση του αριθμού των αντιμονοπωλιακών υπηρεσιών 

αποτελεί ένδειξη ότι η νοοτροπία του ανταγωνισμού εξακολουθεί να αναπτύσσεται 

περαιτέρω σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προσπάθειες της Επιτροπής εξετάζουν επίσης τις 

προκλήσεις που τον συνοδεύουν. 

Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στη διεθνή συνεργασία σχετικά με 

ζητήματα που άπτονται του ανταγωνισμού, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο σε 

φόρουμ σχετικά με τον ανταγωνισμό, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ, η 

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και το 

Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN). 

Ως συμπροεδρεύουσα της ομάδας εργασίας του ICN για τις συγκεντρώσεις, η Επιτροπή 

συνέβαλε στην κατάρτιση του πρακτικού οδηγού για τη διεθνή συνεργασία με σκοπό την 

επιβολή των κανόνων για τις συγκεντρώσεις, ο οποίος εκδόθηκε το 2015. Ο πρακτικός 

οδηγός παρέχει απευθείας και ανά περίπτωση καθοδήγηση στα μέλη του ICN σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες μπορούν να ευθυγραμμίσουν τα χρονοδιαγράμματά τους, να 

προβούν σε ανταλλαγή πληροφοριών και να συνεργαστούν, τόσο σε θέματα ουσίας όσο και 

σχετικά με τυχόν διορθωτικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν οι ασυνέπειες. 

Η επιτυχημένη συνεργασία σε θέματα ελέγχου των συγκεντρώσεων το 2015 περιλάμβανε και 

διμερείς σχέσεις. Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή και το Υπουργείο Εμπορίου της Λαϊκής 

                                                            
57 Υπόθεση SA.43976 Τροποποίηση της εξυγίανσης της Banco Espirito Santo S.A. (Novo Banco S.A.) του 2014, 

απόφαση της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_ 

details.cfm?proc_code=3_SA_43976.  
58 Υπόθεση SA.43977 Εξυγίανση της Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A., απόφαση της Επιτροπής της 

21ης Δεκεμβρίου 2015, διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_ 

SA_43977. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43976
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43976
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977
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Δημοκρατίας της Κίνας (MOFCOM) υπέγραψαν πρακτικές οδηγίες συνεργασίας σχετικά με 

την επανεξέταση των υποθέσεων συγκεντρώσεων. Οι πρακτικές οδηγίες θα καταστήσουν 

εφικτή την καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τον χρονικό προγραμματισμό και 

το περιεχόμενο των συζητήσεων μεταξύ της Επιτροπής και του MOFCOM, και αυτό θα 

οδηγήσει σε περισσότερο αποδοτικές, συνεπείς και μη αντικρουόμενες εκτιμήσεις σε 

περίπτωση που μια συγκέντρωση πρέπει να αξιολογηθεί από τις αρχές αμφότερων των 

πλευρών. Αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, επιπλέον 

των δραστηριοτήτων τεχνικής συνεργασίας που τελούν επί του παρόντος υπό εξέλιξη στο 

πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος συνεργασίας (EUCTP II
59

). 

Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της προκειμένου οι διατάξεις περί ανταγωνισμού και 

κρατικών ενισχύσεων να συμπεριλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνίες 

ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ). Το 2015 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σχετικά με τις 

διατάξεις περί ανταγωνισμού στο πλαίσιο των ΣΕΣ με την Ιαπωνία και το Βιετνάμ. Η 

Επιτροπή σημείωσε επίσης πρόοδο στις διαπραγματεύσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

σχετικά με μια συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (TTIP), 

η οποία θα περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό.  

Διαρθρωμένος διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το 2015 η Επιτροπή συνέχισε την επιτυχημένη σχέση συνεργασίας της με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, και ειδικότερα με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 

(ECON). 

Στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου της με το Κοινοβούλιο, η Επίτροπος Vestager 

επισκέφτηκε την ECON τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο. Επικρότησε μάλιστα τη δυνατότητα 

παρακολούθησης των εργασιών της επιτροπής και συνεργασίας με τους βουλευτές του 

Κοινοβουλίου στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου σχετικά με την πολιτική 

ανταγωνισμού.  

Η Επίτροπος Vestager παρέστη επίσης σε συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για τον 

ανταγωνισμό της επιτροπής ECON τον Απρίλιο και της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις 

φορολογικές αποφάσεις τύπου «Tax Ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή 

αποτελέσματος (TAXE) τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο. Τον Ιούνιο, παρέστη σε συνεδρίαση 

της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI) με σκοπό να συζητήσει το σχέδιο 

κατευθυντήριων γραμμών για την κοινή πώληση προϊόντων στους τομείς του βόειου κρέατος, 

του ελαιόλαδου και των αροτραίων καλλιεργειών. 

Προώθηση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με τίτλο «Μια δεκαετία επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δυνάμει 

του κανονισμού 1/2003», η Επιτροπή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενδυναμωθούν οι εθνικές 

αρχές ανταγωνισμού ώστε να αποτελέσουν αποτελεσματικότερους φορείς επιβολής των αντιμονοπωλιακών 

κανόνων της ΕΕ. Η επιτροπή ECON ενημερώθηκε σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε τον 

Νοέμβριο του 2015 με σκοπό τη λήψη σχετικών παρατηρήσεων από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών. 

Επιπλέον, η Επίτροπος Vestager δεσμεύτηκε να ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτή 

την πρωτοβουλία, στον βαθμό που αυτό θα είναι εφικτό βάσει του συγκεκριμένου περιεχομένου της πρότασης. 
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Συνεχής βελτίωση της επικοινωνίας της ΓΔ Ανταγωνισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το τακτικό ενημερωτικό σεμινάριο της ΓΔ Ανταγωνισμού για τους βοηθούς και τους 

πολιτικούς συμβούλους της επιτροπής ECON, το οποίο κάλυψε τα κύρια θέματα της έκθεσης 

για την πολιτική ανταγωνισμού του 2014, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015. Ομοίως, η 

ΓΔ Ανταγωνισμού παρείχε εισαγωγική ενημέρωση σχετικά με την πολιτική για τις κρατικές 

ενισχύσεις και τις συναφείς διαδικασίες στα μέλη της TAXE και στο σχετικό προσωπικό.  

Η ΓΔ Ανταγωνισμού συνεργάστηκε με την ομάδα εργασίας για τον ανταγωνισμό με σκοπό 

την προετοιμασία εργαστηρίου τον Μάιο του 2015 με θέμα τη διεθνή συνεργασία στο 

πλαίσιο της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού και τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ στον εν λόγω 

τομέα. Επιπλέον, ο νεοδιορισθείς γενικός διευθυντής της ΓΔ Ανταγωνισμού, Johannes 

Laitenberger, υπήρξε ο πρώτος γενικός διευθυντής που παρακολούθησε τις εργασίες της 

ομάδας εργασίας του Κοινοβουλίου για την πολιτική ανταγωνισμού τον Δεκέμβριο του 2015. 

Η ΓΔ Ανταγωνισμού ήταν η αρμόδια ΓΔ για 331 γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και 7 

αναφορές, τις οποίες κατάρτισαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Συνεργασία της ΓΔ Ανταγωνισμού με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

(ΕΟΚΕ) και την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) 

Η Επιτροπή ενημέρωσε την ΕΟΚΕ και την ΕτΠ σχετικά με σημαντικές πολιτικές 

πρωτοβουλίες και έλαβε μέρος σε ομάδες μελέτης και τομεακές συσκέψεις. Αντίστοιχα, ο 

πρώην γενικός διευθυντής της ΓΔ Ανταγωνισμού, Alexander Italianer, συμμετείχε στη 

συνεδρίαση του ειδικευμένου τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» της 

ΕΟΚΕ στις 14 Ιουλίου. Με τη σειρά της, η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωμοδοτήσεις με θέμα: 

«Κρατικές ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα» 

(γνωμοδότηση πρωτοβουλίας) στις 16 Σεπτεμβρίου και σχετικά με την έκθεση για την 

πολιτική ανταγωνισμού του 2014 στις 9 Δεκεμβρίου. Η ΕτΠ εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά 

με τα χρηματοπιστωτικά μέσα για τη στήριξη της εδαφικής ανάπτυξης στις 14 Οκτωβρίου. 


