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Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
και τα μέτρα παρακολούθησης σχετικά με τις δικαιοδοτικές και
διαδικαστικές πτυχές του ελέγχου των συγκεντρώσεων της ΕΕ

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, στο οποίο
συνοψίζονται τα πορίσματα της αξιολόγησης των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών του
ελέγχου των συγκεντρώσεων της ΕΕ. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, η
Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει ανακοίνωση που θα παρέχει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του
μηχανισμού παραπομπής μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 22
του κανονισμού συγκεντρώσεων, και να δρομολογήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τη
διερεύνηση επιλογών πολιτικής για πιο στοχευμένες και απλούστευρες διαδικασίες
συγκεντρώσεων.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού,
δήλωσε: «Οι διαδικασίες συγχώνευσης της ΕΕ μας έχουν εξυπηρετήσει ικανοποιητικά μέχρι σήμερα.
Ωστόσο, στην αξιολόγησή μας εντοπίσαμε ορισμένους τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Ορισμένες
συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται εταιρείες με χαμηλό κύκλο εργασιών, αλλά υψηλό ανταγωνιστικό
δυναμικό στην εσωτερική αγορά, δεν επανεξετάζονται ούτε από την Επιτροπή ούτε από τα κράτη
μέλη. Η συχνότερη χρήση του υφιστάμενου εργαλείου παραπομπής δυνάμει του άρθρου 22 του
κανονισμού συγκεντρώσεων μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε συγκεντρώσεις που ενδέχεται να
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Παράλληλα, εξετάζουμε επίσης
την πιθανή αναθεώρηση ορισμένων διαδικαστικών πτυχών του ελέγχου των συγκεντρώσεων της ΕΕ.
Για τον σκοπό αυτό, καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν συνεισφορές σχετικά με
διάφορες επιλογές πολιτικής για πιο στοχευμένες και απλούστερες διαδικασίες ελέγχου των
συγκεντρώσεων της ΕΕ.»

Πορίσματα της αξιολόγησης των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών του ελέγχου των
συγκεντρώσεων της ΕΕ

Στόχος της αξιολόγησης ήταν να αξιολογηθεί η λειτουργία επιλεγμένων πτυχών του ελέγχου των
συγκεντρώσεων της ΕΕ, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν οι κανόνες στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε ιδίως σε δύο θέματα:

στην αποτελεσματικότητα των βασιζόμενων στον κύκλο εργασιών ορίων δικαιοδοσίας για τον
εντοπισμό συγκεντρώσεων που ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην
εσωτερική αγορά,

και στην αποτελεσματικότητα των μέτρων απλούστευσης που θεσπίστηκαν το 2013.

Για να τεκμηριώσει τη διαδικασία αξιολόγησης, η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση,
πραγματοποίησε πολυάριθμες συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διεξήγαγε εκτενή έρευνα
σχετικά με τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης και ανέλυσε τη δική της πρακτική επιβολής της
νομοθεσίας. Η Επιτροπή βασίστηκε επίσης σε αποδεικτικά στοιχεία από ξεχωριστό άξονα εργασίας
σχετικά με τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην πολιτική ανταγωνισμού και παρακολούθησε στενά τη
θέσπιση και την εφαρμογή πρόσθετων ορίων δικαιοδοσίας με βάση την αξία των συναλλαγών σε
ορισμένα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τα όρια δικαιοδοσίας, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατέδειξαν κατά το παρόν
στάδιο, ότι τα βασιζόμενα στον κύκλο εργασιών όρια δικαιοδοσίας, σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς
παραπομπής, έχουν γενικά αποδειχθεί αποτελεσματικά στον εντοπισμό σημαντικών συναλλαγών στην
εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην αγορά, έχουν σταδιακά
αυξηθεί οι συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις που διαδραματίζουν ή ενδέχεται
εξελισσόμενες να διαδραματίσουν σημαντικό ανταγωνιστικό ρόλο στις αγορές, παρότι ο κύκλος
εργασιών τους είναι μικρός ή μηδενικός κατά τον χρόνο της συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου, ορισμένες
συναλλαγές που θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στην εσωτερική
αγορά δεν έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από οποιοδήποτε κράτος
μέλος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ιδίως συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχουν
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εκκολαπτόμενοι ανταγωνιστές και καινοτόμες εταιρείες, μεταξύ άλλων (αλλά όχι αποκλειστικά) στους
τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της φαρμακευτικής, της βιοτεχνολογίας και σε ορισμένους
βιομηχανικούς τομείς. Παρόλο που παρέχει πληροφορίες, η αξία της αξιολόγησης ενδέχεται να μην
συσχετίζεται πάντα επαρκώς με τη δυνητική σημασία της συναλλαγής για τον ανταγωνισμό. Συνεπώς,
η ενθάρρυνση και αποδοχή περισσότερων παραπομπών δυνάμει του άρθρου 22 του κανονισμού
συγκεντρώσεων — ιδίως όταν η συναλλαγή δεν πληροί τα εθνικά όρια ελέγχου των συγκεντρώσεων
— θα μπορούσε να δώσει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την ευελιξία να εστιάζουν σε
συγκεντρώσεις που χρήζουν επανεξέτασης σε επίπεδο ΕΕ, χωρίς να επιβάλλουν υποχρεώσεις
κοινοποίησης σε συναλλαγές που δεν χρήζουν επανεξέτασης.

Όσον αφορά τα μέτρα απλούστευσης, η αξιολόγηση έδειξε ότι η δέσμη μέτρων απλούστευσης του
2013 υπήρξε αποτελεσματική όσον αφορά την αύξηση της εφαρμογής της απλουστευμένης
διαδικασίας σε μη προβληματικές συγκεντρώσεις και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις
επιχειρήσεις και την Επιτροπή από άποψη των πόρων και του χρόνου που δαπανήθηκαν για την
επανεξέταση της συγκέντρωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων για τις συγκεντρώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη κάποια περιθώρια για πιο απλούς και πιο
στοχευμένους κανόνες.

Τα πορίσματα της αξιολόγησης των διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών του ελέγχου των
συγκεντρώσεων της ΕΕ συνοψίζονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Άρθρο 22 Οδηγίες

Με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης, η Επιτροπή προτίθεται, σε ορισμένες περιστάσεις, να
ενθαρρύνει και να αποδέχεται τις παραπομπές σε περιπτώσεις όπου το αιτούν κράτος μέλος δεν έχει
καταρχήν δικαιοδοσία για την υπόθεση και όπου πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 22.

Στόχος των οδηγιών για το άρθρο 22 που εγκρίθηκαν σήμερα είναι να διευκολύνουν και να
αποσαφηνίσουν την προσέγγιση της Επιτροπής στο θέμα αυτό και να συμπληρώσουν τις οδηγίες που
παρέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παραπομπή υποθέσεων.

Ειδικότερα, το άρθρο 22 για τις οδηγίες περιγράφει τις κατηγορίες υποθέσεων που ενδέχεται να είναι
κατάλληλες για παραπομπή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναλλαγή δεν είναι κοινοποιήσιμη
σύμφωνα με τη νομοθεσία του/των αιτούντος/-ων κράτους μέλους/κρατών μελών. Καθορίζει επίσης τα
κριτήρια που μπορεί να λάβει υπόψη της η Επιτροπή κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας
για την αποδοχή των εν λόγω παραπομπών.

Πιο συγκεκριμένα, θα θεωρούνται κατάλληλες για τέτοια παραπομπή οι συναλλαγές στις οποίες ο
κύκλος εργασιών τουλάχιστον μιας από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν αντικατοπτρίζει το
πραγματικό ή μελλοντικό ανταγωνιστικό δυναμικό της. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση
νεοφυούς ή νεοεισερχόμενης επιχείρησης με σημαντικό ανταγωνιστικό δυναμικό ή σημαντικού φορέα
καινοτομίας. Θα μπορούσε επίσης να συμβεί στην περίπτωση πραγματικής ή εν δυνάμει σημαντικής
ανταγωνιστικής δύναμης ή εταιρείας με πρόσβαση σε ανταγωνιστικά σημαντικά περιουσιακά στοιχεία ή
σε προϊόντα ή υπηρεσίες που αποτελούν βασικές εισροές ή συστατικά στοιχεία για άλλους κλάδους.

Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την αναθεώρηση των διαδικαστικών κανόνων

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εστιάσει τους πόρους της στις σχετικές υποθέσεις και να μειώσει τον
διοικητικό φόρτο, όπου είναι δυνατόν, χωρίς να υπονομεύεται η αποτελεσματική επιβολή της
νομοθεσίας. Με βάση τα ανωτέρω και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η Επιτροπή δρομολόγησε
επίσης σήμερα εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την αναθεώρηση ορισμένων διαδικαστικών πτυχών
του ελέγχου των συγκεντρώσεων της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία θα αξιολογήσει τις επιλογές πολιτικής για την επίτευξη πιο στοχευμένων και
απλοποιημένων διαδικασιών μέσω της αναθεώρησης του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων και
της ανακοίνωσης για την απλοποιημένη διαδικασία. Ο στόχος είναι:

να εντοπιστούν πρόσθετες υποθέσεις που είναι εξαιρετικά απίθανο να δημιουργήσουν
προβλήματα ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της
απλουστευμένης διαδικασίας (καθώς η υποχρέωση κοινοποίησης της συγκέντρωσης ισχύει
ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιπτώσεις στον ανταγωνισμό)·

να διασφαλιστούν επαρκείς εγγυήσεις ώστε η απλοποιημένη διαδικασία να μην εφαρμόζεται σε
περιπτώσεις που χρήζουν διεξοδικότερης επανεξέτασης·

να εξασφαλιστεί αποτελεσματική, αποδοτική και αναλογική συλλογή πληροφοριών·

να διερευνηθούν οι δυνατότητες μείωσης του μέσου χρόνου που απαιτείται για την έκδοση
απόφασης εκκαθάρισης για μη προβληματικές περιπτώσεις· και

να απλουστευθεί η κοινοποίηση συγκεντρώσεων, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικών
κοινοποιήσεων.
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Σκοπός των εκτιμήσεων επιπτώσεων είναι να αναλύθεί σε ποιο βαθμό υφίσταται κενό το οποίο θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί με δράση σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και να αναλυθούν οι πιθανές επιλογές και τα
εργαλεία μέσω των οποίων θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το κενό αυτό. Ως πρώτο βήμα της
διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα δημόσια διαβούλευση, με σκοπό να συγκεντρώσει
περαιτέρω πληροφορίες και απόψεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλουν τις απόψεις τους στον δικτυακό τόπο διαβούλευσης της Επιτροπής έως τις 18 Ιουνίου
2021.

Ιστορικό

Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων της ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι μεγάλες εταιρικές
αναδιοργανώσεις δεν θα προκαλούν μόνιμη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Για
την επίτευξη του στόχου αυτού, ο κανονισμός συγκεντρώσεων της ΕΕ παρέχει στην Επιτροπή
αποκλειστική αρμοδιότητα να εξετάζει κατά πόσον οι συγκεντρώσεις αυτές ενδέχεται να παρακωλύουν
σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα αυτής.

Το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου των συγκεντρώσεων της ΕΕ καθορίζεται με βάση τα όρια του κύκλου
εργασιών. Εάν ο κύκλος εργασιών των συγχωνευόμενων εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επίπεδο
ΕΕ και κρατών μελών υπερβαίνει ορισμένα όρια, οφείλουν να κοινοποιούν τις συγκεντρώσεις τους στην
Επιτροπή και δεν πρέπει να τις υλοποιούν πριν λάβουν έγκριση. Οι συγκεντρώσεις που δεν αποτελούν
αντικείμενο ελέγχου συγκεντρώσεων της ΕΕ θα μπορούσαν να εμπίπτουν στη δικαιοδοσία ενός ή
περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ. Για να εξασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση διενεργείται από την πλέον
ενδεδειγμένη αρχή, και στο βαθμό που πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, η επανεξέταση μπορεί να
παραπεμφθεί από την Επιτροπή στα κράτη μέλη ή αντιστρόφως στο πλαίσιο του συστήματος
παραπομπής του κανονισμού συγκεντρώσεων.

Το άρθρο 22 του κανονισμού συγκεντρώσεων επιτρέπει στα κράτη μέλη να ζητούν από την Επιτροπή
να εξετάζει κάθε συγκέντρωση που δεν έχει ενωσιακή διάσταση, αλλά επηρεάζει το διασυνοριακό
εμπόριο και απειλεί να επηρεάσει σημαντικά τον ανταγωνισμό εντός της επικράτειας του κράτους
μέλους ή των κρατών μελών που υποβάλλουν την αίτηση, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω
συναλλαγή είναι κοινοποιήσιμη βάσει των εθνικών κανόνων του αιτούντος κράτους μέλους για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή χρησιμοποίησε στο παρελθόν τη διακριτική της ευχέρεια
δυνάμει του άρθρου 22 για να αποθαρρύνει τις παραπομπές όταν η συγκέντρωση δεν ενέπιπτε στα
εθνικά όρια ελέγχου των συγκεντρώσεων του αιτούντος κράτους μέλους. H πρακτική αυτή βασίστηκε
στο εμπειρικό δεδομένο ότι, γενικά, οι εν λόγω συναλλαγές ήταν απίθανο να έχουν σημαντικό
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις της αγοράς έχουν οδηγήσει
σε σταδιακή αύξηση των συγκεντρώσεων στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες με χαμηλό κύκλο
εργασιών, αλλά υψηλό ανταγωνιστικό δυναμικό στην εσωτερική αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες

Βλ. την ειδική ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού η οποία περιέχει όλες τις συνεισφορές των
ενδιαφερόμενων μερών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης, περιλήψεις των διαφόρων
δραστηριοτήτων διαβούλευσης, το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και τις οδηγίες
σχετικά με τις παραπομπές δυνάμει του άρθρου 22. Βλ. επίσης την ιστοσελίδα Πείτε την άποψή σας
σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία περιέχει την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων και τον
σύνδεσμο προς το ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης.
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