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Η πολιτική ανταγωνισμού για τη στήριξη της Πράσινης Συμφωνίας 

Πρόσκληση υποβολής συνεισφορών 

Εισαγωγή 

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να μετασχηματίσει την ΕΕ σε μια δίκαιη και 
ευημερούσα κοινωνία, με σύγχρονη, αποδοτική ως προς την κατανάλωση των πόρων και 
ανταγωνιστική οικονομία. Ο στόχος είναι να καταστεί η Ευρώπη, έως το 2050, η πρώτη κλιματικά 
ουδέτερη ήπειρος, όπου η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων. 
Οι φιλοδοξίες αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, το οποίο θα συμβάλει 
στην αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζημίας που προκάλεσε η πανδημία και θα 
δρομολογήσει την ευρωπαϊκή ανάκαμψη σύμφωνα με τον διττό στόχο της πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης.  

Όπως υπογράμμισε η εκτελεστική αντιπρόεδρος Vestager: «Για να στεφθεί με επιτυχία, όλοι στην 
Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο που τους αναλογεί —κάθε άτομο και κάθε δημόσια αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού.»  

Οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ αποσκοπούν στην προώθηση και στην προστασία του ουσιαστικού 
ανταγωνισμού στις αγορές, με απτά αποτελέσματα προς όφελος των καταναλωτών. Οι 
ανταγωνιστικές αγορές ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να παράγουν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, 
να επενδύουν αποτελεσματικά και να καινοτομούν, καθώς και να υιοθετούν τεχνολογίες υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης. Η τόσο μεγάλη ανταγωνιστική πίεση αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την 
αποδοτική χρήση των περιορισμένων πόρων του πλανήτη μας και συμπληρώνει τις περιβαλλοντικές 
και κλιματικές πολιτικές και ρυθμίσεις που στοχεύουν στην εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού 
κόστους. Με τη συμβολή της στην επίτευξη απτών και ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων στην αγορά, 
η πολιτική ανταγωνισμού συνεισφέρει αυτοτελώς στην αποτελεσματικότητα των πράσινων 
πολιτικών.  

Η πολιτική ανταγωνισμού δεν έχει το προβάδισμα όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν καλύτεροι και πολύ αποτελεσματικότεροι 
τρόποι, όπως οι κανονιστικές ρυθμίσεις και η φορολογία. Ωστόσο, η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί 
να συμπληρώνει τις κανονιστικές ρυθμίσεις και το ερώτημα είναι ποιος θα ήταν ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού 
σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της δυνάμει της Συνθήκης και του ισχύοντος παράγωγου δικαίου της 
ΕΕ, υπό την αυστηρή εποπτεία των δικαστηρίων της ΕΕ. Τούτο σημαίνει ότι, χωρίς αλλαγές στο 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η συμβολή της πολιτικής ανταγωνισμού στην Πράσινη Συμφωνία μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνο εντός αυτών των σαφώς καθορισμένων ορίων.  

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής συνεισφορών είναι να συγκεντρωθούν ιδέες και 
προτάσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ανταγωνισμού, τα 
πανεπιστήμια, ο βιομηχανικός κλάδος, οι περιβαλλοντικές ομάδες και οι οργανώσεις καταναλωτών. 
Οι εν λόγω συνεισφορές θα ληφθούν υπόψη σε διάσκεψη που θα διοργανωθεί στις αρχές του 
επόμενου έτους και η οποία θα συγκεντρώσει αυτές τις διαφορετικές προοπτικές.  
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Μέρος 1: Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων  

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις καθιστούν δυνατή τη στήριξη των αξόνων προτεραιότητας της 
Πράσινης Συμφωνίας (απανθρακοποίηση, ενεργειακή απόδοση, βιώσιμη κινητικότητα, κυκλική 
οικονομία, στόχος για μηδενική ρύπανση). Στο παρελθόν, διευκόλυναν τις πράσινες επενδύσεις, 
περιορίζοντας παράλληλα τις στρεβλωτικές επιπτώσεις των κρατικών επιδοτήσεων, και παραμένουν 
ανοικτές προς επανεξέταση προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσον μπορούν να βελτιωθούν στο 
μέλλον1. Βάσει αυτής της επανεξέτασης, θα παρασχεθεί ένα πλήρως επικαιροποιημένο ευνοϊκό 
πλαίσιο που θα δώσει στις δημόσιες αρχές τη δυνατότητα να συμβάλουν στους στόχους της 
μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία, αξιοποιώντας παράλληλα με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο 
τους περιορισμένους δημόσιους πόρους.  

Οι έλεγχοι στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων επιτρέπουν να εκτιμηθεί η συμβατότητα ενός μέτρου 
ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά. Η εκτίμηση της συμβατότητας ενός μέτρου ενίσχυσης αφορά 
παραδοσιακά τη στάθμιση των αρνητικών επιπτώσεών του στις συναλλαγές και στον ανταγωνισμό, 
εντός της κοινής αγοράς, με τις θετικές του επιπτώσεις όσον αφορά τη συμβολή του στην επίτευξη 
ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού συμφέροντος. Η στάθμιση των επιπτώσεων αυτών 
λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της ενίσχυσης μέσω ελέγχου βασιζόμενου στα κριτήρια που 
παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω2.  

• Το μέτρο ενίσχυσης πρέπει να επιδιώκει έναν σαφώς καθορισμένο στόχο κοινού 
συμφέροντος.  

• Η ενίσχυση πρέπει να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση την οποία δεν μπορεί να επιτύχει η ίδια 
η αγορά, για παράδειγμα επανορθώνοντας μια ανεπάρκεια της αγοράς ή επιλύοντας 
προβλήματα σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης ή τη συνοχή. 

• Η ενίσχυση πρέπει να αποτελεί κατάλληλο μέσο πολιτικής για την επίτευξη του αντίστοιχου 
στόχου πολιτικής.  

• Η ενίσχυση πρέπει να λειτουργεί ως κίνητρο, δηλαδή να μεταβάλλει τη συμπεριφορά της 
επιχείρησης κατά τρόπο ώστε να την ωθεί στην ανάληψη πρόσθετων δραστηριοτήτων τις 
οποίες δεν θα αναλάμβανε χωρίς την ενίσχυση.  

• Το μέτρο ενίσχυσης πρέπει να είναι αναλογικό, δηλαδή να περιορίζεται στο ελάχιστο 
αναγκαίο για να δίνει ώθηση σε πρόσθετες επενδύσεις ή δραστηριότητες.  

• Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών 
πρέπει να είναι επαρκώς περιορισμένες, ώστε η συνολική στάθμιση του μέτρου να είναι 
θετική. 

• Οι αποφάσεις και πληροφορίες που αφορούν τη χορήγηση ενισχύσεων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται (διαφάνεια). 

Ως συμβολή στη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο συντονισμού των κρατικών ενισχύσεων με τις 
περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές, και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί ο 
συντονισμός αυτός, εξετάστε τα ακόλουθα ερωτήματα:  

                                                            
1 Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα αποτελέσουν 
αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html 
2Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C 594/18 
P, Αυστρία κατά Επιτροπής (στο εξής: Hinkley Point) της 22ας Σεπτεμβρίου 2020.   

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html
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1. Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές που θα θέλατε να επέλθουν στο ισχύον εγχειρίδιο κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι στηρίζει πλήρως την Πράσινη 
Συμφωνία; Ενδεχομένως, αναφέρετε παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες θεωρείτε ότι οι 
ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν στηρίζουν επαρκώς τον οικολογικό 
προσανατολισμό της οικονομίας και/ή επιτρέπουν στήριξη που αντιβαίνει στους 
περιβαλλοντικούς στόχους.  

2. Εάν θεωρείτε ότι πρέπει να εγκριθούν χαμηλότερα επίπεδα κρατικών ενισχύσεων, ή λιγότερα 
μέτρα κρατικών ενισχύσεων, για δραστηριότητες με αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, με 
ποιο τρόπο νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό; 

α. Για τα έργα που έχουν αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, με ποιους τρόπους 
μπορούν τα κράτη μέλη ή οι δικαιούχοι να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις; (Για 
παράδειγμα: εάν μια ευρυζωνική/σιδηροδρομική επένδυση υπάρχει κίνδυνος να 
επηρεάσει τη βιοποικιλότητα, πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί η διατήρηση της εν 
λόγω βιοποικιλότητας κατά τη διάρκεια των έργων· ή εάν ένας υδροηλεκτρικός 
σταθμός θέτει σε κίνδυνο πληθυσμούς ιχθύων, ποια μέτρα προστασίας θα 
μπορούσαν να ληφθούν;) 

3. Εάν θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιτρέπονται περισσότερες κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη 
περιβαλλοντικών στόχων, πώς νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό;  

α. Θα πρέπει αυτό να σημαίνει τη χορήγηση περισσότερων ενισχύσεων (ή ενισχύσεων 
με ευκολότερους όρους) για φιλοπεριβαλλοντικά έργα σε σχέση με συγκρίσιμα έργα 
που δεν αποφέρουν τα ίδια οφέλη («πράσινη πριμοδότηση»); Σε περίπτωση 
κατάφασης, πώς θα πρέπει να οριστεί αυτή η πράσινη πριμοδότηση;  

β. Ποια κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της πράσινης 
πριμοδότησης; Θα μπορούσατε να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία, 
κατά τη γνώμη σας, θα ήταν δικαιολογημένη μια πράσινη πριμοδότηση και 
παραδείγματα στα οποία δεν θα ήταν δικαιολογημένη; Αιτιολογήστε την επιλογή 
σας.  

4. Πώς θα πρέπει να ορίσουμε τα περιβαλλοντικά οφέλη;  

α. Με βάση το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ3 και, εάν ναι, με βάση όλα τα κριτήρια 
βιωσιμότητας που προβλέπονται σ’ αυτό; Ή θα αρκούσε οποιοδήποτε είδος 
περιβαλλοντικού οφέλους ; 

Μέρος 2: Αντιμονοπωλιακοί κανόνες  

Οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες της ΕΕ απαγορεύουν τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων, όπως οι αντιανταγωνιστικές συμφωνίες ή οι καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης. Οι 

                                                            
3 Ο κανονισμός της ΕΕ για την ταξινόμηση [κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 της 18ης Ιουνίου 2020, ΕΕ L 198 της 
22.6.2020, σ. 13] θεσπίζει ενωσιακό σύστημα ταξινόμησης για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων. Στο 
πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ, οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες θα υπόκεινται σε 
έλεγχο και θα καθοριστούν κριτήρια (σχετικά με το επίπεδο των εκπομπών, τα ποσοστά ανακύκλωσης, τις 
απαιτήσεις διαχείρισης των υδάτων κ.λπ.) ανά τομέα δραστηριότητας, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον 
μπορούν να χαρακτηρίζονται βιώσιμες από τους επενδυτές και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. 
Μολονότι δεν εφαρμόζεται στις κρατικές ενισχύσεις, το εν λόγω σύστημα ταξινόμησης θα μπορούσε να 
παράσχει μερική καθοδήγηση όσον αφορά τον προσδιορισμό έργων με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη ή με 
υψηλή βαθμολογία βιωσιμότητας. 
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αντιμονοπωλιακοί κανόνες εφαρμόζονται παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικές 
αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια.  

Οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες της ΕΕ συμβάλλουν ήδη στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας, με την επιβολή κυρώσεων για περιοριστική συμπεριφορά, όπως οι περιορισμοί στην 
ανάπτυξη ή την εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών ή ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε βασικές 
υποδομές, όπως οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι καίριας σημασίας για τη 
λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες της ΕΕ συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας, διευκολύνοντας την ελεύθερη εισροή ενέργειας διασυνοριακά με βάση τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης ενέργειας και την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων. Η 
επιβολή μέτρων στον τομέα των μεταφορών μπορεί επίσης να συμβάλει στον οικολογικό 
προσανατολισμό της βιομηχανίας και της οικονομίας. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην Πράσινη Συμφωνία μέσα από κοινές προσπάθειες για 
υπέρβαση των δεσμευτικών προτύπων. Οι συμφωνίες τυποποίησης συχνά έχουν ως αποτέλεσμα 
σημαντικά οφέλη, ιδίως καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων ή 
αγορών ή βελτιωμένων συνθηκών εφοδιασμού. Όταν συμφωνούν σχετικά με τα πρότυπα, οι 
εταιρείες μπορούν να θεσπίζουν μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα οφέλη ενός προτύπου δεν 
συνοδεύονται από περιττούς περιορισμούς στον υγιή ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, ένα πρότυπο θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο διαφανή και αμερόληπτο, θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλες 
τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν 
επίσης εναλλακτικά πρότυπα ή τεχνολογίες, και δεν θα πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών ή την κάλυψη συμπράξεων4.  

Οι συμφωνίες που επιδιώκουν στόχους βιωσιμότητας μπορούν επίσης, κατ’ αρχήν, να επωφελούνται 
από τους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία5 της Επιτροπής, εφόσον δεν περιέχουν 
περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας και όταν τα κοινά μερίδια αγοράς των μερών της συμφωνίας 
δεν υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια. 

H τρέχουσα συζήτηση αποσκοπεί στο να προσδιορίσει κατά πόσον εξακολουθούν να υπάρχουν 
φραγμοί στις επιθυμητές συμφωνίες που υποστηρίζουν τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και, 
εάν ναι, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι φραγμοί αυτοί.  

Ως συμβολή στη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο συντονισμού της αντιμονοπωλιακής πολιτικής με 
τις περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές —και με τον τρόπο βελτίωσης του συντονισμού 
αυτού— εξετάστε τα ακόλουθα ερωτήματα:  

1. Παραθέστε πραγματικά ή θεωρητικά παραδείγματα επιθυμητής συνεργασίας μεταξύ 
επιχειρήσεων για τη στήριξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας που δεν μπόρεσαν ή δεν 
θα μπορούσαν να υλοποιηθούν λόγω των κινδύνων παραβίασης της αντιμονοπωλιακής 

                                                            
4 Βλ. κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας, ΕΕ C 11/1 της 14.1.2011 (κατευθυντήριες γραμμές 
για την οριζόντια συνεργασία), παράγραφοι 280-283 και παράγραφος 293.  
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων 
συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών  
ΕΕ L 102 της 23.4.2010, σ. 1· Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1217/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, για 
την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης, ΕΕ L 335 της 18.12.2010, σ. 36· Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1218/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης. 
ΕΕ L 335 της 18.12.2010, σ. 43. 
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νομοθεσίας της ΕΕ. Ειδικότερα, εξηγήστε τις συνθήκες υπό τις οποίες η συνεργασία —και όχι 
ο ανταγωνισμός— μεταξύ των επιχειρήσεων οδηγεί σε οικολογικότερα αποτελέσματα (π.χ. 
οικολογικότερα προϊόντα ή διαδικασίες παραγωγής).  

2. Θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις και διασφαλίσεις σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των συμφωνιών που εξυπηρετούν τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας 
χωρίς να περιορίζουν τον ανταγωνισμό; Εάν ναι, με ποια μορφή θα πρέπει να δοθούν οι εν 
λόγω διευκρινίσεις (γενικές κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής, αξιολόγηση κατά περίπτωση, 
ανακοίνωση σχετικά με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά την επιβολή της 
νομοθεσίας κ.λπ.); 

3. Υπάρχουν περιστάσεις υπό τις οποίες η επιδίωξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας θα 
δικαιολογούσε περιοριστικές συμφωνίες πέραν της τρέχουσας πρακτικής επιβολής;  Εάν ναι, 
εξηγήστε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αναπτυχθεί η τρέχουσα πρακτική επιβολής για την 
προσαρμογή των εν λόγω συμφωνιών (δηλαδή ποιοι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας θα 
δικαιολογούσαν ειδική μεταχείριση των περιοριστικών συμφωνιών; Πώς μπορεί η επιδίωξη 
των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας να διαφοροποιηθεί από άλλους σημαντικούς στόχους 
πολιτικής, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας ή άλλοι κοινωνικοί στόχοι;).  

Μέρος 3: Έλεγχος συγκεντρώσεων 

Βάσει του κανονισμού περί συγκεντρώσεων της ΕΕ, η Επιτροπή έχει εντολή να αξιολογεί κατά πόσον 
οι εταιρικές αναδιοργανώσεις, και συγκεκριμένα οι συγκεντρώσεις και οι εξαγορές ορισμένου 
μεγέθους, παρακωλύουν σημαντικά τον γνήσιο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Οι 
αναδιοργανώσεις αυτές είναι γενικά ευπρόσδεκτες στον βαθμό που δεν έχουν επιβλαβείς συνέπειες 
και που συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στη 
βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην ΕΕ.  

Εντούτοις, καθήκον της Επιτροπή είναι να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω συναλλαγές δεν αποδεικνύονται 
σε βάθος χρόνου επιβλαβείς για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Για παράδειγμα, μια 
συγκέντρωση θα μπορούσε να αποδειχθεί σε βάθος χρόνου επιβλαβής για τον ανταγωνισμό με την 
εξάλειψη των ανταγωνιστικών πιέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων.  Ειδικότερα, οι συγκεντρώσεις 
μπορούν να εξαλείψουν την πίεση που ασκούν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις για να καινοτομήσουν 
όσον αφορά πτυχές βιωσιμότητας ορισμένων προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής, ιδίως σε αγορές 
όπου οι τελευταίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού.  

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών αποτελούν βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
μιας συγκέντρωσης, τόσο όσον αφορά τον προσδιορισμό των σχετικών αγορών προϊόντων όσο και 
την ανάλυση του βαθμού στον οποίο οι εταιρείες που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους και έναντι άλλων επιχειρήσεων. Σήμερα, τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και 
τη βιωσιμότητα διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο σε αυτόν τον τομέα.  

Ο ορισμός της αγοράς αποτελεί εργαλείο για τον προσδιορισμό και τον καθορισμό των χώρων στους 
οποίους ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις. Η οριοθέτηση των αγορών, τόσο όσον αφορά τα προϊόντα 
όσο και τη γεωγραφική εμβέλεια, καθιστά δυνατό τον καθορισμό του πλαισίου για την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων μιας συναλλαγής στον ανταγωνισμό και στην ευημερία των καταναλωτών.6 Η 
σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που ο καταναλωτής 
θεωρεί εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών, των 
τιμών των εν λόγω προϊόντων, και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Από την άποψη αυτή, τα 
φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας του προϊόντος μπορούν να 

                                                            
6 Βλ. τις κατευθύνσεις που περιέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά με τον ορισμό της σχετικής 
αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού [Επίσημη Εφημερίδα C 372 της 9.12.1997]. 
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συνδέονται με υψηλότερη ποιότητα προϊόντος και να αποτελούν παράγοντα διαφοροποίησης στα 
μάτια των καταναλωτών. 

Η έρευνα και οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική πρόοδο. 
Ο στόχος της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί την προστασία και την ενθάρρυνση της 
καινοτομίας, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν νέες και καλύτερες τεχνολογίες, προϊόντα ή 
τεχνογνωσία που μπορούν να συμβάλουν, για παράδειγμα, στη μείωση των επιπέδων εκπομπών ή 
σε άλλες βιώσιμες ή περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων διασφαλίζει ότι δεν 
υπάρχει απώλεια καινοτομίας εξαιτίας συγκεντρώσεων μεταξύ ανταγωνιστών, η οποία διαφορετικά 
θα συνέχιζε να αποφέρει οφέλη. 

Ως συμβολή στη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο συντονισμού της πολιτικής στον τομέα των 
συγκεντρώσεων με τις περιβαλλοντικές και τις κλιματικές πολιτικές, καθώς και με τον τρόπο 
βελτίωσης του συντονισμού αυτού, εξετάστε τα ακόλουθα ερωτήματα:  

1. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια συγκέντρωση μεταξύ επιχειρήσεων θα 
μπορούσε να αποδειχθεί επιζήμια για τους καταναλωτές, επειδή θα μείωνε τις 
δυνατότητες επιλογής φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και τεχνολογιών; 

2. Θεωρείτε ότι η επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα των συγκεντρώσεων θα μπορούσε να 
συμβάλει καλύτερα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη των στόχων 
βιωσιμότητας της Πράσινης Συμφωνίας; Αν ναι, εξηγήστε με ποιον τρόπο.  

Πρακτικές λεπτομέρειες: 

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει ορισμένα ερωτήματα τα οποία χωρίζονται σε τρεις ομάδες, καθεμία 
από τις οποίες καλύπτει ένα από τα τρία μέσα του δικαίου του ανταγωνισμού: αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία, έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και έλεγχο των συγκεντρώσεων.  

Μπορείτε να απαντήσετε σε όλα ή σε ορισμένα μόνο μέρη ή ερωτήματα. Γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι η 
απάντησή σας καλύπτει με ακρίβεια το σχετικό ερώτημα. Παραθέστε συγκεκριμένα παραδείγματα 
και ποσοτικά στοιχεία, όποτε είναι δυνατόν. 

Σε περίπτωση που οι απαντήσεις σας υπερβαίνουν τις 20 σελίδες, προσθέστε συνοπτική παρουσίαση. 

Παρακαλείστε να αποστείλετε τις απαντήσεις σας στη διεύθυνση COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu 
έως τις 20 Νοεμβρίου 2020. 

Παρακαλείσθε να υποβάλετε μόνο μη εμπιστευτικές πληροφορίες.  
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